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 البيان الختامي

 لجنة التنفيذيةجتماع الال
 لمجلس كنائس الشرق األوسط

 
 قّر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان األرثوذكسم

 2102يناير / كانون الثاني   22-22 ،ا، لبنانيّ بكف - العطشانة
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أنطساية وسس   املق ا يف مقّ  بط ي اية دوري الوسط اجتمسعهس لك انس ك الق ا ا جملعقدت اللجنة التنفيذية 
، ب  سسة صسحب 2102ينسي  /  اسنون الثسين  22 – 22يف  ،لبنسن بكفّيس، - العطقسنة ،لس يسن ا رثوذاكل
للكنيسة الس يسنية ا رثوذاسية  ا على وال  يك بط ي ك أنطساية وسس   املق ا ،فرام الثانيأغناطيوس امار قداسة ال

مار لويس صسحب الغبطة الك دينسل و  ور يك اجمللك عن عس لة الكنس ك ا رثوذاسية الق قية، ،يف العسمل أمجع
القس الدكتور سيسدة صسحب الو ور يك اجمللك عن العس لة الكسثوليكية، ، لكلدانلبط ي ك بسبل ، يل ساكوئفاو ر 

لكنس ك اإليجيلية، واعتذر عن احلضور ، ور يك اجمللك عن عس لة اسد اإليجيل  الون ي يف لبنسنتّ ر يك اإل ،حبيب بدر
، بط ي ك أنطساية وسس   املق ا لل وم ا رثوذاك، ور يك اجمللك عن يوحّنا العاشر سبسب صّحية صسحب الغبطة 

 .عس لة الكنس ك ا رثوذاسية
ا نبس املثّلث ال محست وتّية ل وح  ،وبعد صالة افتتسحية ،وقبل انطالا أعمسل اللجنة التنفيذية ،يف اليوم ا ّول

أنلب العدل "تت عنوان  مسكونية - ندوة الهوتيةُعِقدت واملتنّيح يف مص ، عضو اللجنة التنفيذية، ، بيقوي
يف جسمعة  أدارهس اخلوري إدغسر اهلييب، مدي  املعهد العسيل للعلوم الدينية، (21-01: 01 تثنية اإلشرتاع)" فحسب

س الدمقق  أستسذ يف معهد القديك يوحنّ من الداتور دانيسل عّيوش،  فيهس ال   كّلموتالقديك يوسف يف بريوت، 
سد العسمل  للكنس ك املصلحة ومدي ة دا  ة الرتبية تّ القسيسة يجالء قّصسب، ر يسة اإل، و الالهويت يف جسمعة البلمند

 .خلف، ر يك مجعية ف ح العطسءالداتور احملسم  ملحم ، و املسيحية يف السينودس اإليجيل  الون ي يف لبنسن وسوريس
جتمسع اللجنة التنفيذية السسبق اوبعد املنسداة على ا عضسء، واملوافقة على جدول ا عمسل، واملصسدقة على حمض  

ههس وتالوة رسسلة وجّ  ،2101 ينسي / اسنون الثسين  21 – 22لبنسن، يف  –بعبدا اجلسمعة ا نطونية يف الذي ُعقد يف 
اجمللك إىل الصالة من أجل تفعيل مبسدرات  داعيس   إىل اللجنة التنفيذية،اف ام  سن اللبنسين نعمتالربملالنس ب يف سعسدة 

ع ضت الداتورة ث يس بقعالين، ا مينة العسّمة جمللك انس ك الق ا  السالم واإلستق ار يف بلدان الق ا ا وسط،
 :وه  ،لكأولويّست يعمل عليهس اجملسبع تق ي هس م ّازة  على  ،ا وسط

 تأوين رؤية اجمللك ورسسلته وأهدافه وتديد السيسسست اليت توّجه أعمسله وب اجمه -١

 ودا  ة التواصل والعالقست العسّمةواملسكونية،  إنالا دا  ة القؤون الالهوتية -٢

 الالجئني الفلسطينينيمتكني خدمة اإلغسثة وإدراجهس ضمن دا  ة الديساونّية، وتديث اسرتاتيجّية دا  ة خدمة  -٣

 إنالا ورشة ا رشيف -٤

 يةتفعيل متثيل اجمللك يف احملسفل الدولية واإلقليمية واحمللّ  -٥

 السيسسست واإلج اءات اإلدارية واملسلية يف سيسا مأسسة اجمللك لىمتسبعة العمل ع -٦
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 رسم خطّة التمويل املستدام لتحصني اجمللك ومتكني قدراته املسلية -٧

  .، قبلت اللجنة التنفيذية تق ي  ا مينة العسّمة وأثنت عليهالنقسشست بعدو 

على ت شيح العس لة اإليجيلية لسيسدة القك رفعت فك ي سعيد، ر يك سينودس النيل اللجنة النتفيذية امس وافقت 
 .اإليجيل  يف مص ، ليكون أمينس  عسمس  مقسراس  للمجلك عن عس لة الكنس ك اإليجيلية

اليوم ا ّول خبدمة الصالة املسكونية مبنسسبة أسبوع الصالة  جل وحدة الكنس ك، مبقسراة أصحسب واخُتِتم 
بط ي ك الس يسن  مار اغناطيوس يوسف الثالث يونانوصسحب الغبطة  القداسة والغبطة والسيسدة رؤسسء اجمللك،

ي ك أنطساية وسس   املق ا للموارنة، بط   مار بشارة بطرس الراعيوصسحب الغبطة الك دينسل الكسثوليك ا نطسا ، 
السفري البسبوي يف لبنسن، وعدد من املطسرنة والقسك والكهنة وال اهبست واملؤمنني من  جوزف سبيتيريوسيسدة املط ان 

 .بسملقّ  البط ي ا  للس يسن ا رثوذاك خمتلف الكنس ك، وذلك يف انيسة مسر سوي يوس الكبري

عالقست استع ضت اللجنة التنفيذية تقسري  دا  ة القؤون الالهوتية واملسكونية، ودا  ة التواصل وال ،يف اليوم الثسين
اللجنة  وافقتوقد  .تق ي  املسيل للمجلكوال ،، وب نسمج اإلغسثة املسكونية، ودا  ة خدمة الالجئني الفلسطينينيالعسّمة

 .    استكمسل مهسمهس وفق الربنسمج الذي ع ضته على اللجنةهذه الدوامن  ونلبتالتنفيذية على مس ورد يف التقسري ، 

 :على مس يل وأّاد اجملتمعون 

، وال سّيمس اإلس اع يف تقكيل لبنانعودة اإلنتظسم إىل عمل املؤّسسست الدستورية يف  من أجل رْفع الصالة :أّوال  
وعودة املقتَلعني  عسفيته عراقالوعودة ا مية وآمنة للنسزحني إىل وننهم، واستعسدة  سورياإحالل السالم يف احلكومة، و 

مبس تنصُّ عليه الق ارات الدولية ذات الصلة وعودة الالجئني مبس  فلسطينسم دولة ي، وتقيق قمن أبنس ه إىل أرضهم
ودعم استق ار ، ولة اإلحتاللدورفض ق ار إعالن القدس عسصمة لوحيم  منطق العدالة، يصون هويّتهم الوننية 

ملس لذلك من ، يف آٍن معس   مصرمسجد الفّتسح العليم يف و املسيح السّيد واإلشسدة بسفتتسح استدرا ية ميالد ، األردن
 .جزيرة قبرصوتثمري اجلهود احلوارية الدافعة بسّّتسه توحيد ، داللة على الوحدة الوننية

، بولك اليسزج و  اب اهيمس ني يوحنّ  املططوفَ نياملط انف اج عن إلا العمل على إىلاجملتمع الدويل والعسمل الع يب  دعوة :ثسنيس  
التعسون بني الكنس ك التم ّي أن يتّم و  ،أشكسل التطّ ف واإلرهسب لّ ا  إدانةو والكهنة والعلمسنيني املططوفني، 

، جتمسعية واحلوارالنقّ  بِقَيم احملّبة والسالم والعدالة اإللبنسء خطسٍب دي ي قس م على اإلميسن  وامل جعّيست اإلسالمية
 .مدنّية ترتم التعّدديةهويّة املواننة ضمن دول  صيسغة من أجلالسع  لبلورة خسرنة ن يق و 
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اسن و  ،امل افقة املسكونية يف فلسطني احملتّلةب نسمج شّنتهس إحدى املؤّسسست الصهيونية على اهلجمة اليت استنكسر  :ثسلثس  
 .2112، عسم على نلب من رؤسسء الكنس ك يف القدسبنسء  ، قد أنقأ هذا الربنسمج الكنس ك العسمل جملك 

مسر البط ي ك قداسة صسحَب الجمللك انس ك الق ا ا وسط، شك  أعضسء اللجنة التنفيذية يف هنسية اإلجتمسع، و 
 .جتمسعهلذا اإلف ام الثسين، على استضسفته الك مية أاغنسنيوس 

ينبوع اّل " ، رفع اجلميع الصالة إىل ال ب يسوع، الذي جيمعهم بسلوحدة يف احملّبة، جمّددين رجسءهم بسل بختسمس  
مع أبنسء  ومتضسمننيسالم، مؤازرته عمَلهم ا  يتسبعوا القهسدة املقرتاة إلله احملّبة وال محة والمن واثقني  ،"رجسء وتعزية

 "من يّتكل على اهلل ال خيزى"،  ّن الذين يؤّدون القهسدة لل ب يسوع وسط التحّديستو  ،وبنست انس سهم يف الق ا
 .(0: 01مزمور )

 


