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إشكالّيات النّص المقّدس 
في المسيحّية واإلسالم

المؤتمر الثاني: 
من النّص إلى الوحي، بين التناغم والتعارض

الجمعة 25 شباط 2022 )18:00- 20:00(

18:00 - 18:30  كلمات االفتتاح
•      كلمة رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت األب الربوفسور سليم دكّاش اليسوعّي	
•      كلمة عميد كلّيّة العلوم الدينيّة، األب الربوفسور صالح أبو جوده اليسوعّي	
•      كلمة الدكتور مايك باسوس، أمني عام جمعيّة الكتاب املقدَّس	

18:30 - 20:00  الجلسة األولى: 
إشكالّيات تبرير العنف في النصوص الـمقدَّسة 

رئيس الجلسة: البروفسورة روال تلحوق

مقاربة•مسيحيّة:•الربوفسور•أنطوان•فلَيِفل •	

• مقاربة إسالميّة: الدكتورة حكيمة علوي	

20:00  نخب المناسبة

السبت 26 شباط 2022 )9:00- 13:15(

9:00 - 10:15  الجلسة الثانية: 
العنف الدينّي- كيف يمكن للدين أْن يرتبط بالعنف؟

رئيس الجلسة: البروفسور  أمين فرشوخ

مقاربة إسالمّية: الدكتورة حكيمة علوي   •

مقاربة مسيحّية: الربوفسور أنطوان فلَيِفل   •

10:15 - 10:30  استراحة وضيافة

10:30 - 11:45  الجلسة الثالثة: 
نصوص مقدَّسة بظاهرها تسّوغ العنف: بين مراد الَوحي وتفسير النّص

رئيس الجلسة: األب البروفسور  إدغار الهيبي

مقاربة مسيحّية: األخت الدكتورة ياره متى   •
د فرج مقاربة إسالمّية: الدكتور محمَّ  •

11:45 - 12:00  استراحة

12:00 - 13:15   الجلسة الرابعة: 
النّص المقدَّس في حركّية الزمان والمكان- السياق والَوحي

رئيس الجلسة: البروفسور أحمد حطيط

مقاربة إسالمّية: الدكتور أحمد الزعبي   •
مقاربة مسيحّية: القّس الدكتور هادي غنطوس  •

13:15   الختام  
خالصات: البروفسور  عيسى دياب

 )Buffet( 13:30   غداء



ل
ِ
البروفسور أنطوان فَليف

• مدير معهد »مسيحّيي الرشق«                                                .
• عضــو                           - باريــس »عمــل الــرق«؛ جامعــة القّديــس 

يوســف يف بــروت.
• دكتوراه يف الفلسفة )باريس 1( ويف الالهوت )سرتاسبورغ(.

.»Perspectives & Réflexions« رئيس تحرير مجلّة •
• له مؤلّفات عديدة.

الدكتورة حكيمة علوي 

	 أستاذ واعظ فوق الرتبة/ املعهد األعىل للرشيعة.
• نائب رئيس جمعّية التثقيف األرسّي وناشطة باملجتمع املديّن.

• دكتوراه يف الحضارة االسالمّية.
• ماجستري املصغر يف اإلرشاد األرسّي والرتبوّي.

• شهادة األستاذيّة يف التفكري اإلسالمّي.
• لها أعامل عديدة

األخت الدكتورة ياره متى

• من راهبات العائلة املقّدسة املارونّيات. 
س )املعهد الكاثولييّك يف باريس(.   • دكتوراه يف الالهوت والكتاب املقدَّ

• أســتاذة العهــد الجديــد واألدب اليهــودّي القديــم يف جامعــة القّديــس يوســف 
يف بــروت وجامعــة الــروح القــدس الكســليك.

س العاملّية.  • عضو يف املجلس التنفيذّي لرابطة الكتاب املقدَّ
• عضو يف الرابطة الكتابّية يف الرق األوسط. 

س والتطبيق الرعوّي. • لها منشورات وكتابات متعّددة يف علم الكتاب املقدَّ

الدكتور محّمد خير علي فرج

• مــدّرس يف: الجامعــة اللبنانّيــة، وجامعــة بــريوت اإلســالمّية التابعــة لــدار 
الفتــوى، واملعهــد العــايل للدراســات اإلســالمّية املقاصد.

• دكتوراه يف الدراسات اإلسالمّية.
• له مؤلفات ومقاالت عديدة.

الدكتور أحمد الزعبي

• باحــث لبنــايّن متخّصــص بالفكر الســيايّس اإلســالمّي )الكالســييّك واملعاِص(، 
الحــركات الدينّيــة والسياســّية يف العــامل العــريّب، وقضايا التطــرّف واإلرهاب.

ــكالم يف  ــم ال ــة، وعل • أســتاذ الفكــر الســيايّس اإلســالمّي، والحضــارة العربّي
ــروت.  ــس يوســف يف ب جامعــة القّدي

• مشــارك يف عــدد مــن املؤمتــرات، ولــه مقــاالت سياســّية وفكريّــة يف صحــف 
لبنانّيــة وعربّيــة، ودراســات متخّصصــة يف عــدد مــن املجــاّلت املحكّمــة.

القّس الدكتور هادي غنطوس

• راعي الكنيسة االنجيلّية الوطنّية- منيارة- عكّار.
ــّي  ــينودس اإلنجي ــة يف الس ــّية والروحّي ــؤون الكنس ــة الش ــن رّس لجن • أم

ــان.  ــورية ولبن ــّي يف س الوطن
• دكتوراه يف العهد القديم )جامعة برين سويرسا(.

• إجازة يف الطّب )جامعة دمشق سورية(. 
• له عّدة كُُتب ومقاالت يف مختلف الكُُتب والصحف العاملّية واملحلّّية.

المحاضرون

l'Œuvre d'Orient


