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 اإلفتتاحّية الجلسة في بيروت، في يوسف القّديس جامعة رئيس اليسوعّي، دّكاش سليم البروفسور كلمة

 الظهر، بعد من الخامسة الساعة في ،2017 )ديسمبر( األّول كانون  06 في ،Pharos "فاروس" لمؤتمر

 المحاضرات. قاعة – اإلنسانّية العلوم مر  ح   في
 

تّم التحضير الذي كان ي األعّزاء، في هذا المؤتمر Pharos" فاروس"أصدقاء مرصد ترحيًبا حارًّا،  أرّحب بكم
، Pharos "فاروس"مع . شكليّ ال هذا التوقيعى قبل حتّ و تعاوننا  عنا فيهفترة طويلة، منذ اليوم الذي وقّ منذ  له

تعني " وسر فا"كلمة ف ،ةغنيّ يحمل دالالت كثيرة و  ارمزً  معتمدت، إ ايًّ التين ُيرجع صدى ،وهو مصطلح يونانيّ 
برج وهو عبارة عن نراه من مسافة بعيدة، أو العدسة الضوئّية، مصباح كال كبيرمصدر ضوئي ، أي المنارة

ة من تحليل التعدديّ ة من أجل حرّ  اوروحً  ا مستقلًّ نهجً  سة ومرصد، يتبع، كمؤسّ "فاروس"مرصد . الضوء بعثي
ة سات العامّ والمؤسّ  في سياقها وفي خدمة الجهات الفاعلة على األرض ةة والدينيّ الحقائق الثقافيّ وضع خلل 

ي تال ة والصراعات المعاصرةالحاليّ  وطريقته يكمنان في فهم األزمات" فاروس"الهدف من مرصد . ةأو الخاّص 
آلليات والعميق  تكشف عن الطابع الدائمالتي ة شديدالعنف الحاالت و تتعّلق بالهوّية ة قويّ  مشاعرب تخّبطت

 .في العولمة فاعلةالتجزئة ال

وضع األمور في سياقها والتفكير حول  سف، ال يسعنا إال أن نشارك فينحن كجامعة، كجامعة القّديس يو 
 .من أجل التخفيف من حّدة الصراعاتيقوم بها المرصد اليوم حاسمة في عملّيات  التعددّية، وهي مساهمة

 المشكلة تأتي من ألنّ . لةو سهبهذه الة ليست ة إلى الهويّ معالجة هذه المشكلة في سياق العودة العدوانيّ  إال أنّ 
 س الذي يفرض نفسهبصمة المقدّ بة بقوّ  ة، تّتسمعلى الهويّ  ن األزمات، باإلضافة إلى اإلنكفاءالعديد م أنّ  واقع

ى وحتّ  جتماعيّ ا على التحليل اإلدً تمرّ م بدوك،  يهذا المقّدس، ولنقّر بذل. ةمن عناصر الهويّ  كعنصر أساسيّ 
جاهات، في جميع االتّ  مكن تحليلها، وا عادة النظر فيهاظاهرة يكر ب  عت  س يجد صعوبة في أن يُ المقدّ ف. اإلداريّ 

 تطبيقها وأّدت إلى ى لو تمّ هذه الطريقة، حتّ لرفض  في العمقهناك ". شيًئا"ها ر اعتبلنظر إليها بموضوعّية وا وا
 في مساحتنا. هذه الدراسات ءصل من جّرااحالمن التغيير  القليل إال أّننا الحظنا. لتغييرنحو اجاهات تّ دراسات وا
، سواء كان سالدين، باعتباره مظهر من مظاهر المقدّ  أن نقول إنّ  ، من المهمّ ةاإلسلميّ  ةالعربيّ  ةالجغرافيّ 
وما  ة في التمييز بين ما هو دينيّ هناك صعوبة حقيقيّ  نّ الواقع، وا   من أبعاد قويّ  ا، هو بعد  ا أو مسيحيًّ مسلمً 

نقطة اآلخر ك ى الخوف ونبذات التي تتبنّ صلبة األيديولوجيّ  ا هو ما تّتسم بههذ هو إجتماعّي وسياسّي ؛
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من أجل حماية باألرواح ا في إثارة العنف األكثر فتكً  وهي ال تتوّرع. ةجتماعية والثقافيّ ا اإلتهالستراتيجيّ  ّيةمركز 
فهي على الرغم  ةالخلفة اإلسلميّ دولة  ا في حالةرً مؤخّ  لقد تبّين لنا األمر. أيًضا للعالم نفسها ونشر رؤيتها

أو مختلف في عالم تاريخ  وتدعو إلى تدمير ما هو آخر حّية ةاإلمبرياليّ  اختفت، تترك معتقداتها من أّنها
 .اإلنسان وحاضره

ا في حاسمً ا إسهامً  شّكليمكن ان يالعمل على فهم األزمات والصراعات المعاصرة  الواقع،في مواجهة هذا 
، ولكن والسلم من أجل التهدئة أن نعملد ألمر جيّ  هإنّ  ونقول. والتخفيف من حّدة الصراعات ات التهدئةعمليّ 

على  وعلوةً . لعنفحاالت ال آخر لى حرب جديدة واندالعإ هّيئالمرحلة التي ت ال يجب أن تكون هذه التهدئة
طريقة صموئيل ، على ضاربة والمتصارعةالمتى حتّ  ،اتذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه، من خلل ظهور الهويّ 

ة في مسار التاريخ، صبح النقطة المركزيّ هي التي تالعلقة مع اآلخر  ، Samuel Huttington تينغتون اه
 .على نفسها هاة التي تطرحبين المسائل الوجوديّ  اا أساسيًّ العلقة عنصرً د في جعل هذه الديانات نفسها ال تتردّ و 

عن أسباب هذا الوضع  بحثتمّني النجاح لمؤتمركم، أن أو بكم الترحيب  بغيالذي ي ال يسعني، في هذا النّص 
خلل  هل السبب يكمن في إذالل الشعوب من. بالتناقضات ال بل ، وهو مليء بالتبايناتمكن تحّملهالذي ال ي
 وعدم على هامش التطّور ، والشعور بكونهاهذه الشعوبالتاريخ الخاّص ب، أو الخوف من تراجع االستعمار

ماضيه المجيد، هو  الدين الذي نعتنقه، ب؟ هل هو الشعور بأنّ  موالتقدّ  القدرة على االندماج في دينامّية االبتكار
عالمنا في الشرق األوسط،  ؟ هل ألنّ أن يقّر به ويعتنقه ، يجب بطيب خاطر أو رغًما عنه العالم، األفضل، وأنّ 

؟ هل  ها عنى لو كان مختلفً ، يفتقر إلى تجربة الحوار، وبالتالي قبول كلمة اآلخر، حتّ ة العالم اإلسلميّ وخاّص 
 يتوّعدا ما السلم والذي غالبً   ويبغين هللا الذي يحبّ ع مشّوشةة التي تنّمي صورة هو خطأ الديانات التوحيديّ 

 باالنتقام والعنف ؟

قامتها طرق خرائط الفهم من أجل تشخيص ة الرصد والمهمّ  أنّ  نلحظ جّيًدا ال يمكن أن تقتصر على وا 
في رأيي، يتوّجب . لوقف إطلق النار ئة أو على دعواتنات المهدّ على بعض اإلعلة أو الملحظات السطحيّ 

 : وّجهاتالت ثلثيّ  قوم بعمل  أن نة و ة الضمير والتعدديّ حريّ تعزيز أن نذهب أبعد من ذلك إذا أردنا  علينا

 المراقبة من أجل فهم وتحليل األسباب الهيكلّية التي تمّر عبر التاريخ وتثير العنف،  -

قائمة ة العلقة الا ألولويّ وفقً  ها،وا عادة تفسير  سةالنصوص المقدّ  مراجعةل عمل يرافقه حافز ملزم وسياسيّ  -
 ،اآلخر على احترام
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يعترف به على أن  شخص يجب أن يعترف باآلخر كلّ لدى وعي التعليم وتنشئة الذاته ب يقترن في حدّ  عمل -
 .اآلخرهذا 

ع موضع التنفيذ  .وأحّدد مّرة أخرى أّن ما نقوله يدخل حّيز التفكير بالطبع، وليس أّي خّطة عمل توض 

ة ويجب اإلحاط ميدان العمل وال سّيما العمل السياسيّ  منوأقرب بكثير  إلحاًحاأكثر  أنا أعلم أّن لديكم هواجس
ى التوفيق أتمنّ زالوا يعملون على هذا المشروع،  الذين عملوا وما األشخاصجميع  ، إذ أشكروأنا. بهذه الهواجس

 .مؤتمركم الذي لطالما انتظرناهل


