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 محتويات العدد

 

 في رسالة بابوّية« وعُي حقيقة البيئة»   إفـتـتـاحّيـة

 7    بقلم األب سليم دّكاش اليسوعيّ 

لة»إشكالّية مفهوم    قضايـا راهنـة  :«كرامة اإلنسان المتأصِّّ

 اإلنسان تحّدياُت ثقافٍة تقوم على حقوق 

 9   بقلم األب صالح أبوجوده اليسوعيّ 

 المياه في أزمات الشرق األوسط السياسّية

ك اليسوعيّ  دِّ  بقلم األب فرنسوا بوِّ

 77    نقلته من الفرنسيَّة كلير بوناصيف

 ُكْن ُمسبًَّحا. قراءة في رسالة البابا فرنسيس عن البيئة   رسالـة بابوّيـة

 99    اليسوعيّ بقلم األب سامي حاّلق 

 «قراءة جديدة في بعض األناشيد الميالديَّة»    الهـوت

 –حسب الطقس البيزنطّي ب -
 36    بقلم المطران نيقوال أنتيبا قب

وء»    أدب ماد جسُد الضَّ  لِــّ بسمة الصّيادّي.« مِّعطُف الرَّ
ْرد ْذرة والسَّ  قراءة في فنَّي الشَّ

 99     بقلم د. جوزف لبُّس

 :التربية من أجل السالم في لبنان   وتعليـمتربيـة 

 دراسة المسألة في اإلطار الجامعيّ 

 بقلم د. پاميال شرابّية

 909   نقلته من اإلنكليزيَّة آن ماري شّكور

  587هجوم الجنوّيين على صيدا وبيروت في العام    تـاريخ مدنـيّ 
 ميالديّ  0181هجرّي/

 967     بقلم د. بيار مكرزل



 العثمانّية -رضا إلى العالقات العربّية  نظرة رشيد

 (0001-0018« )المنار»من خالل مجّلة 

 976     بقلم د. أندريه نّصار

ين والعِّْرق والمجتمع في إيران القديمة    أديـان  تطّور الدِّ

 991     بقلم مارينا آبايدن

ق    تـاريـخ الفنـون   .خلفيَّة انطالقة المسرح في الَمشرِّ

في بالد الشام وتركيا  األرضيَّة الممهِّدة نشأَة المسرحدراسة في 
يران  وا 

 799     بقلم د. فاطمة برجكاني

 القّديس لويس دي غونزاغا.   تاريـخ دينـيّ 
 (6( )8: 7)مّتى « طوبى ألطهار القلوب فإّنهم يشاهدون هللا»

 716      بقلم د. منى كرم

 سعادُتنا، نتوّهمها أم نفقدها؟

 777     رفوشبقلم ريمون ح

 مراجعـة الكتـب:

المطران جوزيف العبسّي: أحداث إنجيلّية )آن ماري شّكور(؛ األبوان أنطوان الدويهّي وبولس الفغالّي: 
مسبحة العذراء )آ.م.ش.(؛ األب د. بيتر مدروس واألستاذة ميرفت عطّية: حقيقة المسيح ومصداقّية 

ر إسالمّي ومسيحّي في السّيدة مريم اإلنجيل )آ.م.ش.(؛ رندى أبي عاد )إشراف(:  . تفكُّ السالُم عليكِّ
العذراء )آ.م.ش.(؛ الخوري بولس الفغالّي: سفر إرميا مع اآلباء والمعّلمين )آ.م.ش.(؛ بولس الفغالّي: 
نة األولى )آ.م.ش.(؛ الخوري  باإليمان َشهدوا وَنشَهد )آ.م.ش.(؛ بولس الفغالّي وأنطوان الدويهّي: السَّ

صقر: الرسائل الكاثوليكّية )آ.م.ش.(؛ محّبة هللا ومحّبة القريب )آ.م.ش.(؛ بولس الفغالّي:  د. ميشال
حزقّيال من الكاهن إلى النبّي من أورشليم إلى بابل )آ.م.ش.(؛ األب جورج باليكي البولسّي: المجمع 

)آ.م.ش.(؛ يوسف  9909البطريركّي المّلّي للروم الملكّيين الكاثوليكّيين المنعقد في عين تراز سنة 
المارونّي: العنوان العجيب في تفسير رؤيا يوحّنا الحبيب )آ.م.ش.(؛ أديب ُمصلح: البابا  القّس الحلبيّ 

فر أشعيا. مجموعة محاضرات )آ.م.ش.(؛ األب  يوحّنا بولس الثاني نبيُّ الرجاء لعصرنا )آ.م.ش.(؛ سِّ
  عند االحتفال بالليترجيا اإللهّية )األبجان كوربون: إستضافة الثالوث األقدس، مع مريم والدة هللا

سامي حاّلق اليسوعّي(؛ جان كوربون: االحتفال بالليترجيا اإللهّية على األرض كما في السماء 
)س.ح.(؛ جان كوربون: ليترجيات ُمستحَدَثة )س.ح.(؛ األب نضال جبلي المخّلصّي: صالة القلب، 

وب السروجّي، مريم والدة هللا )س.ح.(؛ بولس الفغالي: عتبة المشاهدة )س.ح.(؛ بولس الفغالّي: يعق
د رّبنا يسوع المسيح )س.ح.(؛ جوزيف راتسنجر )بندكتوس السادس عشر(:  يعقوب السروجّي، سّر تجسُّ



يسوع الناصرّي، الجزء الثالث: طفولة يسوع )س.ح.(؛ د. هنري كريمونا: نعمة اإليمان )س.ح.(؛ 
! )س.ح.(؛ أديب مصلح )ترجمة(: المسيحّية في نظر رابندرانات طوني هاشم: الحيوانات إن صّلت!!

تب حين نرى ونقرأ ونك -طاغور وصلوات شاعر )س.ح.(؛ د. جوزف لبُّس: تقاسيم على َوَتر منفرد 
 Sobhi Habchi: SUR LE CHEMIN DE HAUTE SOLITUDE (A.M.C.); Sobhi Habchi: LA )ريمون حرفوش(؛

MORT DOIT ATTENDRE (A.M.C.); Michel Blay: LA CHAIR ET LA BEAUTÉ DE L’EXISTER. Quatre 

chapitres sur l’infini dans le fini (A.M.C.)  ؛ لويس صليبا: جدلّية الحضور والغياب. بحوث ومحاوالت
 هفي التجربة الصوفّية والحضرة )بيتسا إستيفانو(؛ لويس صليبا: َمقامات الصمت والمدن المقّدسة. ويلي

ملحق في الصمت واليوغا )بيتسا إستيفانو(؛ أبو القاسم عبد الكريم بن َهَوزان الُقشيري: كتاب المعراج 
وتسبقه دراسة المعراج بين المحّدثين والمتكّلمين والمتصّوفين. دراسة ومدخل لكتاب المعراج للُقشيري 

.(؛ ذاتّية شعرّية )ب. إ )ب. إ.(؛ لويس صليبا: سائح على ضفاف الذات. حكاية مار صوفّي وسيرة
عابر يلبس كهنوت المسيح. سيرة األب عفيف عسيران وروحانّيته )سليم دّكاش اليسوعّي(؛  :لويس صليبا

أنطوان راجح األنطونّي: االضطرابات النفسّية والرِّضى الزوجّي )أنطون راجح(؛ وجوه حوارّية. إشكالّية 
ّية مر الدولّي في إطار الماستر في العالقات اإلسالميَّة والمسيحورّواد كبار وتوقُّعات مقاَرَنة. وقائع المؤت

قاط االلتقاء بين المسيحّية  -)آ.م.ش.(؛ لويس صليبا: نحو الحوار المسيحّي  اإلمامّي. ُبحوث في نِّ
 781          والتشيُّع )ب. إ.(

ًرا إلى المجّلة  699         وصل مؤخَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


