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 معا أمام ا يف سبيل اإلنسان واتمع

"العيش املشرتك بني املسلمني واملسيحيني يف العامل العربي"  
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 العيش املشرتك: القسم االول

 من خربة املاضي اىل نداءات احلاضر
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 كيف نبين املستقبل؟: القسم الثاني
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 القسم الثالث

 من اجل جمتمع عربي متكافىء
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 القسم الرابع

 مسلمون ومسيحيون يف العامل
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 القسم اخلامس

ة اىل أبنائنا  توجيهات راعوـي
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