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 دياب احملرتم، حّسانفخامة رئيس اجلمهوريّة ممّثالً مبعايل وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور  
 دولة رئيس جملس النّواب ممّثالً بسعادة النائب غّسان خميرب احملرتم، 
 احملرتم، دياب حّسانممّثالً مبعايل وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور دولة رئيس احلكومة  
 مسّو األمري امللكّي احلسن بن طالل ممّثالً مبعايل الدكتور كامل أبو جابر احملرتم. 
  

 احملرتمون،أيّها األصدقاء، السّيدات والسادة 

أستهّل هذه الكلمة الوجيزة بالرتحيب بكم مجيًعا حضرات الفخامة واملعايل والسعادة والسمّو 
واملدراء واألساتذة والطّالب وحمّيب هذه اجلامعة إىل هذه اجللسة والسيادة ونّواب الرئيس والعمداء 
 "ىن يف زمن األزماتخطاب اجلماعات املسيحّية يف الشرق األد"االفتتاحّية للمؤمتر الدوّيل حول دراسة 

حبسب القاموس كاحمليط واملنجد  "ترحيب" مصطلححّىت يوم السبت املقبل. ويف من اليوم الذي يستمّر 
هناك معىن السعة والتعبري عن السرور ولكن القاموس يضيف معاين أساسّية أخرى فيصبح الرتحيب 

رت هذه املعاين كَ ول طلب اآلخر. وقد ذَ مرادفًا لطول األناة وانفتاح العقل والتسامح وكذلك احلرارة وقب
ألقول إّن انعقاد هذا املؤمتر ومعاجلة موضوع خطاب اجلماعات املسيحّية يقتضي مّنا مجيًعا باإلضافة إىل 
حرارة املناقشة وتبادل اآلراء يف إطار املكان األكادميّي العلمّي، يقتّضي منّا الكثري من انفتاح العقل 

س وتشويه. وألّنين يف بْ الصغاء املتبادل والسعّي إىل احلقيقة املشرتكة من دون لَ والتسامح وقبول اآلخر ل
كون مركز الشرق املسيحّي فيها أن يباب الرتحيب، إنّه من دواعي سرور اجلامعة وكلّية العلوم الدينّية 

حبضور دولة رئيس  هو الراعي هلذا املؤمتر التعليم العايلو  الرتبية فخامة رئيس اجلمهوريّة ممّثًال مبعايل وزير
وهذه الرعاية وهذا احلضور يعّربان أصدق سعادة األستاذ غّسان خميرب. بجملس النّواب واحلكومة ممثّلني 

فئويّة أو طائفّية بل إنّـها وجهة وطنّية حبيث إّن الدراسة وجهة هذا املؤمتر العلمّي ليست  التعبري على أنّ 
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 يف اجلميعتها ونتائجها تصبو يف النهاية إىل استخراج ما هو موضوعّي ومؤيّد حلّق العلمّية يف منهجيّ 
 املواطنة والعيش املشرتك والتساوي يف احلقوق والواجبات.

إّن هذا املؤمتر الذي نعقده يف هذه الثالثّية من األيّام هو خطوة من اخلطوات اهلاّمة واألساسّية 
ه جملس البحوث يف جامعة القّديس يوسف وذلك على ثالث سنوات ويدعم أقرّهيف إطار مشروع حبثّي 

ال شّك أّن اللجنة  دد  دراسة اخلطاب املسيحّي يف زمن األزمات كّما ونوًعا، شكًال ومضمونًا.
العلمّية اليت واكبت هذا املشروع البحثّي قد اشتغلت وتشتغل على توضيح املفاهيم وتثبيت معانيها لتأيت 

جاءت يف ورقة  بحث فنستطيع أّن نوجزها كالتايل كماوالتحليالت متوافقة مع أهدا  النتائج البحوث 
العمل اليت أعّدتا اللجنة ووّزعتها يف الصيغة التالية : "إّن قلق مسيحّي الشرق العرّيب على مصريهم 
ركائز وحبثهم على مصريهم وحبثهم عن دورهم الوطّين وحرصهم على حريّة الثقافة والفكر تشّكل ال

الثالث هلذا املؤمتر الدوّيل الذي يبحث يف حالة االرتباك الشديدة اليت تسود مواقف املرجعّيات املسيحّية 
 والدينّية والثقافّية إزاء حركة الربيع العرّيب ونتائجها يف بعض البلدان".

اليت جتعل من هذا رّمبا يطرح السؤال التايل : ما هي املعايري العاّمة وانطالقًا من هذه األهدا  
ة؟ أهو اهلّم يف ملواطنّية؟ أهو الدفاع عن حقوق طائفاخلطاب خطابًا مقبوًال أم غري مقبول؟ أهي احلّق يف ا

الدفاع عن العيش املشرتك؟ أهو احلّق يف املشاركة السياسّية؟ وما هو اخلطاب أهو تعبري عن قلق وجودّي 
الذي يأيت يف إطار وضع  هو اخلطاب الكتاّيب الرمسيّ  ومصريّي أم هو رسالة موّجهة لآلخر املختلف أم

هل  مسافة بني الفعل ورّدة الفعل؟ أم هو التعبري الشفهّي الذي غالًبا ما يكون عفويّا وبسيطًا ومباشرًا؟
لتقي هذا اخلطاب يف طاب احملافظة على التقليد؟ وأين يأم هو خ هو خطاب حداثة وانفتاح عليها

واجتماعّية  وهل هو خطاب يرمي إىل صياغة ثقافّية إنسانّيةته مع خطاب اآلخر؟ حداثته أم يف تقليديّ 
ن هي اجلماعة املسيحّية : أهي اجلماعة مَ أيًضا و وروحّية معّينة أم هو خطاب دفاعي عن الذات وكفى؟ 

هي الضامن  الدينّية املؤمنة اليت تريد أن تدافع عن إميا�ا بوسائل سياسّية ومن خالل إميا�ا بأّن الدولة
اسة؟ وملاذا نشري إىل خطاب يحلقوق اجلميع؟ هل تلك اجلماعة هي اليت يقودها رجل الدين أم رجل الس

؟ فهل نعر  منذ عشرات السنوات زمًنا مل يكن زمن األزمات؟ وما اجلماعات املسيحّية يف زمن األزمات



3 
 

بات  األفقوبأن  أمنه ورزقهيف د  الة اليت يشعر فيها املسيحّي بأنّه مستهي األزمة؟ هل هي تلك احله
 إّ�ا حالة يشارك فيها اجلميع أكانوا مسيحّيني أم ال؟  مسدوًدا أمامه أم

يّام البحثّية يف اإلجابة على نرجو أن تساهم احملاضرات واملالحظات اليت سو  تُقدَّم يف هذه األ
أجّدد  إذ وإينّ  من النضوج.هذه األسئلة والتساؤالت وأن ُتدخل اخلطاب املسيحّي يف حالة جديدة 

شكري لفخامة الرئيس على رعايته هلذا املؤمتر ولرئيس اللس واحلكومة فإّين أوّجه الشكر أيًضا جلميع 
يف اإلعداد إلجناح هذا املؤمتر وخصوًصا اللجنة العلمّية اليت ما فتئت تتابع التحضري له منذ الذين سامهوا 

ووطنيّا  يف �جه وموضوعّيا يف نتائجه علمّيايري ليكون البحث من سنة وقد وضعت األسس واملعاأكثر 
وكذلك الشكر كّل الشكر لّلجنة التنظيمّية اليت مل تبخل بالوقت واملهارات لكي يأيت  يف مراميه ومقاصده

ة ولن أنسى وسائل اإلعالم اليت اهتّمت وتتّم مبتابع انعقاد هذا املؤمتر على قدر اآلمال املعقودة عليه.
 هذا املؤمتر ملا فيه من صدى إجياّيب على آفاق املواطنّية الصحيحة.

فتح امللّفات إنعقاد هذا املؤمتر بالعنوان الذي حيمله هو تأكيد على أنّه ال بّد من  إنّ  وأخريًا أقول
وشجاعة الرائد املستنري وموضوعّية  املتبّصروذلك حبكمة احلكيم  وتقلق اليت ختيف الشائكةوالقضايا 

اليت من شأ�ا فتح واخلالصات األمني على موضوعّيته علَّ النتائج تأيت ببعض التوّجهات العامل والباحث 
فيه نفحات  ومن أجل مشرق عريبّ  اآلفاق املغلقة واألبواب املوصدة. فإّن العمل من أجل لبنان الرسالة

 األكادميّية. والروحواجب اجلامعة  هو مهّمتنا كّل يوم واالرتقاء إىل مستوى املواطنّية هو الربيع احلقّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


