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“القرآن وحراسه” ندوة مشتركة في اليسوعية

صدى البلد  

USJ    المتحدثون في الندوة

أقام معهد الدروس اإلسالمّية –
المسيحّية في كلّية العلوم الدينّية 
)جامعة القّديس يوسف في بيروت( 
ب��االش��ت��راك م��ع “م��ؤّس��س��ة الواحة 
الدولّية” )مقّرها ميالنو-إيطاليا(، 
ن��دوة بعنوان “ال��ق��رآن وح��ّراس��ه” 
في قاعة جوزف زعرور، حرم العلوم 
اإلنسانّية- طريق الشام، وذلك في 

حضور فاعليات. 
شارك في الندوة كل من الدكاترة: 
س��ع��اد الحكيم؛ رض���وان السّيد؛ 
سعود المولى؛ الشيخ محمد نقري؛ 
ومارتينو دييز، وأدارت الندوة وقّدمت 
ة  ير مد ق  تلحو ال  و ر ين  ضر لمحا ا
مركز التوثيق واألبحاث اإلسالمية-
في  لماستر  ا ومنّسقة  لمسيحية  ا
لمسيحية  ا و اإلسالمية  لعالقات  ا
وأستاذة محاضرة في جامعة القّديس 

يوسف. 

تفاسير متنوعة
توقف عميد كلّية العلوم الدينّية 
ومدير معهد ال��دروس اإلسالمّية–
المسيحّية األب م��ارك تشيشليك 
ال��ي��س��وع��ّي على “أه��م��ي��ة ال��ن��دوة 
والشراكة مع مؤسسة الواحة وشّدة 
تعقيده ف��ي آن واح���د: “تفسير 
القرآن” طارًحا األسئلة الكبرى مع 
األخذ باالعتبار التفاسير المتنّوعة 
والعناصر التي لعبت دوًرا مهًما في 

ذلك”.
ة  للمدير كلمة مقتضبة  نت  وكا
المسؤولة في مجلة “الواحة” التي 

تصدر عن المؤّسسة روال سكوالري 
ات السابقة في عامي  ذكرت باللقاء
2012 و2015 معّرجة على تجربتها 
في أندونيسيا حيث قابلت زعماء 
وأج��رت  لدينّية هناك  ا لحركات  ا
معهم مقابالت تضمنها العدد الثالث 
والعشرون المتضمن ملف “القرآن 

وحّراسه”. 
أما الحكيم فتحّدثت في مداخلتها 
ع��ن “مجلة ال��واح��ة” م���وردة فيها 
راء تتعلق بالمجلة وأربعة  آ أربعة 
أفكار تصّب في الرؤية. اآلراء األربعة 
المتعلقة بالمجلة هي: ضرورة توسيع 
دائ��رة االنتشار، ودور المجلة في 
تثقيف الشباب وتمكينهم من إنتاج 
أفكارهم الخاصة، والحوار العالمي 
وال��ح��وارات العالمّية، وال��رأي الرابع 

يتعلق بتفسير القرآن وفهمه. 
وش���ارك السّيد، ف��ي ع��دد مجلة 
“الواحة” )موضوع الندوة( من خالل 
مقالة حملت عنوان “الدين ال يأمر 
بالخالفة” وشرح أن المقالة مأخوذة 

من محاضرة ألقاها في مؤتمر األزهر 
لمواجهة اإلره���اب وال��ت��ط��ّرف في 
العام 2014، مستعيًدا تاريخ عالقته 
همة  مسا ن  أ و لمجلة  با يمة  لقد ا

المسلمين فيها على ازدياد”.
أما المولى فتوقف في مداخلته 
وقتال  على تفسير كلمتي جهاد 
وش��ه��ي��د وش���ه���ادة م��ع��ل��اًل سبل 

االستعمال ومعاني هذه التعابير. 
بدوره، تناول نقري عنوان الملف 
“القرآن وحراسه” وتطّرق إلى إشكالية 
الترجمة وخصوصية الفكر الديني 
اإلسالمي وفروقات تعاطي الغرب 
مع الحقائق الدينية وهي مقاربة 

مستمدة من الفكر العلماني. 
وختاًما، اعتبر دييز أن الكالم على 
القرآن وتفسيره ال يجوز من دون 
إعطاء األولوية في الكالم للمسلمين، 
موضًحا ان المجلة هدفت من خالل 
ه��ذا ال��ع��دد إل��ى االهتمام بعالقة 
المسلمين بكتابهم المقّدس وليس 

محتوى الكتاب في حّد ذاته.
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