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 2022تشرين الثاين/ نوفمرب   29بريوت، يف 

 
وذلك   جائحة كورو�،ا حضور�ًّ للمرة األوىل بعد احنسار  عقدت اللجنة التنفيذية جمللس كنائس الشرق األوسط إجتماعً 

 ، برائسة صاحب السيادة يف دير سيدة البري يف بقنا�، لبنان   2022تشرين الثاين/نوفمرب    29والثلثاء    28يومي اإلثنني  
نيافة األنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق األدىن لألقباط األرثوذكس ورئيس اجمللس عن العائلة األرثوذكسّية الشرقّية، 

ال الصاحب  العاشر،غبطة  يوحنا  األرثوذكس   بطريرك  للروم  املشرق  أنطاكية وسائر  العائلة   بطريرك  اجمللس عن  ورئيس 
سيادة القّس الدكتور بول صاحب ال،  حوران وجبل العرب   ى األرثوذكسية ممثال بسيادة املطران سااب إسرب مطران ُبصر 

غبطة صاحب ال ،  دىن ورئيس اجمللس عن العائلة اإلجنيلّيةهايدوستيان، رئيس إّحتاد الكنائس األرمنية اإلجنيلّية يف الشرق األ
ورئيس جملس كنائس   البطريرك روفائيل بيدروس احلادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بيت كيليكيا لألرمن الكاثوليك

الكاثوليكّية العائلة  عن  األوسط  التنفيذيّة    ومبشاركة ،  الشرق  الّلجنة  واألردن أعضاء  والعراق ومصر  لبنان وسور�  من 
األوسط،  21ممثّلني  وقربص   الشرق  من كنائس  العامني كنيسة  واألمينني  عبس  ميشال  د.  للمجلس  العام  األمني   ،
ات ومعاهد الالهوت يف الشرق األوسط رابطة كليّ لاألمني التنفيذي    األب نقوال بسرتس،و   قس رفعت فكريال  املشاركني

  .  دارينيإمدراء الدوائر و إضافًة إىل فريق األمانة العامة من اخلوري خمائيل قنرب  
وسور� ابإلضافة إىل لبنان شاركوا يف وفلسطني    األردنو   العراقو   من مصر جتماع جمموعة من الشباب  كما استضاف اإل

 وا عن هواجسهم وطرح  وا فيهاعربّ   ،استشارية  جلسة حواريّةة يف  كات الشبابيّ ممثلني عن خمتلف الكنائس واحلر اإلجتماع ك
  املنطقة. املسيحي يف   دور أفضل هلم ولل  مستقبل تكفلأ�ا  يرون    اقرتاحاتقدموا  و   وتطلعاهتم  واهتماماهتم�هتم  حتدّ 

 
خريسوستوموس الثاين، رئيس أساقفة ، وقف اجملتمعون دقيقة صمت وصالة من اجل املثلث الرمحات  يف اليوم األول

بعد ّصالة و .  ودعمه الدائم جمللس كنائس الشرق االوسط  قربص، واستذكروا روحه املسكونية وتضامنه مع قضا� املنطقة 
اللجنة   اجتماع   حمضر  جدول اعمال االجتماع والتصديق على املوافقة علىت  والتحّقق من النصاب القانوين متّ   فتتاحاال

 .تعيني جلنة صياغة البيان اخلتاميو   2022يونيو  حزيران/  27التنفيذية السابق الذي عقد يف  



هذا يف مصر يف أ�ر/مايو الفائت ونتائج    انعقدت اليت  الثانية عشرة للمجلس  تقييم لفاعليات اجلمعية العامة    مث جرى 
 . )27: 14"تشّجعوا! أ� هو. ال ختافوا!" (مّىت    هشعار   وكانسنوات    4احلدث املسكوّين الذي يعقد كل  

لسيدة سيتا هاديشيان أمني عام اوانتخاب    ، العامة  اجلمعية  يفاليت أقّرت  كانت متابعة لتوصيات جمموعات العمل  كما    
عن   القّس رفعت فكري   السابقني  املشاركني   األمينني العامني  انتخابة وإعادة  مشارك عن العائلة األرثوذكسية الشرقيّ 

   .  واألب نقوال بسرتس عن العائلة الكاثوليكية  العائلة اإلجنيلية
الفلسطينينيكما   الالجئني  لدائرة خدمة  املركزية  اللجنة  أعضاء  أعمال   جلنة  تومسيّ   ،انتخب  الـ    ملتابعة   50اليوبيل 

 . 2024للمجلس الذي يصادف سنة 
كت للتعاون الكنسي آجرى عرض للعالقات بني جملس كنائس الشرق األوسط وجملس الكنائس العاملي ورابطة  أيًضا  

 ة هلذا التعاون. اآلفاق املستقبليّ حبث يف والشركاء الدوليني مع 
     

ّل الظروف وعرض ومناقشة الوضع املايل واستدامة اجمللس يف ظ كانت جلسة متابعة النتظارات الشباب    يف اليوم الثاين
كما ّمت التوافق على تفعيل   ومستقبل العمل مع الشركاء الدوليني.  ،قتصادية الصعبة والقاهرة اليت متّر هبا املنطقة والعاملاإل

  عمل اللجان يف اجمللس وتعيني جلان جديدة للدوائر والربامج املختلفة بعد التشاور مع رؤساء اجمللس.
 توصيات أّكد من خالهلا اجملتمعون على ما يلي: قرارات و اختتمت اللجنة اجتماعاهتا بسلسلة  

 
وقف احلروب والنزاعات اليت ترهق العامل وتزعزع أمنه واستقراره وتفقر شعوبه، وتطلب من   رْفع الصالة من أجل   أوًال:

العودة اىل احلوار ألن لغة العنف والنار ال جتدي. كما شارك اجملتمعون معا�ة اللبنانيني اليت   مجيع األطراف املتنازعة 
اللبنانيني إىل وقفة ضكافة،    االصعدةطالت على   الطرق   مري وإجياد حلولودعوا املسؤولني  املعا�ة بكل  إل�اء هذه 

املتاحة. وطالبوا أعضاء اجمللس النيايب ابإلسراع يف انتخاب رئيس للجمهورية يضمن سيادة لبنان وكرامة شعبه ويعيد هلذا 
 إىل طبيعتها.فيه  البلد دوره الر�دي يف املنطقة وتعود دورة احلياة الدميقراطية  

عودة كرمية كما وأتمني    ةوريالسعلى مجيع األراضي  إحالل السالم  �اء معا�ة الشعب السوري و الدعوة اىل إ  اثنًيا:   
ذين عودة الدعم الثابتني يف أرضهم و و عافيته  الستعادة    الذي جياهد   العراق  ، والتضامن مع إىل وطنهموآمنة للنازحني  

ويف   نسانية ابلتساوي على أساس املواطنة العادلة. حقوقهم املدنية واإل  ضمان بيوهتم وأرزاقهم مع  من أبنائه إىل    هّجروا
عودة ال حتّقق العدالة وتضمن حق اليت القرارات الدولية  تنفيذ ب يطالب اجملتمعون اليوم العاملي ملناصرة الشعب الفلسطيين

اهل  الفلسطينيني  لالجئني املقّدسة  ة  ة والدينيّ اجملتمعيّ   املكو�ت وحتمي خمتلف    ةالوطنيّ   ةويّ وتكفل  األراضي  ال سيما يف 
 ة منها. املسيحيّ 



إىل التمّسك أبرضهم وعدم   ،وهم نور العامل وملح هذه األرض  ،وخصوًصا الشباب  ،ملسيحيني يف الشرقا  دعوة  :لثًااث
 ن مكو�ته ونسيجه االجتماعي.  الوقوع يف فّخ مغر�ت اهلجرة، اليت تُفقدهم اهلويّة ويُفقد هذا الشرق مكّوً� رئيسيًّا م

 
، الكثريينواليت ما زالت تعّمق األمل واحلزن يف قلوب    حول قضية املخطوفني واملختفني قسرًاخاص  عقد مؤمتر    :رابًعا

 .  خطف املطرانني بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم  سنوات على  عشر   مرور  تزامًنا معوذلك  
هلواجس  :خامًسا ابهتمام كبري  اللجنة  معّمق حرصً   وتطلعاهتمالشباب    أصغت  بشكل  دورهم و�قشتها  على  منها  ا 

الكنيسة ومستقبلها الكنائس وتفعيل    والتطلعات  واجساهل  هذه  رفع ، وقّررت  األساس يف حاضر   مشاركة اىل رؤساء 
 اجمللس من أجل متابعتها.   عمل   الشبيبة يف

مطلب   هوشّدد اجملتمعون على ضرورة املضي قدًما يف احلوار من أجل السعي لتوحيد موعد عيد القيامة الذي    :ًساساد
 . روح الغىن يف التنوّع  والذي ال يلغي  من خمتلف رعا� الكنائس يف الشرق األوسط  ملحّ 
د هلا بسلسلة هَّ ميُ   ،لتأسيسه 50يف الذكرى الـ  جمللس كنائس الشرق األوسط  استثنائية  مجعية عامةالتوصية بعقد    :ابعً سا

احملّبة والسالم والعدالة اجلسور ونشر الروح املسكونية و اجمللس ورسالته اليت ترتكز على بناء ِقَيم من األنشطة اليت جتّسد 
 . احلوارلغة  اإلجتماعية و 

أثىن اجملتمعون على عمل فريق األمانة العامة للمجلس وأثنوا على أعمال اخلدمة اجلبارة اليت تؤديها دائرة   يف اخلتام،
سات الدينية يف خمتلف احملافظات، كما واملؤسّ ال سيما يف سور� وإعادة ترميم الكنائس    ،د�كونيا  –اخلدمة واإلغاثة  

 . إضافة اىل الربامج التأهيلية يف االردن   رين من إنفجار مرفأ بريوت شكروا الدائرة على اجلهود اليت بذلت إلغاثة املتضرّ 
املشرتكة   هتم شهادأبن تكون    ، جمّددين رجاءهم ابلرب  يف هذا الشرقكي يبقى اجمللس صواًت نبو�ًّ رفع اجلميع الصالة  أخريًا  

 التحّد�ت  على الرغم من كلّ الشهادة للرب يسوع    يؤدّ ت  ورعا�هم اليت   ، متضامنني مع كنائسهمليسوع املسيح وحده
. الَ ُميِْكُن َأْن ُختَْفى َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة َعَلى َجَبل، "  تنفيًذا ملوعظة اجلبل ُتْم نُوُر اْلَعاملَِ  ِسَراًجا َوَيَضُعونَُه َحتَْت َوالَ يُوِقُدونَ   أَنـْ

فـَْلُيِضْئ نُورُُكْم هَكَذا ُقدَّاَم النَّاِس، ِلَكْي يـََرْوا َأْعَماَلُكُم  اْلِمْكَياِل، َبْل َعَلى اْلَمَنارَِة فـَُيِضيُء ِجلَِميِع الَِّذيَن ِيف اْلبَـْيِت.
 16-14:  5  مت “ احلََْسَنَة، َوُميَجُِّدوا َأاَبُكُم الَِّذي ِيف السََّماَوات
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