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ّ
ّ
معهد الدراسات اإلسالمية والمسيحية يحتفل بعيده األربعين
صدى البلد

لمناسبة مرور أربعين سنة على
ّ
اإلسالمية
تأسيس معهد الدراسات
والمسيحية في جامعة ّ
ّ
القد يس
يوسف أقيم لقاء برعاية وزير التربية
والتعليم العالي م���روان حماده
ورئيس الجامعة البروفسور سليم
ّ
دكاش ،حول موضوع“ :رسالة معهد
ّ
ّ
والمسيحية
اإلسالمية
ال��دراس��ات
في عالم اليوم” ،في قاعة فرنسوا
باسيل -حرم الرياضة واالبتكار ،طريق
الشام ،وبحضور ّسياسيين ورسميين
وأكاديميين وطالب ومهتمين.

إعادة إحياء لبنان

كانت كلمة لعميد ّ
كلية العلوم
ّ
الدينية ومدير معهد الدراسات
ّ
ّ
اإلسالمية والمسيحية األب مارك
تششليك ال��ي��س��وع� ّ
�ي وت��ن��اول
الفترة التي ول��د فيها المعهد
سنة  1977حين كان العنف لغة
سائدة “فاجتمع ثالثة مسلمين
األس��ات��ذة :يوسف اإلب��ش،
ه��م
ّ
وهشام نشابه وزكريا نصولي،
وثالثة مسيحيين هم اآلباء أندريه
سكريما وجون دونوهو وأوغستان
دوبريه التور” وقرروا إعادة إحياء
لبنان المتعدد الطوائف” كما
ّ
تحد ث عن رسالة المعهد في
الوقت اليوم.
حماده فألقى كلمة باللغة
أم��ا ّ ّ
الفرنسية أكد فيها أهمية الحوار
ً
معتبرا
وعلى رسالة لبنان التعددي
ّ
خالصية كانت
أن “رسالة المعهد
كذلك في العام  1977وال تزال” ،ثمّ

من اللقاء في جامعة القديس يوسف

تم عرض لفيلم حول المعهد.
وتخللت اللقاء جلستان األولى
ح��م��ل��ت ع��ن��وان “رس���ال���ة معهد
ال��دراس��ات اإلسالمية والمسيحية
في عالم اليوم” أدارها ّالقس عيسى
دياب ،وشارك فيها كل من هشام
نشابه من مؤسسي المعهد ،ومرتينو
دييز المدير العلمي في “اوازيس”
(الواحة– ميالنو) ،والبروفسور سليم
دك���اش رئ��ي��س جامعة ّ
القد يس
يوسف.

صداقة ومحبة
خ��الل الجلسة األول���ى استذكر
نشابه الظروف التي رافقت والدة
المعهد ومما قاله“ :في جو مفعم
بالتناقضات ،باليأس واألمل ،بالمحبة
والبغضاء ( )...كان ذلك منذ أربعين
سنة ،التقينا ،وتفاهمنا وتوطدت
صداقة ومحبة في الله ،نتج
بيننا ٌ
عنها عمل مشترك هو قيام معهد
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اإلسالمية – المسيحية.
ً
الدراسات ً
فكان ّحدثا مناقضا لكل ما يجري
حوله؛ كنا نتالقى كمؤمنين ًمتحابين،
بينما كان الشارع مسرحا للتنافر
وكثيرون
والبغضاء ،كنا دعاة سالم
َ
دعاة
كنا
واقتتال،
غيرنا دعاة حرب
ٌ
َ
وتعارف وكان ما حولنا جهل
ٍ
علم ٌ
وتجهيل مطبقينٌ .وكانت من نتائج
هذا التناقض صداقة بين األساتذة،
ّ
تسربت إلى الطلبة ودامت واستمرت
ّ
حتى بعدما تغيرت الظروف في
لبنان وعاد إليه السالم” .ثم ّ
تحدث
دييز عن أهمية التالقي بين الشرق
وال��غ��رب داع� ً�ي��ا إل��ى تعميم خبرة
المعهدّ .
أما دك��اش فقارب المعهد من
خالل صفات أربع هي :االستمرارية،
وص��ف��ة ال��م��شً��ت��رك ،وال��واق��ع� ّ�ي��ة،
ّ
والتجدد ،معلال كل ًواحدة من هذه
الصفات ،وختم قائال“ :في األربعين
يبلغ اإلنسان كماله حكمة وقامة

ورسالة ومعنى لحياته ووج��وده
ّ
سات
وكذلك األمر بالنسبة للمؤس ّ
ومنها وحتى وه��ي صغيرة إنما
رسالتها ومعنى وجودها هو بحدود
األمم واألوط��ان واألدي��ان .المعهد
يبدأ مع نهاية األربعين األول��ى،
أربعين سنة جديدة في خدمة الفكر
اإلسالمي المسيحي .وهو مدعو أن
وال�محور في
يصبح ذلك القطب
ِ
قلب لبنان ولبنان هو قلب الشرق
وبالتالي يكون هذا المعهد ً
نوعا
ً
ما وبتواضع ّ
مؤسسيه مثال للشرق
ّ
ف��ي م��ج��ال ال��ع��الق��ات اإلسالمية
ّ
المسيحية”.

إعالن األزهر
ثم كان فاصل موسيقي تبعته
ا لجلسة ا لثا نية  ،و حملت عنو ا ن
“اعالن األزهر وبيانات بيروت” أدارها
أنطوان قربان (أستاذ في جامعة
ّ
ّ
وتحد ث فيها
القد يس يوسف)،
البروفسور ألسندرو فيراري (أستاذ
الحق العام في جامعة انسوبريا
– إيطاليا) ،وال��ب��روف��س��ور رض��وان
السيد (أستاذ الفلسفة في الجامعة
اللبنانية) ،والبروفسور أنطوان ّ
ّ
مسره
(عضو المجلس الدستوري ورئيس
كرسي اليونسكو لدراسة األديان
المقارنة والوساطة والحوار في جامعة
القديس يوسف).
“إع����الن األزه����ر ودالالت����ه على
ال��ت��ط��ورات ال��ج��دي��دة ف��ي الفكر
اإلسالمي” كان عنوان مداخلة رضوان
السيد .أما ّ
ّ
مسر ة فحملت مداخلته
عنوان “ بعد اعالن األزهر واعالنات
بيروت أي برنامج للمستقبل؟”.

