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 في، يس يوسفجامعة القد   رئيس ،اليسوعي   اشدك   سليم سورالبروفكلمة الترحيب التي ألقاها 
 (مارسآذار ) 22إلى  81 من ،"األوسط والشرق  اإلصالح البروتستانتي  : " افتتاح المؤتمر

 الواقع فيه الجمعةيوم يس يوسف، جامعة القد  -حرم العلوم الطبي ة " فيب" جمدر  ال في ،2182
 2182 (مارسآذار ) 81

 
ب بكم في هذا المؤتمر ، اسمحوا لي أن أرح  فيها ةالديني   علومة اليس يوسف وكلي  جامعة القد   باسم. 1

ة كلي   هم، بما فيمساهمينخمسة  قام بتنظيمهي ذوالشرق األوسط" ال حول "اإلصالح البروتستانتي  
لتقليٍد يعود إلى العام ا وفق   ،7511-1011عام  055بمرور االحتفال  في إطارة، وذلك الديني   علومال

 فيتنبرغ على باب كنيسة أطروحة عل قمارتن لوثر األوغسطيني  لراهب ويكمن في أن  ا ،1011
Wittemberg  ل ) 11في  50شرحها في  ةالكاثوليكي  في انتقاد الكنيسة  1011 (أكتوبرتشرين األو 

 هو ،أقل  ما ُيقال، هذا إلصالح البروتستانتي  ا انطالق كنقطة ما ُيحَفظ غالب االذي هذا الحدث  .بند
 الثقة التي أوالها لنا أن أشكر هنا أود  . أي امنا هذهى حت  ملموسة  ت نتائجهزالي ما ذاإلصالح ال نفحة

وأكاديمي ة بيروت  ةة اإلنجيلي  ، والكنيسة الوطني   NEST دنىللشرق األ الالهوتة كلي   فين و المسؤول
ا هذا التاريخر نتذك  د جهودنا و نوح   من أجل أن ،وبرلين ساعين ، إلصالح البروتستانتي  لس المؤس    مع 
 ناتفكير  من أجلائسنا، و خير كنمن أجل  هذه الذكرى  اءيحإلمثمرة ال الستخالص الدروس بذلك

العربي  الشرق األوسط  ولما فيه خير رق األدنى والشرق األوسط المسيحي  الش في الالهوتي  وخطابنا 
 .انهسك   لدى الذاتي الوعي غاب فيه وقتٍ في ضحي ة المجازر الذي أصبح مسلم الو 

 جنود الذين ُيطَلق عليهم اسم ن في بيروتياليسوعي   أن  ، وأكثر قرن  منذ، رتصو  لم يكن أحد لي .2
بون  ،البابا ت إلى تأسيس جامعة سباب التي أد  األ بما أن  أحدمثل هذا الحدث بجامعتهم  حرم في يرح 
 يناألنجلوسكسوني   البروتستانت البيبلي ينالحتواء آثار وجود بعثة من  يس يوسف في بيروت كانالقد  

اهناك  ة في المنطقة. أعتقد أن  الكاثوليكي  و  ةالمسيحي  الصفوف في  ينالبروتستانتي  رغي   اهام   تاريخ 
، أصبح من 1511عام الفي  ،ة األولى: في الواقع، عند اندالع الحرب العالمي   معالم هذه الثقافة

 ، وكانت قدلبقاء في بيروتامن الدول الحليفة  ينواألوروبي   ينن الفرنسي  يالمستحيل على اليسوعي  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ون اليسوعي  لجأ أوروبا، إلى البالد  لكي ال يغادروا فور اين. ل العثماني  بَ صودرت الجامعة ومبانيها من ق  
ة في الجامعة األميركي  وهي ستكون الحق ا ة، ة السوري  ة البروتستانتي  كلي  ال في "سبل" إلى السي د المعني ون 
الحرب،  غمارين مع دخول األميركي   ،1511عام الفي  ،. وبعد ذلك بعامين1575عام الفي  بيروت

اإلى  ون األمريكي  و ون اليسوعي  اضط ر  ذلك  ين. منذالعثماني   على طلب أوروبا بناء  إلى  المغادرة جميع 
 الوضع.تغيير بقامت الثاني و  المجمع الفاتيكاني  ى حت   المسكوني   لل قاء ود  الرياح هب ت  الوقت،

في الشرق  إلى آخر هو تأثير اإلصالح البروتستانتي   من مكانٍ  ذي ينتقل. عنوان مؤتمركم ال1
اليوم في الشرق  اإلصالح البروتستانتي  لنا  هقولي: ماذا يمكن أن  لسؤال هو باألحرى األوسط. ولكن ا

هذا اإلصالح   بدأ؟  سنة أو نحو ذلك 055 منذ التي ُتعَرضاألوسط في ضوء األطروحات 
من هذا  كان القصدو لويوال، دو غناطيوس هو إ مصلح آخر ة روحاني  بكذلك و  ،50ه الأطروحاتب

 ةبيروقراطي  ل رفُض اللدين و ل خالقي  ألوا على التالعب العقائدي   حتجاجإلمعارضة أو اال اإلصالح
 .صكوكالب ُتشترى  السماء حين كانتمارس في أوائل القرن السادس عشر يُ ذلك كان كما الكنيسة 

لىو  صولل وعودة إلى األفي المقام األو  روحي ا  اإصالح   اللوثري   اإلصالح كان في  روح اإلنجيل ا 
)داء  زهايمرال عن مرض ،في السياق نفسه ،نسيسالبابا فر يكل منا  في أي امنا،عام،  055 بعد. عمقه

ي إلى رئتَ  إدخال الهواء النقي  ب اد  تعه  ملوثر،  منأكثر مباشرة عبارات ، حيث يستخدم روحي  النسيان( ال
ذا كانةمسيحي  الى ة، وحت  لكنيسة الكاثوليكي  ا  يحتل  ، الفراغ الروحي   مشكلة ت المسيحي ة تعاني. وا 

وتفسير  معالمه في تحديدعيش أزمة يتقاذفه العنف و يفخطير  تضعضعلا مساحة من اإلسالم
ر لديه ينفمتطر  من ال اار  من دون قصد تي   نم ينصوصه، وي ه وهدفلإلسالم  رجعي  جامد و و  قاتل تصو 

نتاجاته الرائع التاريخبما فيه ، عنه مختلفكائن بشري   القضاء على كل   هو ل إلى عقيدة تحو  يو  ةوا 
. السابقةة ات التقليدي  األيديولوجي   في عصر تراجع ،رهانات من السلطةالتعبئة في  من أجلة سياسي  

هنا  ،اليوم ، هي تحث ناالكنيسة وفي هذا قلب كالم فيللحركة و ة حري  دعا إصالح لوثر لخلق مساحة 
ة ة والديني  ة الثقافي  ، وتعزيز التعددي  الذاتي   ي  لوعي النقدل إعطاء األولوي ةمن أجل  ،في هذه المنطقة

دار جتماعي  واإل ر، مضى، مع التركيز على اإليمان الذي يبر   وقتٍ  في الحوار. أكثر من أي   تهاة وا 
نتأم ل فيها بشكٍل  ح المجال لكلمة هللا لكيفسنو  جماعي  وال نا الفردي  كبريائمن  ننعتقل لوثريدعونا 
ة مصلحتنا ها لوالتالعب ب هامن احتكار  بدال   مالقاة اآلخرجعلها وسيلة لنو  أفضل  .والدنيئةالخاص 
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 فيمن خالل االنخراط  اإلصالح كلمة لتأم   منطقة الشرق األوسط ، من مصلحةنعم
 ! اإلصالح والتجديد دربعلى  المختلفة ساتهمؤس  


