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بسم هللا الرحمان الرحیم   

2020نوفمبر  01تونس في   

المنتدى اإلبراھي من نشاط في تونسقام بھ ما تقریر حول   
تونة،بقلم الدكتورة منجیة السوایحي أستاذة الدراسات اإلسالمیة بجامعة الزی  
نظم المنتدى اإلبراھیمي بألمانیا بالتعاون مع جامعة الزیتونة والمعھد العالي 

العالم العربي ندوة دولیة -الدین  ومدرسة الدكتوراه ومنظمة أنداألصول 
بنزل یاسمین عدن بالحمامات یوم  بعنوان"الحوار والتعایش بین األدیان السماویة"

 ، 2019جوان  20الخمیس 

وممثل عن حضر افتتاح الندوة وزیر الشؤون الدینیة سابقا السید محمد خلیل،
العالي ألصول الدین،ومدیرة مدرسة الدكتوراه ومدیر المعھد جامعة الزیتونة،

،وممثل عن الكنیسة في ثل عن وزارة الشؤون الدینیةمبجامعة الزیتونة ،وم
 ،وممثل عن منظمة كونراد أدیناور تونس،

وبدأت الندوة بتالوة آیات من القرآن الكریم تدعو إلى الحوار بین األدیان 
 اإلبراھیمیة،

 سادة والسیدة:وتتالت كلمات االفتتاح من ال
 ،كلمة الدكتور ھشام قریسة رئیس جامعة الزیتونة

 ،كلمة الدكتورة منجیة السوایحي مدیرة مدرسة الدكتوراه
 ،كلمة األستاذ عبد الصمد الیزیدي ممثل المنتدى اإلبراھیمي في ألمانیا

 كلمة الدكتور منیر رویس مدیر المعھد العالي ألصول الدین.
للحوار بین األدیان اإلبراھیمیة   -الیوم–اجة األكیدة واتفق المتكلمون على الح

نظرا لما یشھده العالم من تصاعد التطرف العنیف  ؛بین الشعوبالتعایش و
ھ السلم بین الشعوب إذا لم یتحقق السلم بین ،والذي تعاني منھ كل الشعوب وأنّ 

 ،األدیان
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ر المتبادل على ضرورة الحواتھ في  كلم األستاذ عبد الصمد الیزیديوأكد 
قریب بین ودوره في التّ  ،ھح مھامّ ووضّ وبأنشطتھ، ،ف بالمنتدى اإلبراھیمي،وعرّ 

 ونشر ثقافة الحوار والتعایش،أتباع األدیان اإلبراھیمیة،
ن ابدوره على ضرورة الحوار بین األدی تھ كلموركز الدكتور منیر رویس في 

المؤسسات التعلیمیة في تعزیز ودور ، السماویة، والتأسیس للتعایش بین أھلھا
ر عن استعداده  لتنظیم األنشطة في ھذا الموضوع الحوار ونشر التسامح، وعبّ 

 ،مستقبال المنتدى اإلبراھیميبالتعاون مع 
وبعد كلمات االفتتاح بدأت الجلسة العلمیة األولى ترأسھا األستاذ محمد خلیل 

ثم أحال الكلمة إلى  ،للحوار وزیر الشؤون الدینیة سابقا موضحا الحاجة األكیدة
الدكتور محمد العربي  البوعزیزي الذي تمحورت كلتھ حول التسامح بین األدیان 

وقبول  ،ئم على ترسیخ قیمة التسامحا،مبرزا أن نجاح الحوار بین األدیان ق
أحال رئیس الجلسة الكلمة إلى الدكتور عبد القادر النفاتي الذي بین  ثمالمختلف ،

ضاربا بعض  التصوف في بناء ا أساسیات الحوار بین األدیان ردوفي محاضرتھ 
 األمثلة،
أبدع في كلمتھ التي تمحورت  يالذ من الكنیسة التونسیة،ل األب جواد ثم تدخّ 

ومحافظة كل  ،ادلبحول  الدعوة إلى الحوار بین األدیان في كنف االحترام المت
اإلبراھیمیة في أمن  مؤمن على عقیدتھ والمھم أن یتعایش أصحاب األدیان

 وسالم،
وركز الدكتور شكري الباجي على شرح كلمة الحوار بین األدیان من حیث 

ئدة اونجلس على م ،ل بعضنا بعضاقبّ نتأن الحوار یعني أن  بیّنالمفھوم والمنھج،ف
منھجا یوصلنا إلى تحقیق التعایش الذي دعت إلیھ  عوأن نتب ،الحوار بكل احترام
 األدیان اإلبراھیمیة.

الجلسة العلمیة الثانیة ترأسھا الدكتور شكري الباجي مدیر قسم أصول الدین 
 هفأحال الكلمة إلى الدكتور حمودة المصباحي الذي قدم قراءة في كتاب محمد عبد

مفسر المسلم إلى الحوار بین مبرزا دعوة ھذا العالم وال "اإلسالم والنصرانیة"
 المسلمین والمسحیین،ثم أحال رئیس اللجنة الكلمة للدكتور الحبیب بن عبد هللا

لتختم الجلسة ؛لیحاضر حول ثقافة الحوار مركزا على اإلطار البنیوي والمنھجي
وطرح   ،الثانیة بكلمة للدكتور سیف الدین الماجدي حول حوار الحضارات الیوم

وماذا یجب علینا نحن الیوم  ؟وماھي مآالتھ  ؟أین یسیر الحوار أسئلة مھمة إلى
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واعتبر ھذا اللقاء لبنة  ؟لبناء الحوار بین األدیان اإلبراھیمیة  على أسس سلیمة
 ،لننطلق في حوار جدي یساھم في التعایش

سھا الدكتور عماد السھیلي لیحیل الكلمة إلى أأما الجلسة العلمیة الثالثة فقد تر
إلى الدعوة منت مداخلتھ دور اإلسالم في ضمحمد المستیري الذي تالدكتور 

األدیان ،وأحیلت الكلمة بعد نلك للدكتورة منیة الغربي لتحاضر عن  نالتعایش بی
جھود المستشرقة األلمانیة"زغرید ھونكھ" في التقریب بین الحضارات، ومالھ من 

یمیة، ثم حاضرت نتائج إیجابیة على التعایش بین أصحاب األدیان اإلبراھ
 ،الدكتورة راضیة بن عیاد عن صناعة التسامح وعطب المنھج وآلیات العبور

ة ضرورة تجاوز الصعوبات التي تواجھ الحوار وتعطل التعایش بین أتباع حموض
إثرھا حاضرت الدكتورة سارة الجویني عن المحبة  ىوعل ،الدیانات اإلبراھیمیة

دعت إلى االتصاف بھذه المحبة لنتغلب على ف ،اإللھیة في األدیان اإلبراھیمیة
 األحقاد ونرسي الحوار والتعایش،

دوة من طرف الدكتور شكري الباجي ت تالوة البیان الختامي للنّ وفي الختام تمّ 
 ،د فیھ المشاركون على مواصلة ترسیخ منھج التحاور والتعایشوالذي أكّ 

ناقشنا  ،األستاذ عبد الصمدتقییمیة مع وعقدت الدكتورة منجیة السوایحي جلسة  
واعتبرناھا منطلقا ألعمال تكون على المیدان مع شباب من  ،فیھا سیر الندوة

بإذن  2020األدیان اإلبراھیمیة كزیارة مكان حج الھود في جربة في شھر ماي 
 ،حرمتنا من ھذه الزیارة 19ولكن جائحة كوفید هللا،

أو  دظیف الشواطئ أو المساجباب بعمل بیئي كحملة لتنشتكلیف إلى  وسعینا 
األحیاء،كذلك زیارة مجوعة من الشباب للكنیسة في تونس وللبیعة الیھودیة في 

ا ھذا الوباء هللا عنّ  عشاء هللا یرف منعتنا من ذلك،وإن 19،ولكن جائحة كوفید تونس
 ونواصل نشاطنا،

ورشة عمل عن قریب لقاء مع الطلبة في تبعھ وسی ،كان اللقاء ناجحا ةوبصفة عام
 .عللنقاش معھم حول الموضو

جائحة كوفید  إنجازھاعھدنا في مواصلة األنشطة التي عطلت  لى ونحن مازلنا ع
19 . 

 
 مقترح ألنشطة مستقبلیة:
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العمل سیكون مع المجتمع المدني جمعیة قادرات سنھتم بوضعیة الجالیة -1
لملتقى الحوار  الیھودیة في تونس وعالقاتھا بالتونسیین وسنختار جربة كمكان

والتعایش بین المسلمین والیھود في جربة،ویمكن بساعدكم ننظم لقاء كبیرا في 
 بجربة، 2021شھر ماي 

تنظیم نشاط مع الكنیسة في العاصمة تونس لبحث العالقة بین المسحیین -2
 والتونسیین في تونس،

یئي اختیار مجموعة من الشباب المسیحي والیھودي والمسلم للقیام بعمل ب-3
-2020مساجد أو الكنیسة والبیعة الھودیة) خالل سنة  معا(تنظیف شواطئ،أو

2021 ، 

 تنظیم حوار بین األدیان السماویة لتحدید موقفھا من اإلرھاب.-4

وترجمتھا إلى  "الحوار والتعایش بین األدیان السماویة"نشر فعالیات الندوة-5
  اللغة األلمانیة.

 ھذا المنتدى. لىا للمسؤولین عشكرا للمنتدى اإلبراھیمي وشكر
 

 

 
 


