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لتجمع ت�سالح يف «الي�سوعية»
ال�سنوي
اللقاء
يف
�ساركوا
تلميذ
300
ّ

ل ّبى ما يزيد على  300تلميذ جاؤوا من  21مدرسة
رسمية وخاصة من مختلف املناطق اللبنانية ،دعوة
جتمع )»تصالح»  Gladicجتمع الصداقة اللبناني
لــلــحــوار املسيحي اإلسـ ًـالمــي) ليعرضوا أعمالهم
وليمضوا يوما كامال فــي ضيافة جامعة القديس
يــوســف ،حـــرم الــعــلــوم اإلنــســانــيــة  -طــريــق الشام،
الـــذي تكلل بــرســم املــشــاركــني لكلمة «كلنا للوطن»
حيث التقطت لهم صورة جوية تعبر عن تضامنهم
وإرادتهم في إعادة إحياء القيم التي تأسس عليها
لبنانَ .
وقــــد هـــدفـــت مــســابــقــة هــــذا الـــعـــام «قـــيـــم لبنان
التأسيسية وجــوه ريــاديــة  »1943-1920إلــى حث
ّ
التالمذة على استكشاف القيم التأسيسية التي قام
ً
ً
عليها الوطن.
بعد النشيد الوطني حتدثت منسقة املاستر في
العالقات اإلسالمية املسيحية في معهد الدراسات
اإلسالمية واملسيحية في اليسوعية روال تلحوق،
ّ
تالها رئيس كرسي اليونسكو لدراسة األديان املقارنة
والوساطة واحلوار في جامعة القديس يوسف عضو
مؤسس في «تصالح» أنطوان مسرة الذي توجه الى
الطالب وقال »:اكتشفتم قيم لبنان التأسيسية التي
برزت ً
في الفكر والعمل خالل السنوات املفصلية بني
لبنان الكبير  1920وامليثاق الوطني  ،»1943ثم ع ّدد
بعض هذه القيم.
وحتـــ ّدث رئــيــس جامعة القديس يــوســف رئيس
جتــمــع «تــصــالــح» سليم دكـــاش واســتــخــدم أمثولة
الشمس التي حتسر الظالم وتنير على كل الناس
واألشــيــاء ،داعيا كل إنسان إلــى «أن ينير بصيرته
الداخلية،أن ينير شمسه الذاتية فال يرى فقط األشياء
اخلارجية ،بل لكي يراها من اخلارج والداخل».
وســأل« :أنتم شباب لبنان ،أي غد لبنان ،بعد أن

ً
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ً

ً
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الطالب املشاركون رسموا بأجسادهم «كلنا للوطن»
اكتشفتم هــذه الــدعــوة الوطنية وعرفتموها حق
املعرفة ،فما هي رسالتكم اليوم؟ أن تتحدثوا عنها
أمام رفاق لكم في املدارس املجتمعة ها هنا في جامعة
القديس يوسف ،ثم أن تعلنوا أن هذه القيم والوجوه
هي منكم ولكم وفيكم ،ثم في النهاية أن تبشروا بهذه
القيم اللبنانية األساسية املؤسسة لوطننا لبنان.»...
ثم ألقت عال صقر كلمة اللجنة املنظمة وقالت:
«خـــالل جــوالتــنــا على املــــدارس تفاجأنا ليس فقط
بــاإلمــكــانــات الكبيرة الــتــي يتمتع بها الــطــالب ،بل
أيضا باحلشرية واملواهب التي عبروا من خاللها عن

ّ
آرائهم املتنوعة والعميقة .وهي مواهب تنوعت بني
الزجل والغناء والعزف ورقص الدبكة التي وعودونا
بها طلبة مدرسة دير األحمر».
ُيــشــار الـــى ان أســاتــذة مــدرســة شكيب إرسالن
الرسمية لم يتمكنوا من متابعة العمل مع الطالب
بسبب اإلضراب ،فحضر خمسة طالب بعد أن أكملوا
العمل على مشروعهم وقدموه فاستحقوا الثناء.
وتــألــفــت اللجنة التنظيمية مــن اخلـــوري نعمة
صليبا ،عال صقر ،ربــاب اخلطيب ،توفيق منصور،
ناصر الصلح ،بينلال احلاج وكاتي نصار.

