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ّ
اتفاقية تعاون بين اليسوعية ومركز الالهوت في حلب
ّ
وقعت جامعة ّ
القد ًيس يوسف
ف��ي ب��ي��روت م��م� ّ�ث��ل��ة برئيسها
ّ
اليسوعي
البروفسور سليم دكاش
اتفاقية تعاون مع مركز الالهوت
التابع لجمعية ًالتعليم المسيحي
في حلب ،ممثلة بالمطران بطرس
مراياتي رئيس الجمعية ،بحضور
عميد كلية ا لعلو م ا لد ينية في
جامعة ّ
القديس يوسف األب مارك
ّ
شيشلك اليسوعي ،ومدير المعهد
العالي للعلوم الدينية الخوري
إدغ���ار الهيبي ،واآلب���اء أنطوان
ّ
ّ
اليسوعي ،
طحان ،وسمير بشارة
ّ
اليسوعي  ،وفراس
وسامي حالق
لطفي ا لفر نسيكا ّ
ّ
ني  ،و ا لخو ر ي
ميخا ئيل ز غيب  ،و نا ئب ر ئيس
الجامعة للشؤون الدولية الدكتورة
ّ
ومنسقة ش��ه��ادات
ك���ارال إدة،
الماستر في كلية العلوم الدينية
الدكتورة روال تلحوق ،وذلك في
مبنى رئاسة الجامعة طريق الشام-
بيروت.

لقطة جامعة يتوسطها دكاش

تهدف االتفاقية إلى تدريس
برنامج الدبلوم الجامعي “أؤمن  :في
ّ
أساسيات اإليمان المسيحي” في
المركز في مدينة حلب السورية.
بداية ّ
رحب الخوري إدغار الهيبي
ّ
بالحضور ال سيما بالمطران مراياتي

واعتبر االتفاقية بمثابة وضع إطار
ّ
أكاديمي مناسب لتضافر الجهود
ّ
ّ
ّ
كنسي متميز.
أكاديمي
ولتعاون
ّأما رئيس الجامعة البروفسور
دك���اش فاعتبر أن مدينة حلب
ّ
لكنسية
هي حا ضنة ا لنهضة ا

والليتورجيةّ ،
ّ
معد ًد ا أسماء كهنة
مجلين في تاريخها أغنوا التراث
�واك��ي��م
ال��ك��ن��س��ي ع��ل��ى م��ث��ال ي� ّ
بالديوس بليط وغيره ،مؤك ًد ا أن
ّ
جامعة ّ
ستقد م
القد يس يوسف
ّ
ك��ل ال��دع��م ال���الزم إلن��ج��اح ه��ذا

التعاون.
ّ
من جهته توجه المطران بطرس
مراياتي ّبالشكر إلى رئيس الجامعة
وإل��ى ك��ل من ساهم في اإلع��داد
لهذا التعاون وفي التحضير له
ّ
الذهاب واإلياب من
وتكبد مشقة
ّ
ّ
وإل��ى حلب برغم ك��ل التحد يات
ً
معتبرا أن تعاون الجامعة
األمنية،
ّ
اليسوعية مع مركز الالهوت في
حلب -ال��ذي ّ
أسسه األب فيكتور
ّ
اليسوعي -هو بمثابة دعم
شلحت
ً
مشيرا إلى أن هذا االنفتاح
للمركز،
أعطى العاملين في المركز وفي
زخما يحتاجون إليه ً
الجمعية ً
ونوعا
من السند الروحي والنفسي.
ث���م ك���ان���ت ك��ل��م��ات ل��آب��اء
ا لمشا ر كين في ا لحفل أ جمعو ا
فيها على أهمية االتفاقية وضرورة
ً
إعداد ا
إعداد الكهنة ًوالعلمانيين
ً
أكاديميا مرموقا كما هي الحال في
ّ
مختلف شهادات جامعة القديس
يوسف.

