
موريل، السفير السابق لفرنسا، ر ابي ستا لمؤتمر األمة في مقد  اليسوعي  ش سليم دكا   بروفسوركلمة ال
 3102، (نوفمبرتشرين الثاني ) 7 الواقع فيه الخميسيوم ، "ن والعولمةاديألا" حول

 
، هامجلسد مروان صحناوي و رئيسها السي   بشخص ةطفرسان مالمنظ مة  من بمبادرةنجتمع  وللسنة الثالثة، الثالثة ة. للمر   1
وجه كان كما  تناقو  مصدر و  تنامعاناب المرتبط الصليب سبق وكانيس يوسف. ة في جامعة القد  الديني   علومة الكلي   رايةتحت و 

 هة ولكن  أكثر أكاديمي   آخر موضوعيجمعنا ، . اليومحاضرتين إفتتاحي تينل مأو   في موضوَعي تكريم صمخل  الو ه مشو  الالمسيح 
ة عظيمة أم  وهي الكرسي الرسولي، ك، في أكثر من عاصمة كبيرةالسفير السابق لفرنسا  ،ر موريلابيالسي د  يعالجهورائع  مؤث ر

 همرصد من ،مسباألزة. ممي  عالقات على لفترة طويلة و  نحن اللبناني ين، نحافظ معها دوًما ،دولة صديقة لنا ومن باب أولى
دة مع السياسة متعد  ال االتهص  و  بينها فيما صالت  الا ومواضعكات األديان في العالم، تحر   تت بعير موريل ايب ، كانسفيرك

ذروة منصبه كرئيس لمرصد  ، وفي. اليوممةالدروس القي   منها واستخرجالسلم أو الحرب، في  ارسائلهو ، اتالمجتمعواالقتصاد و 
رؤية  اكتساب لىع حث نالمسارات التي تللألديان و  )الجيوسياسي ة( ةجغرافيا السياسي  لل ةجردب ريلد مو السي   سوف يقوم ،األديان

راسات اإلسالمي ة لعالي للعلوم الديني ة ومعهد الدعاهدها، المعهد اواثنين من م وبرامجهاإن  كلي ة العلوم الديني ة أفضل للمستقبل. 
ين دمتعد  ال مستمعينالحرم الجامعي، وبالطبع ال في هذاسات أخرى مؤس   باإلضافة إلى، بالموضوعمباشرة  ةمعني  والمسيحي ة، 

 .فرسان مالطة لمنظ مة
 
 هيالشرق األوسط في  أن  الحياةة خاص  ، هواجسأسئلة و  حاضرةعنوان الميثير فينا ة ناحي، من األعز اءها األصدقاء . أي   2

 ما يثيرهابا غالً باسم الدين و  حصلتالتي  كل  المآسيبوالروح  بالجسدأيًضا ر و شعوالاألديان،  هار النعم التي توف   من كل   االقتراب
متحر ك دولي سياق  فية الفاعلة هي اآلن في الخطوط األمامي  ة الديني  الجهات . من ناحية أخرى، آخرأتباع دين  ضد  دين  أتباع

 الجديد للنظام الدولي ورفض اقف مع العولمةتث بين وأخرى تتراوح من جهةمواقف وأساليب عمل  رصد الواقع يبي ند. غير مؤك  و 
ر في إطار تجذ  ال االت حاد بينا االنتباه، هو أيضً  ما يلفت؟  على االنكفاء ه اإلرادةهذ تأتي أينمن . انكفاء على الذاتفي حركة 

 إلى العولمة األديانأال تدعو : التالي  السؤالُيطرح من هنا . وطانبر األعمتواجدة وتيارات شبكات  في النخراطوطني وا
ماذا ؟  يها الدينيغذ   التية الصراعات العالمي  و  العنف كل  هذارض واحدة ؟ من ناحية أخرى، لماذا أل إله واحدب جاهرتو 

ي المستويين العالمي والمحل  هذه األديان على ل التي تشك   لجماعاتلاألديان و  بين المشتركلعيش لة و ة الديني  لتعددي  ل إًذا سيحصل
 المواطنة ؟ قابًضا على زمام المشتركالعيش  يصبح أن سبيل إلىال وكيف

 
العمل الذي أن ننو ه ب ال يسعنا إال   في هذا المجال، ةسياسي  ال تكمخبر  من لنا قد مونهتس لما عادة السفيرسلكم  مع شكري.  3

 العدالة والسالم.تحقيق من أجل  اًل وفعالً الدين عم فيه يصبح عالممن أجل مرصد األديان و  على مستوىبه  ونتقوم
 



. اديني   يكون  لن كون أوسي الواحد والعشرينالقرن  ن  إ فيها مالرو يقول الكاتب سبت إلىنبوءة نُ هناك ، األعز اءها األصدقاء أي  
 ة على حد  لمرأن وادي. في الواقع، المرأةقرن ال ه سيكونأن   أشخاص آخرون توق عواذلك. ك يكونأنه س ليؤك دشيء يتقاطع  كل  

ماتهما أن يطبعا عليهماعن الخلق و  يدافعانو  هبان الحياةيسواء  كالهما يكون أن  ما أتمن اه هو. هذا الواحد والعشرين القرن بس 
ة إلى هذه حاجة ماس  هو بفي عالم  ةاألصالة والنزاهة و المود  الفرح و العدالة والسالم و من أجل تحقيق  وناشَطين فاعَلين ينلو رس

 .الفضائل الست


