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افتتاح ّية العدد

يف بــروت ،والنــدوة التــي ُعقــدت يف دار البطريرك ّيــة املارون ّيــة
يف بكــريك (لبنــان) يــوم األربعــاء الواقــع فيــه الثالثــون مــن آذار
املــايض.

ينكب العدد الخامس من مجلّة «تيلوس» ،الذي نضعه اليوم يف
متناول الق ّراء ،عىل وثيقة «نختار الحياة :املسيح ّيون يف الرشق
األوسط نحو خيارات الهوت ّية ومجتمع ّية وسياس ّية متج ّددة».
وقد آثرت هيئة التحرير أن تكون هذه الوثيقة موضوع العدد
الحارض بسبب راه ّنيتها وأه ّميّة ما تتطارحه من أفكار.

يُفتتــح هــذا العــدد مــن «تيلــوس» عــى مداخلــة للدكتــور نقوال
الســياقي،
أبــو مــراد (لبنــان) يتنــاول فيهــا ماهيّــة الالهــوت
ّ
الــذي تعتــره وثيقــة «نختــار الحيــاة» منطلقــاً منهج ّيــاً لهــا،
نــص
واضعــاً إيّــاه يف إطــاره يف الكتــاب املقــ ّدس .يــي ذلــك ّ
املطالعــة التــي ألقاهــا الدكتــور طــارق مــري (لبنــان) عــن
الوثيقــة موضــوع العــدد يف لقــاء بكــريك املشــار إليــه أعــاه.

وضــع الوثيقــة التــي نحــن يف صددهــا عــدد مــن املفكّــرات
واملفكّريــن والالهوتيّــات والالهوتيّــن مــن لبنــان وفلســطني
واألردنّ .وقــد ت ـ ّم إطالقهــا يــوم التاســع والعرشيــن مــن شــهر
أيلول/ســبتمرب مــن العــام  2021يف بــروت بلغتهــا األصل ّيــة،
أي العربيّــة ،فض ـاً عــن ترجمــة إىل اإلنكليزيّــة .وقــد تُرجمــت
الوثيقــة بعــد ذلــك إىل اللغــة الفرنس ـيّة ،فيــا يجــري العمــل
حال ّيــاً عــى ترجمتــن إىل األملان ّيــة واإليطال ّيــة .وتشــهد هــذه
الوثيقــة ،منــذ صدورهــا ،عمل ّيــة تل ّقــف واقتبــال كثيــف ال يف
منطقــة الــرق األوســط فحســب ،بــل يف أوروبّــا والواليــات
املتّحــدة وكنــدا أيضـاً .فقــد تفاعــل معهــا ،إثــر صدورهــا ،عــدد
مــن أصحــاب األقــام وتناولوهــا بالتمحيــص والتعليــق وإبــداء
املالحظــات النقديّــة .كــا جــرى تنظيــم عــدد مــن اللقــاءات
واملؤمتــرات بغيــة التباحــث يف أبــرز مــا تنطــوي عليــه مــن
أفــكار .ونذكــر ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،العــدد  1/43مــن
املجلّــة العلم ّيــة التــي تصدرهــا كلّ ّيــة الالهــوت للــرق األدىن

نصــان يتنــاوالن جوانــب مختلفــة مــن
ويتبــع هــذه املطالعــة ّ
ـكل مــن الدكتــور املــؤ ّرخ
الوثيقــة ويشـران إىل بعــض ثغراتهــا لـ ّ
الحقوقــي طــارق
ازقــي (تونــس) واألســتاذ
ّ
مح ّمــد البشــر ر ّ
للقــس رفيــق ابرهيــم
بشّ ــور (ســوريّا) .يتبــع ذلــك مقاربــة
ّ
(مــر) عــن الشــباب وتح ّديــات الحيــاة ،وذلــك انطالق ـاً مــن
بعــض مــا تتط ـ ّرق إليــه الوثيقــة يف اســتجالئها قضايــا الشــباب
يف منطقــة الــرق األوســط .ويُختتــم العــدد مبقالــة لخريســتو
امل ـ ّر ( لبنــان  -كنــدا ) يطــرح فهــا مجموعــة مــن املالحظــات
حــول الوثيقــة.
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مالحظة :لقراءة وثيقة «نختار الحياة» ،يمكن اللجوء إلى الرابط التالي:
https://www.wechooseabundantlife.com
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