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 مستقبل في الشرق األوسط؟ ينهل للمسيحي
  ۲۰۱۸ نوفمبر،/ تشرين الثاني ۱٥-۱٤ ،لخميسوا ألربعاءا

 بكفياسرايا بيت المستقبل، 
 

 ۲۰۱۸تشرين الثاني  ۱٤اليوم األول  رنامجب
 

 الوصول وتسجيل المشاركين  ۹:۳۰ – ۹:۰۰
 

 لجميّلالرئيس أمين ا ،بيت المستقبل -: كلمات االفتتاح    ۱۰:۱٥ – ۹:۳۰
 ثريا بشعالني األمينة العامة، مجلس كنائس الشرق األوسط، -             
 وتنيڤيت نوڤ، مارتن سنتر للدراسات األوروبيةويلفريد  -             

 عريب الرنتاوي مركز القدس للدراسات السياسية، -         
 

  ة العربيةوتحديات الهوي الدين والقبلية :االولى الجلسة  ٤٥:۱۱ – ۱۰:۱٥
 ، مصرنائب سابق وناشط سياسيسامح مكرم عبيد، : المنسق

هذا األمر، ما هي آفاق  أي الدين والقبلية؟ وإذا صحّ  ،هل نشهد انبثاًقا جديداً للمكونات القديمة األولى التي قامت عليها الهوية العربية
خالل القرن العشرين الذي شهد والدة مختلف الدول   نشأتهمستقبل الفكر القومي العلماني العربي الذي ساهم المسيحيون في 

للعالم  د نظرةً العثماني الذي جسّ " نظام الملل"العربية؟ هل سيفقد الشرق األوسط فسيفساءه التاريخية الغنية؟  هل تعود المنطقة إلى 
 ن األساس للهوية؟تجعل من الدين المكوّ 

  وكاتبة، لبنانباحثة  ،أستاذة جامعية سابقاً ، لميا رستم شحادة -
 ، لبنانأستاذ جامعي وباحث، األب باسم الراعي -
  لبنان، ، وأستاذ الالهوت النظاميالالهوت للشرق األدنى رئيس كلية، جورج صبرا -

  نقاش
 إستراحة قهوة  ۱۲:۰۰ – ٤٥:۱۱

          
 الصراعات اإلقليميةوتأثيرات المسيحيون العرب  :الجلسة الثانية   ۱۳:۳۰ – ۱۲:۰۰

 مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم، األردنفعت بدر، األب ر :المنسق
المسيحيون العرب في الصراعات التي احتدمت على المستويين الوطني واإلقليمي في المنطقة؟ ما هو الدور الذي كيف تموضع 

النتهاكات حقوق  بة بوضع حدّ ، مطال۲۰۱۱لعبه المسيحيون في حركة االحتجاج التي اجتاحت بعض الدول العربية بدءا من عام 
اإلنسان والفساد الحكومي والفقر، وأسفرت عن سقوط أربع ديكتاتوريات في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن؟ ما هي تداعيات 

 ية؟ز من تمييزهم كأقلّ عزّ  "كابوس"وقعهم كمواطنين كاملين أو خ مرسّ " حلم تحقق"الربيع العربي على المسيحيين؟ هل جاء بمثابة 

 الجامعة األميركية، لبنان يت السياسية فامدير مركز عصام فارس للدراسوزير سابق و، طارق متري -
 ، العراق أكاديمي وخبير في شؤون التنوع الديني، سعد سلوم -
 مؤسسة كونراد آديناور، ألمانيا - منسق الحوار الديني العالمي، التعاون األوروبي والدولي أوتمارأوهرينغ، -
 

 نقاش
 متحدث رئيسيإستراحة غداء،  ۰۰:۱٥ – ۱۳:۳۰

  نائب، رئيس المؤسسة المارونية لإلنتشار، لبناننعمت إفرام،   
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 مقاربة نقدية: األقلوية والحماية: الجلسة الثالثة   ۳۰:۱٦ – ۰۰:۱٥
 عريب الرنتاوي: المنسق

مع األنظمة العلمانية  تفاهمهمماذا عن نظرية تحالف األقليات؟  لطالما كان المسيحيون في الشرق األوسط هدًفا النتقادات عدة حول 
هل هذا صحيح؟ هل المسيحيون العرب مجموعة متجانسة؟ هل هناك قوة  .حقوقهمإلى حّد ما، أمنت الحماية للكن االستبدادية، ألنها 

كيف يحاول الالعبون اإلقليميون والدوليون تحقيق والغرب على مخطط تفريغ المنطقة من مسيحييها؟  ردّ  سياسية تمثلهم؟ كيف
 انتصارات سياسية على حساب المأساة التي تحدث؟

وعضو شرف مدى الحياة األكاديمية النرويجية لآلداب وحرية التعبير وحاصل على جائزتها، ودبلومتها  وزير سابق، ،سمير مرقص -
 لمية، مصر الع

   ، فلسطينباحث وخبير قانوني وأستاذ جامعي ،حنا عيسى -
 خبير في السياسات العامة وشؤون الالجئين، لبنان، زياد الصائغ -

 
 نقاش

 
 ۲۰۱۸تشرين الثاني  ۱٥لثاني اليوم ا رنامجب

 

 الكنسّية لشأن العامالمسيحيون العرب ونصوص ا :الجلسة الرابعة   ۱۱:۳۰ – ۱۰:۰۰
 مصردير مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ، م، وحيد عبد المجيد .د :المنسق

 
فكيف . د مسار التزام المسيحيين بالشأن العام كما القضايا التي يلتزمون بهاتحدّ  متعددةٌ  كنسيةٌ  ة نصوصٌ وثمّ  عربيٌّ  سياسيٌّ  ة الهوتٌ ثمّ 

 في هذا السياق؟ مسكونيٌّ  قات؟ وأي تعاونٌ اق العمالنية لترجمته؟ وما هي المعوّ السبيل إلى استنهاض هذا اإلرث الكنسي؟ وما هي اآلف
 

  العراق، البصرة الطائفة الكلدانية في رئيس أساقفة، جاجو المطران حبيب  -
 فلسطين ،متخصص في العالقات اإلسالمية المسيحية، روسدبيتر ماألب  -
 ، لبنانوأستاذ جامعي يةالمسكون في القضايا صصمتخ، األب غابي هاشم -

  
 نقاش

 
 إستراحة قهوة  ٤٥:۱۱ – ۱۱:۳۰

 

 ثقافة المساواةوالمبادرات اإلسالمية : الجلسة الخامسة   ۱۳:۱٥ – ٤٥:۱۱
 ، أستاذ جامعي في علم النفس اإلجتماعي، لبنانميشال سبع :المنسق

 
 ۲۰۱٦ة، كتلك التي أطلقها األزهر، وإعالن مراكش للعام مستقبل المبادرات اإلسالمية ذات الصلة والملهمة إلرساء ثقافة المساوا

 ".المواطنة"بلد ودعا إلى فلسفٍة فقهيٍة جديدٍة تقوم على أساس  ۱۰۰الذي وقعه المئات من علماء الدين المسلمين من أكثر من 
 

 مفتي طرابلس والشمال، لبنان، الشعارمالك الشيخ  -
 سالمية، لبنانباحث متخصص في الشؤون اإل، رضوان السيد -
 

 نقاش

 غداء  ۱٤:٤٥ – ۱۳:۱٥


	هل للمسيحيين مستقبل في الشرق الأوسط؟
	ثمّة لاهوتٌ سياسيٌّ عربيٌّ وثمّة نصوصٌ كنسيةٌ متعددةٌ تحدّد مسار التزام المسيحيين بالشأن العام كما القضايا التي يلتزمون بها. فكيف السبيل إلى استنهاض هذا الإرث الكنسي؟ وما هي الآفاق العملانية لترجمته؟ وما هي المعوّقات؟ وأي تعاونٌ مسكونيٌّ في هذا السياق؟


