
موؤمتر عن »اإ�صكاليات الن�س املقّد�س يف امل�صيحية والإ�صالم«

مشاركون في املؤمتر

نــظــمــت كــلــيــة الــعــلــوم الــديــنــيــة فــي جامعة 
الــقــديــس يــوســف فــي بـــيـــروت، بــالــتــعــاون مع 
املــؤمتــر االول عن  املــقــدس«،  الكتاب  »جمعية 
»إشــكــالــيــات الــنــص املـــقـــدس فـــي املسيحية 
واإلســــــام: مـــن الـــوحـــي إلـــى الـــكـــتـــاب«، على 
مـــدى يــومــني فــي حـــرم الــعــلــوم اإلنــســانــيــة في 
بــيــروت، حضره رئيس اجلمعية أمــني خوري 
وأمينها العام الدكتور مايكل باسوس، رئيس 
اليسوعي،  دكــاش  البروفسور سليم  اجلامعة 
تشاشليك  مــارك  الدينية  العلوم  الكلية  عميد 
اليسوعي، مدير املعهد العالي للعلوم الدينية 
األب البروفسور إدغار الهيبي، ومنسق اعمال 
القس  الــبــروفــســور  العلمية  وجلنته  املــؤمتــر 

عيسى دياب.
ولفت دكــاش الــى أن »مهمتنا اليوم تتركز 
على استنباط واستخراج القواعد واملقاييس 
الــتــي تفيد املفسر فــي تــأويــل الــنــص تأويا، 
ال نــقــول وسطيا أو معتدال فــقــط، بــل تفسيرا 
يدلنا على أن الله عز وجل هو اخلير األسمى 

والسام واحلب وصاحب األسماء احلسنى«.
ورأى أن »املؤمتر هو أساسي ال بل تأسيسي 
وباللغة العربية، ألنه يسلط الضوء على أمر 

ــقــواعــد التي  مــحــوري يــتــنــاول املــقــايــيــس وال
ينبغي اعتمادها لتفسير النص تفسيرا يتاءم 
ـــذود عــن كــرامــة الناس  ومــقــاصــد الــديــن فــي ال
وممتلكاتهم وحقهم في احلياة واحلرية، حرية 
الكلمة والضمير، وفي اختبارهم وخضوعهم 
واالجتماعي  الــســيــاســي  ــنــظــام  ــل ل جــمــيــعــا 
يــتــمــتــعــون باحلقوق  بــوصــفــهــم مـــواطـــنـــني 

ويقومون بالواجبات نفسها«.
التحديات  »مــعــاجلــة  ــى  إل تشاشليك  ودعـــا 
الــتــي تــولــد نتيجة تلقي املــؤمــنــني لكلمة الله 

سواء في املسيحية أو في اإلسام«.
وإعــتــبــر الــدكــتــور بــاســوس املــؤمتــر »واحة 
رجــاء لدراسات علمية وأكادميية لنذهب معا 
فــي رحــلــة للتعمق فــي إشــكــالــيــات النصوص 

املقدسة في املسيحية واإلسام«.
وتـــوزعـــت احملـــاضـــرات عــلــى جــلــســة أولى 
عقدت في اليوم األول بعنوان »الكتب املقدسة 
في املسيحية واإلســام - عرض عــام« ترأسها 
ــــار الــهــيــبــي، وحاضر  ــبــروفــســور إدغ األب ال
ــروفــســور ســلــيــم دكــــاش في  ــب فــيــهــا كـــل مـــن ال
املسيحي:  والتقليد  املقدس  »الكتاب  موضوع 
اإلشكالية العامة ومحاور البحث«، والدكتور 

ناجي حجاوي في موضوع »القرآن والسنة: 
اإلشكالية العامة ومحاور البحث«.

اليوم الثاني بدأ باجللسة الثانية، بعنوان 
»قراءات في تاريخ تكون النصوص املقدسة في 
املسيحية« ترأستها البروفسورة روال تلحوق، 
وحاضر فيهاالقس الدكتور عيسى ديــاب عن 
»الكتاب املقدس«، وحتــدث الدكتور نقوال أبو 

مراد عن »التقليد املسيحي«.
واجللسة الثالثة بعنوان »قراءات في تاريخ 
تكون النصوص املقدسة في اإلسام« ترأسها 
ــدكــتــور أحــمــد حــطــيــط، وتــضــمــنــت »القرآن  ال
ــكــرمي« لــلــدكــتــور نــاجــي حــجــاوي و«السنة  ال

الشريفة« للدكتور رضوان السيد أحمد.
اما اجللسة الرابعة واألخيرة، فبحثت في 
»الــوحــي والــنــبــوءة« ترأسها الــدكــتــور حسني 
إبراهيم وحتدث فيه الدكتور وجيه قانصو عن 
»الوحي وآلياته في اإلسام« والدكتور جوني 

عواد عن »الوحي وآلياته في املسيحية«.
وخـــصـــص وقــــت إضـــافـــي فـــي كـــل جلسة 
لألسئلة واحلوار مع اجلمهور، ومتت مناقشة 
الــعــديــد مــن املــســائــل الــدقــيــقــة واحملــفــزة على 

التعمق والتفكر. 
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