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اختلفت أخبار منتخب 
لبنان أمس بني سلبي مع 

عدم تأمني األموال لتحسني 
ملعب املدينة الرياضية، 

وأخرى إيجابية مع عودة 
الحديث عن معسكر 

خارجي سيكون في سلطنة 
ُعمان بعد 48 ساعة على 

قرار املعسكر الداخلي 

الخميس  26  نيسان  2012  العدد  1693

حوار األديان انطلق على طريق الشام
ديما شريف

ت��ق��ع »ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي���وس���ف« عند 
أح������د أش����ه����ر خ����ط����وط ال����ت����م����اس ال���ت���ي 
رسمتها الحرب األهلية: طريق الشام. 
لكن ال��ي��وم، وم��ن خ��ال أنشطة »معهد 
ال�����دراس�����ات اإلس���ام���ي���ة وامل��س��ي��ح��ي��ة«، 
ص������ارت ت���ش���ّك���ل خ����ط ت����واص����ل، ي��ج��م��ع 
اء. 

ّ
بني األدي��ان والطوائف في حوار بن

امل���ع���ه���د ال�������ذي ت����أس����س م���ن���ذ 35 س��ن��ة 
ال��دك��ت��ور ه��ش��ام نشابة واألب  ي��د  على 
أوغ��س��ط��ني دوب�����ره الت�����ور، يستضيف 
و28   27( ال�����ج�����اري  األس�����ب�����وع  ن���ه���اي���ة 
نيسان/ أبريل( مؤتمرًا دوليًا بعنوان 
كبار  اد  روَّ إشكالية،  ح��واري��ة:  »وج���وه 
وت���وق���ع���ات م���ق���ارن���ة« ي��ج��م��ع ب��اح��ث��ني 
كبارًا لبنانيني وعربًا وأجانب، تعّمقوا 
عمليًا ونظريًا في مسألة حوار األديان. 
ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل��م��ؤت��م��ر 
 ه����ذا ال��ح��دث 

ّ
س���ام���ي خ��ل��ي��ف��ة، ي����رى أن

الذهنية  يأتي محاولة لهدم املتاريس 
���ت ق��ائ��م��ة ب��ع��د ال����ح����رب. لكن 

ّ
ال���ت���ي ظ���ل

م��ا ال���ذي يمّيز ه��ذا امل��ؤت��م��ر ع��ن غيره، 
خ��ص��وص��ًا م���ع ط��ف��رة امل���ؤت���م���رات ال��ت��ي 
تعالج موضوع ح��وار األدي��ان؟ يجيب 
 الجلسات التي ستعقد في 

ّ
خليفة بأن

مدرج بيار أبو خاطر في »كلية العلوم 
اإلن���س���ان���ي���ة« ف����ي ال���ج���ام���ع���ة، س��ت��ك��ون 
م��ف��ت��وح��ة أم����ام ال��ج��م��ه��ور، ول����ن ت��ك��ون 
م��ح��ص��ورة ب��م��ف��ك��ري��ن وم��ث��ق��ف��ني ف��ق��ط. 
وي��أت��ي ذل���ك اس��ت��ك��م��ااًل ل����دور »ج��ام��ع��ة 
ال���ق���دي���س ي���وس���ف« ف���ي االن����خ����راط في 
الحياة العامة للمدينة. ويعطي خليفة 
قه طاب »معهد 

ّ
مثااًل على ذلك ما حق

في  واملسيحية«  اإلسامية  ال��دراس��ات 
ال��ع��ام امل��ن��ص��رم، إذ ال��ت��ق��وا ن��ح��و 2200 
طالب ثانوي عملوا معهم على مفهوم 

 
ّ
ال��ت��ع��رف إل���ى اآلخ����ر. وي����رى خليفة أن
يسهمان  املعهد  ط��اب  وع��م��ل  املؤتمر 
في توعية الشباب للتخفيف من وطأة 
الذين  اللبنانيني  السياسيني  خ��ط��اب 
والطائفية.  املذهبية  امل��ش��اع��ر  ي��غ��ذون 
»ي���ج���ب ع���ل���ى ل���ب���ن���ان أن ي���ك���ون م���رك���زًا 
ونموذجًا للحوار في العالم، من ناحية 
ع��م��ل��ي��ة، ول���ي���س ك��ام��ي��ًا ف���ق���ط، وي��م��ك��ن 
ل���ذل���ك أن ي��ت��ح��ق��ق ع���ن ط���ري���ق ال��ت��رب��ي��ة 
وال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��وع��ي��ة« ي��ق��ول. ي��ش��ارك 
املؤتمر باحثون وأك��ادي��م��ي��ون من  ف��ي 
بلدان عديدة، منهم محمد السماك في 
م��ح��اض��رة ع��ن »ح��س��ن خ��ال��د، صبحي 
الصالح والتقليد السني في الحوار«، 
وج��������ورج م����س����وح ف����ي ن�������دوة ب���ع���ن���وان 
ال����روم األورث���وذوك���س  »ت��ق��ل��ي��د كنيسة 
ف����ي ال������ح������وار«، وغ����ي����ره����م م����ن ل���ب���ن���ان. 
وي����ق����ّدم ب��ي��ت��ر غ���وت���ش���ي م����ن س��وي��س��را 
م��داخ��ل��ة ع���ن »ال����وج����وه ال���ح���واري���ة في 
النموذج  والتربوية:  الثقافية  البرامج 
كوسك  بريان  ويحاضر  السويسري«، 
تحت  األميركية  املتحدة  ال��والي��ات  من 
ع��ن��وان »خ��ب��رات وم��ع��ال��م للمستقبل«، 
ويقّدم عبد املجيد الشرفي من تونس 
م���داخ���ل���ة ب���ع���ن���وان »مل������اذا ن��ح��ت��اج إل��ى 
وج����وه ح���واري���ة ل��ع��امل��ن��ا ال����ي����وم؟«. كما 
ي�����ق�����دم م�����ؤس�����س »م����ع����ه����د ال������دراس������ات 
نشابة  هشام  واملسيحية«  اإلسامية 
ن���دوة ع��ن ش��ري��ك��ه ف��ي ال��ت��أس��ي��س األب 

أوغسطني دوبره التور.

ك��ب��ار  اد  روَّ إش���ك���ال���ي���ة،  ح�����واري�����ة:  »وج��������وه 
وتوقعات مقارنة«، 27 و28 نيسان )أبريل( 
ال���ج���اري ���� »م����درج ب��ي��ار أب���و خ���اط���ر«، »كلية 
ال���ع���ل���وم اإلن���س���ان���ي���ة« ف���ي »ج���ام���ع���ة ال��ق��دي��س 

يوسف« )طريق الشام �� بيروت(. 
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