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لّبى رئيس أساقفة ميانو والرئيس 
ال��م��ؤس��س ل�����"ال����واح����ة" ال��ك��اردي��ن��ال 
أن���ج���ي���ل���و س�����ك�����وال، ي����راف����ق����ه م���دي���را 
ال���م���ؤس���س���ة م���ارت���ي���ن���و دي������از وم���اري���ا 
 رئ��ي��س جامعة 

َ
ل����ورا ك��ون��ت��ي، دع�����وة

سليم  البروفسور  يوسف  القّديس 
دك��������اش ل������زي������ارة ال����ج����ام����ع����ة، ح��ي��ث 
واألساتذة  العمداء  من  لفيفا  التقى 

واألكاديميين. 
ب�����داي�����ة رح�������ب دك��������اش ب��ض��ي��ف��ه 
م��س��ت��ذك��را ت���اري���خ ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
البابوي الذي سمح  يوسف واإلنعام 
منتصف  ُبعيد  ال��اه��وت  بتعليم  لها 
القرن الثامن عشر. وعّرف عن مسيرة 
ضيفه ورحلته الكهنوتية. وذكر أن 
مجمع  في  عضو  سكوال  الكاردينال 
اإلكليروس،  ومجمع  اإليمان  عقيدة 
وم��ج��م��ع ال���ع���ب���ادة اإلل���ه���ي���ة وت��ن��ظ��ي��م 
األس��رار، وإدارة الشؤون االقتصادية 
ال��رس��ول��ي، والمجلس  ال��ك��رس��ي  ف��ي 
البابوي  والمجلس  ل��أس��رة،  البابوّي 

البابوي  المجلس  وف��ي  للعلمانيين، 
لتعزيز  ال��ب��اب��وي  والمجلس  للثقافة 

الكرازة الجديدة. 
ث��م ت��ح��دث ال��ك��اردي��ن��ال س��ك��وال، 
ف���اس���ت���ه���ل ح���دي���ث���ه ش����ارح����ا ت���اري���خ 
وأه������داف م��ؤس��س��ة ال���واح���ة ال��دول��ي��ة 
ال���ت���ي أس��س��ه��ا ف���ي ع����ام 2004 من 
أج������ل ت���ع���زي���ز ال���م���ع���رف���ة ال��م��ت��ب��ادل��ة 
والعالم  الغربي  العالم  بين  والتاقي 
أن  وأوض���ح  اإلسامية.  الغالبية  ذي 
ما  التفاعل  تناقش  الواحة  مؤسسة 
والمسلمين وطرق  المسيحيين  بين 
تجسيد معتقداتهم في مرحلة تاقي 
ب�"تمازج  المتسمة  الحالّية،  الشعوب 
ل��ل��ح��ض��ارات وال���ث���ق���اف���ات". وت��وق��ف 
ع��ن��د دور ال��ل��ج��ن��ة ال���راع���ي���ة وال��ل��ج��ن��ة 
وفاسفة  علماء  تضم  التي  العلمية 
وم���ف���ك���ري���ن م����ن م��خ��ت��ل��ف ال���دي���ان���ات 
والدول، مشيرا إلى أن رئيس جامعة 
القديس يوسف البروفسور دكاش 
أح�����د أع���ض���ائ���ه���ا ال���ف���اع���ل���ي���ن. وش����رح 

سكوال أهمية دور المطبوعات التي 
تصدر عن المؤسسة، ال سيما مجلة 
"الواحة" التي تصدر كل ستة أشهر 
ورق���ي���ة ورق��م��ي��ة، ف���ي أرب����ع ط��ب��ع��ات: 
اإلي���ط���ال���ي���ة؛ اإلن��ك��ل��ي��زي��ة وال��ع��رب��ي��ة، 

الفرنسية والعربية، اإلنكليزية. 
ووّجه سكوال أسئلة إلى الحضور 
على غرار "ماذا يعني لكم الغرب؟"، 
و"ما هي المساعدات التي تتوقعونها 
م������ن������ه؟"، و"ك������ي������ف ت����ن����ظ����رون إل����ى 
والتقليد؟"،  الحداثة  بين  المواجهة 
وذل��ك في محاولة منه للوقوف على 
الغرب في  إل��ى  حقيقة نظرة الشرق 

الوقت الراهن.  
وب����ادر ع���دد م��ن أس��ات��ذة الجامعة 
وأك���ادي���م���ي���ي���ه���ا إل�������ى اإلج������اب������ة ع��ن 
األس���ئ���ل���ة وت���ق���دي���م ش�����روح�����ات ع��ن 
ن���ظ���رت���ه���م إل�����ى واق������ع ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن 
بمحيطهم  وعاقتهم  المشرقيين، 
اإلس����ام����ي وال�������دور ال��م��ن��ت��ظ��ر منهم 
القيام به، فكانت مداخات لكل من 
ال��دك��ت��ورة ف��ادي��ا ك��ي��وان، والمحامي 
ح����ارث ش��ه��اب، وال��دك��ت��ور أن��ط��وان 
أب�����ي ص���ال���ح،  ري����ش����ار  واألب  م����س����ّرة 
والدكتور  المولى،  سعود  والدكتور 
الهيبي،  إدغ���ار  واألب  ن��ق��ري،  محمد 
وال�����ب�����روف�����س�����ور ب����اس����ك����ال م�����ون�����ان، 
والوزير  قربان،  أنطوان  والبروفسور 
ال��س��اب��ق اب���راه���ي���م ن���ج���ار، واألب ت��وم 
كريستين  وال��ب��روف��س��ورة  س��ي��ك��ن��غ، 
لينا  والبروفسورة  عساف،  بابيكيان 
الجامعة  أساتذة  من  وغيرهم  غّناجه 
وم��س��ؤول��ي��ه��ا.  وق��ب��ل اخ��ت��ت��ام اللقاء 
الكاردينال  دك��اش  البروفسور  منح 
س��ك��وال م��ي��دال��ي��ة ال��ج��ام��ع��ة ال��خ��اص��ة 
ب��ع��ي��ده��ا ال����������140، وب����ادل����ه ال��ض��ي��ف 

بمنحه ميدالية أسقفية ميانو.

الكاردينال سكوال يف جامعة القديس يوسف
"الواحة" ودورها يف تالقي الغرب واإلسالم

الكاردينال سكوال متحدثًا في القديس يوسف وإلى يساره رئيس الجامعة. 
)ميشال صايغ(


