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 الب�ان الختامي للجمع�ة العاّمة الثان�ة عشرة

 لمجلس �نائس الشرق األوسط

 وادي النطرون، مصر –في دیر األن�ا ب�شوي  المقر ال�ابوي  –مر�ز لوغوس 

 2022أّ�ار / مایو  16-20

 )27: 14(مّتى  "تشّجعوا، أنا هو، ال تخافوا"

 

في جمهور�ة العاّمة الثان�ة عشرة لمجلس �نائس الشرق األوسط  تحت هذا الشعار التأمت الجمع�ة )1

التي األر�ع ، �مشار�ة الكنائس األعضاء من العائالت الكنس�ة منذ تأس�سهللمّرة األولى مصر العر��ة 

یتأّلف منها المجلس: العائلة األرثوذ�س�ة الشرق�ة، والعائلة األرثوذ�س�ة، والعائلة الكاثول�ك�ة، والعائلة 

، �ض�افة �ر�مة من قداسة ال�ا�ا تواضروس الثاني 2022أّ�ار / مایو  20إلى  16نجیل�ة، وذلك من اإل

المقّر ال�ابوي بدیر  –�ا�ا اإلسكندر�ة و�طر�رك الكرازة المرقس�ة لألق�اط األرثوذ�س، في مر�ز لوغوس 

الثاني، �طر�رك األن�ا ب�شوي في وادي النطرون، و�حضور رؤساء المجلس: مار اغناطیوس أفرام 

أنطاك�ة وسائر المشرق والرئ�س األعلى للكن�سة السر�ان�ة األرثوذ�س�ة في العالم أجمع، یوحّنا العاشر، 

�طر�رك أنطاك�ة وسائر المشرق للروم األرثوذ�س، الكردینال لو�س روفائیل ساكو، �طر�رك الكلدان 

في لبنان، ورؤساء الوطني اإلنجیلي د حبیب بدر رئ�س اإلّتحاالد�تور في العراق والعالم، والقّس 

العاملین العام الد�تور م�شال ع�س، و  الكنائس األعضاء أو ممّثلیهم، وأعضاء اللجنة التنفیذ�ة، واألمین

 .مسكون�ةوهیئات ممّثلي �نائس  ، و�مشار�ةفي المجلس

في هذه الجمع�ة العاّمة جمعنا عطا�اه، إذ و ونحمده لوفرة ِنَعِمه اآلب واالبن والروح القدس، نشكر هللا  )2

الرب �سوع ، حیث ُوِلَد ادتنا إل�ماننا في أرضنانتقّوى لنتا�ع شه، و لنصّلي ونتشّجع �حضوره في وسطنا

�عد فترة عصی�ة سّببها تفّشي و�اء �ورونا، وحال  وقد جاء ذلك نشأ وترعرع وأتّم تدبیره الخالصي.و 

 ات.اء في خضّم المآسي والصعو�دون تمّكننا من االجتماع، فنعطي مؤمنینا نفحة رج

مصر  رئ�س جمهور�ةالرئ�س عبد الفّتاح الس�سي أعر�ت الجمع�ة العاّمة عن شكرها وامتنانها لفخامة  )3

ّن اإلخوة المس�حیین في جم�ع ر�ة ورؤساء الكنائس، مثّمنًة تأكیده على "أالذي استقبل ال�طاالعر��ة 
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من نس�ج المجتمع العر�ي �أسره"، ومقّدرًة الجهود التي �قوم بها فخامته  أصیلٌ  الدول العر��ة هم جزءٌ 

جهزة وشكرت أ مكافحة اإلرهاب والعمل على بناء الجمهور�ة الجدیدة.السالم المجتمعي و من أجل 

  اهتمامها بهذا الحدث.تعاونها و الدولة المصر�ة ل

ة ألعمال الجمع� اعلى استضافته ثوذ�س�ة�الشكر الجز�ل إلى الكن�سة الق�ط�ة األر  توّجه المجتمعون  )4

شكروا الكن�سة اإلنجیل�ة في مصر على المساهمة التي قّدَمتها إلنجاح أعمال . �ما ّمة، �محّ�ة و�رمالعا

 الجمع�ة العاّمة.   

و رؤساء المجلس ورؤساء الكنائس أقداسة ال�ا�ا تواضروس الثاني و في الجلسة االفتتاح�ة، تحّدث  )5

َكهم �شهادتهم المشتر�ة وتجّذرهم عمل ا، مؤّ�دین دعمهم لواألمین العامممّثلوهم،  لمجلس ورسالته، وتمسُّ

  ظروف الصع�ة.في هذه ال�قعة من العالم رغم ال

جهود المبذولة ر�ر األمین العام والدوائر المختلفة للمجلس، وأثنت على الاناقشت الجمع�ة العاّمة تق )6

. �ما اقتصاد�ة -واجتماع�ة  ةالهوت� ر االجتماع في مقار�تینتناولت شعاو  لتعز�ز عمل المجلس.

الد�اكون�ا والخدمة االجتماع�ة، والتواصل �حثت في الشهادة المس�ح�ة والعالقات المسكون�ة، و 

س�ة واالستدامة.   والمناصرة، والحوار والتماسك اإلجتماعي، والتنم�ة المؤسَّ

 :لىإ الجمع�ة العاّمة دعت )7

ورفض التطّرف واإلرهاب واإلقصاء والتمییز على أساس  ،والتعّصب �كّل أنواعه وأشكالهنبذ العنف  -أ

 وغیرها الدین والعرق واللون والجنس

مستضَعفین والالجئین والنازحین، ومناشدة المسؤولین واألسرة الدول�ة التضامن مع المهمَّشین وال  -ب

 لعمل على عودتهم إلى أرضهمل

مع اإلخوة المسلمین الذین نتقاسم  وترس�خ ق�م المواطنة والح�اة المشتر�ة ،حّر�ة المعتَقداحترام  -ج

 �احترام مت�اَدل الع�ش معهم

ول�ة داألسرة ال ، وتذ�یراألماكن المقدسةوواجب الحفاظ على  ،دعم الكنائس والمؤمنین في القدس -د

  وشعوب العالم �أهّم�ة تقو�ة الحضور المس�حي في مدینة السالم



3 
 

تشر�ة في مختلف بلدان لتصّدي لألزمات المسین وأصحاب القرار �العمل الجاّد على االمسؤول حثّ  -ه

التي تثقل �اهل الشعوب، ، وال سّ�ما الوضع اإلقتصادي المترّدي، رفعًا للمعاناة منطقتنا الشرق أوسط�ة

 ما �ستوجب وقفة ضمیر إلعالء الخیر العام فوق �ّل اعت�ار

على أّن الحضور المس�حي هو في جوهر �ینونة هذا الشرق، وقد �ان للمس�حیین  تشّدد الجمع�ة العاّمة )8

أصالء اإلسهامات الجلیلة في بناء بلدانهم وازدهارها، وهم سی�قون متجّذر�ن في هذه األرض وشر�اء 

  مهما اشتّدت العواصف والتحّد�ات.  في نهضتها و�ناء حاضرها ومستقبلها، 

د ؤ�ّ ما الفئات الشاّ�ة. وف�ما توال س�ّ  ،الذي �طال مجتمعاتنا لم إلى نز�ف الهجرةتتطّلع الجمع�ة العاّمة �أ )9

وعدم الذین هاجروا إلى المحافظة على ارت�اطهم �أوطانهم األّم على أهّم�ة الث�ات في األرض، تدعو 

 .صاً د من المحنة خالأّن هللا یوجِ  جو فوق �ّل رجاء، واثقةً ر ممتلكاتهم، ومعهم تالتفر�ط �

انعقاد القّمة وتنّوه إلى ، ؤّ�د الجمع�ة العاّمة على أهّم�ة التجاوب مع التغییرات المناخ�ةت )10

التي سُتعَقد في شرم الش�خ في تشر�ن الثاني القادم. وتؤّ�د دورنا ومسؤولیتنا �و�الء   Cop 27المناخ�ة

 التغییرات المناخ�ة.صالحین على الخل�قة، وتطالب أمم العالم �أخذ التدابیر الالزمة �شأن 

إطالق لمرجع�ات الدول�ة وأصحاب القرار للعمل الجاّد والدؤوب على االجمع�ة العاّمة ناشد ت )11

راه�م، والكهنة سراح جم�ع المخطوفین، ال سّ�ما مطراني حلب بولس ال�ازجي ومار غر�غور�وس یوحّنا اب

 �ي �حفظهم الرب و�عیدهم سالمین. والمدنیین، مع التضّرع

ة رؤساء جدد ممّثلین العائالت الكنس�ة أر�ع جلسة الختام�ة، انتخبت الجمع�ة العاّمةفي ال )12

 األر�ع التي یتأّلف منها المجلس:

ن�افة األن�ا أنطونیوس، مطران القدس والشرق األدنى لألق�اط  عن العائلة األرثوذ�س�ة الشرق�ة: -

 األرثوذ�س

، �طر�رك أنطاك�ة وسائر المشرق للروم غ�طة ال�طر�رك یوحّنا العاشر عن العائلة األرثوذ�س�ة: -

 األرثوذ�س

غ�طة ال�طر�رك رافاییل بیدروس الحادي والعشرون میناس�ان، �اثول�كوس  عن العائلة الكاثول�ك�ة: -

 �طر�رك �لیل�ك�ا لألرمن الكاثول�ك 

ئ�س إّتحاد الكنائس األرمن�ة اإلنجیل�ة س�ادة القّس الد�تور بول هایدوست�ان، ر  عن العائلة اإلنجیل�ة: -

  في الشرق األدنى 
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كما انتخبت الجمع�ة العاّمة أعضاء اللجنة التنفیذ�ة الجدیدة، وختمت أعمالها بتثبیت انتخاب األمین 

الذي �انت اللجنة التنفیذ�ة قد انتخبته في اجتماعها في الد�تور م�شال ع�س، و العام للمجلس 

 .18/9/2020�خ لبنان، بتار  –�كر�ي 

رؤساَء والذین انتهت مّدة والیتهم الحالیین للمجلس الجمع�ة العاّمة ثالثة من الرؤساء  وانتخبت

قداسة ال�طر�رك مار اغناطیوس أفرام الثاني، وغ�طة ال�طر�رك الكردینال لو�س فخر�ین، وهم: 

 روفائیل ساكو، والقّس الد�تور حبیب بدر. 

 

، وانتهاء الشرق األوسط منطقةة، نرفع الصالة من أجل استقرار العامفي ختام أعمال الجمع�ة 

�ي �ستكشف والنزاعات، ورفع الو�اء والغالء، و�حالل األمن والسالم في الشرق والعالم، الحروب 

فنسیر �شجاعة في دروب  .ضحا�ا العنف، والعزاء للمتأّلمینالرحمة لطر�ق السالم. ونسأل  الجم�ع

 �أرضنا وتراث والفرح والسالم، متمّسكینادتنا إل�ماننا، وأمانتنا إلنجیل المحّ�ة ح�اتنا، ونتا�ع شه

 ).27: 14واثقین �كالم الرب القائل: "تشّجعوا، أنا هو، ال تخافوا" (متى و آ�ائنا وأجدادنا، 

 

 


