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                       خريستو المّر/أسعد الياس قّطان

مالحظة: لقراءة وثيقة »نختار الحياة«، يمكن اللجوء إلى الرابط التالي:
https://www.wechooseabundantlife.com

ينكب العدد الخامس من مجلّة »تيلوس«، الذي نضعه اليوم يف 

الحياة: املسيحيّون يف الرشق  القرّاء، عىل وثيقة »نختار  متناول 

متجّددة«.  وسياسيّة  ومجتمعيّة  الهوتيّة  خيارات  نحو  األوسط 

وقد آثرت هيئة التحرير أن تكون هذه الوثيقة موضوع العدد 

الحارض بسبب راهّنيتها وأهّميّة ما تتطارحه من أفكار. 

ــرات  ــن املفّك ــدد م ــا ع ــن يف صدده ــي نح ــة الت ــع الوثيق وض

ــطني  ــان وفلس ــن لبن ــني م ــات والالهوتيّ ــن والالهوتيّ واملفّكري

واألردّن. وقــد تــّم إطالقهــا يــوم التاســع والعرشيــن مــن شــهر 

ــة،  ــا األصليّ ــروت بلغته ــام 2021 يف ب ــن الع ــبتمرب م أيلول/س

ــة، فضــالً عــن ترجمــة إىل اإلنكليزيّــة. وقــد تُرجمــت  أي العربيّ

ــا يجــري العمــل  ــك إىل اللغــة الفرنســيّة، في الوثيقــة بعــد ذل

ــذه  ــهد ه ــة. وتش ــة واإليطاليّ ــني إىل األملانيّ ــىل ترجمت ــاً ع حاليّ

ــف ال يف  ــال كثي ــف واقتب ــة تلّق ــذ صدورهــا، عمليّ ــة، من الوثيق

ــات  ــا والوالي ــل يف أوروبّ ــب، ب ــط فحس ــرشق األوس ــة ال منطق

املتّحــدة وكنــدا أيضــاً. فقــد تفاعــل معهــا، إثــر صدورهــا، عــدد 

مــن أصحــاب األقــالم وتناولوهــا بالتمحيــص والتعليــق وإبــداء 

ــاءات  ــم عــدد مــن اللق ــة. كــا جــرى تنظي املالحظــات النقديّ

ــن  ــه م ــوي علي ــا تنط ــرز م ــث يف أب ــة التباح ــرات بغي واملؤمت

أفــكار.  ونذكــر، عــىل ســبيل املثــال ال الحــر، العــدد 1/43 مــن 

ــة الالهــوت للــرشق األدىن  ــي تصدرهــا كلّيّ ــة الت ــة العلميّ املجلّ

ــة  ــة املارونيّ يف بــروت، والنــدوة التــي ُعقــدت يف دار البطريركيّ

يف بكــريك )لبنــان( يــوم األربعــاء الواقــع فيــه الثالثــون مــن آذار 

املــايض.

يُفتتــح هــذا العــدد مــن »تيلــوس« عــىل مداخلــة للدكتــور نقوال 

ــياقّي،  ــوت الس ــة الاله ــا ماهيّ ــاول فيه ــان( يتن ــراد )لبن ــو م أب

ــا،  ــاً له ــاً منهجيّ ــاة« منطلق ــار الحي ــة »نخت ــربه وثيق ــذي تعت ال

ــّص  ــك ن ــي ذل ــّدس. ي ــاب املق ــاره يف الكت ــاه يف إط ــاً إيّ واضع

ــن  ــان( ع ــري )لبن ــارق م ــور ط ــا الدكت ــي ألقاه ــة الت املطالع

ــاله.  ــه أع ــار إلي ــريك املش ــاء بك ــدد يف لق ــوع الع ــة موض الوثيق

ويتبــع هــذه املطالعــة نّصــان يتنــاوالن جوانــب مختلفــة مــن 

الوثيقــة ويشــران إىل بعــض ثغراتهــا لــكّل مــن الدكتــور املــؤّرخ 

ــّي طــارق  ــّي )تونــس( واألســتاذ الحقوق محّمــد البشــر رازق

ــم  ــق ابرهي ــّس رفي ــة للق ــك مقارب ــع ذل ــوريّا(. يتب ــور )س بّش

ــاً مــن  ــك انطالق ــاة، وذل ــات الحي )مــر( عــن الشــباب وتحّدي

بعــض مــا تتطــرّق إليــه الوثيقــة يف اســتجالئها قضايــا الشــباب 

يف منطقــة الــرشق األوســط. ويُختتــم العــدد مبقالــة لخريســتو 

ــدا ( يطــرح فهــا مجموعــة مــن املالحظــات  ــان - كن املــّر ) لبن

حــول الوثيقــة.

افتتاحّية العدد


