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ن�شابه حا�شر عن «�لي�شوعيني و�مل�شلمني
يف �لبيئة �جلامعية»

أل��ق��ى ال��ب��روف��س��ور ه��ش��ام ن��ش��اب��ه ض��م��ن سلسلة «ث��الث��اء
الكلية» ،التي تقيمها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس
يوسف في بيروت ،محاضرة بعنوان «يسوعيون ومسلمون
في خدمة العيش املشترك في البيئة اجلامعية» ،في حرم كلية
العلوم اإلنسانية  -طريق الشام.
بدأت احملاضرة بكلمة ترحيبية ملنسقة برامج التنشئة على
احلوار اإلسالمي واملسيحي ريتا أيوب ،ثم قدمت البروفسور
نشابه مذكرة بخلفيته التربوية واألكادميية الغنية واملتنوعة.
وأش���ار نشابه إل��ى «م��ا تفرضه ه��ذه األي���ام العصيبة من
ض��رورة االستجابة لدواعي التضامن والتعاون واملواطنة
صونا للبنان واستقراره».
ثم تو ّقف على املبادئ التي اعتمدها املسلمون واملسيحيون
ح��ني اج��ت��م��ع��وا ل��ت��أس��ي��س امل��ع��ه��د ،ف��ق��ال« :امل���ب���دأ األول :أن
املسيحيني هم إخوان املسلمني في اإلميان بالله .وأن اجلوامع
بينهما أكثر بكثير من الفوارق ..املبدأ الثاني :إن على املسلمني
أن يدركوا أن امل��دارس واجلامعات لم تعد منابر للتبشير وال
لدعوة املسلمني لترك دينهم وليصبحوا مسيحيني ،بل إن
امل���دارس واجل��ام��ع��ات ذات ال��رس��االت العلمية الرصينة هي
اليوم مراكز للتعارف ،وطلب العلم بعيدا عن التعصب».

وت��اب��ع« :امل��ب��دأ الثالث :أن على املسلمني أن ي��درك��وا أن
الدعوة الى اإلسالم ليست موجهة إلى أهل الكتاب وإمنا هي
موجهة الى املسلمني وغير املسلمني على حد سواء ..املبدأ
الرابع :إن ربط التبشير باالستعمار لم يعد صحيحا اليوم.
فقد ولى عهد االستعمار وكذلك انتهى عهد استغالل الدين
لتبرير السيطرة على الشعوب وسلب حقوقها».
وإذ اعتبر أنّ «اخل��ط��ر على اإلس���الم واملسيحية يكمن
في التطرف والغلو والعنف والتعصب» ،رأى أنّ «إسهام
امل��س��ي��ح��ي��ني ف��ي احل���ض���ارة ال��ع��رب��ي��ة واإلس�����الم ه��و واق��ع
تاريخي .وه��و مصدر اعتزاز للمسيحيني واملسلمني على
حد س���واء» ،مؤكدا أنّ «بناء األوط���ان ال يكون إال بالتعاون
والتفاهم واحملبة بني جميع أبناء ال��وط��ن ،ال باالستعانة
باألجنبي على متييز فئة على فئة أو سيطرة طائفة على
طائفة».
ثم حت � ّدث نشابه عن «م��ب��ادىء مشتركة بني اليسوعيني
واملسلمني في معهد الدراسات اإلسالمية واملسيحية اتفقوا
عليها ضمنا ،وأبرزها تفادي املقارنة بني العقائد املسيحية
واإلسالمية واالكتفاء بالعرض ،وكذلك تفادي اجلدل الديني
بهدف اإلقناع».

