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املجمع الفاتيكاني الثاني والكنائس الشرقية "تحت املجهر" يف اليسوعية
إدلبي لـ"النهار": مؤتمر دولي للحوار وللتواصل اآلخر املختلف  

روزيت فاضل

المسيحي  ال��ش��رق  م��رك��ز  يستمر 
ل���ل���ب���ح���وث وال����م����ن����ش����ورات ال���ت���اب���ع 
جامعة  في  الدينية  العلوم  لكلية 
القديس يوسف في رسم خريطة 
أبناء  م��ع  ال��ش��رق  ط��ري��ق مسيحيي 
من  يرافقها  وم��ا  ال��واح��د"  "البيت 
ان���ف���ت���اح ع���ل���ى  اآلخ�����ر ال��م��خ��ت��ل��ف، 
وي��ت��رج��م م��ن خ���ال ب��ح��وث علمية 
والقطاعات،  للمراحل  وأكاديمية 

بكل تناقضاتها وتطوراتها. 
أم�����ا ال����ي����وم وت����ح����دي����دًا م����ن غ��د 
األرب����ع����اء 7 ال����ج����اري إل����ى ال��س��ب��ت 
ال���ب���ط���ري���رك  ي���رع���ى  ال���م���ق���ب���ل،   10
الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
ن���ش���اط���ات م��ؤت��م��ر دول�����ي ي��خ��ص��ه 
ال��م��رك��ز واإلك��ل��ي��ري��ك��ي��ة ال��م��ارون��ي��ة 
في غزير عن "المجمع الفاتيكاني 
الثاني والكنائس الشرقية". هذه 
"ال��وق��ف��ة م���ع ال�����ذات" ت��ت��زام��ن مع 
اإلحتفال بمرور خمسين عامًا على 
ان��ع��ق��اد ال��م��ج��م��ع، وي��س��ل��ط ال��ض��وء 
ال���ش���رق���ي���ة  ال���ك���ن���ي���س���ة  دور  ع���ل���ى 
ال��رئ��ي��س��ي ف��ي "والدت������ه" ومجمل 
اإلنجازات المحققة فيه وتقويمها 

لمجاراتها مع  يومياتنا.
"ال������ن������ه������ار" ال����ت����ق����ت م���س���اع���د 
ال����م����رك����ز وم���ن���س���ق���ه األب  م����دي����ر 
ن�����اج�����ي إدل������ب������ي ل�����ل�����وق�����وف ع��ل��ى 
ال��ت��ي  و"ال������وزن������ات"  ال���م���رك���ز  دور 
والمؤتمرات  والنشاطات  يزرعها 
والمنشورات في "نبش" بصمات 
أبناء هذا الشرق المسيحي والعمل 

على تأريخها.
للمركز، قال  في تعريف سريع 
األب إدلبي إنه "تابع لكلية العلوم 
ال���دي���ن���ي���ة ف����ي ج���ام���ع���ة ال��ق��دي��س 
ي������وس������ف وال�������ت�������ي ت�����ض�����م ت���ح���ت 
"ل���وائ���ه���ا"، إل����ى ال���م���رك���ز، م��ع��ه��دًا 
ل����ل����ح����وار اإلس�����ام�����ي ال��م��س��ي��ح��ي، 
م��ع��ه��دًا ل��ل��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة وق��س��م��ًا 
المشاريع  وع��ن  الدينية".  للعلوم 
ال��م��رك��ز،  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي  البحثية 

إل���ى النخبة  ال��م��رك��ز ي��ت��وج��ه  ك���ان 
بل  النخبة  إل��ى  نتوجه  "ال  أج���اب: 
نتطلع دائمًا إلى الحوار مع الذات 
لكن طبيعة  المختلف.  اآلخر  ومع 
ن���ش���اط���ن���ا األك�����ادي�����م�����ي ي��ت��ط��ل��ب 
ح��ض��ورًا وم��ش��ارك��ي��ن م��ن مستوى 
معين من التعليم والتعلم". وقال: 
"م��رك��زن��ا م��ت��خ��ص��ص ف��ي ال��ب��ح��وث 
للجميع  ت��ت��وج��ه  ال��ت��ي ال  ال��ع��ل��م��ي��ة 
م���ع أن ن��ت��ائ��ج��ه��ا ت��ع��ن��ي ال��ج��م��ه��ور 

الواسع". 
إدلبي  اعتبر  آخ���ر،  صعيد  على 
الدولي "الذي يفتتح  المؤتمر  أن 
غ����دًا األرب����ع����اء ف���ي ح����رم اإلب��ت��ك��ار 
وال���ري���اض���ة ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
ي���وس���ف وت��ن��ت��ق��ل ن��ش��اط��ات��ه في 
اليومين األخيرين إلى اإلكليركية 
ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة ال��م��ارون��ي��ة – غ��زي��ر 
ي��س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور 
الكنائس الشرقية في هذا المجمع 
في  ال��وث��ائ��ق  ه��ذه  تلقي  وطريقة 
ال��ف��ت��رة م��ا ب��ع��د ال��م��ج��م��ع م��ن خ��ال 
الكنسي  المحور  ع��دة، هي  محاور 
حققه  ما  وك��ل  "اإلكليزيولوجي" 
على  ال��ث��ان��ي  الفاتيكاني  المجمع 
ال��م��س��ت��وى ال���اه���وت���ي ال��ك��ن��س��ي، 
ال���ب���ع���د  أي  اآلخ���������ر  م������ع  ال�����ع�����اق�����ة 
المسكوني مع اآلخر المنتمي إلى 
المجمعية  الوجوه  أخ��رى،  ديانات 
ال���ش���رق���ي���ة وال����م����ح����ور ال�����رع�����وي". 
وب���رأي���ه، "ع��ل��ي��ن��ا ت��ق��وي��م م��ا حصل 
بهدف  ونتذكره  المجمع  ه��ذا  في 
تقويم ما قمنا به منذ 50 عامًا إلى 
أن نفعل  "علينا  اليوم". واض��اف: 
في  نحن وجدنا  لشرقنا.  ما  شيئًا 
ن��ك��ون شهودًا  أن  وعلينا  ال��ش��رق 
ليسوع المسيح في هذا الشرق". 
ال��ك��ام يتزامن  وعما إذا ك��ان ه��ذا 
م���ع م���ا ي��م��ر ب���ه ال��م��س��ي��ح��ي��ون في 
ال��ش��رق ق��ال: ليست ال��م��رة األول��ى 
في  المسيحيون  فيها  يمر  ال��ذي 

فترات اضطهاد وصعاب". 
وت����وق����ف ع���ن���د ال���م���ؤت���م���ر ال����ذي 
الاهوت  في  اختصاصيين  يجمع 

وال��ت��اري��خ وال��ع��م��ل ال��رع��وي وال��ذي 
ل���ه ع���اق���ة ب��ال��ك��ن��ائ��س ال��ش��رق��ي��ة 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة خ��ص��وص��ًا وال��ش��رق 
أخيرًا  وأش���ار  ع��م��وم��ًا"،  المسيحي 
ال��ف��ات��ي��ك��ان��ي  "ال���م���ج���م���ع  ان  إل�����ى 
أح�������دث ث�������ورة ف�����ي ال���ك���ن���ي���س���ة"، 
م��ع��ت��ب��رًا "أن����ه وض���ع إن��ف��ت��اح��ه على 
ال��ذي��ن ال يؤمنون  اآلخ��ر خصوصًا 
بالبعد اإلنساني بين كل األديان، 
وكل ذلك يصب في خانة الحوار 
والعاقة مع اآلخر والتي توصلني 

إلى الله".
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مشروعين،  على  ترتكز  إنها  ق��ال 
"أول������ه������م������ا، ت����رج����م����ة م������ا ي��س��م��ى 
المسيحي  ال��ع��رب��ي  األدب  ب��ت��اري��خ 
ل����غ����اي����ورك ك������راف األل����م����ان����ي وه���و 
يعتبر ب�"نتاجه" الكتاب المقدس 
ال���ع���رب���ي  األدب  ف�����ي  ل���ل���ب���اح���ث���ي���ن 
المسيحي المتوافر ب�5 مجلدات". 
أما في ما خص  األدب المسيحي 
ف���ق���د ك���ت���ب وف���ق���ًا إلدل����ب����ي "م��ن��ذ 
الفتح اإلسامي لغاية القرن ال�19
أنه  إل��ى  العربية. وأش��ار  اللغة  في 
"توجد مخطوطات تعود لكتابات 
العربية لسريان وأقباط  اللغة  في 
وملكيين وموارنة. وقال: "تتخطى 
كتابات ذات طابع ديني في أدب 
مسيحي عربي، الدين، لتصب في 
عند  الحال  كما  والفلسفة  العلوم 
المنشأ  البعلبكي  لوقا  بن  قسطا 
ال�����ذي ع����اش ف���ي ال���ق���رن ال��ت��اس��ع 
أو ال��ع��اش��ر م���ي���ادي وال�����ذي ذك��ر 

ك����راف ب��م��ؤل��ف��ات��ه ف��ي ع��ل��م الفلك 
والرياضيات والفلسفة".

أم���ا ال��م��ش��روع ال��ث��ان��ي، وف��ق��ًا له 
"ف���ي���ت���وج���ه إل�����ى ت��ح��ل��ي��ل خ��ط��اب 
ال���ج���م���اع���ات ال��م��س��ي��ح��ي��ة ف���ي زم��ن 
األزم��ات". اذ "نتوق إلى معرفة ما 
إذا كانت هذه الخطابات تتطابق 
في  وت��ج��اري  الكنيسة  تعاليم  مع 

مضمونها انتظارات الناس".

قدسية الحوار
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ش���دد إدل��ب��ي 
المركز "يهدف من خال  على ان 
ع��م��ل��ن��ا األك����ادي����م����ي ال�����ى ت��وف��ي��ر 
ف��رص��ة ألص��ح��اب ال���ق���رار وش��اغ��ل��ي 
رج���ال دين  م��ن  القيادية  ال��م��راك��ز 
وس��ي��اس��ي��ي��ن الت����خ����اذ ق������رار ع��ل��ى 
ال��ى  جملة  أس��اس علمي يستند 
دراس�����������ات ب���ح���ث���ي���ة وم���وض���وع���ي���ة 
إذا  ومعمقة يعدها مركزنا". وعما 

االب ادلبي متحدثا لـ"النهار".  )ميشال صايغ(


