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ّ

األب  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  د 
ّ
أك

المواطنة  »دولة  اّن  دكاش  سليم  الدكتور 
واّنه  المواطنة  لحقوق  الوحيدة  الضامنة  هي 
من  إل  والعنف  التطّرف  مواجهة  يمكن   
 
ً
 وقانونيا

ً
 وتربويا

ً
برنامج متكامل ثقافيا خالل 

، وأن هناك حاجة ماسة إلعادة النظر 
ً
واجتماعيا

التي تساهم في  الدينية  والنصوص  بالبرامج 
نشر الثقافة السلبية ضّد اآلخر«.

اختتام  حفل  خالل  جاءت  دكاش  مواقف 
برنامج »قادة التفاهم بين األديان« في جامعة 
مه 

ّ
نظ الذي  بيروت،  في  يوسف  القديس 

»منتدى التنمية والثقافة والحوار« بالتعاون مع 
برنامج الشراكة الدانماركية العربية ومؤسسة 
الدراسات  ومعهد  الدانماركية  »دانيميشين« 
سالمية - المسيحية في اليسوعية والمعهد  ا
والهيئة  األردن  في  الدينية  لألبحاث  الملكي 
في  الجتماعية  للخدمات  اإلنجيلية  القبطية 

مصر.
اليسوعية  الجامعة  لدور  دكاش  وعرض 
المشترك«  والعيش  الحوار  ثقافة  »نشر  في 
 - اإلسالمية  الدراسات  معهد  دور  وألهمية 
المسيحية في »تعزيز ثقافة الحوار في مواجهة 
العنف«. وقّدم مجموعة من القتراحات من أجل 

استكمال هذا الجهد تضمنت:
إضافة  الرض  على  المستمر  العمل   : ً »أو

الى  النزول  ألّن  والتعليمي،  الفكري  للجهد 
الرض يكّرس ثقافة الحوار والتنوع.

الدينية  القيم  أهمية  على  التأكيد   :
ً
ثانيا

والمحبة  والرحمة  التسامح  ولسّيما  المشتركة 
والتقوى.

الوجه  على  اليجابي  الوجه  تغليب   :
ً
ثالثا

السلبي في قراءة التاريخ والتذكير بالمحطات 
اليجابية حتى خالل الحروب والصراعات.

قلب  في  المواطنة  مفهوم  بناء   :
ً
رابعا

المواطنة  اّن  على  والتأكيد  وفكره  انسان   
ّ

كل
الحقوق  وتأمين  المساواة  تحقق  التي  هي 

والواجبات.
والمناهج  النصوص  مراجعة   :

ً
خامسا

المدرسية وغربلة الموروث الذي يؤدي الى نشر 
الثقافة السلبية ضّد اآلخر، والعمل لنشر ثقافة 

الوحدة ضمن التنوع.
: مراجعة البرامج التي تسبب العنف 

ً
سادسا

تفوق  والتي  الكثيرة  العنف  منابع  ومواجهة 
منابع النفط.

وأهميته  اإلعالم  دور  على  التأكيد   :
ً
سابعا

نشر  في  الدور  هذا  تطوير  كيفية  ودراسة 
ثقافة الحوار بدًل من نشر ثقافة العنف«.

الديان«  بين  التفاهم  قادة   « برنامج  وكان 
األيام  لقاءات ونشاطات خالل  تضّمن سلسلة 
المكتبة  إقامة لقاء حواري في  الماضية، منها 
الوطنية في بعقلين شارك فيه رئيس بلدية 
المجلس  وأعضاء  الغصيني  عبدالله  بعقلين 
والناشطين  الدين  رجال  من  وعدد  البلدي 
والمهتمين وجمعيات أهلية محلية ودولية من: 

لبنان، سوريا،األردن، العراق، مصر والدانمارك.

افتتحت مؤسسة الطفولة السعيدة، التي ُعرفت 
 بمؤسسة فيليب حاتم للطفولة السعيدة، 

ً
سابقا

مركز ليتيسيا حاتم إلعادة التأهيل LHRC في 
12 أيلول 2018. 

وقد اكتسب المركز الذي تأّسس عام 2012 
لبنان  في  التأهيل  إعادة  مجال  في   

ً
امتيازا

والمنطقة، كونه يؤّمن العالج الجسدي، المهني، 
الدعم  إلى   

ً
إضافة والنفسي،  الحركي  الكالمي، 

النفسي. ويقع المركز في مستشفى أوتيل ديو 
في بيروت.

جوزف نّصار
مستقباًل المدعّوين، قال مدير المستشفى، األب 
جوزف نّصار: »ُيعتبر المركز قّصة نجاح مثالية 
وإدارته،  عمله  فريق  مؤّهالت  عدة:  ألسباب 
التأهيل  إعادة  وإجراءات  المعّدات  استخدام 
الشافية  الحديقة  الفريدة،  الهندسة  األفضل، 
ستراتيجية 

سُتؤّمن حوالى عشرة آالف دورة عالج  لـ165 طفاًل محتاجًا

دكّاش: دولة المواطنة هي الضامن للجميع

رئيس جامعة القديس يوسف االب الدكتور  سليم دكاش




