"منتدى الفكر المسيحي؟" – اللقاء األول
بدعوة من رابطة الشرق األوسط للتعليم الالهوتي أقيم لقاء في مركز عجلون المعمداني ،األردن 71-71 ،آذار (مارس)  4172هدف لمناقشة ضرورة إقامة منتدى للفكر
اإلنجيلي في العالم العربي لتقديم منظور الهوتي للقضايا المعاصرة التي يمر فيها عالمنا العربي.
الحضور:
من األردن :اآلنسة ريم الفار ،السيدة ماري اسحق القبطي ،القس جورج القبطي ،الدكتور روبرت ماينر ،القس الدكتور عماد شحادة ،السيد المهندس جريس حبش ،القس الدكتور
ريتشارد هارت ،القس حيدر هلسة ،القس الدكتور برايسن آرثر ،من فلسطين :القس الدكتور سليم منيّر ،القس الدكتور يوحنا كاتناشو ،الدكتور منذر اسحق ،واعتذرت عن
الحضور السيدة غريس الزغبي ،مصر :القس الدكتور عاطف جندي ،القس الدكتور أندريا زكي ،الدكتور مجدي صديق ،من لبنان :القس الدكتور كميل ملكي ،القس الدكتور
شربل ملك ،القس سهيل سعود ،الدكتور طوني معلوف ،الدكتور مارتن عقاد ،القس الدكتور رياض قسيس ،واعتذر عن الحضور الدكتور نبيل خوري .السودان :القس موسى
كودي (لم يتمكن من الوصول في الوقت المناسب للقاء) .وحضر بصفة ضيوف :السيدة شيرلي يسري من مصر ،السيد بيتر كوانت من المملكة المتحدة ،واعتذر عن الحضور
القس الدكتور بول ساندرز ،وحضر بصفة منظمي اللقاء من قبل رابطة الشرق األوسط للتعليم الالهوتي :السيد جوزف مشنتف والسيد خاتشيك كيروبيان من لبنان.
جدول األعمال:
االثنين 71
وصول
 1311ترحيب (د .كميل ملكي) وعشاء
 71311 – 13:1تعارف وشركة
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الثالثاء 71
 13:1فطور
13:1 – 1311
تأمل وصالة :المهندس جريس حبش
 71311 – 13:1لماذا نحن هنا؟
713:1 – 71311
وجهة نظر من األردن :ق .جورج القبطي ،اآلنسة ريم
الفار  -حوار
77311 – 713:1
وجهة نظر من فلسطين :ق .د .يوحنا كتناشو – حوار
 74371 – 773:1استراحة
74321 – 74371
وجهة نظر من لبنان :د .طوني معلوف – حوار
 :311 – 7311غذاء واستراحة
 :3:1 – :311قهوة وشاي
2311 – :3:1
وجهة نظر من مصر :ق .د .أندريا زكي – حوار

األربعاء 71
 13:1فطور
13:1 – 1311
تأمل وصالة :ق .د .عاطف جندي
انصراف
(لمن يرغب:
زيارة الحرم الجديد مؤسسة الدراسات الالهوتية
األردنية  ،JETSعمان)

 03:1 – 2311أين نذهب من هنا؟
 1311عشاء
 13:1 – 1311شركة
بعد المداوالت والمناقشات تم االتفاق على ما يلي:

االسم
تم اقتراح أسماء عدة للمنتدى (انظر أدناه) ،وستتم المراسلة مع كل شخص حضر لالتفاق على اسم معين.
 .7المنتدى الالهوتي للفكر المسيحي المشرقي
 .4منتدى الفكر المسيحي
 .:المنتدى العربي للفكر المسيحي
 .2منتدى الفكر المسيحي العربي
 .1منتدى الالهوتيين اإلنجيليين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  /في العالم العربي
 .0منتدى الالهوتيين اإلنجيلي
 .1المنتدى اإلنجيلي لالهوتي الشرق األوسط
 .1منتدى الفكر المسيحي اإلنجيلي (العربي) في العالم العربي  /للعالم العربي
 .1منتدى الفكر اإلنجيلي العربي
 .71المنتدى الالهوتي للفكر اإلنجيلي المشرقي
 .77منتدى الفكر اإلنجيلي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  /العالم العربي
 .74منتدى الفكر اإلنجيلي في العالم العربي
 .7:المنتدى الالهوتي للفكر اإلنجيلي في العالم العربي

هوية المنتدى ومهمته
يتألف المنتدى من الهوتيين ورعاة وعلمانيين رجال ونساء إنجيليين يحرصون على تقديم الفكر الكتابي لدعم (لتمكين) الكنيسة في شهادتها الفاعلة لخدمة المجتمع في العالم
العربي( .اقتراح ... :الكنيسة في العالم العربي في تأدية شهادتها بفعالية في المجتمع).

أهداف المنتدى
 .7تعميق الشركة وتبادل الخبرات والمصادر بين االعضاء.
 .4اعداد دراسات متخصصة من منظور مسيحي مشرقي لقضايا معاصرة (الهوت مسيحي عربي معاصر) .بعض األمثلة:
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العدالة االجتماعية
المواطنة الكاملة
الدين والدولة (رو  ،7:رؤ)
الروحانية االنجيلية
الهوية اإلنجيلية
المصالحة
التراث العربي المسيحي
الجماعة المسيحية  /المجتمع المسيحي
السالم
اآلخر
التطرف الديني (األصولية)
الهوت األرض
الهوت آخر األيام
الكرازة والتبشير
الحكمة
االضطهاد
الشباب واإللحاد
تطوير تفكير إنجيلي كتابي في ما يخص اإلسالم والمسلمين
الحوار وفهم اآلخر
حقوق اإلنسان
الهجرة
البطالة
الحرية (حق اختيار الدين)
وحدة الكنيسة

 .:قضايا مسيحية ،كنسية ،اجتماعية ،واقتصادية ،وسياسية ،وبيئية أخرى تتفاعل بموضوعية وجدية مع السياق
 .2تعبّر الدراسات المتخصصة التي يعدها المنتدى عن صوت إنجيلي مشرقي لتفعيل الحضور المسيحي في العالم العربي
 .1يعمل المنتدى على إيصال الصوت اإلنجيلي المشرقي إلى محافل إقليمية ودولية قائمة

الوسائل
 .7الكتابة والبحث والنشر .تدريب على فن الكتابة الجادة وأنواعها...
MOOC .4
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 .:الوسائل اإللكترونية (موقع إلكتروني ،)...blogs ،FB ،واإلذاعية ،والتلفزيونية.
 .2التواصل والتعاون مع هيئات ومنظمات مناسبة لتحقيق األهداف أعاله.
 .1حلقات ومؤتمرات.
كما تمت المناقشة في ما يخص كيفية توافر آليات للتفاعل ،والتبادل.. ،

الهيكلية
.7
.4
.:
.2
.1

يعتبر المنتدى نشاط من أنشطة رابطة الشرق األوسط للتعليم الالهوتي ،لكنه ال يقتصر على أعضاء الرابطة فقط.
يقوم منسق بتسيير نشاطات المنتدى يشاركه فريق عمل من بالد الشرق األوسط (شخص أو اثنان من كل بلد).
يلتزم أعضاء المنتدى بمضمون "عهد كيب تاون :إقرار إيمان ودعوة للعمل" ،وقد تم توزيع النسخة العربية على جميع الحضور (شكر خاص لدار الثقافة ،القاهرة
لتأمين النسخ في الوقت المناسب).
تم تعيين فريق عمل لمتابعة نقاشاتنا ووضع أفكار تطبيقية تتوافق مع أهداف المنتدى التي ت ّم التوصل إليها .يتألف الفريق من (مع حفظ األلقاب) :منذر اسحق
(فلسطين) ،عماد شحادة (األردن) ،عماد سامي (مصر) ،رياض قسيس (لبنان) .يتولى (الدكتور الجديد )منذر اسحق مهمة منسق الفريق.
يشارك منسق الفريق مقترحات الفريق للخطوات التالية مع كافة األعضاء المؤسسين الستنساب آرائهم ،ويتم عرض ذلك على المدير التنفيذي لرابطة الشرق األوسط
للتعليم الالهوتي للموافقة النهائية والمساعدة في التنفيذ.

ختم اللقاء بالصالة.
مدون المحاضر
ّ
رياض قسيس
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