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معهد الدرا�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
يف «الي�سوعية» احتفل بعيده الأربعني
ُأقيم لقاء ملناسبة مرور أربعن سنة على تأسيس
معهد الدراسات اإلسامية واملسيحية في جامعة
القديس يوسف ،برعاية وزي��ر التربية والتعليم
العالي مروان حماده ورئيس اجلامعة البروفسور
سليم دكاش ،حول موضوع «رسالة معهد الدراسات
اإلسامية واملسيحية ف��ي عالم ال��ي��وم» ،ف��ي قاعة
فرنسوا باسيل  ،بحضور سياسين وأكادميين.
استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم
ك��ان��ت كلمة لعميد كلية ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة ومدير
معهد الدراسات اإلسامية واملسيحية األب مارك
تششليك اليسوعي وتناول الفترة التي ولد فيها
امل��ع��ه��د س��ن��ة  1977ح��ن ك���ان ال��ع��ن��ف ل��غ��ة سائدة
«ف��اج��ت��م��ع ث��اث��ة مسلمن ه��م األس���ات���ذة :يوسف
اإلب���ش ،وه��ش��ام نشابه وزك��ري��ا ن��ص��ول��ي ،وثاثة
مسيحين هم اآلباء أندريه سكرميا وجون دونوهو
وأوغ��س��ت��ان دوب��ري��ه الت���ور ،وق���رروا إع���ادة إحياء
لبنان املتعدد الطوائف».
وال��ق��ى ال��وزي��ر ح��م��اده كلمة باللغة الفرنسية
أك��د فيها على «أهمية احل��وار وعلى رسالة لبنان
التعددي» ،معتبرا أن «رسالة املعهد خاصية كانت
كذلك في العام  1977وال تزال» ،ثم جرى عرض لفيلم
حول املعهد.

وتضمن اللقاء جلستن األول��ى حملت عنوان
ّ
«رس��ال��ة معهد ال��دراس��ات اإلس��ام��ي��ة واملسيحية
ف��ي ع��ال��م ال��ي��وم» أداره����ا ال��ق��س ال��دك��ت��ور عيسى
دي����اب ،وش����ارك فيها ك��ل م��ن ال��ب��روف��س��ور هشام
نشابه من مؤسسي املعهد ،والدكتور مرتينو دييز
املدير العلمي في «اوازي���س» (ال��واح��ة -ميانو)،
والبروفسور سليم دك��اش رئيس جامعة الق ّديس
يوسف.
خ���ال اجل��ل��س��ة األول����ى اس��ت��ذك��ر البروفسور
نشابه الظروف التي رافقت والدة املعهد وقال« :في
جو مفعم بالتناقضات ،باليأس واألم���ل ،باحملبة
والبغضاء ( )...كان ذلك منذ أربعن سنة ،التقينا،
وتفاهمنا ....ف��ك��ان حدثا مناقضا لكل م��ا يجري
حوله ،كنا نتاقى كمؤمنن متحابن ،بينما كان
الشارع مسرحا للتنافر والبغضاء.« ....
ث��م حت���دث ال��دك��ت��ور م��ارت��ي��ن��و دي��ي��ز ع��ن أهمية
التاقي بن الشرق والغرب داعيا إلى تعميم خبرة
املعهد.
أم��ا رئيس اجلامعة البروفسور دك��اش فقارب
املعهد م��ن خ��ال صفات أرب��ع ه��ي :االستمرارية،
وصفة املشترك ،والواقعية ،والتجدد ،معلا كل
واحدة من هذه الصفات ،وختم قائا« :املعهد مدعو

أن يصبح ذلك القطب ِ
واحملور في قلب لبنان ولبنان
هو قلب الشرق».
ثم كان فاصل موسيقي تبعته اجللسة الثانية،
وحملت ع��ن��وان «اع���ان األزه���ر وبيانات بيروت»
أداره����ا ال��ب��روف��س��ور أن��ط��وان ق��رب��ان (أس��ت��اذ في
جامعة القديس يوسف) ،وحتدث فيها البروفسور
ألسندرو ف��ي��راري (أس��ت��اذ احل��ق العام في جامعة
ان��س��وب��ري��ا  -إي��ط��ال��ي��ا) ،وال��ب��روف��س��ور رض���وان
السيد (أس��ت��اذ الفلسفة في اجلامعة اللبنانية)،
وال��ب��روف��س��ور أن���ط���وان م��س��ره (ع��ض��و املجلس
ال��دس��ت��وري ورئ��ي��س ك��رس��ي اليونسكو لدراسة
األدي���ان املقارنة وال��وس��اط��ة واحل���وار ف��ي جامعة
القديس يوسف).
وكان عنوان مداخلة البروفسور رضوان السيد
«إع���ان األزه���ر ودالالت���ه على ال��ت��ط��ورات اجلديدة
في الفكر اإلس��ام��ي» التي وق��ف فيها على مفهوم
ال��ت��أص��ي��ل ف��ي دي���ان���ات ال��ت��وح��ي��د ال���ث���اث ،وعلى
االعتراف والتعارف.
أما البروفسور أنطوان مسرة فحملت مداخلته
ع��ن��وان «ب��ع��د اع���ان األزه���ر واع��ان��ات ب��ي��روت أي
برنامج للمستقبل؟» وتناول فيها «الوثائق العربية
حول احلريات الدينية واملواطنية والعيش مع ًا».

