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 حاتمكلمة جو 

 

 مساء الخير،  

 فسأتوجه إليكم عفوياً. أللقيها،  كلمة في الحقيقة، إنني لم أعد    

وأشهد أنكم  ،بالموضوع صعإن . الموضوع صعب أن شهدأن أ أود   ،قبل كل شيء 
 تحملتموه حتى اآلن.

 
 :ثالث محاورهذا اللقاء الذي نظمناه ل
 

وتعرفوا من نحن كجمعية م.أ.م  ،علينا فواعر  تت  أن نا أردناهو أن أول محور 

نقوم به بإسمكم.  ،ما حد  نقوم به، ألن ما نقوم به، إلى  ماتطلعوا على و  EDCوكجمعية 

ليس و أيضاً، نتكلم عنكمنقول رجال األعمال  عندماو، نتكلم عنكم dirigeantsنقول  عندما

على األقل أو  ،إن لم تكونوا مشاركين فيهاالمسيرة ذه نستكمل ه هنالك أي جدوى أن
لعين علي  . هامط 

 
التي ذي يمكن وصفه بالمناسبة الذهبية المؤتمر ال هو المؤتمر، هذا ثاني محور 
 ،الدنيا على "رادار"على لبنان أن يبقى الدنيا. و ظاهراً على "رادار"للبنان أن يبقى ستمسح 

 ستمراريتناإن أن يؤم   وهذا ما يمكن ،مشقاته في ذهنها فتبقى ،لكي ال تنساه الدنيا
ير قد  ن .  ونحن اليوم قدواستمرارية لبنان أستعين قليالً  أن ، وهنا أود  المؤتمرذا نجاح ه ةأهم 
 :بكلمة بيير لوكوك

             Donnez-leur une tour à construire et vous en ferez des frères. 
Give them a tower to build and you will turn them into brothers. 

  



لنستمتع اللقاء ذا ه ريحضتل الزمالءمع  اتسهرالبعض الوقت واليوم حت ى ضينا أملقد 

 ،ولعل هذا التحدي ،المؤتمرذا لتحضير هعبر هذا التعارف نتكاتف  ى أنتمن  نو. بحضوركم

ومتقاربين أكثر فأكثر. هذا التحدي اليوم هو  أخوةً جعلنا يس ،نجاح المؤتمر أي

 .وعلينا أن نرفعه ،لمصلحتنا

لمعرفة من منكم قد  ،ف عليكممنكم، والتعر  ب أما المحور الثالث فهو أننا نود التقر   

 هذا موضوع، عندما نتكلم عن الاليوم.  نالمسيرة معنا ويواكبل هذه ايريد ويحب أن يستكم  

 نحصل على ردة فعل من نوعين: ، طموحاتناعن و

ئتاية" أو فئة   أولى من الناس الذين يفكرون ساخرين "هأل إنتا يا أخي رح ُتَجل س الم 

ة أكبر منك، ما فيك لها". فالبعضأيضاً  ، بكل لباقة، يبتسم وينظر إليك وهو منهم "القص 

األكثر صراحًة الذين يعبرون  البعض اآلخرخليك على نيتك"، و ،ه "يا مسكينيقول في عب  

 عن تفكيرهم "بالمشبرح".

 عينهمأون يزم   تراهملكالم، هذا ا عندما يسمعون ،فئة ثانية من الناسهنالك  لكن 

أن وكأن هذا الشعاع جعلهم يشعرون  وكأنهم رأوا شعاعاً،  ،بون رأسهم إلى األمامويقر  

 .نطق بهمن يلم يجدوا وباطنهم كل حياتهم عما كان  في  ،إلى حد ما ،بالكالم اروعب   آخرون

 نود   فنحنألمام، إلى اوقرب رأسه قليالً  عينه أض هنالك من غم  بينكم اليوم  كان إذ 

  . كمب . أهال وسهالً ذه المسيرة سوياً هسير في نا لنود أن يتقدم من  و ،عليهف نتعر   أن

. من المحاضرين السؤال ألي هذا ويمكن توجيهمفتوح لمن له سؤال،  اآلن المنبر 

 جمع القلوب، فقررنا أنمشاركة اللقمة توجبة خفيفة. يقال أن شارك تن، ندعوكم لهاوبعد

 . معاً " هذا بتناول "لقمة   نختم لقاؤنا

 شكراً لكم.


