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مزوق حا�شرت عن واقع
مرينا
ّ
راعوية العائلة يف «الي�شوع ّية»
ّ

مزوق حول «واقع راعوية
حاضرت الدكتورة ميرنا ع ّبود ّ
العائلة في لبنان» ضمن إطار سلسلة «ثاثاء الكل ّية» التي
تقيمها كل ّية العلوم الدين ّية في جامعة الق ّديس يوسف في
بيروت ،وذلك في حرم العلوم اإلنسان ّية-طريق الشام.
ق ّدمت الدكتورة ثريا بشعاني من جامعة الق ّديس يوسف
ِ
احملاضرة ع ّبود مزوق هي رئيسة قسم العلوم االجتماع ّية
في جامعة ال��روح القدس –الكسليك ،وأكادمي ّية وباحثة
وأس��ت��اذة تتولى مناصب متنوعة ،ول��ه��ا ك��ت��اب��ان ،األول
«الزواج املختلط في لبنان» والثاني «العائات املارون ّية إزاء
مارون ّيتها» والعديد من املقاالت واألبحاث.
مزوق أنها ستستند خال حديثها
واستندت الدكتورة ّ
على اإلرش���اد الرسولي للبابا فرنسيس والعامل لعنوان
احلب» ،وتوقفت مل ًّيا على فصل التحد ّيات ،إذ تناولتها
«فرح
ّ
وربطتها بالواقع اللبناني من خال دراسات ميدان ّية قامت
بها مع ط ّ
ابها.
«املوضعة الشخص ّية والعائل ّية والكنس ّية واملهن ّية» ش ّكل
احملور األول وفيه حت ّدثت عن «الهو ّية املتناغمة» مؤ ّكدة على
أهمية «أن يكون اإلنسان واح ًدا في ّ
كل مكان» ،وحتدثت عن

«بناء ال��ذات املتفاعل» ،و»خيار ال��دور احمل��وري والرسولي
الكنسي» ،وتطرقت
للحياة الزوج ّية والعائل ّية» ،و»االلتزام
ّ
«االلتزام املهني املؤنسن».
احمل��ور الثاني حمل عنوان العائلة واملجتمع» وقاربته
جوهري :هل يقوم مجتمع من دون عائلة؟
من خال سؤال
ّ
وما هو مصير هذا املجتمع؟ حيث أوضحت وبحسب دراسة
لألونيسكو أن  %80م��ن القيم ي��ت��د ّرب عليها ال��ف��رد داخل
العائلة .ثم ع ّددت دور العائلة في التنشئة االجتماع ّية ،وفي
االجتماعي ،وفي التربية على القيم والشهادة
بناء التناغم
ّ
لها...
وفي الفصل املتع ّلق بواقع العائات وحتد ّياتها ،تناولت
القضية من خ��ال نقاط ع��دة ه��ي :مستوى احلرية؛ توزيع
املهام واملسؤول ّيات والواجبات؛ تأثير التغ ّيرات الثقاف ّية؛
التغ ّيرات ف��ي أش��ك��ال التعاضد االجتماع ّية ب��ن العائلة
النوات ّية والعائلة الواسعة؛ النزعة الفرد ّية :بن اإلنسان
املنتعش واملُنعش والفردان ّية؛ وإيقاع احلياة احلديثة..
ودعت إلى تطوير مفهوم املسؤولية االجتماع ّية للعائلة من
دون انتظار أحد.

