
 

 

كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف املؤمتر 
حّية واإلسالم، من الوحي إىل الكتاب"، املنعقد ياألّول "إشكالّية النّص املقّدس يف املس

يف الطابق  قاعة احملاضرات يف، 2020 (فربار) شباط 29و  28يف  والسبت اجلمعة ييوم  
 يف حرم العلوم اإلنسانّية. ،اخلامس

 
رئيسها بشخص ملسؤويل مجعّية الكتاب املقّدس  أوّد يف كلمايت التمهيديّة هذه أن أعرب

القّس سوس والربوفسور أمينها العام الدكتور مايكل ابو أمني خوري،  ستاذالصديق األ
، عن خالص الشكر ال ألّنكم طلبتم أن تستضيف منّسق أعمال هذا املؤمتر عيسى دايب

اجلامعة اليسوعّية وكلّية العلوم الدينّية هذا املؤمتر، بل ألّنكم فّكرمت يف موضوع إشكالّيات 
إىل الكتاب وأردمتوه عنواًنا أساسيًّا  الوحيالنّص املقّدس يف املسيحّية واإلسالم، من 

 للمبادلة والنقاش واحلوار.
اجلامعة هذا املوضوع، وابلتحديد اجلامعة اليسوعّية يف بريوت، فإنّه وعندما حتتضن 

ا أكادمي ا، ممّا يضفي على النقاش اجلديّة والرزانة وممّا يقود إىل يًّا يّتخذ بُعدا علميًّا أكيدا
وأيضاا على  على الصعيد العمليّ  وأ النتائج احلميدة املرجّوة إن على الصعيد النظريّ 

ني واملسلمني لتصويب املسار وحتديد الوجهة ك بني املسيحيّ مستوى العمل املشت 
 الصاحلة.

 الورقة األسباب املوجبة اليوم ملعاجة موضوع إشكالّيات النّص املقّدس، ابلعودة إىل
اليت صاغها القّس دايب غري قليلة: منها، إنتشار العنف واإلابدة دة هلذا املؤمتر و املمهّ  

مبختلف أصنافه والقتل ابسم اللـه وابسم كتابه، م التقليد اآلايت وابسوابسم الدين ابسم 
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 ،أو النظر إىل اآلخر نظرة فوقّية ابسم الكتاب وداا والدعوة لقبوله قهراا،ذدفاعاا عنه 
إستغالالا فظيعاا ومقّززاا حبيث أصبح  والنّص الدينّ للدين وللكتاب  االستغالل السياسيّ و 

ني ُيستخدم من الدين، يف نصوصه األساسّية ومؤّسساته املقّدسة ألعوبة يف يد السياسيّ 
من زاوية  عنه اآلخر املختلفالذي يرى  ينّ رهبم. ال ننسى التزّمت الدومآأجل منافعهم 

هي خمتصر ألزماته  وهذه الرؤية قزمةا وإمّ  وابلتايل فهو يرى ذاته إّما وكأّّنا كونّية ضّيقة،
 يف العالقة مع اآلخر. النفسّية واالجتماعّية واالقتصاديّة أكثر منها ما يقوله النّص الدينّ 

التفكرييّة اليت أرادها هذا املؤمتر يف هذه الناحية األخرية هي األهّم يف هذه املسرية 
ل أّي أمر آخر، حيث إنّه ال ة قبيّ موضوع عالقة الوحي ابلكتاب. إّّنا قضّية مسؤول

املوضوع يف نواح متعّددة، بل التكيز على كيفّية تشكُّل الرؤية الدينّية  نصيغنريد أن 
يف الدعوة إىل العنف الذي يتوالّه يف غالب  ليساهم املتطّرفة عرب تفسري النّص وأتويله

 واألتباع. املصّفقنياألحيان من هم من 
تتّكز على استنباط واستخراج القواعد واملقاييس ّمتنا اليوم من هذا املنظور، يبدو أّن مه

يدلّنا  يًّا أو معتدالا فقط بل تفسرياااليت تفيد املفّسر يف أتويل النّص أتويالا ال نقول وسط
 احلسىن. األمساء وصاحبعّز وجّل هو اخلري األمسى والسالم واحلّب  هللاعلى أّن 

 ألنّه يسّلط الضوء على أمر حموريّ  وابللغة العربّية ال بل أتسيسيّ  هذا املؤمتر هو أساسيّ ف
ا يتالءم ومقاصد النّص تفسريا  لتفسرييتناول املقاييس والقواعد اليت ينبغي اعتمادها 

ن كرامة الناس وممتلكاهتم وحّقهم يف احلياة واحلريّة، حريّة الكلمة ود عذالدين يف ال
بوصفهم  واالجتماعيّ  سياسيّ للنظام ال مجيعاااختبارهم وخضوعهم والضمري، ويف 

  ويقومون ابلواجبات نفسها. يتمّتعون ابحلقوقمواطنني 
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فشكراا لكم أنتم املشاركون حبضوركم والهتمامكم هبذا املوضوع وشكراا لألقالم اليت 
 طلباتنا.ّي املستجيب لهو الويّل العلّ  هللاكتبت بعد أن صاغت وفّكرت و


