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اإختتام برنامج «قادة التفاهم بني ا ألديان» يف «الي�سوعية»

ّ
د ّكا�ش :دولة املواطنة هي ال�سامنة الوحيدة حلقوق املواطنة

أكـــد رئــيــس جــامــعــة الــقــديــس يــوســف االب
الــدكــتــور سليم دكـــاش ان «دولـــة املــواطــنــة هي
الضامنة الوحيدة حلقوق املواطنة وانه ال ميكن
مواجهة التطرف والعنف اال من خال برنامج
متكامل ثقافيا وتربويا وقانونيا واجتماعيا،
وان هناك حاجة ماسة العــادة النظر بالبرامج
والــنــصــوص الــديــنــيــة الــتــي تــســاهــم فــي نشر
الثقافة السلبية ضد اآلخر».
مــواقــف دكـــاش جـــاءت خـــال حــفــل اخــتــتــام
برنامج «قادة التفاهم بن االديــان» ،في جامعة
القديس يوسف في بيروت ،الذي ّ
نظمه «منتدى
التنمية والــثــقــافــة واحلـــــوار» ،بــالــتــعــاون مع
برنامج الشراكة الدامناركية العربية ومؤسسة
«دانيميشن» الــدامنــاركــيــة ومعهد الــدراســات
االسامية  -املسيحية في اليسوعية واملعهد
امللكي لــابــحــاث الدينية فــي االردن والهيئة
القبطية االجنيلية للخدمات االجتماعية في
مصر.
حــضــر حــفــل االخــتــتــام ســفــيــرة الـــدامنـــارك
اجلـــديـــدة فــي لــبــنــان جــوهــي مــوريــت ورئــيــس
«مــنــتــدى التنمية والــثــقــافــة واحلـــــوار» القس
الــدكــتــور ريــــاض جــرجــور والــقــاضــي الشيخ
عــبــاس احللبي والــدكــتــور الشيخ ســامــي ابي
املنى والــقــس الــدكــتــور انــدريــا زكــي ومسؤولة
الــبــرامــج فــي مؤسسة «دانــيــمــيــشــن» كريسنت
اوكــــن وعــــدد مــن اســـاتـــذة اجلــامــعــة وطــابــهــا

واملتخرجن من البرنامج.
بعد كلمة ترحيب ألقاها عبد الناصر الصلح،
حتــدث جرجور عن اهمية البرنامج والنتائج
التي احرزها خال السنوات اخلمس املاضية
وشموله اعضاء من لبنان واالردن والدامنارك
ومصر وسوريا ،مؤكدا اهمية «االستمرار في
البرنامج وقيام املتخرجن بنشر رسالة احلوار
والتعاون في بادهم».
وبعد عــرض عــدد من املتخرجن لنماذج من
النشاطات التي قــامــوا بها ،حتدثت اوكــن عن
دور البرنامج واهميته والنشاطات التي جرت
فــي الــدامنــاك وشملت شخصيات متنوعة في
املجتمع.
وأشار زكي الى دور البرنامج في «نشر ثقافة
العيش املشترك والتأكيد على القيم الدينية
املشتركة».
أما دكــاش فعرض لــدور اجلامعة اليسوعية
فــي «نــشــر ثــقــافــة احلــــوار والــعــيــش املــشــتــرك»
والهــمــيــة دور معهد الـــدراســـات االســامــيــة -
املسيحية في «تعزيز ثقافة احلوار في مواجهة
العنف».
وقــــ ّدم مــجــمــوعــة مــن االقـــتـــراحـــات مــن اجــل
استكمال هذا اجلهد تضمنت:
اوال :الــعــمــل املــســتــمــر عــلــى االرض اضــافــة
للجهد الــفــكــري والتعليمي ،الن الــنــزول الــى
االرض يكرس ثقافة احلوار والتنوع.

ثــانــيــا :الــتــأكــيــد عــلــى اهــمــيــة الــقــيــم الدينية
املشتركة وال سيما التسامح والرحمة واحملبة
والتقوى.
ثالثا :تغليب الــوجــه االيجابي على الوجه
السلبي في قراءة التاريخ والتذكير باحملطات
االيجابية حتى خال احلروب والصراعات.
رابـــعـــا :بــنــاء مــفــهــوم املــواطــنــة فــي قــلــب كل
انـــســـان وفـــكـــره والــتــأكــيــد عــلــى ان املــواطــنــة
هـــي الــتــي حتــقــق املـــســـاواة وتـــأمـــن احلــقــوق
والواجبات.
خــامــســا :مــراجــعــة الــنــصــوص واملــنــاهــج
املدرسية وغربلة املوروث الذي يؤدي الى نشر
الثقافة السلبية ضد االخر ،والعمل لنشر ثقافة
الوحدة ضمن التنوع.
سادسا :مراجعة البرامج التي تسبب العنف
ومواجهة منابع العنف الكثيرة والتي تفوق
منابع النفط.
سابعا :التأكيد على دور االعــام واهميته
ودراسة كيفية تطوير هذا الدور في نشر ثقافة
احلوار بديا من نشر ثقافة العنف.
وكــان برنامج « قــادة التفاهم بــن االديـــان»
قــثــد تضمن سلسلة لــقــاءات ونــشــاطــات خــال
االيـــام املــاضــيــة ،منها اقــامــة لــقــاء حـــواري في
املكتبة الوطنية في بعقلن ،كما زار املشاركون
في البرنامج مدينة صيدا ،ثم ُأقيمت سلسلة
لقاءات حوارية في فندق «غاردن»  -برمانا.

