
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف لقاء 
َحوَل "رسالة معهد الدراسات اإلسالمّية واملسيحّية يف عامل اليوم"، وذلك هنار اجلمعة يف 

، يف مدرّج فرنسوا من بعد الظهر اخلامسة تشرين الثاين )نوفمرب(، يف متام الساعة 10
 .واالبتكار الرايضة َحَرمابسيل، يف 

 
 احلسيين، حسني الرئيس دولة

 األوىل انيلة معّوض،  السّيدة
 راعي هذا االحتفال، ،محادة مروان األستاذ املعايل صاحب
 املعايل والسعادة واآلابء واألخوات األعزّاء،  أصحاب

 األصدقاء، أيّها
 جيدر ذكرها. الدراسات اإلسالمّية واملسيحّية عهدمل ات محيدةصف أربع
 القّديس جامعة يف املسيحّية مّيةبدأت الدروس تُعطى يف قسم الدراسات اإلسال ،نعرف كما

، 1977يف َحَرم كّلّية الطّب يف الرابع عشر من شهر تشرين الثاين )نوفمرب( يوسف 
اليسوعي واألب أندريه سكرميا  التور دوبريهاألب  ،من اجلانب املسيحيّ  ،واملؤّسسون كانوا

 ومن اجلانب اإلسالميّ  ،األمريكي اليسوعي دونوهيو جون األبو   رومانيا من كسيرثوذ األ
 ويوسف األمريكّية اجلامعة يف اإلسالمّيات وأستاذ مبقاصديّتهالدكتور هشام نّشابة املعروف 

 يوسف القّديس جامعة رئيس انئب النصويل زكريّ  واألستاذ يف اجلامعة األمريكّية الدمشقي إبش
معهد الدراسات اإلسالمّية واملسيحّية يف جامعة القّديس  كافح.  دوكرييه األب من بقرار

فاستطاع بنهجه الرتبوّي وبرؤيته الواسعة أن يستمّر وأن  ،خالل أربعني سنة يوسف يف بريوت
 رتبة ،رسالته إىل مستنًدا حبّق، املعهد ستحقّ إ ،بنجاح "ألنّه كما قال أحدهم السنواتيتجاوز 

 يف طالّبه وأساتذته وحياة اجلامعة اليسوعّية ألنّه ترك ويرتك األثر العميق اإلجيابّ  الشرف جوقة
 اجلامعة، تعيشها أساسّية قناعة خيتصر لوحده فهو. "واإلقليميّ  اللبناينّ  املستوى على بل ال
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 اليت املستمرّة التوتّرات من ابلرغم املختلفة، اجملتمع فئات تضمّ  اليت املساحة تكون أن هي
يف املساحة الواحدة. وعندما أنظر إىل املعهد منذ نشأته  ختالفواإل التعّدديّة وتثريها تفرتضها

 أو املعهد مسرية بطابعها طبعت أخرى، اتصف بني أربع صفاتحّّت اليوم، فإيّن أتوّقف عند 
 لدراساتاب التزامها عرب اتالصف هذه أبدعت اليت هي الفكريّةو  األكادميّية املسرية هذه أنّ 

 .واملسيحّية اإلسالمّية والعالقات
 يف مسيحّية إسالمّية بدروس املباشرة فكرة أنّ  نعرف. االستمراريّة هي اتالصف تلك أوىل
-1975 العامني يف لبنان يعيشها كان  اليت الدمويّة األحداث من انطلقت جامعي إطار

. فظاعة احلرب أظهرت إىل أّي حّد كانت اجلماعات اللبنانّية اليت حاربت مًعا من 1976
جتهل بعضها بعًضا أو أّّنا تتجاهل بعضها بعًضا، كما أّن العصبّية  ستقاللأجل اإل

واالصطفافات املذهبّية واألفكار السطحّية املسبقة عند الواحد عن اآلخر كانت ختفي ما 
داوة واجلهل واحلذر املتبادل. يف هذا اإلطار، نظر البعض إىل ما يقوم به الفرسان ختفيه من الع

وقالت بعض التعليقات إّن ما عجزت عنه القوى الكربى  ريبة،ونظرة  ستهزائّيةإنظرة  السّتة
أرضّية صاحلة  إجياداملهووسني يف اإلسهام أبّي شيء يف  بعضحلّل األزمة اللبنانّية لن يقدر 

 كواهلاألزمة وأّن املبادرة سوف تنتهي مع التعب الذي سيحلُّ على   فرقاءأ تقّرب بني
 إسالمّية دراسات قسم إىل مشرتكة دروس من حتّولت اليت املبادرة هذه أنّ  الواقع. املبادرين
بل إّّنا بقيت  ل،تتحلّ  ومل تتعب مل املسيحّية اإلسالمّية للدراسات معهد إىل ثّ  مسيحّية

فكرهتا وحركتها. فهي مل تولد من عبثّية أو من جمّرد تالقي األحداث، ال بل أّن صامدة يف 
 كيد  أ دور   لـها اجلامعة أنّ  اثبتة دائمة حقيقةالعنف واحلرب واملوت كانت املناسبة لوعي 

املتني إلعادة  ساساأل يكون أصيل تعارف سبيل يف وصادق سليم اّتصال قامةيف إ ومستمر  
املتباعدين. فبريوت مثّلت ومتّثل، على مستوى األدين،  األبناءبعض اللحمة الوطنّية بني 

مفرتق طرق كانت املسيحّية واإلسالم يلتقيان فيه حبكم الطبيعة، إاّل أّن هذا اللقاء يف زمن 
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 على وحده ىَ يقو  ال الطائفّية، ختالفاتاإل وإبراز الدينّية ابملشاعر والتالعب الصراع السياسي
 على وأتييد تدعيم إىل األّيم من يوم كلّ   حباجة، هو إذ ،على الطبيعة طويلة ملّدة صامًدا البقاء
. من هذا املنطلق ومن هذه األكادمييّ  الفكريّ  املستوى على وخصوًصا مستوى من أكثر

األبعاد.  مثّلثةمعهد الدراسات اإلسالمّية واملسيحّية ليستمّر يف رسالة  نطلقإاحلاجة ابلذات، 
متجّددة للمسيحّية واإلسالم بعيدة عن اجلدل العقيم على أرضّية من احلقائق  مقاربة: أّوالا 

 القضاي ملختلف املشرتكة الدراسات حنو االنطالق: واثنياااملشرتكة اليت تتيح التعارف املتبادل. 
 والعدالة نةاملواط قضاي مثل الشرق يف واإلسالم حّيةياملس وخصوًصا اليوم األدين تواجه اليت

 إعداد: واثلثاااألساسّية واملوقف من احلداثة ومن ما بعد احلداثة.  نسانّيةاإل والِقَيم واألخالق
 منفتحة حواريّة ثقافةالكوادر املتعّلمة ضمن مسارات ومناهج أكادميّية متعّددة تتيح إبداع 

الذي يرجع إلينا عن طالّبنا إّّنم   والصدى .ةيّ املعرف قاعدهتا هلا صلبة مهنّية وكفايت
 .فيها يعملون اليت الدوائر يف والَدور املكانة هلمكمتخّرجني 

. حنن نعلم أّن الصوت صفة املشرتكالثانية اليت التصقت مبسرية املعهد وال تزال هي  الصفة
 صوت صدى قيهيالاملسيحي الذي يلقي حماضرة يف الروحانّية املسيحّية على سبيل املثال، إّّنا 

 قواعد من قاعدة أصبح وهذا اإلسالم، يف والروحانّية الصالة عن يًضاأ يتحّدث الذي املسلم
إّّنا  ،يف خمتلف قضايه ،اإلسالم أنّ  مبدأ فقط ليس املوضوع هذا يف اهلام. املعهد يف التعليم

يتحّدث عنه األستاذ املسلم، واملسيحّية يتحّدث عنها األستاذ املسيحي. األهّم هو إعادة 
 واليُبس والدمار العنف لغة حمّلها حّلت مشرتكة جتماعّيةإو  وحبثّية فكريّة لدينامّيةالبناء مًعا 
 املاضي يف وجد قد اجملال هذا يف بـه تذىحي اّنوذجً  هناك أنّ  عتقدأ. ال فكريّ وال األخالقيّ 

 موالكال اجلدل أنّ  إالّ وبيت احلكمة  العّباسّيني أّيم ما شيء   حدث رمّبا املعهد، انطالقة قبل
ولنكن  ،وعلى األقلّ  ،لبنان إعطاء هو املعهد فكرة ليهإ ترقى ما.  ينسائد كاان  نالذي امه

الصّحة األخالقّية والدينامّية الفكريّة اليت حنن أبمّس احلاجة إليها. كّل مرّة تصبح  ،متواضعني
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 وأمام املتوّحش ستهالكاإل جمتمع مدّ  أمام ضئيلة ةالفكريّ  والقدراتالصّحة اخلُُلقّية عليلة 
 اجلهاديّة ظاهرة يف نرى كما  البشر علىو  احلجر على األعمى العنف يندلع القاتلة، العصبّيات
 أنّ  ريكور وبول هيغل مع نعرف إّّنا لذاهتا، الذات وعي إىل يقود املشرتك. التكفرييّة اإلرهابّية

وابلتايل يصبح املشرتك  .وجودي حبقيقة ويعرتف يعرفين الذي اآلخر عرب إالّ  للذات وعي ال
هذا املشرتك ال يستطيع  ظاهرة إنسانّية جوهريّة تؤّسس للتناغم والتفاهم والتآخي بني البشر.

صوب  املستمرّ  والعمل املستمرّة اخلطى بسياسة إالّ  ووجوديثبت كعمل ودينامّية  نوأ أن يبقى
 أن اجلّيد منهاّمة وأساسّية.  الغايت هذه أبنّ  مشرتك قتناعإإذ هنالك  غايت ُمشرتكة

 للحوار أكادميّية مؤّسسة ليس إنّه:  اإلسالمّية الدراسات معهد عليها أتّسس فكرةً  نستعيد
وهلذا احلوار مؤّسسات ومجعّيات وجتّمعات عديدة. املعهد يقوم بتدريس  املسيحيّ  اإلسالميّ 

وذلك لتأسيس أّي حوار على قاعدة صلبة  ومسلمني، مسيحّيني لطاّلب ملشرتكةاملواّد ا
 تصّوِر اليت شةاملهمِّ و  املنّمطةواضحة خصوًصا تلك املواد والدروس اليت من شأّنا جتاوز الُصَور 

املشرتك هو دعوة إىل الشراكة الفكريّة والوطنّية بني فرقاء وإن تباعدوا  .حقيقته غري على اآلخر
. الشراكة معاين دوًما جيّددوا أن عليهم تفرض مًعافإّّنم ال يقدرون أن ينسوا أّن إرادة العيش 

 نتصّورها اليت اتاملسّلم لبعض ونقدي مقارن املشرتك هو املساحة اليت ال ختلو من ّنج نقديّ 
. الدخول إىل هذه املساحة املشرتكة يتطّلب شيًئا من الشجاعة والقدرة كذلك  وهي حقائق
 هاوضعت أن يصادف مل اليت اقتناعايت بعض يزعزع رمّبا لذيا اآلخر يوالرأ املناقشة حتّملعلى 

 قيمة، هو الفكر على القائم اهلادئ والكالم قيمة، هو إلصغاءا املساحة، هذه يف. امليزان يف
 تنشأ اليت والصداقة قيمة هو املختلف اآلخر مع أحياانً  التضامن قيمة، هو اآلخر رأي واحرتام

قيمة وهذه كلُّها تشّكل ِقَيًما مشرتكة  هي ،ابلرغم من قبوهلا ،اآلخر عقيدة وفهم قيمة، هي
 نّ إوتعّزز متانة املساحة اليت يعيش عليها اجلميع. أجرؤ أن أقول  قويّة دينّيةتؤّسس لعالقة ما 

 العمل مضى وقت   أيّ  من أكثر علينا أنّه إالّ  به، حيتذى ّنوذًجا أصبحت رمّبا املساحة هذه
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اجلدران ترتفع بني األفرقاء املختلفني  زالت ما وقت يف املشرتكة املساحة هذه مكانة تقوية على
بني الناس  جتماعّيةاإل التواصل شبكاتمذهبيًّا وسياسيًّا. يكفي أن نرى التعليقات على 

لنرى كم أّن املساحة العاّمة املشرتكة تتقّلص وكلُّ واحد  يرى يف نفسه  العاديني وبني الشبيبة
هو مصدر الشّر املستطري. مستقبل املعهد أكادمييًّا  اآلخر أنّ  حني يف القيمة ومصدر مةالقي

والذي ال قيام  بهاملشرتك الذي نتغّّن  عيشلل وذجّيةأن يكون مساحة ّن يف يكمن جتماعيًّاإو 
 له من دون أسس متينة هي تلك الِقَيم املشرتكة يف حّدها األدىن.

، مبعّن أنّه له صفة النبويّة رسالته يف فاملعهد. الواقعّية سمااثلثة أطلقت عليها  ةصف إىل وأنتقل
يف  ساتذةاملتبادلة حيال اآلخر وإعداد أ ةقَ الـُمسبَـ  األفكار من التحرُّر ىلوإدعا ويدعو للتغيري 

إاّل أّن املعهد هو واقعي يف رؤيته لواقع احلال  .وتطويرها املسيحّية سالمّيةإلا العالقاتهتذيب 
حيث إّن الطاّلب لن يتهافتوا أبعداد كبرية ملتابعة برامج املعهد وتّبني الحًقا أّن العديد منهم 
يسألون عن الفائدة من الدبلوم على الصعيد املهين وإذا كانت شهادات املعهد لـها قيمتها يف 

إعادة تشكيل  املناهج املدّرسة يف قالب اإلجازة يف مسارات  تاملسارات األكادميّية. لذلك متّ 
إىل الدكتوراه. إاّل أّن املعهد أبقى الباب مفتوًحا أمام الطاّلب  املاجستري أومتعّددة واملاسرت 

حمسوبة ملن يريد الذهاب صوب دبلوم  رصدةأ يف معّينة موادّ  من االستفادة نالذين يريدو 
 رّكهالذي حيُ  واإلسالميّ  والعربّ  لبناينّ للواقع ال تقييمه يف. املعهد واقعي املاسرت وأاإلجازة 

. والالمعروفة املعروفة الغايت ذي السياسي الشحن أبلوان امللّون والطائفي املذهيب صطفافاإل
 تُقَضم عندما ،اجملتمع اآلخر بعض ضدّ بعض اجملتمع  سلوكّيات يرى عندما واقعي املعهد

معّينة لصاحل فرد آخر من طائفة أخرى، وكذلك عندما تُفرض  فةأراضي أحد األفراد من طائ
 نمعنّي. نعرف مجيًعا النظريّة اليت تقول إّن الذي جتماعيّ إخّوات على جّتار ألّّنم من جسم 
 مّههم ليس اآلخر على االنفتاح إنّ  حبيث معنويًّ  نتصرينخسروا احلرب عسكريًّ حتّولوا إىل م

 جتماعياإل نتماءأتكيد لإللآلفاق و إنغالق من املشّكلة الذاتّية اهلويّة على نكفاءاإل بل األّول
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أّمام موجات اهلجرة املسيحّية واملتالحقة و  .وجنحوا يف أخذ العديد من الناس صوهبم الضّيق
 إالّ  الظاهر يف املعهد َدور يضعف الشيعّية، السنّية األزمة وأمام الناشطة التكفري تّياراتوأمام 

 احلوار قواعد على الرتبية أبنّ  فيه واملنّسقني واملديرين األساتذة يف قناعة على يبقى اخلفاء يف أنّه
 إالّ  اجملتمع لبناء مستقبل ال أبن واقعي إنّه. الواحد جتماعياإل البناء إىل األفضل الطريق هو

 احلوار تنشيط على تعمل اليت اتالتجّمع من العشرات وأتسيس تشّكل يرى عندما ابحلوار
 وما بني األدين وتفعيله على أرض الواقع املتَعب. اإلسالميّ  واإلسالميّ  املسيحيّ  سالميّ اإل

فيه املعهد  ىرأ ، "رجاء جديد للبنان"،1994وعندما صدر النداء البابوي يف السنة 
الذي بذروه طيلة  للبذاروانعكاًسا فاعاًل  1977ومؤّسسوه تتوجًيا لعملهم الدؤوب منذ السنة 

وندوات تتناول أدّق املواضيع اهلاّمة إلنسان يفرح املعهد عندما يرى مؤمترات ذلك الوقت. 
اليوم مثل احلريّة الدينّية واملواطنة والنّص الديين واألخالقّيات املهنّية والطبّية، وما مؤمتر األزهر 

الُفضلى.  ليست ظروف يف املعهد رسالة أمهّيةالشريف يف آذار املاضي سوى أتكيد على 
 احرتام وعلى فعندما يعلن أحدهم يف ذلك املؤمتر: "إّن الرجاء ينبع من قدرتنا على العيش مًعا

 لكلّ  العقائديّة املراجع يف وحّت والوطنّية واملرئّية املكتوبة الوسائل خمتلف يف العيش هذا
  ومنشوراته وأحباثه مناهجه مالئمة يف تفكريه لتطويرإذ ذاك يقف املعهد مستعدًّا  ،"جانب
 واملسلمني للمسيحّينيمع هذا النداء حول مصدر الرجاء  املسيحيّ  اإلسالميّ  للحوار كواثئق
 مًعا. 

 أن استطاع املعهد أنّ  كيف  رأينا وقد ،التجدُّد بكلمة عليها أدلّ  واألخرية الرابعة الصفة أّما
 أحد أنّ  صحيح. بالدان يف وحتدث حدثت اليت املتغرّيات ومع الواقع مع وبراجمه نفسه جيّدد
حول عالقات املسيحّية  وثيقته يف الثاين الفاتيكاين معاجمل نصّ  هو الفكريّة املعهد ادرمص

زمن التفكري  وكأنّ  "احلاضر زمننا يف"واإلسالم واليهوديّة والديانت األخرى واليت تبدأ بكلمة 
يف العالقات ما بني األدين، خصوًصا بني املسيحّية واإلسالم هو موضوع حاضر أمامنا يف  
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كّل حال وحني. وثيقة الكنيسة الكاثوليكّية اسُتكملت وُتستكمل بلقاءات متعّددة نذكر منها 
والبااب لقاءات أسيزي اليت بدأت مع يوحّنا بولس الثاين واستمّرت مع بندكتوس السادس عشر 

حبيث نفيد منها لتغذية  املضيئةفرنسيس األّول. ال شّك أنّه ينبغي قراءة معاين هذه العالمات 
 رسالة معهد الدراسات اإلسالمّية املسيحّية. إّّنا رسالة أكادميّية من ضمن برامج أكادميّية

أسس العالقات واإلسالم واألدين األخرى يف ما خيّص  حّيةيتستقي مقّوماهتا من أدبّيات املس
فمن الطبيعي العمل على جتديد حمتوى هذه الربامج وكذلك العمل على  بعًضا،بني بعضها 

توسيعها ابجّتاه املزيد من الطاّلب والشّبان كما هو األمر يف اجلامعة حيث مّت توسيع حلقة 
 إضافة إىل السعي وكذلك ،املستفيدين من برانمج التنشئة على احلوار اإلسالمي املسيحي

 األخالقو  العنف والسالم يف الدين، مثل حمّددة مواضيع يف العالقة جمال يف أخرى برامج
وحقوق اإلنسان والعدالة واملهّجرين وغري ذلك من املواضيع الراهنة. أقول أيًضا إنّه حيّق  الطبّية

 جدوى ال نّ إمن العلماء املسيحّيني واملسلمني، يقولون  ومنهمالتساؤل عندما نسمع البعض 
إذ إّن االختالفات عميقة ومنطلقات كل دين هي على  العقائديّ  املستوى على احلوار من

نقيض اآلخر. أجيب ويف ذهين أن أقرتح ذلك على املعهد مبسؤوليه وأساتذته أّن هناك الكثري 
واحد تتطّلب مّنا التفكري سويّة حبريّة كبرية واحرتام متبادل ليفهم كّل  العقديّةمن املواضيع 

الِقَيم املشرتكة وأحواهلا يف املراجع الدينّية، ينبغي لنا أن  عن نتحّدث أنّنا فكما. اآلخر موقف
نبحث عن الروحانّية املشرتكة أو على األقل عن أصول تلك الروحانّية وكذلك عن مقاصد 

للتفكري حّت  ةإذ هو مساحة مشرتكة، إّّنا هو مساح ،الدين يف املسيحّية واإلسالم. فاملعهد
 .للرجاء أيًضا ومبعث   كربى  فائدة ذلك يف ألنّ  وأمهّية دقّةيف أشّد املواضيع 

 األمر وكذلك ووجوده حلياته ومعّن ورسالة وقامة حكمة كماله  اإلنسان يبلغ األربعني ففي
وحّت وهي صغرية إّّنا رسالتها ومعّن وجودها هو حبدود األمم  منهاو  للمؤّسسات ابلنسبة

 الفكر خدمة يف جديدة سنة أربعني ،األوىلواألوطان واألدين. املعهد يبدأ مع ّناية األربعني 
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 هو ولبنان لبنان قلب يف والـِمحور القطب ذلك يصبح أن مدعو وهو. املسيحيّ  اإلسالميّ 
 جمال يف للشرق مثالً  مؤّسسيه وبتواضع ما نوًعا عهدامل هذا يكون وابلتايل الشرق قلب

 .املسيحّية اإلسالمّية العالقات
 الدراساتالرابع عشر من شهر تشرين الثاين كّل سنة يوم ذكرى املؤّسسني ملعهد  وليكن

فيه زخم إرادة التأسيس للقاء اآلخر القريب البعيد والتعّرف إليه  سرتجعن واملسيحّية اإلسالمّية
 وجنّدد فيه الوعد أبن نسنمّر يف تدعيم رسالة املعهد وجتديدها. مًعا بدأان ومًعا نستمّر. 

 معهد الدراسات اإلسالمّية واملسيحّية يف جامعة القّديس يوسف،  عاش
 .لبنان عاش


