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”ثلثاء الكلية“ في جامعة القديس يوسف

صدى البلد  

لدينّية  ا لعلوم  ا كلّية  فتتحت  ا
في جامعة القّديس يوسف سلسلة 
محاضرات ”ثلثاء الكلّية“ التي تقام 
في الثلثاء األول من كل شهر، في 
مسرح بيار أبــو خاطر، حــرم العلوم 
اإلنسانّية، طريق الشام. في اللقاء 
األول استضافت الكلّية البروفسور 
ـــوزف مــايــال وهـــو مستشار في  ج
منظمة اليونيسكو، وأستاذ جامعّي 
يدير معاهد عالية ومؤّسسات دولّية 
لّية  لدو ا لعالقات  ا في  متخّصصة 
والوساطة، وأستاذ سابق في جامعة 
القّديس يوسف. وحملت المحاضرة 
عنوان ”العدل والسالم واألديان: نبوءة 
الحاضر“، حضرها رئيس  لعصرنا 
الجامعة سليم دكاش وضيوف من 
رجال دين وأكاديميون ومتخصصون 

وطّالب الكلّية.

أعمال صالحة
توقف عميد كلّية العلوم الدينّية 
مـــارك تشيشلك الــيــســوعــّي على 
االنقسامات التي تطاول االنفتاح، 
مؤكًدا ”ضرورة إطالق نقاشات جديدة، 
وإعــادة النظر في التعليم الحالي 
للقيام باألعمال الصالحة التي تحتاج 

إليها اإلنسانّية“.
ثم قّدمت ثريا بشعالني المحاضر 
متوقفة على سيرته المهنّية الغنّية 
والمتنّوعة ال سّيما في مجالي التعليم 

العالي والوساطة.
ــدوره، أعلن مايال أنه سيتطّرق  ب
إلى الموضوع بمقاربة نقدّية، قبل أن 
يعطي قناعاته الشخصّية، واعتبر 
أنها (أي المقاربة النقّدية) تندرج 
في ثالثة انتقادات رئيسّية موجودة 
في األدبّيات الغربّية التي تنفي عن 
األديــان هذا الُبعد السلمي، وفكرة 

USJ مايال مقدًما محاضرته  في جامعة القديس يوسف 

أن األديان تحمل بذور السالم. هذه 
التيارات الثالثة هي التيار اإلنساني 
الجديد، والتيار اإللــحــادي، والتيار 
العلماني. وشــرح أن هذه التيارات 
تنظر إلى الحروب كنتاج للصراعات 
الدينّية، وأعــطــى مــثــاًال على ذلك 
الحروب بين السّنة والشيعة، والحروب 
بين المسيحيين واإلسالم، والحروب 
بين المسيحيين والبوذيين وغيرها 
ـــدرج فــي خانة 

ُ
مــن الــحــروب التي ت

الصراعات الدينّية. 

أنظمة عابرة للقوانين
وفــي معرض حديثه عن الرجاء 
النبوي أشار إلى أن األديــان تمنحنا 
ــل وتحتم علينا الوفاء  الرجاء واألم
لتقاليدها، وهــذا ما يستدعي من 
أتباعها امتالك نظرة جديدة نحو 
العالم واإلنسان، وااللتزام بهما، بما دعا 
إليه البابا بنديكتوس السادس عشر 
حين أقام الحاور المسيحي – اإلسالمي 
في الفاتيكان، وأن األديان هي أنظمة 
السمّو ما  لرفعة تملك من  ا فائقة 
يجعلها عابرة للقوانين ولكل شيء، 
ألنها تملك ”المقّدسات“، وهذه 
خاصّية مشتركة بين كل األديــان 
التوحيدّية، مطالًبا بالبحث دائًما عّما 

ُيغذي الرجاء في األديان.
ــال عــلــى أن الــســالم  ــاي وشــــدد م
لتساوي  ا وعلى  لعدل  ا على  ُيبنى 
ون  لتعا ا عــلــى  و لمجتمعات  ا فــي 
وإيجاد رؤيــة مشتركة ال بل العمل 
ــجــاد هـــذه الــرؤيــة  بــجــد وجــهــد إلي
المشتركة، والتصالح الــذي يشمل 
هو أيضا ثالثة مستويات تتلخص 
في: التصالح مع الطبيعة أّي الكف
عن استغالل مواردها مذكًرا برسالة 
البابا فرنسيس حول البيئة وضرورة 
الــتــوقــف عــن اســتــغــالل مــواردهــا 
واستغالل اإلنسان الذي يعيش فيها؛ 
التصالح بين اإلنسان وأخيه اإلنسان 
أي إلغاء العبودية في كافة أشكالها 
والالمساواة؛ وأخيًرا تصالح اإلنسان مع 
ذاته واعتبرها الطريقة الفضلى إلعادة 

النظر في العالم الذي نعيش فيه.
وفي نهاية اللقاء أجاب مايال عن 

أسئلة الحضور. 
في ختام المحاضرة قــّدم عميد 
الكلّية هــديــة رمــزيــة، هــي كتاب 
ن،  لبنا لعربية في  ا لمخطوطات  ”ا
التقاء الثقافات واألديان والمعارف“ 
(من منشورات مركز التراث العربي 
المسيحي للتوثيق واألبحاث والنشر) 

إلى مايال.
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