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رنا حايك

ال���ح���ج���ري امل��ه��ي��ب لكنيسة  ال��ق��ب��و  ف���ي 
القديس يوسف في األشرفية، طالبتان 
من  مفتوحة  نسخة  متطوعتان،  فقط، 
اإلن��ج��ي��ل، ت��ح��اذي��ه��ا أخ���رى م��ن القرآن، 
وأول نسخة ترجمت منه إلى الفرنسية، 
ت��ت��وس��ط ع��ن��اوي��ن ك��ث��ي��رة لباحثني من 
رجال دين وأكاديميني تناولوا قضية 
يأتي هذا  اإلسالمي.  املسيحي  الحوار 
ف����ي إط������ار اح��ت��ف��ال��ي��ة بيروت  امل���ش���ه���د 
عاصمة عاملية للكتاب، إذ افتتح معهد 
املسيحية ومنبر  اإلسالمية  الدراسات 
املقارنة  الدينية  للدراسات  األونيسكو 

في جامعة القديس يوسف، باالشتراك 
م���ع ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة ف���ي جامعة 
ال��ب��ل��م��ن��د، ت��ظ��اه��رة »ال��ك��ت��اب املسيحي 
التي  ومستقبله«،  حاضره  م��ي:  اإلس�
املختصة  ل��ل��ك��ت��ب  م���ع���رض���ًا  ت��ت��ض��م��ن 
م���ي يختتم  ب��ال��ح��وار امل��س��ي��ح��ي اإلس��

مساء غد.
ع��ل��ى ط������اوالت ال����ع����رض، ت��ق��اب��ل��ك كتب 
ل��آب���اء: س��ل��ي��م ع��ب��و، ع��ف��ي��ف عسيران، 
ج����ورج م��س��وح وك��ث��ي��ري��ن آخ���ري���ن. من 
ال��ض��ف��ة األخ�����رى، اإلم����ام م��ح��م��د مهدي 
ش��م��س ال���دي���ن، اإلم����ام م��وس��ى الصدر، 
ال��س��ي��د م��ح��م��د خ��ات��م��ي وآخ����ري����ن. لكن 
. »اتصلنا بالكثير من دور 

ّ
أق��ل بنسبة 

في  املسيحية  اإلن��ت��اج��ات  لكن  ال��ن��ش��ر، 
اإلسالمية،  ت��ل��ك  ت���ف���وق  االت����ج����اه  ه����ذا 
املسيحيني  ب��س��ب��ب خ��ص��وص��ي��ة  رب��م��ا 
أي�����ض�����ًا بسبب  ال�������ش�������رق، ورب������م������ا  ف������ي 
ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ف���ي ال��ك��ن��ي��س��ة« ت���ق���ول ريتا 
أي����وب، امل��س��ؤول��ة ع��ن ب��رن��ام��ج الحوار 
العلوم  ف��ي معهد  املسيحي  م��ي  اإلس�
الدينية في اليسوعية. فمنذ عام 1965، 
حني اعترف املجمع الفاتيكاني الثاني 
ب���اس���ت���ف���ادة غ��ي��ر امل���ع���ّم���دي���ن أي���ض���ًا من 
الخالص، انكب رجال الدين والباحثون 
املسيحيون على إيجاد جسور معرفة 

اآلخ��ر. إال أن تلك لم تكن نقطة البداية 
الحوار  ببناء  فاملتخصصون  الفعلية. 
اإلسالمي املسيحي، والحريصون على 
الجديد،  ال��ن��شء  أوس����اط  ف��ي  تعميمه 
وأي��وب أحدهم، يرصدون مراحله منذ 
تصدى اإلمام األوزاع��ي لعملية إخراج 
املسيحيني من قراهم في لبنان على يد 
والي الشام العباسي عام 758 م، مرورًا 
ماسينيون  لويس  امللحد  باملستشرق 
)الذي كان له الفضل في إعادة اكتشاف 
عائلة مسلمة  ال��ذي ساعدته  ج(  ال��ح�
العثمانيون،  الح��ق��ه  عندما  ب��غ��داد  ف��ي 
ف���ي ح��ي��ات��ه صالته  م����رة  ف��ص��ل��ى ألول 
 إلى 

ً
املسيحية باللغة العربية، وصوال

بمثابة  كانت  التي  اللبنانية«  »الندوة 

العالم  ف��ي  م��ي مسيحي  إس� لقاء  أول 
عام 1965، تلتها خطبة اإلم��ام الصدر 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة ال��ك��ب��وش��ي��ة، وه����ي األولى 

لرجل دين مسلم في كنيسة.
موجودة،  والجسور  قائم،  الحوار  إذًا، 
»ون�����ي�����ة ق����ب����ول اآلخ��������ر م���ت���رس���خ���ة في 
ال�����وج�����دان ال���ج���م���اع���ي ال���ل���ب���ن���ان���ي. وإال 
مل����اذا ال ت����ؤدي ح��روب��ن��ا ال��ط��ائ��ف��ي��ة إلى 
التي تحرص  أي��وب،  التقسيم؟«، تسأل 
ع��ل��ى تفعيل ال��ح��وار ون��ق��ل��ه م��ن الحيز 
ال��ن��ظ��ري ال��ن��خ��ب��وي، إل���ى ح��ي��ز التداول 

بني طالبها. 
امل�����س�����ي�����رة واض�������ح�������ة، ب�����ال�����ت�����ع�����اون مع 
الجامعة، وبرامج التنشئة على الحوار 
بيروت  في  قائمة  املسيحي  م��ي  اإلس�
وص���ي���دا وق��ري��ب��ًا ف���ي ال��ش��م��ال لتفتيت 
األح��ك��ام املسبقة عن اآلخ��ر، ولتنفيس 
ال��ت��ش��ن��ج ال��ن��اب��ع م��ن االن��ت��م��اء الديني، 
ولالرتقاء بالحوار من جهاز االستقبال 
»الدماغ  أي���وب  تسّميه  ال���ذي  العصبي 
ال��زواح��ف��ي«، وه��و ذل��ك املعنّي بالدفاع 
السهل استفزاز  الهوية وال��ذي من  عن 
غير  االستقبال  مرحلة  إل��ى  عدوانيته، 
امل��ت��ش��ن��ج وال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ص��اف��ي. مسيرة 
ط��وي��ل��ة، ال ب��د م��ن ال��وص��ول إليها عبر 

الحوار مع الجيل الجديد. 

األمل كبير في 
تجاوز الجيل الجديد 

للدماغ الزواحفي

جامعات

الحوار ممكن: ماسينيون صّلى بالعربية
رغم الحركة الخفيفة 

للطالب في معرض الكتاب 
اإلسالمي املسيحي في 

اليسوعية، إال أن القّيمني 
على برامج الحوار بني األديان 

يراهنون على  تعميم 
رسالتهم بني الشباب

ّ




