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يف هذه الدار األكادميّية، جامعة القّديس يوسف يف  أشّد الرتحيبأوّد بدايًة الرتحيب بكم 
، ححرحم العلوم اإلنسانّية ومنها الدينّية ومنها معهد الدراسات اإلسالمّية رحمبريوت، يف هذا الح 

 سنة ونيف. 40املسيحّية الذي أتّسس منذ 
هذه املنطقة ابلذات وعلى خّط التماس من ساحة حنن نعلم أّن وجود اجلامعة اليسوعّية يف 

كان مهّدًدا ابلزوال خالل الرب اليت   ،الطبّية املتحف، وخصوًصا ححرحم العلوم الشهداء حّت 
من هذه املنطقة عة سحبت اجلامنإ ابلفعل .1990و  1975فُرضت على لبنان بني السنوات 

معهد الدراسات اإلسالمّية املسيحّية الذي سالتها يف مناطق أخرى، إاّل أّن حيويّة ر  لتكمل
أّسسه مسيحّيون ومسلمون خالل الرب وما حّققه بتواضع من تقريب لوجهات النظر ومن 

متبادل بني املسلمني واملسيحّيني اللبنانّيني، هذه اليويّة فتحت الباب أمام التواصل  عمل معريفّ 
م العلوم رح دفعت اجلامعة إىل إعادة بناء حح  اليتهي  الـُمغينوالتعارف والتفاعل واخلطاب املشرتك 

الطبّية وكذلك إىل إنشاء أحرام أخرى يف هذه الساحة ابلذات، للداللة أّن اجلامعة هي يف عمق 
يعرب عليه ومنه خمتلف  حضورها وكأّن هذا الضور هو جسر  رسالتها جامعة عندما وّسعت 

الكلمة هي أداة بناء اجملتمع،  أّن  حوار حيث الفرقاء للحديث عن خمتلف القضااي. وهو جسرُ 
على اختالفه. حضور اجلامعة  واليت تفسح املكان لآلخروهي الكلمة الصرحية احملرتمة لآلخر 

عة اآلف طالب من كّل الفئات واألحزاب والطوائف بيف هذه املنطقة اليوم أبكثر من سّتة أو س
ومنها الشباب واألساتذة والكثريون ممّن يراتدون يشّكل تلك املساحة العاّمة اليت يستطيع فيها 

هذه األحرام أن يعيشوا التعّدديّة وأن ميارسوا حريّة الرأي ضمن ضوابطها األخالقّية وأن يشعروا 
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موقفنا وموقعنا ف يّة والوار واملواطنة والراّيت.تعّددساحة للمكون هو أن ي ثالّ أبّن هدف لبنان امل
أي للهواّيت املنغلقة على ذاهتا واليت تتحّول إىل أداة قتل على اهلويّة  للوصاايتها هنا هو رفض 

اهلويّة القاتلة  وقّمة .ومثلما حدث وحيدث يف الرب السوريّةلما حدث إاّبن الرب اللبنانّية مث
العصبّية أشّد الالة الداعشّية من قريب ومن بعيد وهذه هي إعدام داعش لكّل حياة ال تشبه 

أو أّّنا األمّية األخالقّية النفسّية اليت ال تعرتف ابآلخر  اإلسالميّ  ألمّية يف العامل العربّ شرًّا من ا
 نبذ التعّدديّة الثقافّية والدينّية.توال بوجوده خمتلًفا وابلتال 

ا فقط على وجود أزمة اترخيّية يف العالقات يسمتادي العصبّية وحتّوهلا إىل حرب مفتوحة يدّل ل
اجلماعات مصري بني اجملموعات ويف النظرة إىل اآلخر بل على وجود أزمة هتّدد املصري وخصوًصا 

نة لوجودها وحراّيهتا. كيف نواجه هذه األزمة اليوم وحنن ماستضعفة اليت تستند إىل الدولة كضامل
 املقيتةّلى يف خطاب وممارسات الدولة اإلسالمّية ما زلنا حتت وطأة اخلطاب الداعشي الذي جت

 اليت قتلت األخضر واليابس، إالّ أّن اخلطاب الداعشي رّّبا هو موجود اليوم كرّدة فعل على األقلّ 
 من فريق ومجاعة. أكثرعند 

وضعتنا يف حالة عنف وضياع فال شّك أّن اإلعالانت املتعّددة أقول كيف نواجه هذه األزمة اليت 
ي بليغة وهاّمة فأختار منها ه من مؤّسسات رائدة  اليوم صدرت منذ ثالث سنوات وحّت اليت
على اثر مؤمتر وإعالن بريوت  1/3/2017مًعا يف : إعالن األزهر حول املواطنّية والعيش ة أربع

وإعالن بريوت للحراّيت الدينّية  1/7/2017دعا إليه البطريرك الراعي يف جامعة اللويزة يف 
، ومؤمتر اجلامعة 20/6/2015عن مجعّية املقاصد اإلسالمّية اخلرييّة يف بريوت يف  الصادر

. 24/4/2017و 23يف  اإلمنائّيةبن خلدون للدراسات ااألمريكّية يف القاهرة ابلتعاون مع مركز 
هر يف قد منذ عشرة أشقاء الذي عُ ات املنرية املمّيزة اليت تصّب يف االجّتاه نفسه اللّ ومن العالم

ملناسبة األربعني سنة على أتسيس معهد  10/11/2017يف  يف بريوت جامعة القّديس يوسف
فيه أصوات متعّددة وخمتلفة دعت إىل صوت  تالدراسات اإلسالمّية املسيحّية حيث شارك
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 على خمتلف أنواعها وبذلك إىل تعزيز مسرية املعهد يف إعداد التعّدديّة والعيش املشرتك والراّيت
 وختريج األساتذة الذين يعملون على نشر مفاهيم العيش املشرتك والسلم قادة الدينينيال

وعلى تعزيز حضور الدولة وال أوّد اخلوض يف خمتلف الطرق واألبعاد اليت من خالهلا  جتماعيّ اإل
 أكتفي ببعض األفكار على املستوىنواجه األخطار احملدقة ابلتعّدديّة وابلراّيت وابلعيش مًعا. 

 ... والديينّ  والقوقيّ  مستوايت أخرى كاملستوى السياسيّ  ة، مع العلم أّن هناك ثالثالثقايفّ 
 أطرح سبع أفكار تصلح أدوات جتديد لثقافاتنا يف تعزيز التعّدديّة والعيش املشرتك وصون الراّيت.

اجلّيد من األفكار حضارتنا حضارة خطابّية فيها  نتكّلم كثريًا ونفعل قلياًل على األرض...: أّولا 
يتكّلمون قليالً وقد السويسرّيني هو صاحل لنا ألّن  النموذج السويسريّ  إالّ أنّنا نتوّقف عند ذلك.

 كتاابً   Denis de Rougemont ويُدعى دين دو رومجون وقد كتب أحدهم الكثريفعلوا ويفعلون 
النظرّي ينبغي أن جيد كماله يف الفعل ومعىن العنوان أّن التفكري  Penser avec les mains  : بعنوان

 والعمل.
بني دين وآخر وأّن الكلمات  خمتلفة لو أّن تراتبّية الِقيحم هي حّت  ،أمهّية الِقيحم املشرتكةاثنياا: 
ال عدل بدون رمحة  تقول أبنّ الرمحة  .واملسيحّية يف معىن واحد يف اإلسالم تصب  إمّنا  ،خمتلفة

وكذب والتقوى هو التماس الرمحة.  جتماعّيةإ كان ذلك لياقة وجماملة  وإالّ وال تسامح بدون رمحة 
يف العامل. واحملّبة هي الطريق إىل  لضور هللا ة هي أساس وهي التعبري القيقيّ يف املسيحّية احملبّ 

اخلالص وإىل التحر ر من كّل عبوديّة وأساس ملمارسة الريّة. واحملّبة تقود حكًما إىل العدل 
 كمة.وال

  اإلسالم واحملّبة يف املسيحّية مها صنوان.الرمحة يف
ة مصارعة وغلبة الواحد على اآلخر يف نقرأ التاريخ كحلب – على السلبّ  ابّ جيتغليب اإل اثلثاا:

اليت هي فعل إرادة حرّة وواعية. يف هذا اإلطار،  املطموسةحني أّن هناك الكثري من اإلجيابّيات 
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 النرجسيّ واملتفاعل مع اآلخر ال اخلطاب  اإلجيابّ  القاتلة يف اخلطاب التواصليّ نواجه العصبّية 
 .قصائيّ اإل

بناء املواطنّية يف قلب كّل إنسان كقيمة ثقافّية سياسّية قانونّية وهي تتضّمن قيمة وجوديّة رابعاا: 
عندما نتكّلم عن التعّدديّة وخصوًصا التعّدديّة  ،أساسّية هي املساواة أمام القوق والواجبات

إعالن  نراجعوهنا  يدافع عنه الدين. ة كمفهوم أساسيّ إدخال الدين للمواطنيّ  نالدينّية وع
مهما  ،مالكنظام أبناء اجملتمع الواحد حيث أّن  ، ّبعىن أّن املواطنة تفرتض املساواة بنياألزهر

ون ني مواطن وآخر على أساس الدين أو العرق أو اللّ ال يستطيع التمييز بكان ذلك الكم 
. مع إعالن األزهر اخل... ثقافة املواطنة والتثقيف على حّب املواطنة هي أساس العمل الرتبويّ 

يف املواطنّية قيمة إجيابّية  ىألّن اإلسالم رأ وتربوايًّ  اسياسيًّ  ادين ونظامً  أصبحت املواطنة قضّية كلّ 
 الع على الفكر الديث حول املواطنّية املرّكبة هو أمر ضروريّ . االطّ جتماعيّ مؤّسسة للسلم اإل

ما نسّميه اليوم الوحدة يف  والتنوّع  ويصيغماع تجفكر جيمع ما بني وحدة التعّدد وبني اإل ووه
 التنوّع.

يه اآلخر ويلغ يُقّزممراجعة النصوص واملناهج املدرسّية من خالل غربلة املوروث الذي خامساا: 
ومن مّث الرتكيز على أدوات الوار والتواصل. كيف نبين ثقافة الوار ويف نصوصنا الكثري من 

. العمل على توضيح املفاهيم ر اآلخر وتلغيه من قاموس هللاالنظراّيت واآلراء املسبقة اليت تكفِّ 
مضامني . يف هذا اإلطار جيدر بنا مراجعة ومعريفّ  واملصطلحات اإلشكالّية هو واجب ديينّ 

املنغلق على أّي تفسري أيخذ  مضامني ترّجح العقائديّ يف اجملتمعات العربّية وهي  التعليم الديينّ 
ة وكذلك ترّجح األخالقيّات وفروع الفقه على دقيق العتبار ثوابت العلوم اإلنسانّية وحّت بعني اإل

 قصائيّ يهها حنو الفكر اإلتوجل تعبئة الشبيبة و  هي منبع اإلميان. وابلتال يسهالروحانّية اليت
 وصوب العنف ضّد اآلخر املختلف.
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املشكلة هو برامج ملعاجلة منابع العنف وهي منابع تفوق منابع النفط. وأساس  صياغةسادساا: 
 الذي يطرح األسئلة على الذات. ال التفكرييّ  فهم التعليم التلقيينّ 

 . أخالقّيةمراجعة نقديّة حباجة إىل  دحور اإلعالمسابعاا: 
"الدان   خصوًصافريق و ي من كّل القلب وبوافر الوعي هذه املبادرة اليت يساهم فيها أكثر من أحيّ 

 من أجل تفاهم أفضل ومن أجل عامل عربّ يف إعداد القادة الدينيني  (Dan Missionميشني" )
 التغيري اجملتمعيّ يف مهّمتهم  تكمن أفضل، وحنن اليوم أبشّد الاجة إىل هؤالء القادة الذين

 قضّيتكم اليت هي قضّية اجلميع ومنها اجلامعة. وأجنح هللايف أوساطهم وجمتمعاهتم. وفّقكم  والثقايفّ 


