
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في افتتاح المؤتمر الدولّي "تحّدي 
تشرين الثاني  12الكنيسة "الواحدة"، رسالة المجّلة المسكونّية الفرنكفونّية، يوم الخميس الواقع فيه 

  ، في تمام الساعة السادسة مساًء، في حرم اإلبتكار والرياضة.2015 )نوفمبر(

  
 

  ،غابلایر كاتشياالبابوي في لبنان المونسينيور  سعادة السفير

  نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،ل الً هللا، ممثِّ سيادة المطران سمعان عطا

  غريغوريوس الثالث،غبطة البطريرك ال سيادة المطران كيرلس بسترس، ممثِّ 

، رئيس Kochًال نيافة الكاردينال كوش مثِّ م،  Hyacinthe Destivelleسيادة المطران ياسنت دستيفال 
  المسيحيين، بين وحدةاللتعزيز  المجلس الحبريّ 

من المؤتمر  – المسيحيينبين وحدة المجلس  الً مثِّ ، م François Kalist سيادة المطران فرنسوا كاليست
  ،الفرنسيّ األسقفي 

ل آرام األوّ  ًال غبطة البطريركمثِّ ، مHousig Mardirossian حضرة األب هوسيغ مارديروسيان
  كيليكيا، األرمن األرثوذكس لبيت كاثوليكوس 

  األساقفة، حضرات اآلباء، ممّثلي

" الشرقأعمال "، مدير Golnish ُال لسيادة المطران غولنيشمثِّ ، مFleyfel فليفل د أنطوانالسيّ حضرة 
Œuvre d’Orient، 

  ،األعّزاء ها اإلخوةأيّ  واألخوات العزيزات، حضرات اآلباء

  

ة "الشرق األوسط مجلّ  انتقال، باحتفاالت أخرىمن بين  ،لالحتفال ،لةيهذه اللّ في  ،هنامجتمعون نحن 
شهر كانون الثاني منذ ذلك يس يوسف، و جامعة القدّ  إلى  « Proche-Orient Chrétien »" المسيحيّ 

 ى في بيروت،ة. حتّ أورشليم السماويّ سة، رمز جاءت إلينا من القدس، مدينتنا المقدّ لقد . 2015 )يناير(
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وكلّية  يس يوسفجامعة القدّ إّن  .اآلبدين أبدٕالى و  دوًما قيامة المسيح األبديّ  عطرآثار و  كلّ بالمجّلة تحتفظ 
يبلغ من  يانًعاا معها إرثً  يستلمونالجميع،  التي يعرفهاة هذه المجلّ  امخالل تسّلمه،  FSR العلوم الدينّية

 .ةسن 65من العمر 

 ، وهمراءسين والمدلسنوات عديدة من التعاون مع المؤسّ  اتتويجً  نذّكر أّن هذا اإلنتقال يأتيأن  من البديهيّ 
سوف فة، تاريخ هذه المجلّ  هناأعرض  لنباسم اآلباء البيض.  عَرفونما يُ أفريقيا"، أو  رسليم" من جمعّية

من  ،واهماس سين وخلفائهم الذيني المؤسّ فقط أن أحيّ  . أودّ باسهاب غًدا Bouwenاألب باون يتطّرق إليه 
الكثير من ب واة في الشرق األوسط، وعملة والمسكونيّ ة والالهوتيّ تنمية الثقافيّ الفي  ،ةجلّ هذه المل همإدارتخالل 
 غنى عنه بين الشرق والغرب، ا الة جسرً كانت هذه المجلّ من أجل وحدة المسيحيين. المّتسمة بالنبّوة الثقة 

التنمية  على مستوى، و تهاستمراريّ من حيث ا ائلةه اتمسؤوليّ  أمام ديرهاالفريق الجديد الذي ييضع  استالمهاو 
في الشرق األوسط وتعزيز الحوار بين  الكنسيّ  وضعال متطّلباتبات الحداثة من جهة و التي سترافق متطلّ 

  .االستمرار في إنجازه بما زال يستوج كبيرعمل القيام ب أخرى. وقد تمّ  من جهة أتباع الديانات

 مهّمةال من اآلن وصاعًدا رافقست POC مجّلة الشرق األوسط المسيحيّ  ا أنّ يجب أال ننسى أيضً 
الشرق المسيحّي للبحوث  مركز ةً ، وخاصّ هاساتمؤسّ  مختلف مع بالمساهمةة، الدينيّ  علومة اللكليّ  ةاألكاديميّ 

 POC مجّلة الشرق األوسط المسيحيّ سترتبط . هانفس األهداف الديهم بما أنّ ، CERPOC والمنشورات
  ة.البحثيّ  بتعليمها ونشاطاتهاة كليّ المع جدًّا ة عالقة قويّ ب بطريقة أو بأخرى،

، POC الجديد لمجّلة الشرق األوسط المسيحيّ  فريقالقّرر ة، هذا الحرص على االستمراريّ  إنطالًقا من
لصعوبات التي تواجهها ل دركوهُوم، CERPOC الشرق المسيحّي للبحوث والمنشوراتمركز  بالتعاون مع

الحركة  هواجهتي ذ" التباطؤة، بسبب "العاديّ صعوبات وهي ، الطابع المسكونيّ ذات مختلف المجالت 
والتي تتطّرق (الفرنكوفونّية) ة الفرنسيّ الناطقة بمع المجالت  التفكيرالشروع في  الفريق رقرّ ، حاليًّا ةالمسكونيّ 

ت المجالّ  " ومعها ذكرناIrénikon" مجّلة صال معل اتّ أوّ  أن يتمّ الظروف  شاءتو . إلى المقاربة نفسها
 تمّ " و ينة "وحدة المسيحيّ مجلّ ، متأّخرفي وقٍت ، نار تذكّ لقد . "ليون" من ةمسيحيّ الالوحدة ، Istinaمثل األخرى 

النشرة و   Saint Irénée de Lyon "ليون"إيريناوس من  القّديسقبل شهرين مع مركز  آخرصال اتّ 
. هذا التفكير  Chrétiens en marche"في مسيرتهمن و "المسيحيّ وهي ة التي ينشرها ة المسكونيّ اإلخباريّ 
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ادل اآلراء بين أعطانا فكرة هذا المؤتمر الذي سيكون فرصة لتبقاء، للّ  فة إلى الرغبة المتبادلةالمشترك، باإلضا
. سيكون هذا مشتركة ةالمسكونيّ  القضّية ألنّ ، المختلفة ات التعاوناستكشاف إمكانيّ بغية المجالت المختلفة 

 التي والصعوبات المختلفة المشاكلفي اليوم السابق،  ناستعرضا نكون قد موضوع ندوة يوم السبت، بعد أن
ة ة والرعويّ ة الالهوتيّ هميّ األالنظر في  أن نكون قد أمعّنابعد و ة طوال تاريخها، مجلّ  كلّ  تعيشها أو عاشتها

 ةبات الخارجيّ المتطلّ  أن نكون قد أوضحنا، وبعد الالهوتيّ  تواصلة، كوسيلة من وسائل الة المسكونيّ مجلّ لل
للتفكير  ةة واألكاديميّ يّ سالكن السلطات ليالمجالت مع ممثّ  ومسؤولسوف يلتقي ة، لثورة الرقميّ ا المفروضة من

  .مًعا يمكنها أن "تقوم" بهفي ما مًعا 

 ال يسعني إال أن أشكر! وهنا ستتّفقون معي على هذا الرأي !  هذا المؤتمر يتضمّنه رائعبرنامج  يا له من
الشرق المسيحّي للبحوث  مركزفي التنظيم المشترك فريق ، و نالمحاضري:  من ساهم في نجاحه كلّ 

، FSR كلّية العلوم الدينّية فيموظّ و ، POC ومجّلة الشرق األوسط المسيحيّ  CERPOC والمنشورات
اآلباء ، على وجه الخصوص ،ب علينا أن نشكرجّ تو يو وجودهم ... ب يشّرفونناات الذين المسؤولين والشخصيّ و 

 ةستمراريّ ال التي تمّهد  تلك الفترة في قّيمين عليه سيبقونهم و ذا اإلرث العظيم هألّنهم تركوا لنا  البيض
  .المجّلة

يتوّجب ة، و ز في مجال تعزيز الحركة المسكونيّ متميّ و  هامّ  تقوم بعملمختلفة ال نامجالت من الواضح أنّ 
 صدوربفيها نحتفل  التي في تلك السنوات ،ما في مكانٍ  للعمل السابق، ا العمل المكّملي هذنحيّ  علينا أن
ط مبسّ ال واإلعالمصاالت السريعة، ة ! ولكن هل هذا يكفي في عصر االتّ الحركة المسكونيّ عن  مرسوم

ا من حيث ر في طرق أكثر ابتكارً أن نفكّ  ،أعتقد ، على ما؟ فمن الضروريّ  المعّممةوعولمة وسائل اإلعالم 
 ينالعمل من أجل وحدة المسيحيّ واصل ن لكي نامجالت تي تُثقلالبالمقاالت والتي ترتبط  جتماعيّ التواصل اإل

 اواحدً  جسد المسيح ن يبقىأ ونحن حريصونة المسيحيين األساسيّ  ة وقضّيةالرئيسيّ  قضّيتناالتي ال تزال 
توحيد تاريخ عيد الفصح في  تهورغب قداسة البابا فرانسيس أّن صالةكيف  نظر على سبيل المثالفلن! وفريًدا 

من خالل وسائل االعالم  2015هذا العام منذ د لعيد الفصح موحّ  تاريخ إعالن كي يتمّ يتّم التعبير عنهما ل
  في هذا المجال.كبيرة رغبة ال. و ةجتماعيّ اإل
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 ت دستيفالسناالمطران هسيادة فرحنا أن يكون معنا عن ا أيضً  ملك عّبرا، اسمحوا لي أن أوأخيرً 
Hyacinthe Destivelle بين وحدة اللتعزيز  رئيس "المجلس الحبريّ ، شل نيافة الكاردينال كو يمثّ  الذي
 اإلهتمام الذي يوليه من يوحي بالكثيرلندوة، و ل اعالميًّ  اكنسيًّ  ابعدً  المؤتمر هذالالمسيحيين". وجوده يعطي 

الكاردينال  من نيافة هةيحمل رسالة موجّ  Destivelle سيادة األسقفمثل هذه المبادرات. ل الرسوليّ  الكرسيّ 
  ! ادً جيّ  الً عمبكم وأتمّنى لكم  رّحبالكلمة، أ أن أعطيهالمؤتمر. قبل إلى 


