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 300تلميذ رسموا
«كلنا للوطن» في اليسوعية
ُ
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لبى ما يزيد على  300تلميذ من 21
مدرسة رسمية وخاصة دعوة «تصالح»
ليعرضوا أعمالهم وليمضوا يوما كامال
في ضيافة جامعة القديس يوسف.
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 300تلميذ رسموا “كلنا للوطن” في اليسوعية
لبى ما يزيد على  300تلميذ جاؤوا من  21مدرسة رسمية وخاصة من
مختلف المناطق اللبنانية ،دعوة تجمع “تصالح” ( Gladicتجمع الصداقة
اللبناني للحوار المسيحي اإلسالمي) ليعرضوا أعمالهم وليمضوا يوما
كامال في ضيافة جامعة القديس يوسف ،حرم العلوم اإلنسانية  -طريق
الشام ،الذي تكلل برسم المشاركين لكلمة “كلنا للوطن” حيث التقطت
لهم صورة جوية تعبر عن تضامنهم وإرادتهم في إعادة إحياء القيم
التي تأسس عليها لبنان.
صدى البلد

هدفت مسابقة هذا العام “قيم
لبنان التأسيسية وج���وه ري��ادي��ة
 ”1943-1920إلى حث التالمذة على
استكشاف القيم التأسيسية التي
قام عليها الوطن من خالل أحداث
ومؤسسين ومفكرين ،وذلك لتتعرف
الشبيبة على ت��راث لبنان القيمي،
ولتعيد التفكير به وعيشه من جديد.

السنة الرابعة
وك��ان��ت كلمة لرئيس كرسي
اليونسكو لدراسة االديان المقارنة
وال��وس��اط��ة وال��ح��وار ف��ي جامعة
القديس ي��وس��ف عضو مؤسس
في “تصالح” أنطوان مسرة الذي
ت��وج��ه ال��ى ال��ط��الب وق��ال”:أن��ت��م
الشباب المشاركون في مباراة السنة
الرابعة لبرنامج تصالح ،أنتم صورة
لبنان الحقيقية وم��ا سيكون في
المستقبل .عندما اطلعت على ما

كتبتم من خالل اكتشافكم أنتم
لرواد لبنانيين في بناء لبنان الكبير
 1920واستقالل  ،1943أثرتم في
نفسي عاصفة أمل .كنت ،قبل أن

ا لقد يس يو سف ر ئيس تجمع
“تصالح” سليم دكاش واستخدم
أمثولة الشمس التي تحسر الظالم
وتنير على كل الناس واألشياء،
داعيا كل إنسان إل��ى “أن ينير
بصيرته الداخلية،أن ينير شمسه
ال��ذات��ي��ة ف��ال ي��رى فقط األشياء
الخارجية ،بل لكي يراها من الخارج
والداخل ،أن يرى جاره وأخاه اإلنسان
وكل الكائنات األخ��رى ككائنات
حية ،لها احترامها في تنوعها
واختالفها ،أن يرى غناها وقدراتها
وكذلك كرامتها وقيمتها ،فيقدرها
حق قدرها”.

كلمة المنسقين

تم تقديم أعمال الطالب
في ثالث مجموعات
تنوعت بين أعمال بحثية
وعروض باور بوينت
أنكب على االط��الع على إنتاجكم،
حزينا بسبب أوض��اع سائدة .كنت
حزينا بسبب تصرفات أشخاص أكبر
منكم بكثير منكبين على خطاب
اجتراري يثير اليأس والقنوط”.

أمثولة الشمس
ث���م ت��ح��دث رئ��ي��س جامعة

ثم القت عال صقر كلمة اللجنة
المنظمة وقالت”:للسنة الرابعة
نجتمع لنحتفل بانتهاء برنامج شمل
لبنان بكافة مناطقه ،واشتركت فيه
 30مؤسسة تربوية ،يشارك منها
اليوم  21مدرسة بسبب اإلضراب
الذي منع تسعة مدارس من متابعة
العمل على المسابقة”.
وتابعت ”:خالل جوالتنا على
ال���م���دارس ت��ف��اج��أن��ا ل��ي��س فقط
باإلمكانات الكبيرة التي يتمتع
بها الطالب ،بل أيضا بالحشرية
والمواهب التي عبروا من خاللها عن
آرائهم المتنوعة والعميقة .وهي
مواهب تنوعت بين الزجل والغناء
والعزف ورقص الدبكة التي وعودونا
بها طلبة مدرسة دير األحمر”.

ثالث مجموعات
اش���ارة ال��ى ان أس��ات��ذة مدرسة
شكيب إرسالن الرسمية لم يتمكنوا
من متابعة العمل مع الطالب بسبب
اإلضراب ،فحضر خمسة طالب بعد أن
أكملوا العمل على مشروعهم وقدموه
فاستحقوا الثناء.
وقد تم تقديم أعمال الطالب في
ثالث مجموعات تنوعت بين أعمال
بحثية وعروض باور بوينت ومقابالت
غير مسبوقة مع شخصيات درست
شخصيات ري��ادي��ة وأخ���رى عاشت

التصالح بعد الحرب اللبنانية مثل
ال��م��س��ؤول األم��ن��ي ال��س��اب��ق أسعد
شفتري ومونتاج ألفكار وصور بعضها
نادر وغير معروف ،إضافة إلى األعمال
الفنية من قصائد وزجل وأغان كتب
كلماتها الطالب أنفسهم وفق ألحان
معروفة وقدموها بحماسة واندفاع.

المدارس المشاركة
ام�����ا ال�����م�����دارس ال��م��ش��ارك��ة
فهي:جمعية المقاصد الخيرية كلية
علي بن أبي طالب ،ثانوية الكوثر،

ثانوية زحلة الرسمية ،ثانوية بيت
شباب ،ثانوية نبيل أديب ،ثانوية عمر
فروخ ،ثانوية فتاة لبنان ،ثانوية زغرتا،
ثانوية األدباء ،ثانوية الرحمة ،ثانوية
عمر بن الخطاب ،كلية خديجة الكبرى،
مؤسسات اإلمام الصدر ،ثانوية جميل
الرواس ،ثانوية خالد بن الوليد ،ثانوية
مار الياس للراهبات األنطونيات  -غزير،
ثانوية دير األحمر ،ثانوية شكيب
إرسالن الرسمية ،ثانوية مار ضومط
للراهبات األنطونيات ،ثانوية البشائر
وثانوية عيسى بن مريم.

