
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في هللا  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

خزام الشیخ نظام بو
رئیس البیت اللبناني للبیئة
طائفة الموحدون الدروز

السالمرحلة

أعزائي .. من تقفون أمامي وانتم تمثلون كل األدیان واألعراق والجنسیات/ 

ال شیئ یمنع ملتقانا ھذا وال شیئ یعیق تواصلنا / 

لكن األھم أن نعرف كیف نتواصل وعالما نتحاور وألجل ماذا/ 

ینبغي علینا أال نكرر مفردات ال تخدم وحدتنا وال تصون عشرتنا/ 

ینبغي أال نتعلم كیف نتكلم وكیف نحاور/ 

األھم ھو كیف نطبق كالمنا ومضمون جلسات حوارنا/ 

.حیث أن للكالم فائدة فقط اذا ترافق مع الفعل، وغیر ذلك دھاء وخداع ونمیمة

السادة األفاضل وانتم آتین من كل حدٍب وصوب/ 

ماذا رأیتم ھنا وماذا عما ھو موجود في بلدانكم؟/ 

ي یلزمكم ھنا على تقبل اآلخر وھناك حیث مسقط راسوكم على كره اآلخر وربما ما الذ
قتلھ؟/ 



ألیس في ھذا تناقض وازدواجیة؟/\

أم أننا فقط نتباھى بانسانیتنا وانفتاحنا أمام اآلخر ونمارس حقیقة داخلنا في بلداننا؟/ 

/!وھل حقاً نحن نتقبل اآلخر؟األمر یا سادة یحتاج أن نسأل ونعید السؤال.. ماذا نرید حقاً 

إننا بحاجة ربما لدقیقة صمت حداداً على خداع نمارسھ بحق أنفسنا قبل اآلخرین/ 

لنقتل عندھا تلك الروح الشریرة التي ترافقنا وتلبسنا ونحیا بعدھا مع روح جدیدة علھا 
/!تكون بسیطة ال مِكرة

والتعایش/ھناك في العالم یا سادة من عمل حقاً في سبیل الوحدة 

لكن عملھ كان منفرداً وخِطراً/ 

فكالم الحب والخیر أعداءه كثر وامكاناتھم كبیرة حد القدرة على إسكات أي صوت یعارض 
خداعھا/

لقد ساھمنا عبر جمعیة مؤسسة البیت اللبناني للبیئة التي أتشرف بترؤسھا وتشرفت 
سابقاً بتأسیسھا، في إبراز موضوع المواطنة بالشكل الذي یستحق/ 

حاولنا من خاللھ أال نتكلم من أجل التكلم/ 

وأال نعید أنفسنا ونظریات حول ھذا الموضوع المتشعب/ 

تُرى ھل "بل أردنا من خاللھ أن نحاول جعل كل شخص یطرح إشكالیة كبیرة على نفسھ 
/"تفكیري كان یرتقي لمستوى االنسانیة

من ھنا دخلنا بعقلیة مختلفة بعیداً عن شعارات براقة ینساھا اي شخص، الن الھدف ھو 
خدمة المجتمع ال مجرد عصف أفكار واضاعة الوقت

...أیھا السادة 

أدعوا نفسي وادعوكم ألال ننطق إال ما نشعر بھا حقاً بداخلنا/ 

ألن الوضع الیوم والغد وباألمس ما كان محتاجاً إال لصدق داخلي ینعكس افعاالً خارجیة/ 



/وإال فاجتماعاتنا تبقى بحدودھا المعروفة 

ال أدعوكم الیوم ألن تكونوا انسانیین، بل دعوتي لكم ان تكونوا عقالنیین/ 

االنسانیة بال تعقل ال تفید / ف

والتعقل دون درایة یضر وال یفید/

فكان لعملنا المتواضع مفاعیل امتدت لمساحة جغرافیة واسعة/ 

ألنھ متى وجدت اإلرادة زالت كل العراقیل ومتى اتحدت الرؤى وصلت األفكار بالطریقة 
التي یجب أن تصل بھا/

...أختم كلمتي بالقول 

فكروا مرة ومئة والف قبل ان تدمروا بمفردات تطلقونھا حیاة آخرین/ 

/وفكروا ألفاً والوفاً قبل ان تفكروا حتى یبقى تفكیركم فعل تعقل ودرایة

دمتم للخیر صناعاً والسالم/


