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تحديات الكنيسة ودور المجالت المسكونية في ”اليسوعية“

USJ     دكاش يلقي كلمته

  صدى البلد

أقام مركز الشرق المسيحّي للبحوث 
 Procheومجلة CERPOC والمنشورات
Orient Chrétien– (”الشرق األوسط 
لقّديس  ا لمسيحّي“) في جامعة  ا
ا بعنوان «تحّديات  يوسف مؤتمًرا دولّيً
الكنيسة الــواحــدة“- رسالة المجلة 
.حضر  لفرنكوفونّية» ا لمسكونّية  ا
الجلسة االفتتاحّية رئيس الجامعة 
البروفسور سليم دكــاش والسفير 
البابوي المونسيور غابريال كاتشيا 
لله ممثًال  لــمــطــران سمعان عطا وا
البطريرك بشارة الراعي والمطران 
لبطريرك  ا كيرلس بسترس ممثًال 
غــريــغــوريــوس الــثــالــث، والــمــطــران 
ياسنت دستيفال ممثًال الكاردينال 
كوخ رئيس المجلس الحبري لتعزيز 
وحــدة المسيحيين، واألب هوسيغ 
مارديروسيان ممثًال البطريرك آرام 
األول كاثوليكوس األرمن األرثوذكس 

لبيت كيليكيا وفاعليات.

توحيد األصوات
توقف عميد كلّية العلوم الدينّية 
ليسوعّي  ا مــارك تشاشليك  األب 
على ”أهمية انعقاد هذا المؤتمر 
ومذكًرا بقول السيد المسيح ”كونوا 
واحــًدا“، معتبًرا أن ”توحيد أصوات 
المسيحيين وااللتزام المشترك من 

قبل كل الكنائس ضرورة حتمّية“.
 Proche أمــا مدير تحرير مجلة 
Orient Chrétien– األب غابريال 
الهاشم فاعتبر أن والدة المجلس 
ــيــم المجمع  الــمــســكــونــي وتــعــال
من  هما  غير و نّي  لثا ا ني  تيكا لفا ا
ليكّية  ثو لكا ا لكنيسة  ا ت  طا نشا
شجعت جميعها على السعي الدؤوب 
ـــادة الشراكة بين  نحو الــحــوار وإع
سائر الكنائس. بدوره، أعلن رئيس 

الجامعة سليم دكــاش عن انتقال 
مجلة ”الشرق األوســط المسيحّي“ 
إلى جامعة القّديس يوسف مشيًرا 
ت إلينا من القدس،  إلى أنها ”جــاء
ورشليم  ا مــز  ر لمقّدسة،  ا مدينتنا 
السماوّية“. وتابع: ”من الواضح أّن 
مجالتنا المختلفة تقوم بعمل مهم 
لحركة  ا تعزيز  مجال  فــي  ومتمّيز 
المسكونّية، ويتوّجب علينا أن نحّيي 
هذا العمل المكّمل للعمل السابق، 
في تلك السنوات التي نحتفل فيها 
بصدور مرسوم عن الحركة المسكونّية! 
ولــكــن هــل هـــذا يكفي فــي عصر 
صاالت السريعة، واإلعالم المبّسط 

ّ
االت

وعولمة وسائل اإلعالم المعّممة؟ من 
ر في 

ّ
الضرورّي، على ما أعتقد، أن نفك

طرائق أكثر ابتكاًرا من حيث التواصل 
االجتماعّي والتي ترتبط بالمقاالت 
نواصل  لكي  مجالتنا  ثقل 

ُ
ت لتي  ا

العمل من أجل وحــدة المسيحّيين 
التي ال تزال قضّيتنا الرئيسّية وقضّية 
المسيحيين األساسّية ونحن حريصون 
أن يبقى جسد المسيح واحًدا وفريًدا“. 

رسالة مسكونية
ياسنت  ن  للمطرا كلمة  وكانت 

دستيفال ممثل الكاردينال كوخ 
الذي توّجه برسالة إلى المؤتمرين 
حّياهم فيها على جهودهم وأثنى 
على عملهم القّيم وعلى دور المجالت 
المسكونّية الفرنكوفونّية في نشر 

الوحدة بين المسيحيين. 
ثم ألقى البروفسور كريستوف 
اليسوعّي محاضرة قّيمة  لد  تيوبا
ــتــجــّدد المكسونّي في  ل ــول ”ا ح
الــقــرن العشرين بين مــدٍّ وجــزر“ 
شارًحا األبعاد التاريخّية والزمنّية 
والالهوتّية للمسكونّية قبل المجمع 
الفاتيكانّي الثاني وبعده، ومتوقفا 
التي  المعوقات والتحّديات  على 
يواجهها هذا الحوار، ثّم أجاب بعدها 

عن أسئلة الحضور. 

اليوم الثاني من المؤتمر 
في اليوم الثاني تعّمق المؤتمرون 
ــذه المجالت  ـــة واقـــع ه فــي دراس
ــي تــوحــيــد الكنائس،  ــــا ف ودوره
لتاريخّي“ في  ا وعالجوا ”المحور 
أدارهــا  التي  الجلسة الصباحّية، 
األب ناجي إدلبي، وقد تضّمن ثالثة 
محاضرات لكل من األب المبرت فوس 
 ،Irénikon البيندكتانّي مدير مجلة

لوميتر ممثل مجلة  فرانك  واألخ 
Istina، واألب فرانس بوين المدير 
 Proche –Orient السابق لمجلة
Chrétien، تحّدث كل منهم عن 
الصعوبات التي رافقت والدة كل 

مجلة.

محاضرات
لــجــلــســة الثانية  وخــصــصــت ا
للمحور ”الالهوتّي – الرعوّي“ الذي 
تضّمن محاضرتين األولى للباحثة 
آن –نــويــل كليمان مــديــرة مركز 
Unitéchrétienne في مدينة ليون 
الفرنسّية، واألب غبريال الهاشم 
 Proche –Orient مدير تحرير مجلة
Chrétien أدار المحور األب مارك 

تشاشليك اليسوعّي. 
 أمـــا الــمــحــور الــثــالــث واألخــيــر 
لتقنّي“ وتحّدث  ا فكان ”المحور 
فيه كريستوف فــاران مدير مركز 
الدراسات للعالم العربّي المعاصر في 
 ،(CEMAM) جامعة القّديس يوسف

وأدارته الدكتورة ثريا بشعالني.
 واختتم المؤتمر بطاولة مستديرة 
مع األب توم سيكنغ اليسوعّي الذي 
لخص ما دار في اليومين السابقين 
ليوم  ا لمغلق  ا ع  لالجتما ا  تحضيًر
نّية  لمسكو ا لمجالت  ا ممثلي  بين 
والسلطات األكاديمّية والدينّية ليصار 
إلى مناقشة إمكانات التعاون بينها.

«من الضرورّي أن نفكر 

في طرائق أكثر ابتكاًرا 

من حيث التواصل 

االجتماعّي»
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