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مسؤولية المؤسسات الدينية : هشاشة وديمومة الحوار بين الحضارات "مؤتمر  

  في جامعة القّديس يوسف" والسياسية
  

مسؤولية  : لحوار بين الحضاراتهشاشة وديمومة ا "اء أمس المؤتمر الجامعيأفتتح مس
في قاعة بيار أبو خاطر في آلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية " المؤسسات الدينية والسياسية

في جامعة القّديس يوسف، الذي ينظمه اإلتحاد العالمي للجامعات الكاثوليكية بالتعاون مع 
-لروح القدسالقّديس يوسف وجامعة االمعهد الكاثوليكي للبحر المتوسط وجامعة 

، بحضور وزير اإلعالم طارق متري ممثال رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، الكسليك
الرئيس البرتغالي السابق خورخي سامبايو، رئيس الجامعة اليسوعية البروفسور رينيه 

سباني سفير اإلة في الجامعة  األب سليم دآاش، الشاموسي، عميد آلية العلوم الدينّي
 األمين العام  السفير الفرنسي السابق جاك هوتزينغر،،إيزيفيدووان آارلوس في لبنان خ

إلتحاد الجامعات الكاثوليكية المونسنيور غي ريال تيفيرج، رئيس مجلس األمير الحسن بن 
ردنية الهاشمية لحوار األديان الدآتور فهمي جدعان، رئيس جامعة كة األطالل في الممل

ألمين العام للمعهد الكاثوليكي للبحر المتوسط المونسنيور األب هادي محفوظ، االكسليك 
ت الفكرية واألآاديمية والديبلوماسية حشد آبير من الشخصيان وجان مارك أفلي

  . والسياسية واإلعالمية والطالب
  

بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني ثم القى األمين العام إلتحاد الجامعات الكاثوليكية 
 الدور التي تلعبه مؤسسات التعليم :"على  فيها  آلمة شدد ريال تيفيرجالمونسنيور غي

العالي، أآانت علمانية أو دينية، عبر برامجها األآاديمية ومواضيع البحث والتعليم فيها من 
ن الجامعة وآما يدل إسمها تتميز عبر إنفتاحها إذ أ. بيق حوار الثقافات واألدياناجل فهم وتط

جامعة مسؤولية تدريب وإنشاء مثقفين عابرين تقع على اللذلك . الروحي على العالم
  ."للثقافات واألديان ومدعوين إلى لعب دور نشط في مجتمعهم وفي العالم

  
من ثم ألقى رئيس جامعة الكسليك األب هادي محفوظ آلمة تحدث فيها عن أهمية الحوار 

ال شك في أن :" قال فيها والتالقي، وتبعه البروفسور رينسه شاموسي الذي ألقى آلمة 
 المواجهات بين ففيما خبر العالم وتيرة من. الغموض يلّف هذا الحوار وائتالف الحضارات

الشيوعية والليبرالية، بدأ الخطاب يتغّير ورحنا ننتقل إلى الحوار وبالتالي إلى االتئالف وهو 
معّينة ال أحد يرغب في إيالئها أهميًة وذلك في » ثقافة«مفهوم ديني بامتياز يتعّلق أوًال بـ

ينما عالمنا متعدد تاريخ يتواجد فيه الغرب والعالم اإلسالمي في ثنائية غريبة لألقطاب ب
نحن ندرك إذًا هشاشة هذا الحوار الذي يتحّول سريعًا إلى اتئالف فيما بين .األقطاب

يبقى لنا أن نتساءل حول مسؤولية المؤسسات السياسية والدينية . االعضاء المختارين
فال شك في أنه ال يمكن تحّملها بدقة إال في حال قبلتم أنتم المفكرون . في هذه المسألة

ن تبدأوا العمل على هذا الموضوع وتخوضوا غماره من دون مقدمات وبشفافية وأن تفّرقوا أ
  ." ما بين العقيدة المبتذلة والتحليل الجغرافي السياسي الحكيم

  
خالقيات فكرة األ:"  مير حسن بن طالل آلمة قال فيها  ممثال األجدعانفهمي ثم ألقى 

ل مؤتمر حواري في بريطانيا على تطوير قوانين نسانية ليست جديدة، لكنها حرضتنا خالاإل
هوت التقوية الترابط بين ال: السلوك في الحوار الديني والتي يمكن أن نلخصها آالتالي

، حق آل شخص بإتباع الدين الذي يريدواألمور العملّية، إعتماد مبدأ عدم اإلآراه، دعم 



عادة النظر بالنصوص الخاصة ومات، إإعادة النظر في البرامج التعليمية، تأمين تبادل المعل
  ."  وبتاريخ األخرينثم النظر بنصوص وبإرث وتاريخنا ومن بنا وبإرثنا

        
وبعد أن تحدث آل من المونسنيور أفلين و السفير هوتزينغر والرئيس سامبايو آل من جهته 

 ال يمكن ألحد :"شروط نجاح حوار الحضارات، أختتم الوزير متري المؤتمر بكلمة قال فيهاعن 
تطوير هذا الحوار ال . ان يتجاهل ان الحوار الحقيقي بين الثقافات واألديان ما يزال في بدايته

يكون فقط بتنويع النشاطات او بتعدد المؤسسات التي تعتمده بل أيضا عبر المصداقية 
إن المصداقية تكمن في القدرة على تخطي توازن القوى بعيدا عن منطق . والفاعلية

دخال قيم الحوار في صلب سياسات التربية متاجرة وفي قدرة السياسيين على إال
أما الفعالية فتكمن في ديناميكية التعاون التي . التواصل وحل النزاعات والتوتراتووالتعليم 

  ."  يمكن تنميها عملية الحوار
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