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العالمّية  الحرب  بعد   
ً
أساسا ُبنيت 

األولى بسنة واحدة، أي عام 1919، أي 
إنكم على موعد لإلحتفال بذكرى مرور 
الكنيسة األولى  مئة سنة، على إنشاء 

بعد ثالث سنوات، بإذن الله«.
شفاعة  الرّب  يقبل  »لماذا  وسأل 
بولس،  مار  تلميذة  إنها  تقال؟  مارت 

البشر. وهذا أمر يتكّرر مع التاريخ، مع 
األسف. عندما يفقد اإلنسان ضميره 
وعقله، يستيقظ الوحش فيه، فيصبح 
 ضّد أخيه اإلنسان فتبدأ 

ً
 كاسرا

ً
إنسانا

إلى  هوادة،  دون  من  والقتل  الحروب 
أن يعود الله ويرضى عن شعبه وعن 
العالم، ويستعيد الناس إنسانيتهم 

الكنيسة ولدى جيلنا الحاضر«. 

صورة للمسيحّية الصافّية
ولفت مطر إلى أّن »في أبرشيتنا 150 
اسم  على  كنيسة   47 منها  كنيسة، 
العذراء مريم. وهناك قديسون لديهم 
أبرشيتنا:  في  الكبيرة  شعبّيتهم 
ومار  ميخائيل  ومار  الحّي  الياس  مار 
عشر  تقال  وللقديسة  أنطونيوس 
كنائس في أبرشيتنا. هي قديسة من 
ويطلب  يحّبها  الشعب  األول.  الجيل 

شفاعتها ويرى فيها صورة للمسيحّية 
بيسوع  ق 

ّ
التعل في  للقوة  الصافّية، 

المزدوج،  موقفنا  في  ولذلك  المسيح. 
موقف الصالبة بالحق وموقف المحّبة، 
تكون  ألن  تقال،  مارت  شفاعة  نطلب 
تحمي  وأن  الدوام  على  شفيعة  لنا 
األحباء،  وأهلها  المباركة،  الرعّية  هذه 
وأديارنا،  وكنائسنا  إيماننا  تحمي  وأن 
صالحة  خميرة  الشرق  بهذا  فنبقى 
 للعالم، متّمسكين بإيماننا حتى 

ً
ونورا

الرمق األخير«.

في  األميركية  الجامعة  إستضافت 
يومين،  مدى  على   ،)AUB( بيروت 
للجمعية  الثاني  العالمي  المؤتمر 
األميركية لمهندسي التدفئة والتبريد 
وتكييف الهواء تحت عنوان »التصميم 
التبريد  وتكنولوجيا  الفّعال  المعماري 
كبير  عدد  بمشاركة  البناء«،  ومواد 
كما  والطالب  والشركات  الخبراء  من 
المؤتمر  وسعى  األجنبية.  الوفود 
األساسي  الدور  على  الضوء  لتسليط 
محاربة  في  والبناء  العمارة  لقطاع 
تصاميم  اعتماد  عبر  المناخ  تغّير 

التكنولوجيا  تقنيات  فيها  تدخل 
المسالمة المتالزمة مع استخدام المواد 

الطبيعية.
قبل  من  المؤتمر  تنظيم  تّم 
 )AUB( بيروت  في  األميركية  الجامعة 
المصري  وأنجيال  منيب  »ومؤسسة 
للطاقة ومصادرها الطبيعية«، بالتعاون 
بقسمها  األميركية«  »الجمعية  مع 
وترأست  الدولية.  وإدارتها  اللبناني 
في  الميكانيكية  الهندسة  استاذة 
الجامعة األميركية في بيروت الدكتورة 
نسرين غّدار المؤتمر بهيئتيه العلمية 

المؤتمر  أعمال  تنوعت  والتنظيمية. 
لخبراء  رئيسية  كلمات   5 لتشمل 

عالميين 
في  تعمل  لشركات   

ً
تقديما و12 

مناقشة  وتمت  والتبريد.  البناء  قطاع 
اقتراحات  تتضّمن  بحث  ورقة   34
ابتداء  تقديمها  تّم  لباحثين،   

ً
وأفكارا

المنصرم. أقيم حفل  العام  من نهاية 
في  هول«  »وست  قاعة  في  االفتتاح 
أعماله  المؤتمر  وتابع  الجامعة،  حرم 
على مدى يومين، وشهد عدة جلسات 

عمل وعروض تناولت مواضيع عدة.

بلدية  ورئيس  مطر  المطران  أزاح 
الحازمّية جان األسمر وأعضاء المجلس 
الجديد  التمثال  عن  الستارة  البلدي، 
الكنيسة  مدخل  على  تقال  للقديسة 
مطر،  المطران  بارك  كما  الرئيسي. 
بمبادرة  نشئ 

ُ
أ الذي  الكنسية  متحف 

وأخوّية  الحازمّية  بلدية  رئيس  من 
القديسة تقال.

تقال القديسة والشهيدة
تقال  عن  عظته  في  المطران  تحّدث 
هذا  في  وقال:  والشهيدة،  القديسة 
تقال،  للقديسة  نعّيد  المبارك،  اليوم 

مطر كرّس تمثال القديسة تقال 
في الحازميّة

عّمت اإلحتفاالت بعيد القديسة تقال 
أولى الشهيدات المناطق اللبنانّية 

ساحالاً وجبالاً. واحتفلت أبرشّية بيروت 
المارونّية، في كنائسها العشر التي 
تحمل اسم القديسة بالعيد برعاية 

رئيس أساقفة بيروت المطران 
بولس مطر، الذي شارك أهل الحازمّية 

احتفالهم بعيد شفيعتهم، فترأس 
الذبيحة اإللهّية على مذبح الكنيسة 

 التي سُيحتفل بالمئوية األولى 
على إنشائها عام 2019.

»التصميم المعماري الفّعال« 
في الجامعة األميركية

مطر: »عندما يفقد 
اإلنسان ضميره وعقله 
يستيقظ الوحش فيه«

المطران مطر يبارك التمثال الجديد للقديسة تقال في الحازمية

المشاركون في المؤتمر

  إصدارات جديدة  

صدر عن دار سائر المشرق 
عنوانين جديدين: »مقاربات 

نقدّية في تاريخ لبنان الحديث، 
قراءة في الوثائق العثمانية 
والفرنسية« للدكتور قاسم 

الصمد و«األنثى نواة الفن األول، 
وقوعات في تجارب تشكيلية 

لبنانية« للدكتور علي العلي.
»قراءة في الوثائق العثمانية 

والفرنسية« كتاب يضّم 
»مقاربات بحثية وثائقّية 
محكمة، تناولت مواضيع 

تاريخية لبنانية في اإلدارة 
ّدمت في 

ُ
واالجتماع والسياسة، ق

مؤتمرات علمية اعتنت محاورها 
بمختلف جوانب التاريخ 

اللبناني الحديث وشؤونه، وقد 
عقدت في كل من الجامعة 

اللبنانية )الفرعين الثاني 
والثالث، الفنار وطرابلس( 

وجامعتي البلمند والقديس 
 IFPO يوسف، وبالتعاون مع

المعهد الفرنسي للشرق 
األدنى، وOIB المعهد األلماني 

لألبحاث الشرقية والمركز 
الثقافي للحوار والدراسات. 

وتّم استقاء المادة األساسية 
في هذه األبحاث من وثائق 
مختارة يحويها المصدران 

األساسيان الهاّمان من مصادر 
التاريخ الحديث، وهما سجالت 
المحكمة الشرعية في طرابلس 

ومحفوظات وزارة الخارجية 
الفرنسية«.

أّما »وقوعات في تجارب 
تشكيلية لبنانية« فهو كتاب 
يخرج عن المألوف وال يتحّدى 

 
ً
السائد، ذلك أّنه: »انطالقا
من مسألة الصورة الفنّية، 

أتشكيلية كانت أم شعرية أم 
غيرها من الفنون؛ فإننا نجد 

ل 
ّ
أنفسنا أمام الرموز التي تمث
األنوثة وحلولها في الصورة. 
فنقع على استعارات لألنثى 

تعطي الماء صفاتها من 
سيولة وأنوثة وخصب وعطاء 

وحياة. فندخل في فلسفة أصل 
األشياء، وال بأس ألنه »ليس 

هناك فلسفة بالفن... الفن هو 
فلسفة«، إذ الماء هو األصل 

األول لكل شيء. ومن أنثويته، 
بالتالي خصوبته وأمومته، رأى 

 
ّ

طاليس وحدة الوجود. ولعل
في ذلك ما ينسجم مع اآلية 

 
ّ

الكريمة )وجعلنا من الماء كل
شيء حّي(. إّن الماء هو أصل 

الحياة إنما ينبع من رحم المرأة. 
وهذا دليل واضح على أّن 

العمق األصلي للحياة، خصوبة 
ل في ذلك 

ّ
وأمومة، إنما يتمث

الينبوع الذي يردف الحياة، 
بالدالالت واألجيال جياًل بعد 

جيل، حّتى يرث الله األرض وما 
عليها«.
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