الى الأخوة والأخوات من طلبة ومدرسون,

نحن الموقعون أدناه من طلبة ومدرسون وأخصاء في التربية نريد أن نؤكد لكم على ايماننا بالحوار معكم وأننا نعتبركم أشقاء وأصدقاء لنا.
أننا على علم بأن بعض وسائل اعلامنا وبعض حكامنا وبعض مواطنونا قد توخوا الحذر تجاهكم واظهر بعضهم التكبر وميول عدوانية تجاه العالم الإسلامي وهذا بعد الإعتداء على الأبراج في نيويورك.
ولكننا نعتبر هذا التصرف خاطئ وغير عادل ولا يمكن قبول ظلم وعقاب الأبرياء بحجة عقاب الجاني.
ان القوى الغربية مستمرة في هذه الحرب ضد الأبرياء في شهر رمضان شهر العبادة والصيام للمسلمين.
وفي هذه اللحظات ندين ونستنكر بشدة موقف الإتحاد الأوروبي نحو ما تقوم به اسرائيل من أعمال ضد الرئيس ياسر عرفات والشعب الفلسطيني, ونحو الرفض المستمر من قبل اسرائيل لقرارات الأمم المتحدة التي تقر حق الشعب الفلسطيني العيش على أرضه.
ان النظر بعين الحذر تجاه المسلمين يبدو لنا غير مبرر خاصة عندما ياتي من الغرب الذي احتل في زمن غير بعيد أجزاء من العالم الإسلامي.
ولا يمكن أن ننسى أن البنك الدولي والمجموعة الإقتصادية الغربية والشركات الكبيرة كانوا من زمن يحددون أسعار السوق
ان اللامبالاة والنظرة السيئة تجاه المسلمين تعكس الجهل والمبالغة والمغالطة لوسائل الإعلام.
ان رخل الشارع في بلادنا لا يعرف كيف تفكرون وكيف تعيشون تجربة الدراسة وكيف تصلون....
ان هذه الرسالة هي دعوة للحوار بين الطلبة والمدارس واثقين ان معرفة الآخر تقربنا وتآخينا وتقلل البعد والمسافة بيننا.
الذين يريدون ان يدخلوا في حوار معنا من أجل تبادل المعلومات والآراء والسلام معنا يمكن لهم الكتابة على هذا العنوان.
ماذا تفكرون في رسالتنا, ممكن ان تقولوا اذا كنتم مستعدون لتكملة الحوار معنا, مع أي مدرسة أو طالب أو مدرس أو معلم اننا نقترح عليكم هذة المواضيع لبدء الحوار:
آرائكم في مشكلة العلاقات بين الشعوب والحضارات,
الحياة اليومية في بلاد كل منا,
المدرسة ومشاكلها,
التحدث عن طريق الكومبيوتر وشبكة الإنترنت في الدراسة,
دراسة اللغة الأجنبية,
آرائكم ومقترحاتكم
اننا ندعوكم الى نشر رسالتنا هذه باللغة العربية في المدارس او في اي موقع مناسب
ممكن الإتصال بنا على العنوان التالي
يمكن الكتابة لنا باللغة الإنجليزية, الفرنسية او الإيطالية
اننا نأسف لعدم امكاننا الكتابة والمحادثة باللغة العربية ولكننا نعرف جيدا ماذا وكيف ساعدتنا نحن الأوروبيين لغتكم في فهم الأدب اليوناني ونعرف الثقافة العربية والفلاسفة العرب الكبار وفضلهم على الثقافة الغربية لا يمكن ان ننسى ابن رشد وابن سينا
كلنا أمل في مستقبل يعرف فيه كل منا لغة وثقافة الآخر.


