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معهد الدرا�صات ـــــ «الي�صوعية» يحتفل بعيده الأربعني
مل �ن��ا� �س �ب��ة م � � ��رور اأرب� � �ع � ��ن � �س �ن��ة ع� �ل ��ى ت� �اأ�� �س� �ي� �� ��س م�ع�ه��د
الدرا�سات الإ�ساميّة وامل�سيحيّة يف جامعة القدّ ي�س يو�سف
(الي�سوعية) ،اأقيم لقاء برعاية وزير الرتبية والتعليم العايل
دك��ا���س ،ع��ن «ر�سالة
م��روان ح�م��اده ورئي�س اجلامعة �سليم ّ
معهد ال��درا��س��ات الإ�ساميّة وامل�سيحيّة يف ع��امل ال�ي��وم» ،يف
حرم الريا�سة والبتكار -طريق ال�سام.
وتناول عميد كليّة العلوم الدينيّة ومدير معهد الدرا�سات،

التعددي» ،معتر ًا اأن «ر�سالة املعهد خا�سيّة كانت كذلك
يف العام  1977ول تزال».
وت�خ�ل��ل ال �ل �ق��اء ج�ل���س�ت��ن ،الأوىل ،ب �ع �ن��وان «ر� �س��ال��ة معهد
الدرا�سات الإ�سامية وامل�سيحية يف عامل اليوم» اأدارها الق�س
عي�سى دي� ��اب ،و� �س��ارك ف�ي�ه��ا ك ��لّ م��ن ن���س��اب��ه ،م��رت�ي�ن��و دييز
(املدير العلمي) يف «اوازي�س» (الواحة  -ميانو) ،ودكا�س.
وا�ستذكر ن�سابه ظروف ولدة املعهد ،م�سر ًا اإىل اأنه «يف

] جانب من اللقاء يف اجلامعة

الي�سوعي ،الفرتة التي ولد فيها املعهد
ّ
الأب مارك ت�س�سليك
�سنة  1977ح��ن ك��ان ال�ع�ن��ف ل�غ��ة ��س��ائ��دة «ف��اج�ت�م��ع ثاثة
م�سلمن :ي��و��س��ف الإب ����س ،وه���س��ام ن��ّ��س��اب��ه وزك��ري��ا ن�سويل،
وث��اث��ة م���س�ي�ح�ي��ن :الآب � ��اء اأن ��دري ��ه ��س�ك��رمي��ا وج ��ون دون��وه��و
واأوغ�ستان دوبريه لت��ور» ،وق��رروا اإع��ادة اإحياء لبنان املتعدد
الطوائف .كما حتدّ ث عن ر�سالة املعهد.
و� �س��دد ح �م��اده ع �ل��ى «اأه �م �ي��ة احل � ��وار وع �ل��ى ر� �س��ال��ة ل�ب�ن��ان

جو مفعم بالتناق�سات ،بالياأ�س والأم��ل ،باملحبة والبغ�ساء،
كان ذلك منذ اأربعن �سنة ،التقينا وتفاهمنا وتوطدت بيننا
�سداقة وحمبة يف اهلل ،نتج عنها عملٌ م�سرتك هو قيام معهد
الدرا�سات الإ�سامية  -امل�سيحية .فكان حدث ًا مناق�س ًا لكل
ما يجري حوله .كنّا نتاقى كموؤمنن متحابن ،بينما كان
ال�سارع م�سرح ًا للتنافر والبغ�ساء ،كنا دعاة �سام وكثرون
غرنا دعاة حرب واقتتال» .وحت��دّ ث مارتينو دييز عن اأهمية

التاقي بن ال�سرق والغرب ،داعي ًا اإىل «تعميم خرة املعهد».
دك��ا���س املعهد من خ��ال �سفات اأرب��ع :ال�ستمرارية،
وق��ارب ّ
�سفة امل �� �س��رتك ،ال��واق �ع � ّي��ة ،وال �ت �ج��دّ د ،م�ع�ل� ًا ك��ل واح ��دة من
ه��ذه ال�سفات .وحملت اجلل�سة الثانية عنوان «اع��ان الأزه��ر
وب�ي��ان��ات ب ��روت»اأداره ��ا اأن �ط��وان ق��رب��ان (اأ��س�ت��اذ يف القدّ ي�س
يو�سف) ،وحتدّ ث فيها األ�سندرو فراري (اأ�ستاذ احلق العام يف
جامعة ان�سوبريا – اإيطاليا) ،ور�سوان ال�سيد (اأ�ستاذ الفل�سفة
يف اجل��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان� ّي��ة) ،واأن �ط��وان
م�سرّه (ع�سو املجل�س الد�ستوري
ورئي�س كر�سي اليون�سكو لدرا�سة
الأديان املقارنة والو�ساطة واحلوار
يف القدي�س يو�سف).
«اإع� � ��ان الأزه� � ��ر ودللت� � ��ه على
ال �ت �ط��ورات اجل ��دي ��دة يف الفكر
الإ�سامي» ك��ان عنوان مداخلة
ال �� �س � ّي��د ال� �ت ��ي وق� ��ف ف �ي �ه��ا على
م �ف �ه��وم ال �ت �اأ� �س �ي��ل يف دي��ان��ات
التوحيد الثاث ،وعلى العرتاف
وال� �ت� �ع ��ارف ،ول �ي �خ �ت��م ب��ال �ق��ول:
«ا ّإن اجلديدَ اجلديدَ يف بيانات
�ان
الأزه ��ر واإع��ان��ات��ه ،ومنها اإع� ُ
امل��واط �ن��ة وال�ع�ي����س امل���س��رتك،
�ث ع ��ن
�ث احل � � �ث � � �ي� � � ُ
ه � � ��و ال � � �ب � � �ح� � � ُ
التاأويلية اجل��دي��دة اأو ال�سردية
البديلة لل�سرديات واخلطابات
ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة ال� � �ت � ��ي ت �� �س��دع��ت
ب��ال �ه �ج��وم ع�ل �ي�ه��ا م ��ن ال��داخ��ل
واخل� � � � ��ارج ،ل �ك �ن �ه��ا مل ت���س�ق��ط
بال�سربة القا�سية».
وت� �ن ��اول م �� �س �رّة ب �ع��د اع � ��ان الأزه� � ��ر واع� ��ان� ��ات ب � ��روت ،اأي
برنامج للم�ستقبل؟ الوثائق العربية حول احلريات الدينية
وامل��واط �ن �ي��ة وال�ع�ي����س م �ع �اً :اآل �ي��ة تطبيق وب��رام��ج لل�سنوات
 2020-2017داعي ًا اإىل �سرورة«التمييز يف ق�سايا التعددية
واإدارت � �ه� ��ا ال��دمي��وق��راط �ي��ة ب��ن اأرب� �ع ��ة م���س�ت��وي��ات يف ال�ف�ك��ر
والعمل :امل�ستوى املوؤ�س�سي ،امل�ستوى احلقوقي ،وامل�ستوى
الثقايف ،وامل�ستوى ال�سيا�سي».

