اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يف
مداخلة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ
األول "حنو ثقافة احلوار بني األداين" ،من تنظيم اجلمعيّة اللبنانيّة لتق ّدم العلوم
املؤمتر الدويل ّ
وابلتعاون مع جامعة املعارف ،وذلك يوم األربعاء الواقع فيه  13أيلول (سبتمرب) ،2017
صباحا ،يف فندق  LANCASTER TAMARاحلازميّة ،غالريي مسعان.
يف الساعة التاسعة ً

وجه الشكر إىل القيّمني على هذا املؤمتر اهلام للجمعيّة اللبنانيّة لتق ّدم
ّ .1
أود بدايةً أن أ ّ

العلوم بشخص رئيسها الربوفسور نعيم عويين وجامعة املعارف بشخص رئيسها
الربوفسور علي عالء الدين .فالدعوة للمشاركة يف هذا املؤمتر ال ُتتصر يف إلقاء بعض
ملؤسساته التعليميّة
احملاضرات أو اإلدالء ببعض األفكار بل ّإّنا دعوة جلامعات لبنان و ّ
األخرى أن تضطلع بدورها يف محل قضيّة لـها أمهيّتها القصوى يف اجملال اللبناين ،أال
وهي قضيّة العيش املشرتك بني خمتلف مواطنيه وجمموعاته .فهذا العيش املشرتك قائم
على ميثاق عقد مشرتك بني إرادات هو مثرة حوار بني اللبنانيّني وانطالقًا من ذلك ،فإ ّن
هذا االختيار له أثره يف احلوار بني األداين على املستوى العاملي .فلبنان معروف بتع ّدديّته
الدينيّة ،وذلك ال خيفى عن علم االنرتوبولوجيا والثقافات ،وهذه التع ّدديّة من شأّنا أن
حتولت هذه
وقوة على املستوايت اإلجتماعيّة والثقافيّة والروحيّة ،إن ّ
تكون مصدر غىن ّ
حكرا على الواقع
التع ّدديّة إىل صالبة عيش وطين مشرتك .ومبا أ ّن هذه التع ّدديّة ليست ً
مهمة اجلامعة اليوم ،وأكثر من أي يوم
اللبناين بل جتاوزته لتصبح حالة شبه عامليّة ،فإ ّن ّ
مضى ،هي يف التحاور مع هذا اجملتمع والتفكري يف شؤونه وشجونه ومنها أحوال الدين
مهمات اجلامعة أن تبحث كيف يستطيع الدين
وموقعه يف النظام التع ّددي .وكذلك من ّ

املتغريات التكنولوجيّة واإليكولوجيّة والسياسيّة واالجتماعيّة وكذلك كيف
أن يتكيّف مع ّ
التطور والثقة ابلذات
يستطيع أن يكون حامل قضااي العدالة واحلريّة والسالم والتنمية و ّ
وشك وريبة و ّاّتام أبنّه يُثري البلبلة والعنف
وابآلخرين بدل أن يكون موضع تساؤل ّ
واهلدم والدمار.
يبني أ ّن اجلامعة ال ومل تكن جزيرة
 .2من هذا املنظور ،إ ّن التاريخ اجلامعي اللبناين ّ
منكفئة على ذاّتا ومنغلقة عن حميطها بل ّإّنا كانت وال تزال االمتداد الروحي والبشري
واحلضاري جملتمعها ولتارخيها .قال أحدهم " :إ ّن األوطان صنعتها يف العادة احلروب
والبطوالت واألحداث املختلفة املفرحة واحملزنةّ .أما لبنان ،هذا الوطن الصغري جبغرافيّته،
مؤسسات تربويّة من هنا ومن هناك" (جهاد الزين ،جريدة
الكبري برسالته ،إّّنا صنعته ّ
املؤسسات أكانت مدرسيّة أم جامعيّة أم قدمية قدم
النهار .)2016 ،وأقول إ ّن هذه ّ
هذا البلد أو حديثة ،هي واعية أم أ ّن عليها أن تكون واعية أ ّن لـها الدور األساسي ال
املتحرر
حبماية التع ّدديّة فحسب ،بل إ ّن ّ
مهمتها اليوم تكمن يف استنباط الفكر اجلديد ّ
الذي من شأنه اإلسهام يف تعزيز معىن التع ّدديّة الدينيّة والثقافيّة ،عرب تنمية ثقافة احلوار،
ال أن تكون حمنة أو نقمة بل ابألحرى نعمة ومصدر خري على األوطان واملواطنني.
خاص من خالل رساالّتا الثالث ،التعليم والبحث العلمي
وتستطيع اجلامعة ،بوجه
ّ
وخدمة اجملتمع ،أن تكون رايديّة يف تنمية ثقافة احلوار الديين وما بني أهل األداين على
الصعيد الفكري والتعليمي واالجتماعي.
أعرج قليالً على اختبار طويل نسبيًّا -على مستوى الزمن-
يف هذا اجملال امسحوا يل أبن ّ
قامت به جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت يف جمال االطّالع بدورها يف جمال تنمية
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ثقافة احلوار بني األداين وذلك على مستوى التجربة األكادمييّة الفكريّة والعلميّة ملعهد
الدراسات اإلسالميّة املسيحيّة الذي حيتفل هذه السنة مبرور أربعني سنة على نشأته.
فمع بداية احلرب يف لبنان يف العام  ،1975أدرك بعض اجلامعيّني (من مسيحيّني
ومسلمني) وعلى رأسهم األب اليسوعي أوغسطني دوبره التور من اجلامعة اليسوعيّة
والدكتور هشام نشابه من جامعة املقاصد والدكتور يوسف إبش من اجلامعة األمريكيّة
واألب اندره سكرميا من رومانيا وغريهم ،أمهيّة التعارف املتبادل والتفاهم واملصاحلة
تؤمن اإلصغاء املتبادل والدراسة األكادمييّة
فقرروا أن خيلقوا فسحة أكادمييّة ّ
واحلوار ّ
اجلادة اليت من شأّنا أن يعرف كل واحد اآلخر يف ماهيتهّ .إّنم نظروا حوهلم فلم يروا
ّ
املقزمة
املنمطة للواحد عن جاره واألفكار املسبقة ّ
سوى جهل الواحد لآلخر و ُ
الصور ّ
للناس بعضهم لبعض ،فكان أن ولدت يف العام  1977دائرة الدراسات اإلسالميّة
تطورت مع الزمن حىت أصبحت الدائرة ،بقرار من جملس جامعة
واملسيحيّة حيث ّ
الق ّديس يوسف ،معهد الدراسات اإلسالميّة املسيحيّة الذي اتبع نشاطاته طوال فرتة
حمورا قطبًا
احلرب يف لبنان بني  1975و 1990حىت ّأايمنا هذه ،فتعتربه اجلامعة ً
اسرتاتيجيًّا ومرجعيّة أساسيّة يف خمطّطها الرتبوي ويف رؤيتها املستقبليّة .وهذا املعهد
مهمته األوىل ليست إدارة احلوار حب ّد ذاته فحسب بل ّتيئة الشروط الضروريّة عرب التعليم
ّ
واكتساب املفاهيم والتقنيّات واملهارات اليت جتعل من هذا احلوار ممارسة انجحة.
ك أ ّن هذا املعهد وما ميثّله من عمل أكادميي ونشاط فكري نشأ على قاعدة
 .3وال ش ّ
تتضمنه هذه
صلبة هي جزء ال ّ
يتجزأ من هويّة اجلامعة بصفتها يسوعيّة ولبنانيّة ،وما ّ
اهلويّة من انفتاح على تراث أصيل من االنفتاح الثقايف والتج ّذر يف البيئة الشرقيّة والعربيّة.
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املادة الرابعة من اجلزء الثاين من شرعة اجلامعة اليت صيغت يف
يف هذا الصدد ،تقول ّ
مبهمتها التعليميّة والبحثيّة وفق الرؤية
السنة " : 1975تضطلع جامعة الق ّديس يوسف ّ
املسيحيّة اليت اعتمدّتا منذ أتسيسها .فال يقتصر الرتقّي اإلنساين الذي ترمي إليه على
اكتساب ثقافة واتقان تقنيّة معيّنة ،بل هو مفتوح على األسئلة األساسيّة اليت تُطَْرح على
ضمري كل إنسان وتتناول معىن احلياة النهائي .وهذا االنفتاح الذي يقضي إىل االعرتاف
بوجود اللـه الذي يسمو على ِ
كل معناها ويضمن
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كل َج ْور ،وجتدر اإلشارة إىل هذا اللـه ابلذات هو الذي جيلّه الدستور
حريّة اإلنسان من ّ
اللبناين".
أيضا " :تستدعي هذه الرؤية احلريّة الدينيّة .وهي ال يرتتّب عنها إ ًذا
وتقول هذه الشرعة ً
أي التزام ذي طابع قانوين على أعضاء اهليئة اجلامعية .وال يسعها من ٍ
ابب أوىل أن
ّ
كل من يشارك يف حياة
ترضى أبي متييز بينهم على أساس طائفي ،إالّ ّأّنا تتطلّب من ّ
اجلامعة التزامه بتعزيز روح احلريّة الشخصيّة واالنفتاح على احلياة الروحيّة .وإ ّن أعضاء
العائالت الروحيّة كلّها ،اليت يش ّكل تع ّددها إحدى خصائص اجملتمع اللبناين املميّزة
وتقديرا متبادلني".
معا يف عمليّة التعزيز هذه ،فيفرتض ذلك معرفة
مدعوون لإلسهام ً
ً
النص يتجاوز حدود مسار بولونيا األكادميي املتمثّل ابلنظام األورويب أو األمريكي
إ ّن هذا ّ
الحتساب األرصدة وكذلك يتجاوز النزعة الليرباليّة يف التعليم األكادميي الذي يكتفي
بتحديد ما على الطالب أن يكتسبه من كفاايت ومهارات تتطابق ومتطلّبات السوق
االقتصاديّة .إنّه يتجاوز ذلك ليعطي للمكتسبات العلميّة واألدبيّة معناها وليعمل على
املادي والنفعي بل أن يكون أداة
مساعدة الطالب على عدم االنغالق على املستوى
ّ
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مهماته بناء الذات املنفتحة على البعد الروحي الديين وكذلك على
تفاعل جمتمعي من ّ
منظومة ِ
القيَم بكل مستوايّتا وتطوير اجملتمع حنو العدل والسالم والتآخي.

األول هو أ ّن
التوجهات التالية :
النص األساسي نستخرج ً
ّ
أيضا ّ
 .4من هذا ّ
فالتوجه ّ
مهمتها األكادمييّة ال تقتصر على
ّ
املؤسسة اجلامعيّة تش ّدد بطريقة إستدالليّة على أ ّن ّ
اكتساب الكفاءات واملهارات املهنيّة وال على متلّك التقنيّات احلديثة واملتق ّدمة يف خمتلف
أيضا على تطوير دروس ومناهج تق ّدمها للطالب وتتناول
العلوم فقط بل ّإّنا مؤمتنة ً
قضااي الوجود اإلنساين األساسيّة من معىن الوجود البشري واألسئلة اليت تُطرح على
احلب وقيمة احلياة والكرامة والصداقة
الضمري والفكر والقلب مثل التع ّدديّة و ُّ
التنوع و ّ
واألسرة والعطاء.
النص التأسيسي يتح ّدث عن وجوب احلريّة الدينيّة
و ّ
التوجه الثاين يكمن يف أ ّن هذا ّ
ضمن احلََرم اجلامعي ،أي أ ّن املساحة اجلامعيّة ليست جماالً للضغط على اآلخرين دينيًّا
أو السلوك بصورة أو أبخرى وال تسمح ابلتمييز بني الطالّب على أساس مذهيب أو
طائفي أو حىت ديين إذ إ ّن املساحة اجلامعيّة جتعل من األكادمييّني ،أساتذ ًة وطالّ ًاب،
مواطنني جامعيّني مع ّأّنم ال ينكرون دينهم وال مذهبهم وال يتخلّون عن ممارستهم
طقوسهم وشعائرهم الدينيّة .إ ّن هذه احلريّة هي حريّة مسؤولة ومرتّبة ومربيّة على تقدير
اآلخر كما هو وعلى احرتامه كما هو وعلى إعالء شأن كرامته ،بشرط أن حيرتم حريّة
اآلخرين.
التوجه الثالث فهو الدعوة صراحة إىل اعتبار تعزيز العيش املشرتك من ضمن التع ّدديّة
ّأما ّ
خصوصا على املستوى اللبناين وأل ّن هذه
اإلجتماعيّة والدينيّة وقضيّة فكريّة جامعيّة،
ً
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التع ّدديّة هي َخصيصة من خصائص اجملتمع اللبناين .وذلك يعين أ ّن على اجلامعة
اإلسهام عرب الدراسات واألحباث وكذلك عرب الدروس والربامج على أن تويف ثقافة
احلوار والتثقيف على احلوار الديين ح ّقهما ،فتعمل على تعزيز هذه الثقافة فكرًّاي وعمليًّا
املؤسسة التعليميّة ،أكانت
مرة ال تقوم ّ
وأن توفّر الوسائل اليت ّ
تنمي هذه الثقافة .وكل ّ
وخصوصا املدارس واجلامعات ذات الطابع
مدرسة أو جامعة ،بدورها يف هذا اجملال
ً
فإّنا ال أتخذ قضيّة تنمية ثقافة احلوار على حممل اجل ّد ،وابلتايل تضعف
الديين والروحيّ ،
املؤسسة التعليميّة عن واجبها يف ذلك أل ّن عمليّة التثقيف والتفكري
هذه الثقافة وتتخلّى ّ
كل
يف تطوير هذه الثقافة وتعزيزها على املستوى األكادميي ال ب ّد أن تكون
ّ
مستمرة مع ّ
متغريات إجتماعيّة وسياسيّة تؤثّر على الدين وعلى
جيل جديد أييت إىل اجلامعة ومع ّ
احلوار نفسه كما هو حاصل مع اإلرهاب ابسم اللـه وابسم الدين ال ألنّه حيمل العنف
التصورات
جو ًااب على املشاكل العامليّة بل ألنّه يغ ّذي احلقد والكراهية ابسم الدين و ّ
وخصوصا األداين اإلبراهيميّة التوحيديّة اليت أصبحت مكسر عصا
املغلوطة عن الدين
ً
عند بعض املف ّكرين يف علم األنرتوبولوجيا الدينيّة وعلم السياسة.

 .5فمن الربامج األكادمييّة األساسيّة املقرتحة لتعزيز ثقافة احلوار بني األداين ما يندرج
ضمن إطار الكفاية التعليمية اجلامعية املرتبطة بتبين ٍ
يعزز موقف احلوار وابلتايل
موقف ّ
ّ
ّ
ّ
مهمة هذا الربانمج هو اإلسهام يف أن يقبل األفراد
العيش اإلجتماعي املشرتك حيث أ ّن ّ
ابلتعرف إىل
بعضهم ً
بعضا ابختالفاّتم الدينيّة كمرحلة أوىل حيث يقوم الطالب ّ
تصورات سلبيّة فيكتشف
التصورات اليت لديه جتاه اآلخر وهي يف غالب األحيان ّ
ّ
منشأها وأسبابـها واألحكام املسبقة اليت لديه على اآلخر .ويرمي هذا الربانمج الذي
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كل طالب يف أن يدرك الفرق
جيمع طالّ ًاب من أداين ومذاهب متع ّددة إىل مساعدة ّ
تصوراته وبني احلقيقة احلاضرة .مثّ يقوم األستاذ أو املشرف على الربانمج
الكامن بني ّ
موسع مع تطبيقات عمليّة ملاهية التواصل بني الناس
بعد هذه احملطّة األوليّة بعرض ّ
خصوصا جوانبها األخالقيّة قبل أن يعرض لتقنيّات التواصل كوسيلة
ومبادئ التواصل
ً
التمرس على هذا العيش.
ملعرفة اآلخر وكيفيّة العيش معه و ّ

تعرف الطالب
املرحلة الثانية من هذا الربانمج تتناول التعريف املتبادل ابلعقائد حيث ي ّ
فاعل يف الدين الذي يتكلّم عنه
على العقائد من فم أحد اإلخصائيّني الذي هو ٌّ
عضو ٌ
توصلون إىل معرفة دينهم
والذي هو عضو فيه .وهكذا فالطالّب املشاركون يف الربانمج ي ّ
ودين اآلخر من أساتذة عندهم املعرفة العلميّة والعقائديّة كما حي ّددها كل دين من
جو
األداين وليس من خالل نظرة الواحد من األداين إىل اآلخر .وهذا كلّه جيري يف ّ
من احلريّة والثقة املتبادلة حيث يدرك الطالب أ ّن العيش يف جمتمع تع ّددي يؤسس على
حىت من دون
تصور هذه العقيدة على ذوقه و ّ
معرفة متبادلة لعقيدة اآلخر من دون ّ
شيطنة هذه العقيدة وتزييفها.
املرحلة الثالثة من هذا الربانمج تتناول عرض واكتساب تقنيّات حل النزاعات ذات
ويتمرس بـها
الطابع الديين حيث أ ّن الطالب ّ
يتدرب بشكل عملي على هذه التقنيّات ّ
التدخل
ككل فيقدر على ّ
ليصبح ً
عنصرا فاعالً ال لنفسه فقط بل على مستوى اجملتمع ّ
أحياان لتصبح بؤرة
فض بعض النزاعات
تتطور ً
من أجل ّ
ً
وخصوصا البسيطة منها اليت ّ
سياسي .وما نستطيع اإلشارة إليه هو أ ّن بعض
أحياان إىل نزاع
متحوالً ً
نزاع إجتماعي ّ
ّ
تتحول سر ًيعا من مشكلة ذات طابع ديين
املشاكل اليت تُطرح وهي يف ظاهرها بسيطة ّ
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إىل مشكلة سياسيّة طائفيّة ،كحديث البعض عن الشعائر والعبادات بصورة سلبيّة ،ممّا
يثري الفريق اآلخر للحديث بشكل سليب عن ذلك الدين وعن شخصيّات دينيّة ممّا
ويتحول إىل مشكلة طائفيّة سياسيّة تُدار من اخلارج
يرتاكم
ّ
ويتضخم إن مل يُعاجل سر ًيعا ّ
بدل أن تؤخذ كقضية تربويّة وتعاجل على هذا املستوى وحسب.

خاص ،ال تتوقّف عند التوعية وعند تغيري
 .6لكن مسؤوليّة ّ
املؤسسة اجلامعيّة ،بوجه ّ

خيص األداين واحلوار بينها عرب برانمج
السلوكيّات لدى األساتذة والطالّب يف ما ّ
معني .إ ّن هذه املسؤوليّة تتجاوز ذلك إىل تنشئة كوادر فاعلة ورايديّة يف خمتلف
أكادميي ّ
خيص العالقات اإلسالميّة املسيحيّة ،وذلك هبدف تعزيز إدارة
اجملاالت،
وخصوصا مبا ّ
ً
الدميوقراطيّة للتع ّدديّة الثقافيّة والدينيّة يف لبنان ويف اجملتمعات املماثلة .إ ّن هذه التنشئة
التخصص العلمي وهي تتح ّقق عرب دراسات املاسرت اليت تستخدم
إّّنا هي نوع من
ّ
منهجيّات املقارنة ومقاربة الواقع ابنفتاح وروح نقديّة وكذلك املنهجيّات التطبيقيّة يف
سبيل ترمجة املعرفة النظريّة ثقافة وقدرات وسلوًكا .وجتربتنا يف هذا املضمار أنّه متّ إعداد
وترج أكثر من مئة من الكوادر ،مسيحيّني ومسلمني ،حصلوا على الكفاايت العليا
ّ
التدرب على قراءة النصوص الدينيّة املختلفة وحتليل
والعمليّة من بناء املعرفة املوضوعيّة و ّ
الواقع الديين على ضوء العلوم اإلجتماعيّة واإلنسانيّة وما تقرتحه األداين نفسها من
أدوات حتليل وبناء العالقات يف اجملتمع التع ّددي وتفعيل الدميوقراطيّة وإنتاج البحوث
ستنادا إىل املعارف والدراسات امليدانيّة .ومن مسؤوليّة اجلامعة يف
العلميّة والتحليليّة إ ً
تصصهم يف جمال معرفة عالقة الدين
تدرب طالًّاب عرب برامج أكادمييّة وأن ّ
لبنان ،أن ّ
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وخصوصا الشبكات اإلجتماعيّة منها وكيف يتعامل الدين مع الوسائل
ابإلعالم
ً
اإلعالميّة وكيف يُ ِّ
عرف عن نفسه وعن رسالته يف هذه الوسائل.

يتوجب
املؤسسة التعليميّة واجلامعيّة منها على وجه اخلصوص ّ
 .7وأختم ابلقول إب ّن ّ
مهماّتا تنشئة ال الفرد املتعلّم واملهين
عليها أن ّ
تريب طالّهبا على احلوار املستدام أل ّن من ّ
املتمسك ابلسالم
الكفوء فحسب ،بل التنشئة على املواطنيّة يف جمتمع تع ّددي مثل لبنان ّ
املدين وابلدولة املدنيّة عرب توطيد أواصر العيش املشرتك الثقايف والديين بني األفراد
املؤسسة التعليميّة ،أكانت مدرسة أو جامعة،
واجملتمعات .فال ب ّد أن تكون رسالة ّ
ومهما كان لوّنا ،العمل على تشكيل جمتمع عادل ومرن وملتزم يستطيع مواجهة
التح ّدايت اليت ّتب من كل ٍ
حدب وصوب ،ومنها اإلرهاب واألصوليّة واألاننية والفساد
ّ
ّ
والعوملة الليبريالية اليت ال تكرتث ِ
املؤسسة التعليميّة
ا
إّن
ة.
الروحي
و
ة
اإلنساني
م
ي
للق
ّ
ّ
ّ
ّ
مهمة ّ
َ
ّ
يف بناء جسور التواصل مع الذات ومع اآلخرين وهي جسور جتعل املستقبل أكثر أمنًا
ومساواة ومشاركة يف بناء املصري املشرتك.
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