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عون مستقبال الراعي امس           داالتي ونهرا

ً

أك��د رئيس تيار ال��م��رده النائب 
سليمان فرنجية ان “المستقبل جيد 

ويجب التطلع الى االمام”.
وقال فرنجيه خالل العشاء التقليدي 
الذي اقيم في قصر الرئيس الراحل 
سليمان فرنجيه، في مناسبة خميس 
السكارى: “تاريخ طويل يجمعنا، مررنا 
خالله بمراحل صعبة واخرى سهلة، وقد 
تجاوزناها معا وتغلبنا على المصاعب 
وانتصرنا بفضل وحدتنا وتضحياتكم. 

ية  ر لجمهو ا ئيس  ر ستقبل  ا
لقصر  ا ع��ون في  لعماد ميشال  ا
لبطريرك  ا الجمهوري في بعبدا، 
لكاردينال مار بشارة  ا لماروني  ا
بطرس الراعي، وع��رض معه آخر 

التطورات.
وكان القصر الجمهوري شهد 
د  عتما ا ق��ب��ول  م��س  ا قبل ظهر 
عشرة سفراء معتمدين في لبنان، 
من  دسة  لسا ا لدفعة  ا يشكلون 
لديبلوماسية  ا لبعثات  ا ء  ؤس��ا ر
الذين يقدمون اوراق اعتمادهم 
ل��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ت��ب��اع��ا 
نوا يمارسون مهامهم  بعدما كا
ئمين  قا بصفة  سية  ما يبلو لد ا
ب��األع��م��ال. وت��ض��م��ن��ت ال��دف��ع��ة 
ال��س��ادس��ة م��ن ال��س��ف��راء: سفير 
ماليزيا باال شندران تارمان، سفير 
السيال،  تي  ما ا  فنلند ية  ر جمهو
امير  ب��ي��ا  سفير ج��م��ه��وري��ة ص��ر
بدر  لفيك، سفير سلطنة عمان  ا
بن محمد بن بدر المنذري، سفير 
جمهورية اوكرانيا ايغور اوستاش، 
لية  تغا لبر ا ية  ر لجمهو ا سفير 
ال��م��ق��ي��م ف���ي ن��ي��ق��وس��ي��ا ج���واو 
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فرنجية: المستقبل جيد ال تنجروا الى التحريض عون التقى الراعي وقبل اعتماد عشرة سفراء
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بيريستريلو، سفير مملكة المغرب 
ية  لجمهور ا ين، سفير  كر محمد 
اليمنية عبد الله عبد الكريم حسن 
الدعبس، سفير جمهورية الهند 
سان جيف آرورا، وسفير اليابان 

ماتاهيرو ياماغوشي.
وحضر تقديم اوراق االعتماد 
وزير الخارجية والمغتربين جبران 
باسيل واالم��ي��ن ال��ع��ام ل���وزارة 
السفير وفيق رحيمي  لخارجية  ا
والمدير العام للمراسم في رئاسة 
الجمهورية نبيل شديد ومديرة 

لخارجية  ا رة  ا وز ل��م��راس��م ف��ي  ا
السفيرة ميرا ضاهر فيوليدس.

ل��ى الرئيس  ا ء  ل��س��ف��را ا ونقل 
ع���ون ت��ح��ي��ات رؤس����اء دول��ه��م 
في  فيق  لتو با ل��ه  تهم  تمنيا و
مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له 
العمل من أجل تعزيز العالقات 
التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. 
وحّمل رئيس الجمهورية السفراء 
تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا 
ل��ت��وف��ي��ق ف��ي مهمتهم  ا ل��ه��م 

الديبلوماسية.

اليوم يحاول البعض التهويل عليكم، 
وهم ال يعرفون ان تهويلهم ال يخيفنا 
بل يزيدنا صالبة. قوتنا نستمدها 
منكم ومن االوادم في كل المناطق 
ومن التزامنا وأخالقنا وصدقنا، وهذا ما 
يجعلنا مطمئنين الى كل االستحقاقات 

ومتأكدين بأننا معا سننتصر”.
وتابع: “لدينا تحالفاتنا التي لم 
ولن تهتز يوما كما لدينا صداقاتنا 
ونحن منفتحون على تطويرها، فيجب 
عدم التوقف عند التفاصيل الصغيرة 
ونتمنى بالمقابل عدم االنجرار الى 

التحريض”.
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ي التكنولوجيا” في الحكمة “القانون أمام تحدّ مركز الشرق المسيحي يستذكر األب كوربون

صدى البلد صدى البلد   

جانٌب من حضور المؤتمر    الحكمة

USJ    ع كتابها
ّ
كوفايل توق

أعلن رئيس جامعة الحكمة الخوري 
خليل شلفون افتتاح مؤتمر”القانون 
نظمه 

ُ
أمام تحّدي التكنولوجيا”، الذي ت

كلّية الحقوق في جامعة الحكمة مع 
المعهد العالي للحقوق في الشرق 
األوسط )EDDMO( وباإلشتراك مع 
 AUF الوكالة الجامعّية الفرانكوفونّية
، في الحرم الرئيسي لجامعة الحكمة 
في ف��رن الشّباك، وذل��ك بمشاركة 
آكاديميين من جامعات فرنكوفونّية 
لبنانّية ودولّية عدة. حضر اإلفتتاح 
هيرفيه سابوران المدير اإلقليمي 
للوكالة الجامعّية الفرانكوفونّية وليلى 
سعاده رئيسة المعهد العالي للحقوق 
في الشرق األوسط ورئيس الجامعة 
الخوري شلفون ونائباه الخوري دومنيك 
لبكي والخوري ريشار أبي صالح وعميد 
كلّية الحقوق المنِظمة للمؤتمر مارون 
بل شبير  مي شر لمحا ا و ني  لبستا ا
 نقيب المحامين الشيخ أنطونيو 

اً
ممثل

الهاشم وفاعليات.

850 معهًدا
بعد كلمة لمنسقة المؤتمر ممثلة 
عيد،  ن  يستيا كر لحكمة  ا معة  جا
أكد سابوران أن “الوكالة الجامعّية 
الفرانكوفونّية مرتبطة بالدعم لهذا 
ا  850 معهداً المؤتمر، وه��ي تضم 
ا، وهي تحمل معها  ا من 111 بلداً عالياً
لقادمة  ا تحديات كبيرة للسنوات 
منها ما يرد على تساؤالت مؤتمركم. 
إدارت��ن��ا اإلقليمية تعكس الصورة 
الجيدة لوجهات النظر وتعكس بدقة 

 م��ن م��رك��ز الشرق 
ّ

احتفل ك��ل
للبحوث والمنشورات،  المسيحّي 
لقّديس يوسف،  ا لتابع لجامعة  ا
و”مؤّسسة جان كوربون” بإقامة 
ط��اول��ة مستديرة وتوقيع كتاب 
“اله���وت ال���روح ال��ق��دس بحسب 
جان كوربون، الهوت االفخارستيا 
والتأليه”، بحضور النائب البطريركي 
العام المطران بولس الصياح وحشد 
من رجال الدين والعلمانيين وتلمذة 
األب ك��ورب��ون وأص��دق��ائ��ه وط��ّلب 

ومهتمين. 

اللغة والموضوع
بداية رّح��ب األب توم سيكينغ 
ا خصوصية  اليسوعي بالحضور شارحاً
اللقاء من ناحيتي اللغة والموضوع، 
فالمداخلت ألقيت باللغة الفرنسّية 
وصاحبة الكتاب تحّدثت باإلنكليزّية 
وتّمت الترجمة الفورية إلى العربية. 
أما الموضوع فهو األب جان كوربون 
ل محور األمسية فهو 

ّ
ل��ذي شك ا

ا على غيابه ال  بعد ستة عشر عاماً
يزال يحظى باإلجماع حول أفكاره 
واللهوت الذي قّدمه وعيشه لكل 

ما كان ينادي به. 
تحّدث األب غابي الهاشم تلميذ 
األب ج��ان ك��ورب��ون ع��ن “ال��رج��ل 
لمسكوني،  ا للهوتي،  ا مة،  لعّل ا

أنشطتها مع األخذ في االعتبار حيوية 
الفرنكوفونية وافتاحها على العالم.

أما سعاده فأشادت بكل المشاركين 
في ه��ذا المؤتمر الذين تجمعهم 
القيم في خدمة التمايز، هذه القيم 
فظة  لمحا ا و يتها  حما علينا  لتي  ا
عليها. وتحّدت عن اإلج���ازات التي 
حققها المعهد العالي للحقوق في 
الشرق األوسط وأهدافه في المجال 
ب للنضال من 

ّ
اآلكاديمي، ودعت الطل

أجل مستقبلهم المليء بالتحديات، من 
خلل القيام بأبحاث”.

 من جهته، قال البستاني: يكفي 
أن نلحظ كيف أن التكنولوجيا قد 
عززت أشكال جديدة من الثروة الناشئة 
عن اإلبتكارات التكنولوجية، التي 
لم تفشل في التأثير على المفاهيم 
القانونية األساسية. وهكذا، العقارات 
في  أ  تبد لشخصية  ا ت  لممتلكا ا و
إعطاء أهمية أكبر لللممتلكات غير 
الملموسة”. وشدد على أن “القانون 

المعلم الروحي، الليتورجي، واألب 
)أبونا(”. “نجتمع الليلة حول الرجل 
ننا  أ فكره وعمله” واعتبر هاشم 
مدعوون إلى اكتشاف ثراء حياته 
“المسكوبة” في خدمة “كنيسة 
العرب كما كان يحلو له أن يدعوها، 
لتعّمق في فكره وتقدير  ا ل��ى  وإ
تأثيره في كنيستنا”. وفّند هاشم 
مؤلفات األب كوربون وإسهاماته 
من خلل المقاالت والدراسات كما 
دعاه “يوحنا اإلنطاكي” لشّدة حّبه 

للكنيسة المشرقية. 

تنا  لحيا م��ن  ل��ض��ا ا ك���ان وسيبقى 
يامنا هذه  ا نما في  وا اإلجتماعية 
اصبحت التكنولوجيا من المكونات 
االساسية وه��ي التي تضع األط��ر 
وتنظم تعاملتنا اإلجتماعية. لذلك 
اصبح من الضروري ان يكون هناك 
لتكنولوجيا  الحقوق وا تفاعل بين 

الحديثة”.
  أم��ا كلمة ال��خ��ت��ام ف��ي جلسة 
اإلفتتاح فكانت للخوري شلفون الذي 
رأى “ضرورة المصالحة بين القوانين 
الكلسيكية والديناميات القانونية 
الجديدة، او “القانون العارف والقانون 
المتحّرك” – بحسب تعبير العلمة 
الفرنسي موسرون. كما ينبغي، من 
لتكنولوجيات  ا على  بلة،  مقا جهة 
الحديثة اح��ت��رام القيم والمبادئ 
لنصوص  ا تعمل  لتي  ا نية  نو لقا ا
ا  والمعاهدات على ترسيخها، مشدداً
على دور الحكمة والقوانين األخلقية 

التي يجب ان تطبع كل العلوم”.

وتوقفت بشعلني عند الكتاب 
وأقسامه والمقاربة التي اعتمدتها 
لمؤلفة األخ���ت سانيجا ج��وزف  ا
كوفايل. “يتألف الكتاب من خمسة 
أقسام: نظرة عامة على اللهوت 
والليتورجيا؛ مصادر اله��وت روح 
ق��دس األفخارستيا؛ اله��وت روح 
ق��دس االح��ت��ف��ال باالفخارستيا؛ 
االفخارستيا تذّوق التأليه؛ تقييم 

نقدي للهوت االفخارستيا. 
للكلم على محاور  نتقلت  ا ثم 
الكتاب ومن خللها على المقاربة 
التي قامت بها المؤلفة للهوتي 
األب كوربون وخصوصيته ومدى 
التي  قدرتها على بلوغ األب��ع��اد 
رمى إليها. وأنهت مداخلتها بنقد 

الكتاب. 

لقاء أول
لمؤلفة  ا بكلمة  ء  للقا ا خُتتم  وا
األخ���ت سانيجا ج���وزف كوفايل 
اآلتية من الهند والتي روت سبب 
اخ��ت��ي��اره��ا اله���وت األب ك��وروب��ن 
ها األول  لقاء لتدرسه مستذكرة 
ب���ه، وه���و ع��ن ط��ري��ق أح���د كتبه 
ورحلة  ا،  لم تعرفه شخصياً فهي 
ا ألطروحتها. كما  اختياره موضوعاً
شكرت األخت كوفايل مركز الشرق 
المسيحّي للبحوث والمنشورات على 
 ما قّدمه من جهد لوالدة الكتاب 

ّ
كل

وتحضير اللقاء. وانتقلت بعد ذلك 
إلى توقيع الكتاب.
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