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برنامج تنشئة على الحوار المسيحي ــ اإلسالمي

انطلق برنامج التنشئة على الحوار 
ه اإلعدادي 

ّ
اإلسالمي المسيحي بشق

منذ سبع سنوات في بيروت، قبل أن 

يمتد إلى المركز الجامعي في صيدا 
منذ ثالثة أعــوام، ويستكمل إنتقاله 
هذه السنة إلى طرابلس حيث ضمّ 

 من الشمال.
ً
با

ّ
وللمرة األولى طال

يز هــذا العام بإطالق الشق   وتمّ

وزع معهد الدراسات اإلسالمية والمسيحية في كلية العلوم 
الدينية في جامعة القديس يوسف، اإلفادات على الطالب الذين 
شاركوا في برنامج التنشئة والتدريب على الحوار اإلسالمي 

يه اإلعدادي والتأسيسي.
َّ
المسيحي بشق

صدى البلد

تنشئة تحرر االنسان

 من التقوقع على 

الذات ورفض اآلخر 

التأسيسي من البرنامج، الذي شارك 
ب على  فيه تسعة طــالب في الــتــدرّ
إدارة النزاعات ذات الطابع الديني، 
 لبرنامج التنشئة 

ً
والذي أتى استكماال

على الحوار.
 ولــفــت األب سليم دكـــاش الــى 
أن ”برنامج التنشئة والتدريب على 
د 

ِّ
الحوار اإلسالمي المسيحي يأتي ليؤك

ليس هوية هذه الجامعة فقط، بل 
رسالتها“. 

شهادات حية

وقــدم طالب شاركوا في البرنامج 
شهادات حية عن التنشئة على الحوار 

بشقيه اإلعدادي واألساسي.
 أما مدير معهد الدراسات االسالمية 
والمسيحية األب عزيز الحالق اليسوعي 
فلفت الى أن ”هــذه التنشئة، التي 

ــدراســات االسالمية  بــدأهــا معهد ال
والمسيحية التابع لكلية العلوم الدينية 
في جامعة القديس يوسف في بيروت، 
إمتدت الى مراكز صيدا وطرابلس ونأمل 

أن تشمل مراكز أخرى“. 
واعتبر أن ”هذه التجربة ولدت لدى 
 للتالقي والتعارف على 

ً
الطالب فسحة

اآلخر وخبرات انسانية وروحية ساعدت 
على تغيير نظرته لآلخر واكتشاف 
القاسم االنساني المشترك الحاضر 
فــي الجميع رغــم اخــتــالف االديـــان 

وتعددها“.
ورأى أننا فــي أمــس الحاجة الى 

¶ فريق البرنامج        البلد

هذه التنشئة التي تحرر االنسان من 
التقوقع ورفض اآلخر أو تأكيد الهوية 

كنقيض لآلخر“. 
ــضــروري أن نهدم  ح وال

ّ
”مــن المل

ــار المسبقة والــصــور  ــك جــــدران األف
لنمطية السائدة فــي مجتمعاتنا  ا
 للحوار والتالقي، لكن 

ً
ونبني جسورا

هذا الحوار ال يعني تجاهل االختالفات 
والتناقضات إنما يتطلب االصغاء 
والفهم المتبادل المبني على االحترام 
واالعــتــراف الموضوعي والنزيه بما 
يفرقنا وبما يجمعنا“ يختم األب 

الحالق. 


