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روزيت فاضل 

"تحديات  المطروح  السؤال  ق��ارب 
المجلة  ال��واح��دة-رس��ال��ة  الكنيسة 
ال���م���س���ك���ون���ي���ة ال���ف���رن���ك���وف���ون���ي���ة" 
وت���ح���دي���دًا م����دى ت��أث��ي��ر ال��م��ج��الت 
ال����م����س����ك����ون����ي����ة ال����ك����اث����ول����ي����ك����ي����ة 
الفرنكوفونية على الواقع الكنسي 
المحلية؟".  الكنائس  ف��ي  ال��ح��ال��ي 
اليسوعية  الجامعة  رئ��ي��س  وأع��ل��ن 
ان��ت��ق��ال  األب س��ل��ي��م دك������اش ع����ن 
المسيحي"  األوس��ط  "الشرق  مجلة 
إل����ى ال��ج��ام��ع��ة م��ن��ذ ك���ان���ون ال��ث��ان��ي 
2015". وقال "أنها "جاءت إلينا من 
ال��م��ق��دس��ة)...(  مدينتنا  ال��ق��دس، 
ف��ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف وكلية 
العلوم الدينية تتسلمان معها إرثًا 

يبلغ من العمر 65 عامًا". 
للمجلة،  ال��ج��دي��د  ال��ف��ري��ق  يصبو 
وف��ق��ًا ل��دك��اش، م��ن خ��الل التفكير 
بالفرنسية  الناطقة  المجالت  "م��ع 
إلى  تتطرق  والتي  )الفرنكوفونية( 
المقاربة ذاتها، الى تعاون مشترك 
معها. وأعلن عن  اتصال مع كل من 
مجلة "Irénikon"، ومجالت أخرى 
المسيحية  ال��وح��دة   ،"Istina مثل 
م����ن "ل����ي����ون" وال���ن���ش���رة اإلخ���ب���اري���ة 

ال��م��س��ك��ون��ي��ة ال��ت��ي ي��ص��دره��ا مركز 
ال���ق���دي���س إي����ري����ن����اوس م����ن ل��ي��ون 

"المسيحيون في مسيرتهم".
وال��ت��ق��ت "ال���ن���ه���ار" ع��ل��ى ه��ام��ش 
ال��م��ؤت��م��ر، األس���ت���اذة ال��ج��ام��ع��ي��ة في 
كلية العلوم الدينية الدكتورة ثريا 
بشعالني ومدير تحرير المجلة األب 
غبريال الهاشم للحديث عن المجلة 
وت��واص��ل��ه��ا م���ع ال���ن���اس وت��ح��دي��ات 

دخول المطبوعة، التي تصدر كل 
6 اشهر، العالم الرقمي. 

ه��ي  ال����ت����ي  ب����ش����ع����الن����ي،  وردت 
ع���ض���و ف����ي ك����ل م����ن ف���ري���ق ت��ح��ري��ر 
المجلة ولجنة إعداد المؤتمر" على 
األرث��وذك��س  ع��دم مشاركة  اسباب 
ف������ي ال�����م�����ؤت�����م�����ر، ق�����ائ�����ل�����ة: "ل���س���ن���ا 
ب���ص���دد ن�����دوة دول���ي���ة ع���ن م��ع��ال��ج��ة 

ذات��ه��ا.  ف��ي  المسكونية  المعضلة 
ل���و ك����ان األم�����ر ك���ذل���ك ل���ك���ان وج��ب 
ع��ل��ي��ن��ا دع����وة األخ�����وة األرث���وذك���س 

والبروتستانت".
ولحظت أن الظروف اليوم تفرض 
علينا معرفة "أين تتموضع الرعية". 
واع��ت��ب��رت أن��ن��ا ف���ي م��ن��اخ ج��دي��د ال 
والعقائد  الكتب  نشر  على  يرتكز 
ف����ق����ط، ب����ل "ي����ع����ب����ق" ب��م��س��ؤول��ي��ة 
ت���ف���رض ع���ل���ى ال��م��ت��خ��ص��ص��ي��ن ف��ي 
ال���ك���ن���ي���س���ة وال����م����س����ؤول����ي����ن ف��ي��ه��ا 
اإلص���غ���اء إل���ى م��م��ارس��ة ال��م��ع��م��دي��ن 
، أن اإلص��غ��اء لهم ه��و م��ن عالمات 
ال�����روح ال����ق����دس". ول��ف��ت��ت إل����ى أن 
ال��م��ع��م��د س��ب��ق سلطته  "ال���ش���ع���ب 
منها  أب��ع��د  ي��ع��ي��ش  وه���و  الكنسية 
م���ن خ���الل م��ش��ارك��ت��ه ب��ال��ق��دادي��س 
المشتركة والمناولة وعقد الزيجات 

المشتركة".
دور  إل��ى  حديثها  ف��ي  وانتقلت 
يجب  التي  اللقاء(  )محور  المجالت 
أال تتوجه إلى المتخصصين فقط 
ب���ل أن ت��ك��ون ف���ي خ��دم��ة ال��ش��ع��ب 
الذي لم يعد مجرد متلٍق للمعلومات 
أن  يمكنه  نبويًا  يشكل صوتًا  ب��ل 
ي��ص��رخ ف���ي وج����ه ال��س��ل��ط��ة". وع��م��ا 
إذا كان طرحها مثاليًا أجابت بثقة 

كبيرة: "لسنا مثاليين بل نحن أبناء 
الرجاء".

ال��ى هاشم، فقبوله  بالنسبة  أم��ا 
ي��ع��ود  ال��م��ج��ل��ة  ت��ح��ري��ر  إدارة  ت��ول��ي 
ل��ك��ون ه����ذه ال��م��ط��ب��وع��ة ع��الم��ة من 
عالمات الرجاء، رغم التحديات كلها 
وواقع اإلحباط المسيحي والمشرقي 

الذي يشارف حد اليأس.
وأوضح أن المجلة ليست بحثية 
المسيحي  للشرق  الهوتية  هي  بل 
ك����ل����ه، م�����ع ب���ق���ائ���ه���ا أم���ي���ن���ة ل��ف��ك��ر 
مؤسسيها أي اآلباء البيض. وقال: 
"ال��روح  "هويتها  تصب في تعزيز 

ال��م��س��ك��ون��ي��ة ف���ي ك��ن��ائ��س ال��ش��رق 
األوس�������ط وف�����ي م����ا ب��ي��ن��ه��ا وص�����واًل
إل����ى ال��ت��ك��ل��م ب��إس��م��ه��ا أم�����ام ال��ع��رب 
خصوصيتها  ون��ق��ل  المسيحيين 

والهوتها ومعاناتها وتطلعاتها".
بمستوى  المجلة  تمسك  وأك���د 
الفكر الالهوتي الذي يحاكي الواقع 
ال��ك��ن��س��ي وال���اله���وت���ي، "ف��ف��ي ظل 
والباحثين  اإلكليريكيين  إه��ت��م��ام 
وال��م��ك��ت��ب��ات ب��ال��م��ج��ل��ة، ف��إن��ن��ا نولي 
يقرأ  ال��ذي  الشباب  لجذب  إهتمامًا 
جامعيون  ومنهم  الفكر  فيها  لغة 
من  وجيل  الالهوتية  الكليات  ف��ي 

ال��ش��ب��اب ال��م��ق��ب��ل ع��ل��ى ال��ت��ن��ش��ئ��ة، 
وسواهم. 

أما أبواب العدد األول من المجلة 
ال���ت���ي ت����م ت���وزي���ع���ه���ا ف����ي ال��م��ؤت��م��ر 
 ل�����ه "م������ق������االت ع��ن 

ُ
ف���ي���ض���م وف�����ق�����ا

التنشئة الالهوتية تتوزع إلى أربعة 
أق��س��ام ه���ي، "ن��ش��ر ال���دراس���ات عن 
نقل  ال��ش��رق��ي��ة،  ال��ك��ن��ائ��س  تقاليد 
الخبرات المحلية ومبادرات كنسية 
مستوى  إل��ى  ورف��ع��ه��ا  ومسكونية، 
أك��ادي��م��ي، م��ع إض��اف��ة ب���اب جديد 

يعنى بالعالقات مع األديان". 
وان��ت��ق��ل ف��ي ع��رض��ه ل��ب��اب مميز 

بال�"يوميات" وهو مؤلف من  يعرف 
الحركة  أخ��ب��ار  ب��ت��ب��ادل  يعنى  قسم 
المسكونية والعالقات، وقسم ثاٍن
عن الواقع بين الكنيسة واألوطان". 
عدة،  مقترحات  دراس��ة  عن  وأعلن 
م��ن��ه��ا إع������داد م��ل��ف خ����اص م��رت��ب��ط 
ب��ق��ض��اي��ا آن��ي��ة وط����رح م���دى تفاعل 

الكنيسة معها. 
واع���ت���ب���ر أن ال��ت��م��س��ك ب��ال��ك��ت��اب��ة 
ال��ف��رن��س��ي��ة ي��رت��ك��ز ع��ل��ى إع��ت��م��اده��ا 
ك��ل��غ��ة ت����دري����س ل�����دى ال��ج��م��اع��ات 
مع  ت��واص��ل  ووسيلة  الكاثوليكية 
الغرب بمعظمه. وعما إذا كان ثمة 

للمجلة  ط��رح إلص��دار نسخة عربية 
آخ��َر تحديًا  الخطوة  "تشكل  ق��ال: 

وهو مشروع ندرسه بتأن".
وق���������ال ان�����ن�����ا "س����ن����ح����اف����ظ ع��ل��ى 
خ���ص���وص���ي���ة ال���م���ج���ل���ة ال����ورق����ي����ة م��ع 
السنتين  ف��ي  رقمية  إط��الق نسخة 
المقبلتين تتضمن مقاالت صغيرة 
ب���وس���ائ���ل سمعية  م��رف��ق��ة  ال��ح��ج��م 
فرصة  توفير  م��ع  وص���ورًا،  وبصرية 
تصفح المخزون الغني للمجلة منذ 

تأسيسها إلى اليوم.

rosette.fadel@annahar.com.lb

)ميشال صايغ( خالل إحدى جلسات المؤتمر.  

مجلة "الشرق األوسط املسيحي" من القدس إلى اليسوعية
مؤتمر يناقش دورها يف التواصل واستقطاب الشباب

على الرغم من االنفجارات التي استهدفت المدنيين واغتيال 
اإلنسان وإلغاء اآلخر، آثر المنتدون، إكليريكيون ومدنيون، التمسك 

بالحياة والرجاء، من خالل تفعيل الشركة وتبادل الخبرات، في 
مؤتمر دولي دعا إليه مركز الشرق المسيحي للبحوث والمنشورات 

ومجلة "الشرق األوسط المسيحي" الفرنكوفونية في جامعة 
القديس يوسف. 

بشعالني: الظروف اليوم 
تفرض علينا معرفة "أين 

تتموضع الرعية"

الدكتورة ثريا بشعالني.

األب غبريال الهاشم.




