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 دور الجامعات
الكليات واملعاهد اجلامعية الدينية منها حيث يرتتب عليها تربية طالهبا  اتنا الرتبوية وخصوص  اجلامعات إحدى مؤسسا 

على احلوار والتسامح والعيش املشرتك، فتعمل على دمج مهارات واسرتاتيجيات احلوار والتسامح والعيش املشرتك يف 
 املناهج التعليمية. 

ال  األكادميية يف هذه اجملاالت، وتبقى تربيتنا تعيش يف برج أكادميي عال  وال جيوز أن تقتصر الرتبية على الناحية      
ضايا االجتماعية خاصة حقها من العناية واالهتمام، بل ينبغي الرتكيز على أسلوب التحاور مع املتعلم تعري الق

ات، واكتشاف الطاقات، اكه يف العملية الرتبوية. إن الرتبية احلقيقية هي اليت تكون قادرة على تشكيل اإلرادر وإش
على التعامل مع الواقع، والنهوض به إىل  االقابليات وامليول، والتزويد باملهارات اليت جتعل اإلنسان قادر   على والتعرف

 مستوى املثل العليا واألهداف املمكنة التطبيق.
ب اهليئة التعليمية على مفاهيم كما أنه من مسؤوليات وزارات الرتبية والتعليم العايل العمل على إعداد وتدري      

  احلوار والتسامح والعيش املشرتك وغريها، وحل اإلشكاالت النامجة عن عدم تطبيقها.
ويطرح للتطبيق العملي على األرض: قيام الطالب مسلمني ومسيحيني برحالت إىل أماكن دينية إسالمية      

اح، وأعمال بيئية مشرتكة، وختصيص يوم خدمة عامة، وتقدمي ومسيحية، واملشاركة باألعياد واملناسبات من أفراح وأتر 
عروض سينمائية حول مواضيع جتمع ويلتقي عليها املسلمون واملسيحيون، واملشاركة يف مهرجانات رياضية وكشفية 
وخميمات، وندوات وحماضرات، وحلقات حبث، وورش عمل، وتوظيف املسرح يف إنتاج قضايا تتعلق باحلوار والتسامح 

لعيش املشرتك، مع قيام الطالب بدراسة بعض الظواهر االجتماعية املتعلقة بقضايا التعليم واملناهج، وحقوق وا
اإلنسان، وتكليف الطالب مجع املعلومات واحلقائق حول ظاهرة معينة، وحتليل مضامني بعض الكتب املدرسية 

يحي للمسلم، واإلسالم واملسيحية، ألن هذه جلهة صورة اآلخر فيها، ومدى معرفة املسلم للمسيحي، واملس اخصوص  
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الصورة كما تبدو مهزوزة ومشوهة عند الطرفني، حيث اجلسر املعريف مغيب إال ضمن استثناءات حمدودة، وأن جيري 
 مناقشة مثل هذه األمور بقصد نقل هذه املفاهيم من إطارها النظري إىل التطبيق.

لرتبية والفنون يف اجلامعات، حبيث يعد من خالهلما الفنان والرتبوي وميكن أن يكون هناك تعاون بني كليات ا     
التواصلي، ويعمالن متضامنني مسلم ومسيحي يف إصدار سلسلة من الكتيبات اليت تعاجل بالكلمة والصورة والرسم 

تتحدد  امتدارس   الكاريكاتوري القضايا املتصلة بالتسامح والعيش املشرتك واحلوار، وحبذا لو كانت هذه السلسلة عمال  
له أهداف واضحة، وجيري اختيار املادة املنتجة قبل طبعها وتوزيعها، ويتم ذلك وفق ختطيط هادف، ومتابعة، وتقييم 

    مستمر.
ويستحسن تكليف الطالب رصد حاالت من احلوار والتسامح والعيش املشرتك، والتعاون والتفاهم املسيحي      

عالم، ومنها ما يتعلق على سبيل املثال باحلرية الدينية، والتعصب، والتطرف، والعنف. اإلسالمي، وردت يف وسائل اإل
ووضع ملفات ومجع معلومات حول أحداث ماضية من خالل مقابالت مع أشخاص مسنني حول ظواهر اجتماعية 

 وتارخيية يتمثل فيها التعاون الثقايف والسياسي والتكافل االجتماعي.
االجتماعية، وذلك يف عرض حالة واقعية ممكنة احلدوث  واهرتدريس استخدام أسلوب الظومن املمكن يف ال     

تتعلق بقضايا احلوار والعيش املشرتك، والتسامح، وجتميع ما ميكن مجعه من حقائق ومعلومات، حبيث ميكن أن جيتهد 
ب عمعاجلة جوانب خمتلفة من ت خمتلفة من الطالاهنا بطرق متعددة متضاربة، ومن مث جيري تكليف جمموعأالطالب بش

ء، ومناقشتها والدفاع عنها رااملسألة من أجل استكشاف تعقيداهتا الكثرية. وبعد ذلك جيري تبادل االستنتاجات واآل
خمتلفة، وميكن تطوير أسلوب التدريس  اتإىل جمموعمني من قبل أفراد اجملموعة ككل، أو بعد إعادة تقسيم املتعل

من طرح األسئلة والنشاطات اليت  من شأهنا أن تعزز القيم واملبادئ اليت جتري دراستها فبدال  حبيث حيتوي على وسائل 
ل ال تتطلب أكثر من اسرتجاع املعلومات، ميكن طرح األسئلة ذات األجوبة املفتوحة، واملسائل غري ذات احللو 

ة، وكل هذا هبدف نقل مفاهيم ومبادئ لوفأالواضحة واملشاريع املبتكرة، والطرق اليت تقود إىل اكتشاف حلول غري م
 احلوار، والتسامح، والعيش املشرتك، من إطار املفاهيم النظرية اجملردة إىل إطار املهارات والقيم السلوكية احلياتية.

وعندما تتحدث عن اهليئة التعليمية سواء كانت يف اجلامعات أو املدارس، وخنص بالذكر أولئك الذين يعلمون      
من التنسيق، ألنه مما ال شك فيه  األديان، أو الرتبية الدينية، وينبغي أن يكون بينهم مسلمون ومسيحيون نوع  مقارنة ا

أن ساعة واحدة من درس ديين كفيلة بأن تنسي املتعلم كل ما تعلمه من انفتاح يف مقررات أخرى، لكن دون 
 التضحية بالثوابت واخلصوصيات لكل دين.
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بإيصال  تعىن ة تضطلع بدور هام يف جمال احلوار والعيش املشرتك اإلسالمي واملسيحي، فهيإن الرتبية الديني     
املفاهيم والقيم الدينية وتنشئة الطالب عليها، ففي درس الرتبية الدينية ومقارنة األديان ويف مناهجها ال بد من 

أيت دور املريب يف توجيههم التوجيه التعرض إىل دين اآلخر، وحىت من خالل أسئلة الطالب واستفساراهتم، وهنا ي
 السليم الحرتام دين اآلخر، واحرتام احلقيقة.

وعندما نتحدث عن تربية دينية فإننا نقصد هبا تلك املنفتحة على اآلخر، حماورة، متفامهة، متعاونة، متساحمة،      
ث، واألخالق، واألسرة ... إخل، والعربة مشتملة على اجلامع املشرتك لألديان من مسائل اخللق، واحلياة، واملوت، والبع

هبا صغار العقول ضيقوا األفق، بفعل التنشئة ليست يف النصوص فقط، حيث هناك أمور خفية يف املمارسات يقوم 
اليت تعرضوا هلا، إن أحسن الكتب املقررة ميكن أن جيعلها املعلم املتعصب  تعليم والتكوين واملصاحل واملواقفوالرتبية وال

مت مضطربة أو سيئة، وأسوأ الكتب ميكن أن جيعلها املعلم اجليد احملاور، املنفتح املتسامح جيدة، فالعربة إذن هي املتز 
 فيما جيري يف قاعة الدراسة عندما يغلق املعلم عليه وعلى تالميذه الباب.

ما يقتضي أن تتوفر ونؤكد هنا يف تعليم األديان أن تعطى املعلومات عنها بشكل موضوعي قدر اإلمكان، ك     
ر، ومهمة التعليم التعريف باألديان األخرى. وأن يؤدي هذا التعليم خإمكانية إجراء االتصال مع أتباع الدين اآل اأيض  

أفضل كبشر، وندرك الوشيجة اإلنسانية فيما بيننا، وما تستطيع األديان توفريه من  اإىل حالة نفهم فيها أنفسنا فهم  
يساء استعماهلا سبب كاف لكشف النقاب  ما اذات معىن، واحلقيقة القائلة أن األديان كثري  إسهام ضروري يف حياة 

يف مواجهة هذه املهمة، وال ميكن  ال مع  معن حمتواها ومعناها احلقيقيني. وال مندوحة لإلسالم واملسيحية عن الع
 ة، وعرف كل منا ذاته، واآلخر على حقيقته.وساد التسامح واملعرفة املتبادل اال إذا تقبلنا بعضنا بعض  إحدوث احلوار 

ومن الضروري أن تتخلص مناهجنا التعليمية من أسرار التاريخ العبء. ولنتجه إىل التاريخ احلافز املشجع على      
 االتعاون والتفاهم والتسامح واحلوار. حيث أن من أهم حقوهلا الرتبية والتعليم حبيث تتلقى األجيال الصاعدة تعليم  

احلضارة العربية ل الصورة الصحيحة عن اآلخر، ويربز التعاون والتفاهم والتعايش اإلسالمي املسيحي يف تشييد ينق
 تربية األجيال بالتأكيد على القيم السامية العالية هلذه احلضارة. اإلسالمية، وتعين

يث املسجد والكنيسة، إىل حي من الشارع واحل اأما ساحات التعاون والتفاهم والعيش املشرتك فمتعددة، بدء       
 املؤسسات املشرتكة، إىل مؤسسات كل من املسلمني واملسيحيني، إىل القيادات الروحية. 

من حرية النقد، واحلوار، واحرتام اآلخر،  ،كل هذا هندف منه اكساب الطالب مهارات واجتاهات ومواقف وقيم      
 .ايا وتطبيقها عملي  وقبوله على حقيقته، ومعرفته، ومتطلبات هذه القضا
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 تجربة جامعية لبنانية
، أنشأها اجملتمع، وحدد وظائفها اليت تسعى لتحقيقها،  تدور حول توفري التعليم واليت اجلامعة مؤسسة تعليم عال 

كذلك ملواجهة التحديات والتغريات اليت تطرأ على اجملتمع، و  اعالي   العايل ألبنائه فتمدهم بالقوة البشرية املؤهلة تأهيال  
القيام خبدمة اجملتمع الذي تنشأ فيه، فاجلامعة جزء من اجملتمع تعيش فيه وتتفاعل معه، ومل تعد تركز على اجلانب 
املعريف فقط، بل أخذت تتجه حنو اجلانب االجتماعي حيث تدرس أوضاع اجملتمع ومشكالته، وتعمل على إجياد 

معة الثالث: توفري التعليم، اموقع القلب من وظائف اجللول هلا، وكذلك تقوم بالبحث العلمي الذي يعد يف احل
والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع، واجلامعة على هذا النحو هي عقل اجملتمع، والبحث العلمي هو عقل اجلامعات، 

 اوالدراسات العليا هي أداته األساسية اليت تقود حركته، وترشد حركة التنمية. لذلك نطالب جامعاتنا أن تكون منطلق  
سالمي واملسيحي، وتقوم اجلامعة بدورها إلالتسامح والعيش املشرتك واحلوار ابيف معاجلة األمور املتعلقة  اومرجع  

ة، وهتيئ املرجعيات احلديثة يف هذا اجملال، ألن املسألة ال تتعلق بنقل ما يوجد حيف نشر ثقافة هذه القيم املطرو  ملالكا
من خالل  ا، لكن عليها أن تتحمل مسؤولياهتا يف الداخل أيض  رجيملستوى اخلايف أدبيات هذه القيم واملبادئ على ا

توطني أدبياته، وتوطني هذه القيم وغرسها يف بيئتنا الرتبوية، فالتعليم له دور يف دعم احلوار والتسامح والعيش املشرتك 
عة امثقافية، وهذا يتطلب االهتمام باجلملا له من تأثري يف العقليات، فاجلامعة تستطيع أن توفر األرضية املعرفية وال

والعمل على تطويرها باستمرار، وأن يكون خرجيوها مثقفون منفتحون بعيدون عن كل هيمنة وإرهاب  هاومناهج
وأن تبتعد البيئة اجلامعية عن مظاهر عدم التسامح، والتنكر إلنسانية اآلخر وكرامته، وتفشي الصراعات  فكري.

العمل على الرتكيز واالهتمام بالتسامح، واحلوار، والعيش املشرتك ومعرفة وقبول اآلخر على  الطائفية واملذهبية، بل
 حقيقته.

جلهة احلوار والتسامح  ابضرورة توظيفها يف خدمة اجملتمع خصوص   احساس  إمن وظائف اجلامعة، و  اوانطالق       
، وعملياتنا التقييمية ملثل هذه األمور، ومراجعة والعيش املشرتك اإلسالمي املسيحي، وكذلك ما علمتنا إياه خرباتنا

ات السابقة اليت اعتمدت على حتديد موضوعات احلوار احليوية، وحشد الطاقات سواستنكار الصيغ واألساليب واملمار 
من أجل التصدي لألخطار اليت تواجه جمتمعنا، رأينا أن تكون إحدى السبل لبلوغ اهلدف هي اإلنطالق حنو اجلامعة 

لتخرج من عزلتها، ولتتوجه حنو جمتمعها وتعمل على مواجهة مشكالته واملسامهة يف حلها، ويف  اا ومعاهدهاهتيوكل
حية، والوقوف يف وجه ما يتفشى يف و إعداد أفراده من خالل االهتمام حباجات اإلنسان وجوانبه اجلسمية والعقلية والر 
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وفساد يستشري يف جوانب متعددة، والعمل على احلوار  ف عن الدين،راجمتمعنا من اجتاهات مادية نفعية، وانص
 اهلادف، ومعرفة وفهم كل منا اآلخر على حقيقته، وأن يكون هذا احلوار طريقنا إىل حياة مشرتكة متساحمة.

ات أما التجربة اللبنانية اجلامعية واليت انطلقت عمبادرة من كلية جامعية إسالمية هي كلية اإلمام األوزاعي للدراس     
 اإلسالمية يف بريوت لتكون األوىل من نوعها على الصعيد اللبناين فقامت عما يلي:

 التجاه نحو التعليم ما قبل الجامعي: أوًل 
املؤسسات الرتبوية اإلسالمية اليت هتتم بالتعليم ما قبل  أن جتمع بني قامت هذه الكلية بتجربة هدفت منها أوال  

لتعليم ابات وعناصر ومعايري عامة وخاصة ملناهج الرتبية اإلسالمية ملرحلة ومتطلأسس  وضع ااجلامعي، وثاني  
فعل مت هذا األمر، وصدر يف كتيب صغري، عن اجلهة الداعية، وهي الوحدة وبالاألساسي، ومرحلة التعليم الثانوي، 

يل الشرف أن أكون رئيس  واليت –الرتبوية يف كلية جامعية هي كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية يف بريوت 
 وقد تضمن هذا الكتيب عناوين حول احلوار، والتسامح والعيش املشرتك منها: –هذه الوحدة الرتبوية 

أن يعرف التلميذ آداب احلوار مع اآلخر، وااللتزام بالدقة واملوضوعية يف احلوار مع اآلخرين، وإدراك أمهية احلوار  -
 ي عند ظهور احلق.أجماالته، واالبتعاد عن التعصب يف الر اإلسالمي املسيحي وحتديد قضاياه و 

أن يرفض التلميذ التعصب األعمى يف سلوكه مع نفسه ومع اآلخرين، والتمسك عمبدأ التسامح جتاه الطوائف  -
يذ سالمية، واحلرص على إقامة العالقات اإلجيابية مع أتباع الديانات األخرى، وأن يوضح املعلم للتلمإلالدينية غري ا

 نالسالم، وأ همهمات الرسل واألنبياء وخصائصهم عليهم السالم، ويدرك التلميذ ما جاءت به رسالة عيسى علي
 اجملتمع على التواد والرتاحم والتعاطف والتعارف والعدل وغريها. تقوم العالقة بني أفراد

مع املؤسسات اإلسالمية األخرى،  هذا ما قامت به مؤسسة تربوية جامعية إسالمية أرادت أن تسعى وبالتعاون     
للوصول بتالميذنا ألن يعملوا من خالل ذهنية جديدة حتاور يف سبيل املعرفة والبحث عن احلقيقة، واالتفاق على 

 صيغة للحوار والعيش املشرتك والتسامح، إلخراجها من حيز التنظري إىل التطبيق.
ن اإلسالم يؤكد على جمتمع متسامح مع نفسه ومع اآلخرين وعندما نطرح ملدرستنا هذه الصورة، ندرك أ     

هلم، يدين التعصب والعنف، ويدعو إىل التعارف والتفاهم، ويعترب أن االختالف سنة من سنن  وحماور   ومتعايش  
 الكون.

 اه نحو الجامعة والتعليم الجامعيالتج: اثانيً 
 حيث يضم الطوائف التالية: لبنان بلد يعيش التعددية وبشكل خاص الطائفية املذهبية،
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 : السنة، والشيعة، والدروز، والعلويون.اإلسالمية وتضم -أ
املسيحية وتضم: املارونية، الروم الكاثوليك، األرمن الكاثوليك، السريان الكاثوليك، الكلدان، الالتني، الروم  -ب

 واألشوريون. انت،واألقباط، والربوتستاألرثوذكس، األرمن األرثوذكس، والسريان األرثوذكس، 
وهذه الطوائف لبعضها جامعات تضم معاهد وكليات، ومنها الدينية، فانطلقت مبادرة من كلية اإلمام األوزاعي      

للدراسات اإلسالمية يف بريوت، لتكون األوىل من نوعها على الصعيد اللبناين منذ عهد االستقالل، فدعت الكليات 
ان واملرخصة من وزارة الرتبية والتعليم العايل، وذلك للتداول والتحاور حول دور هذه واملعاهد اجلامعية الدينية يف لبن

 الكليات واملعاهد يف مواجهة املشكالت والتحديات اليت يتعرض هلا اجملتمع اللبناين.
لت من ست  ، مث أضيفت إليها اثنتان، حيث تشكاومسيحي   اإسالمي   اجامعي   البت الدعوة اثنتا عشرة كلية ومعهد       

كليات ومعاهد جامعية إسالمية، ومثان كليات ومعاهد جامعية مسيحية. وكان اللقاء األول يف ما بينها يوم الثالثاء 
 ، وتتالت هذه اللقاءات حىت أيامنا هذه.6/12/1997

شارك  كان يتالقى ممثلو الكليات واملعاهد باستمرار، ويسود االجتماعات أخالقيات ومناخ مناسب للحوار،      
بة، اجلميع فيه بفاعلية وجهد كبريين، وقام احلوار على التسامح، واالحرتام املتبادل، والصدق، والصراحة، والوضوح واحمل

 والثقة، والصرب، والدقة، واللطف.
يد انطلقنا من جوامع مشرتكة بني الديانتني اإلسالمية واملسيحية، ومن دعوة إىل مواجهة التحديات بالوعي املتزا     

وكنا نتبادل األفكار واحلقائق واملعلومات واخلربات، اليت تزيد من معرفة كل فريق باآلخر ف والتعاون والتفاهم، توالتكا
معرفة رصينة على حقيقته بطريقة موضوعية. كان هناك تالق واختالف، ومل يفسد االختالف عالقاتنا الودية، 

إال أننا سعينا للعمل ضمن اإلمكانات املتاحة ألن يغري كل منا واحتفظ كل فريق عمعتقداته وثوابته وخصوصياته، 
الصورة الذهنية واحلكم املسبق عن اآلخر. مل يكن هناك انطواء كل على مجاعته ومصاحله، بل ساد اللقاء روح 

خر على املشاركة والعيش املشرتك، والتعاون، وااللتقاء على جوامع مشرتكة، واحلرص على االنفتاح، والتعلم من اآل
ال يتنازل عنها،  اليت مجيع األصعدة. واتفقنا يف هذه اللقاءات أن نبتعد عن األمور العقدية ألن كل منا له ثوابته

 هذه األمور سيوصلنا إىل حائط مسدود. مثل احلوار يفو 
، وجهل اآلخر لقد حاولنا تبديد املخاوف كل منا عن اآلخر ملا تنطوي عليه من انعزال، وانغالق، وعدم مشاركة     

 وتشويه صورته، فعملنا على إنشاء بيئة يسودها الطمأنينة واألمان، والعمل املوحد من أجل بناء اجملتمع.
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َواَل جتجَاِدلجوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالا بِالايِت ِهَي َأْحَسنج ِإالا الاِذيَن بقوله سبحانه وتعاىل:  كنا نتحاور باليت هي أحسن عمال        
َنا َوأجنزَِل إِلَْيكجْم َوِإهَلجَنا َوِإهَلجكجْم َواِحٌد َوحَنْنج َلهج ظََلمج  هجْم َوقجولجوا آَمناا بِالاِذي أجنزَِل إِلَي ْ )سورة العنكبوت، آية مجْسِلمجوَن   وا ِمن ْ
(، هذا احلوار باليت هي أحسن اتصف بأنه حوار هادئ، واسلوبه سلمي بعيد عن الصخب والعنف، ويقوم على 46

 مقارعة احلجة باحلجة، وبشكل حيب وبأحسن األساليب والطرق.
قجْل يَا أَْهَل كان لقاؤنا على الكلمة السواء، كلمة احلق والعدل اليت تسوي بني اجلميع، يقول سبحانه وتعاىل:       

نَ َنا َوبَ ي َْنكجْم َأالا نَ ْعبجَد ِإالا  أَْربَاب ا مِّن دجوِن  االّلَه َواَل نجْشرَِك بِِه َشْيئ ا َواَل يَ تاِخَذ بَ ْعضجَنا بَ ْعض  اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوْا ِإىَل َكَلَمة  َسَواء بَ ي ْ
 (.64)سورة آل عمران، آية الّلِه فَِإن تَ َولاْواْ فَ قجولجواْ اْشَهدجواْ بِأَناا مجْسِلمجوَن 

ات، وزيارات، ومشاركة يف لقد أدت هذه اللقاءات إىل عالقات شخصية اجتماعية وفكرية على شكل معايد     
األفراح واألتراح، واجتماعات، ومقابالت ومؤمترات، ونشرات، وحفالت، وحضور مناقشات الرسائل واألطروحات 
اجلامعية، ولقاءات بني علماء مسلمني ومفكرين ورجال دين مسيحيني، وأذكر على سبيل املثال أنه عقد يف بريوت 

سالمية، وكان من برنامج الزيارات للوفود املشاركة تلبية دعوة من رئيس جامعة الروح املؤمتر السابع لرابطة اجلامعات اإل
القدس )الكسليك(، وعميد كلية الالهوت احلربية لتناول طعام الغداء يف رحاب اجلامعة، وكانت مناسبة لتبادل 

الكليات واملعاهد اجلامعية الدينية  إحدى الكليات األعضاء يف لقاءهي األفكار واحلوار أثناء هذا اللقاء، وهذه الكلية 
 يف لبنان.

إن العالقات الشخصية كما بدا يل من جتربيت يف هذا امليدان، جتعل اإلنسان يعيد النظر يف األحكام املسبقة عن      
ألن  اآلخر، وتتكون معرفة أصح لآلخر، وتقام عالقات صداقة أفقها االحرتام املتبادل والقبول بالتنوع والتعدد، وذلك

 ااحلوار بني األشخاص يسهم بطريقة فضلى  يف االنفتاح املتبادل، ويف إشاعة جو من الصداقة واملودة، وخصوص  
عندما ينشئ احلوار صداقات طيبة من خالل لقاء العقول، حيث كنا نستمع إىل بعضنا البعض كل يفسر نفسه 

 حلوار.بنفسه، وهذا يعين قبول التعدد والتنوع، واستخدام العقل يف ا
لقد أدركنا أمهية تربية التواصل املستمر، حيث هي رصيد يستفاد منه للتعامل مع الظرف احلاضر، وخمزون ينهل      

منه يف توخي املعاجلات اهلادئة والناجحة، من خالل تربية مستمرة خصبة ذات مدى متسع، تعمل على التسامح 
سبل جتاوزها. وملا كانت الرتبية تصل إىل جماالت أرحب من وحوار احلياة واألفكار للتصدي لألزمات والبحث عن 

تلك اليت يدور فيها أصحاب القرار السياسي، فهي تقتضي من علماء ورجال الدين مسلمني ومسيحيني عناية 
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مضاعفة، وهم األوىل برعايتها حبكم اهتمام مؤسساهتم بشؤوهنا. كنا يف هذه اللقاءات ننهل من معني الرساالت 
 ، عما اشتملت عليه من عظات وأخالقيات تقرب اإلنسان من أخيه اإلنسان.السماوية

 لقد نتج عن هذه اللقاءات اإلجراءات التالية:     
م، متحور حول 1998كانون األول   3، 2عقد مؤمتر يف قاعة اليونسكو يف بريوت يومي األربعاء واخلميس  -1

ثلون الكليات واملعاهد اجلامعية الدينية يف لبنان مسلمني "القيم يف الرتبية واإلعالم"، شارك فيه حماضرون مي
 ومسيحيني.

 صدور توصيات عن املؤمتر طبق منها: -2
زيارة طالب معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية، وجرت  –أ      

 دوة فكرية.كلية للتعرف على مكتبتها، وكانت نحماورات بني طالب الكلية واألساتذة إضافة إىل جولة يف ال
زيارة طالب كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية معهد القديس بولس للفلسفة والالهوت يف  - ب     

 حتاور فيه الطالب واألساتذة مع بعضهم، وأقيمت ندوة فكرية، ومن مث جولة يف املعهد. امميز   احريصا، وكان لقاء  
ارة طالب كلية اإلمام اإلوزاعي للدرسات اإلسالمية مركز الدراسات اإلسالمية املسيحية، واملعهد العايل زي -ج      

للعلوم الدينية يف جامعة القديس يوسف )اليسوعية(، ويرافقهم بعض األساتذة، وتعرف اجلميع على املعهد، واملكتبة 
 الشرقية.

كنيسة العطايا يف األشرفية، ومن مث زيارة مركز الدراسات الرعوية زيارة طالب من كليات ومعاهد إسالمية ل –د      
 التطبيقية يف غزير، التابع لكلية الالهوت احلربية يف جامعة الروح القدس.

يف معهد طرابلس اجلامعي للدراسات  اعقد أعضاء اللقاء ممثلو الكليات واملعاهد اجلامعية اجتماع   -ه       
ذة مقرر مقارنة األديان يف كل من كلية اإلمام األوزاعي للدراسات اإلسالمية، ومركز اإلسالمية، أوضح فيه أسات

 الدراسات اإلسالمية املسيحية يف جامعة البلمند كيفية تدريس هذا املقرر وأهدافه.
 استفادة طالب الكليات واملعاهد اجلامعية من مكتباهتا. –و      
 الطالب وأساتذة الكليات واملعاهد ضمن أهداف حمددة وأنشطة وضع مشروع خطة لتفعيل اللقاء بني –ز      

 تتضمن:
 .)حماضرات وندوات تتمحور حول )األسرة، والبيئة، وأزمة أخالقيات العصر... إخل 
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  معارض تتضمن مؤلفات أساتذة الكليات واملعاهد، واألحباث، والنشرات، واجملالت، وأنشطة طالبية
 مشرتكة.

 ء هيئة التدريس.تبادل اخلربات بني أعضا 
 .أعمال جمتمعية مشرتكة 
 .تشكيل جلان طالبية مشرتكة متثل الكليات واملعاهد للتعاون مع اهليئة العامة هبدف تفعيل اللقاء وأنشطته 
 .تبادل املنشورات واألحباث بني الكليات واملعاهد 
 .قيام األساتذة يف الكليات واملعاهد بأحباث مشرتكة 
 اإلشراف ومناقشة الرسائل واألطاريح اجلامعية. تعاون أساتذة الكليات يف 
 .إصدار نشرة مشرتكة على املدى القريب، وجملة مشرتكة على املدى البعيد 
تشكيل جلنة طالبية مشرتكة متثل الكليات واملعاهد، وقد رشح اثنان من كل كلية ومعهد وبلغ عدد أعضاء  -ح       

اعات متعددة مسلمون ومسيحيون، مء هؤالء الطالب، وعقدوا اجتالق ا، وكلفت أن أكون منسق  ا( طالب  28اللجنة )
وكم كانوا متشوقني ملثل هذا اللقاء ألن هؤالء الشباب عاشوا بعيدين عن بعضهم فهم أبناء احلرب األهلية يف لبنان، 

م بعمل مشرتك، وقد وأبناء جهل اآلخر واخلوف منه، وعدم معرفته، وساد اجتماعاهتم احملبة واملودة والرغبة يف القيا
جلامعي دعاهم ممثلو كلية الالهوت احلربية يف جامعة الروح القددس إىل يوم طويل يضعون فيه روزنامة عمل للعام ا

املقبل، والعمل يف خدمة اجملتمع. لقد شاركت يف هذا االجتماع وكم سعدت باألخالقيات اليت متتعوا هبا ومنها، 
زمالئهم يف كلية الالهوت  هم، والرغبة يف العمل كفريق عمل متكامل. وقد لبوا دعوةاالحرتام املتبادل، واإلصغاء لبعض
 احلربية لتناول طعام الغداء سوية.

م، متحورتا حول البيئة واإلميان، وموقع اإلنسان يف اخلليقة، وعوجلت هذه احملاور 2004إقامة ندوتان لعام  –ط      
 من منظورين إسالمي ومسيحي.

 على ممثلي لقاء الكليات واملعاهد اجلامعية الدينية ما يلي: واقرتحت     
  قيام الكليات واملعاهد بعمل توثيقي متكامل، ليكون هناك مكتبة متكاملة يف جمال احلوار، والعيش املشرتك

 اإلسالمي املسيحي.
 سالمي إلا تفعيل دور الكليات واملعاهد يف مواجهة األسباب اليت تدعو إىل الرتاجع يف ميدان احلوار

اجلامعي على مستوى عال من إدراك مفهوم احلوار والتسامح والعيش املشرتك  املسيحي، وأن يكون األستاذ
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وحقوق اإلنسان، وخصائص الطالب الدينية واالجتماعية والنفسية والرتبوية... إخل، والتعاون بني الكليات 
 واملعاهد من جهة، واألسرة واجملتمع من جهة أخرى.

أردنا من كل هذا تطبيق اسرتاتيجية هذه القيم املطروحة من خالل املمارسة الفعلية من قبل الطالب، حيث  لقد     
يتعلمون احلوار والتسامح والعيش املشرتك حني يعيشونه، ألن مثل هذه القيم ال تتوقف عند حدود املعرفة بل يتعدى 

ا من خالل توفري البيئة اجلامعية املتفامهة املتعاونة ذلك ليصبح أسلوب حياة وممارسة حقيقية، وميكن أن يتحقق هذ
املتساحمة اليت تقوم على أساسها العالقة بني الطالب، واألساتذة، واإلداريني يف اجلامعة، وتصبح اجلامعة كوحدة تربوية 

 فيها. ارئيس   اإنسانية واحدة ويشكل احلوار والتسامح والعيش املشرتك قاعدة وحمور  
تساهم هذه اجلامعات بإقامة دورات تدريبية على احلوار والعيش املشرتك والتسامح، ومشاركة اجلميع وميكن أن      

ني يف املؤسسات اجلامعية واملؤسسات ليمها، وميكن إجراء أحباث مشرتكة كما قلنا بني األكادمييني العامييف عملية تق
 ، بني األطراف بطرق يتفق عليها.املختلفة، على أن جيري التقييم واإلشراف على البحث وغري ذلك

 ا ومسيحيني، وأفكار طرحت، علينا أن نتعاون مجيع  نيمسلمر والعيش املشرتك والتسامح بني هذه مناذج من احلوا     
 للعمل على إجناحها وحسن تطبيقها.

د احلوار والعيش إنه حتد مطروح على اجلميع ومن أجل اجلميع، حتد ملدى مصداقيتنا يف التطبيق العملي لوعو      
صبورة مستمرة، حىت تصبح هذه القيم ضرورة  ااملشرتك ولنوايا املتحاورين، والعاملني يف ميدان الرتبية، مما يتطلب جهود  

 اقع وقائم يف جمال احلوار والتسامح والعيش املشرتك بني املسلمني واملسيحيني.و ال يستغىن عنه. فاملشكل  اوهنج  
النمو الثقايف، وما أزهى ألوانه يف بلد أو عامل منفتح، ومتسامح،  رمجل العيش، وما أكثأقول: ما أ اوختام       

دون أن يتعصب أو يكره األديان  امج   امتعدد األصول واملنابت. وما أمجل أن حيب املرء دينه حب  و ي، و ودميقراطي شور 
ن واألديان واملذاهب اصول واملنابت واأللو األخرى. وما أمجل أن يلتقي أبناء البلد الواحد، أو العامل املتعدد األ

املصانع ومؤسسات اجملتمع املدين والدويل كافة يف حمبة وتواد و املعابد و واملدارس واجلامعات والدوائر واملالعب والنوادي 
 ووئام وسالم.
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