






اجلمعية العامة الثانية عشرة
جمللس كنائــس الشرق االوسط

من 16-20 مايو 2022 مبركز لوجوس للمؤمترات
باملقر البابــوي بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون

ُأقيم بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون، 
فـــي الفتـــرة مـــن 16-20 مايـــو 2022، اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة 
الثانيـــة عشـــرة لمجلـــس كنائـــس الشـــرق االوســـط، للمـــرة األولـــى في 
مصـــر منـــذ إنشـــاء المجلـــس فـــي 1974، وفـــي ضيافـــة الكنيســـة 

القبطية األرثوذكســـية.
العامـــة 17 بطريـــرًكا ورئيـــس  فـــي فعاليـــات الجمعيـــة  شـــارك 
كنيســـة، وبإجمالي 21 كنيســـة ُمَمثَّلة بوفود مشـــاركة من العائالت 
األرثوذكسية الشرقية، واألرثوذكسية، والكاثوليكية، واإلنجيلية، إلى 
جانـــب خبـــراء وشـــركاء المجلس مـــن مختلف الكنائـــس والمنّظمات 

المســـكونّية فـــي دول العالم. 

ُعوا!  اتخذت أعمال الجمعية العامة في هذه النسخة اآلية »َتَشجَّ
َأَنـــا ُهـــَو. اَل َتَخاُفـــوا« )مـــت 27:14( شـــعاًرا لهـــا، وتناولـــت عـــدًدا 
مـــن قضايـــا مســـيحيي الشـــرق األوســـط، وتحدياتهـــم، وتطلُّعاتهـــم، 
وقـــوة حضورهـــم فـــي وحدتهـــم، وخاللهـــا وضـــع المشـــاركون مـــن 
عائـــالت المجلـــس الكنســـية األربـــع رؤيـــة مســـتقبلية تكفـــل تعزيـــز 
الروح المســـكونية وتحقيق األهداف اإلنســـانية واالجتماعية الُملّحة 

لجميـــع أهالـــي المنطقة. 



افتتاح اجلمعية العامة ملجلس
كنائس الرشق األوسط 

بـــدأت فعاليـــات االفتتـــاح بصـــالة مســـكونية قادهـــا قداســـة البطريـــرك 
مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وســـائر المشـــرق والرئيس 
األعلى للكنيســـة الســـريانّية األرثوذكسّية في العالم، وقداسة الكاثوليكوس 
آرام األّول، كاثوليكـــوس األرمـــن األرثوذكـــس لبيـــت كيليكيـــا، عن العائلة 
األرثوذكســـية الشـــرقية وذلـــك فـــي كنيســـة التجلـــي بمركـــز لوجـــوس، ثـــم 
توجـــه الرؤســـاء والوفـــود إلـــى قاعـــة االجتماعـــات الكبـــرى، لبـــدء أعمـــال 

الجلســـة االفتتاحية. 
ورّحب األمين العام لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط الدكتور ميشال 
عبـــس بالمشـــاركين، مقدًمـــا الشـــكر لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي 
والكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية علـــى اســـتضافتها ألعمـــال الجمعيـــة 

العامـــة الثانيـــة عشـــرة للمجلـــس. 
ثم ُعِرض فيلم تســـجيلي بعنوان »من مصر دعوت ابني.. الكنيســـة 
القبطيـــة أرض الشـــهداء والقديســـين«، أعّدتـــه دائـــرة التواصـــل واإلعـــالم 
والعالقات العامة بالمجلس تحية إلى كرســـي الكرازة المرقســـية، الكنيســـة 

األرثوذكسية.  القبطية 

وألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي الكلمـــة االفتتاحيـــة، رحـــب 
خاللهـــا بالكنائـــس المشـــاركة، معرًبـــا عـــن ســـعادته باســـتضافة الكنيســـة 

القبطيـــة األرثوذكســـية ألعمـــال الجمعيـــة العامـــة للمجلـــس. 

وقـــدم الدكتـــور ميشـــال عبـــس هديـــة تذكاريـــة باســـم مجلـــس كنائـــس 
الشـــرق األوســـط لقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، عبـــارة عـــن منحوتة 
مـــن حجـــر لبنـــان ترمـــز إلـــى يـــدي قداســـة البابـــا أي يـــد العطـــاء، يد هللا 
حامـــاًل صليـــب األقبـــاط والصليـــب في حضانـــة أغصان الزيتـــون ينتهي 
بشـــعلة النـــور المقـــّدس. ثـــم ألقـــى رؤســـاء المجلس عن العائـــالت األربع 
كلمـــات، تالهـــا كلمات رؤســـاء الكنائس ورؤســـاء الوفود المشـــاركين في 
الـــدورة الثانيـــة عشـــرة للجمعية العامـــة، واختتمت الكلمـــات بكلمة األمين 

العـــام للمجلـــس الدكتـــور ميشـــال عبس. 

ثـــم اختتـــم اليـــوم االفتتاحي بصالة من العائلة األرثوذكســـّية الشـــرقّية 
قادهـــا قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي وأعضـــاء الوفـــد الممثل للكنيســـة 

القبطية األرثوذكســـية. 



لكمة قداسة ابلابا توارضوس اثلاين 
يف افتتاح اجلمعية العاّمة اثلانية عرشة ملجلس كنائس الرشق األوسط

أصحـــاب القداســـة والســـيادة والنيافة اآلبـــاء البطاركـــة والمطارنة 
واألســـاقفة والكهنة

المسيح قام.. حًقا قام
يفرحنـــي كثيـــًرا أن أرحـــب بكـــم علـــى أرض مصـــر التـــي تباركـــت 
بزيـــارة وســـكنى العائلـــة المقدســـة فـــي ربوعهـــا.. ويزيـــد مـــن فرحتـــي أن 
تكـــون اقامتكـــم المباركـــة فـــي منطقـــة وادي النطـــرون التراثيـــة القديمـــة 
المتجـــددة العامـــرة بأديرتنـــا القبطيـــة علـــى مـــدى قـــرون الرهبنة منـــذ أبينا 
أنبـــا أنطونيـــوس الكبيـــر وأنبـــا مقـــار مؤســـس الرهبنـــة فـــي هـــذه المنطقة. 
وادي النطـــرون حيـــث ملـــح النطـــرون الـــذي اســـتخرجه أجدادنـــا الفراعنة 
هو واد ذو تاريخ وقداســـة، إذ ُيعتبر من محطات رحلة العائلة المقدســـة 
مـــن ناحيـــة، ومـــن أكبر تجمعـــات الرهبنة في التاريـــخ القبطي من ناحية 
أخـــرى. إذ احتضنـــت عـــدًدا كبيًرا من األديرة والقاللي والرهبان والنســـاك 
منـــذ القـــرن الرابـــع الميالدي.. وكان ألهميـــة المنطقة في تاريخ وحاضر 
كنيســـتنا أن ســـعينا جادين ألن يوجد مركز لوجوس البابوي الســـتضافة 
أحبابنـــا وضيوفنـــا الكـــرام في رحابة األجداد ونســـك اآلبـــاء وبركة العائلة 
المقدســـة، مــــــــــــع هـــدوء طبيعـــة الصحـــــــــــــراء، ونقـــاء زرقـــــــــــــــة الســـماء، 

وصفـــاء األجواء.
أرحـــب بكـــم إًذا ونحـــن فـــي أفـــراح القيامـــة بكلمـــات بطرس الرســـول: 
»ُمَبـــاَرٌك هللُا َأُبـــو َربَِّنـــا َيُســـوَع اْلَمِســـيِح، الَِّذي َحَســـَب َرْحَمِتِه اْلَكِثيـــَرِة َوَلَدَنا 
، ِبِقَياَمِة َيُســـوَع اْلَمِســـيِح ِمَن اأَلْمـــَواِت« )1بط1: 3(..  َثاِنَيـــًة ِلَرَجـــاٍء َحـــيٍّ
تلـــك الرحمـــة الكثيـــرة التـــي هلل اآلب والتـــي بهـــا ولدنـــا ثانيـــة بقيامة الرب 
يســـوع مـــن بيـــن األمـــوات هـــي عينهـــا التـــي تمنحنـــا الرجـــاء الحـــي أمـــام 
تحديـــات كبيـــرة يواجههـــا عالمنا المعاصر بشـــكل عام، ومنطقتنا الشـــرق 
األوســـط بشـــكل خاص.. إذ تنمو يوًما بعد يوم أخبار الحروب وضراوة 
النزاعـــات وقســـوة اإلرهـــاب، ونتســـاءل كمســـيحيين يعيشـــون وســـط هـــذه 
القســـوة: مـــن أيـــن الحـــروب والمخاصمـــات؟ تلـــك الحـــروب والمنازعـــات 

غالًبـــا مـــا تبـــدأ داخـــل النفـــس البشـــرية الطامعـــة التـــي تطلـــب المزيـــد وال 
ـــم المعيشـــة،  تكتفـــي.. النفـــس البشـــرية التـــي كبـــرت فـــي األنانيـــة وتعظُّ
واالســـتهالكية المفرطة في كل موارد الطبيعة المتاحة لإلنســـان ألجيال 
وأجيـــال.. تلـــك األطمـــاع جعلتهـــا تقـــع فريســـة الطمـــع والشـــهوة والحســـد 

والقتـــل والحرب..
ونتيجة لذلك، صار العالم كله -ومنطقتنا بوجه خاص- يعاني من 
الحـــروب والنزاعـــات والحـــركات اإلرهابية المتطرفة، مما أدى لمشـــكالت 
صعبـــة تتمثـــل فـــي ازديـــاد أعـــداد الالجئيـــن والمهاجريـــن، ونشـــأة أجيـــال 
جديـــدة ال تعـــرف هويتهـــا وال تعـــي معنـــى االنتمـــاء.. كمـــا اعتـــاد العالـــم 
معايشـــة العنف حتى صار في بعض المناطق مجرد شـــكل من أشـــكال 
الحيـــاة اليوميـــة، وصـــار القتلـــى والجرحـــى والمصابون مجـــرد أعداد تزيد 
يوًمـــا بعـــد يـــوم دون أن يحّرك العالم ســـاكًنا تجاه تلـــك الكوارث.. وزادت 
معـــدالت الفقـــر والجهـــل واألمـــراض باإلضافـــة للجائحة العالمية وقســـوة 
الظـــروف المناخيـــة أيًضـــا.. فســـاءت أحـــوال كثير مـــن المجتمعات التي 
صـــارت تـــذوق ويـــــــــــــالت وويــــــــــــــالت كــــــــــــــل يـــوم بســـبب هـــذه األطمـــاع 

وتلـــك الصراعات..
نســـتنكر كل تلـــك األفعـــال القاســـية التـــي تنبـــذ الرحمـــة، وتســـتهين 
بالحيـــاة اإلنســـانية التـــي هـــي هبـــة هللا وحـــده.. نســـتنكر االعتـــداءات 
المتكـــررة على المقدســـات المســـيحية واإلســـالمية في القـــدس.. وإذا كان 
امتحاننـــا كمســـيحيين أن نكـــون فـــي وســـط كل هـــذه الشـــرور فـــي العالم، 
فنحـــن نؤمـــن أن هللا ضابـــط الكل يرى ويعايـــن ويقضي وعيناه تنظران..

لذا نجد أنفســـنا أمام مســـئولياتنا، وتدوي داخل أنفســـنا ضمائرنا التي 
يحركهـــا الـــروح القـــدس تقـــول لنـــا إننـــا صـــوت الحـــق.. إننـــا كالمعمدان: 
صـــوُت صـــارٍخ فـــي بريـــة العالم، يقـــول للعالم كله أْن أعـــّدوا طريق الرب 
واصنعـــوا ســـبله مســـتقيمة.. ومـــن َثـــمَّ يأتـــي لقاؤنا هذا بعنوان: تشـــجعوا 
أنـــا هـــو ال تخافـــوا.. وهـــي الكلمـــات عينها التي شـــجع بها الرب يســـوع 

قداسة البابا مع أعضاء الوفد القبطي



تالميـــذه وطمأنهـــم لّمـــا كانـــت ســـفينتهم معّذبـــة مـــن األمـــواج، تماًما كما 
تستشـــعر الكنيســـة اضطرابات وأمواج العالم.. ولكن الرب يطمئن قلوبنا 
بكلماتـــه ويشـــجعنا أن نكـــون نـــور العالـــم وملـــح األرض بكلمـــة الحـــق.. 
فالكنيســـة هـــي حارســـة األخـــالق ومنبـــر التعليـــم ومذبـــح الخدمة وحصن 

المحبة وغارســـة الحيـــاة األفضل..
نتشـــجع بكلمـــات الـــرب لننطـــق بالحـــق، ونعلـــن مواقفنـــا الثابتـــة أمـــام 
الرفيعـــة  اإلنســـانية  الطبيعـــة  تشـــّوه  باتـــت  التـــي  األخالقيـــة  التحديـــات 
التـــي هـــي علـــى صـــورة هللا ومثالـــه، بخلـــق قناعـــات واهمـــة عـــن المثلية 
الجنســـية والعالقـــات غيـــر الطاهـــرة والتحـــول الجنســـي والتفكُّك األســـرى 
ر الخطية  واإللحاد.. وال ننســـاق وراء تبريرات واهية يزعم العالم أنها تبرِّ
والشـــهوات.. إذ أن تلك المبررات تمحو كلمة الحق، وتحيد بالعالم عن 
الطريـــق والحـــق والحيـــاة، وتبدلـــه بالتيـــه والزيـــف والمـــوت.. فقد جبل هللا 
الطبيعـــة اإلنســـانية ســـامية رفيعـــة ُمكلَّلـــة بالعقل والفهـــم والحكمة والنطق 
حتـــى مـــا تســـتمر الحيـــاة اإلنســـانية فـــي أســـرة ومجتمـــع يتمتـــع بالحيـــاة 
والطبيعة ويســـعى نحو األبدية الســـعيدة.. وقد أعلمنا هللا بقصده اإللهي 

مـــن وجودنـــا فـــي هـــذه الحياة، لذا يخطئ من يبـــرر تلك الخطايا ويصير 
جاهـــاًل وبـــال عذر..

نتفهـــم أيًضـــا تحديـــات العصـــر التـــي تتمثـــل فـــي تكنولوجيـــا مـــا بعـــد 
الحداثة التي نعيش فيها اآلن.. وتســـعى كنائســـنا لالســـتفادة من شبكات 
التواصـــل االجتماعـــي، كمـــا تســـعى لالســـتفادة من كل محـــركات البحث 
بوجـــود  أيدينـــا  تحـــت  صـــارت  التـــي  الضخمـــة  واإلمكانيـــات  الحديثـــة 
اإلنترنـــت.. وقد ســـاهم كثيًرا في الخدمـــة والرعاية طوال وقت الجائحة.. 
ولكننـــا نـــدرك فـــي الوقـــت نفســـه خطـــورة تلـــك األدوات التـــي صـــارت 
ُتســـتخَدم بطرق شـــريرة في تدمير حياة األســـرة والشـــباب، بل واألطفال.. 
باختـــراق الخصوصيـــة، ونشـــر األكاذيب، والدعوة إلـــى األفكار الخاطئة 
والشـــاذة.. بـــل وتحولـــت إلـــى صـــورة مـــن صـــور اإلدمـــان وإلغـــاء العقـــل 
وجـــر الكثيريـــن إلـــى اعتنـــاق الخطـــأ ونبـــذ العالـــم الحقيقـــي والواقـــع فـــي 

مقابـــل العالـــم االفتراضـــي والصورة..
ممـــا وضـــع علينـــا مســـئولية أكبـــر، إذ أضـــاف لكنائســـنا واجًبـــا ودوًرا 
الفقـــراء،  كنائســـنا  ترعـــى  األزمـــات..  أثنـــاء  ومؤثـــًرا  وواضًحـــا  إيجابًيـــا 
والمنبوذيـــن،  واأليتـــام،  األحمـــال،  والثقيلـــي  والمتعبيـــن  والضعفـــاء، 
والُمهمَّشـــين، والالجئيـــن، والمحروميـــن، والذين ليس لهم أحد.. علينا أن 
نحمـــل تلـــك المســـئولية تجـــاه مجتمعاتنـــا بفرح كمـــا مســـيحنا.. وعلينا أن 
نســـّدد احتياجات الجميع مادية كانت أم نفســـية، وقطًعا الروحية أيًضا، 
بقدر اســـتطاعتنا وبكل ما أوتينا من جهد.. دورنا وخدمتنا ال تقف عند 
جنـــس أو نـــوع أو ديـــن أو جنســـية بـــل تمتـــد لتشـــمل كل إنســـان.. نعرف 

جيـــًدا معنـــى اإلنســـانية.. ونـــدرك قيمة اإلنســـان..
نحتـــرم عقيـــدة وفكـــر كل واحـــد.. ونثّمـــن الحياة والوجود اإلنســـاني.. 
م الُمعـــوَّج، ونعلـــن الحـــق فـــي كل  نرشـــد الضـــال، ونعيـــن الحائـــر، ونقـــوِّ

وقـــت.. هـــذه هـــي مبادئنـــا التـــي نؤمـــن بهـــا ونســـعى لتحقيقها..
فـــي ختـــام كلمتـــي أثـــق أن اجتماعنـــا هـــذا هـــو لتشـــجيعنا بالرجـــاء 
بالـــروح القـــدس الســـاكن فينا.. وأصلي أن تكـــون فترة تواجدنا مًعا فرصة 
لتبـــادل المحبـــة ولعمـــل مثمر بناء وللتأمل والصـــالة واختبار نعمة الرب 
يســـوع العاملـــة فينـــا. كمـــا أتمنـــى أن تنعمـــوا عندنـــا بإقامـــة طيبـــة وأيـــام 

هادئـــة وأجواء ســـالمية..

ًمع أبونا ميشيل جلخ عميد الكلية األنطونية في لبنان واألمين العام السابق

قداسة البابا يقود الصالة الختامية في اليوم األول



الرئيس السييس يستقبل رؤساء كنائس الرشق األوسط

اســـتقبل الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي يـــوم الثالثـــاء 17 مايو 
2022م، بقصـــر االتحاديـــة رؤســـاء الكنائـــس المشـــاركين فـــي الجمعيـــة 
العمومية لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط، والذي انعقدت دورته الحالية 

فـــي القاهـــرة، وذلـــك بحضور قداســـة البابا تواضـــروس الثاني. 
وصرح المتحدث الرســـمي باســـم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس 
رحـــب بالســـادة الحضـــور فـــي ضـــوء انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة لمجلـــس 
كنائس الشـــرق األوســـط ألول مرة في مصر منذ تأســـيس المجلس عام 
1974م، مؤكًدا ســـيادته أن األخوة المســـيحيين في جميع الدول العربية 

هـــم جـــزء أصيل من نســـيج المجتمـــع العربي. 
كما شدد السيد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع 
هـــي قيـــم ثابتـــة تمثـــل نهج الدولـــة المصرية تجاه جميـــع المواطنين، وهو 
ما ترّســـخه الدولة من خالل ممارســـات فعلية وواقعية في جميع مناحي 
الحيـــاة فـــي مصـــر لتعظيـــم تلـــك القيـــم اإلنســـانية مـــن الســـالم والمحبـــة 
ديـــة وحريـــة االعتقـــاد، وفي  وعـــدم التمييـــز ألي ســـبب ونشـــر ثقافـــة التعدُّ
المقابـــل مكافحـــة التعصـــب والتشـــدد، مؤكًدا ســـيادته أن هـــذا هو التوجه 

االســـتراتيجي للدولـــة المصريـــة دون ارتباط بفتـــرة زمنية محددة. 

من جانبهم؛ أعرب المشـــاركون عن ســـعادتهم بزيارة مصر وتشـــرُّفهم 
بلقاء الســـيد الرئيس، مشـــيرين إلى مســـاهماتها القيمة في تاريخ البشـــرية 
وســـعيها لتحقيـــق الســـالم، فضـــاًل عـــن أهمية الدور الـــذي تقوم به مصر 
نيـــن جهودهـــا بقيادة الســـيد الرئيـــس من أجل  فـــي الشـــرق األوســـط، ومثمِّ
التوصل لتســـويات للمشـــاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة 
والتـــي تتســـبب فـــي معانـــاة إنســـانية كبيـــرة للبشـــر، مـــع التأكيـــد دعمهـــم 
لجهـــود مصـــر فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب والفكـــر المتطـــرف، فضـــاًل عـــن 
تحقيـــق التنميـــة والبنـــاء والتعميـــر في مصر والشـــرق األوســـط بالكامل. 
وذكـــر المتحـــدث الرســـمي أنـــه تـــم خـــالل اللقـــاء التباحث حول ســـبل 
تعزيـــز مختلـــف جوانـــب العالقـــات بيـــن مصـــر ومجلـــس كنائس الشـــرق 
األوســـط، خاصـــًة مـــا يتعلـــق بجهـــود دعـــم الحـــوار والمواطنـــة، ونبـــذ 

التطـــرف والتشـــدد فـــي مختلـــف دول المنطقـــة. 
كمـــا اســـتعرض الســـيد الرئيـــس مـــا تـــم فـــي مصـــر مـــن ترميـــم للعديد 
مـــن اآلثـــار والمواقـــع والكنائس المســـيحية األثرية الزاخـــرة بالمخطوطات 
واأليقونـــات التاريخيـــة الفريـــدة، فضـــاًل عن مشـــروع إحياء مســـار العائلة 
المقدســـة، وذلك في إطار االهتمام بحماية التراث المســـيحي المصري. 

استقبال الكاردينال روفائيل ساكو كاردينال الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم



فعايلات ايلوم اثلاين للجمعية العامة 
ملجلس كنائس الرشق األوسط بلوجوس

كمـــا شـــهد اليـــوم الثاني جولة تفقُّدية فـــي مركز لوجوس بدير القديس 
األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون، قـــام بها ضيـــوف الجمعيـــة العامة، من 
أعضـــاء الوفـــود المشـــاركة وأعضـــاء الّلجنـــة التنفيذّيـــة لمجلـــس كنائـــس 
الشـــرق األوســـط، وخبراء وشـــركاء المجلس، تعرفوا خاللها على مكوناته 

وتأسيســـه ورمزيته العريقة. 
رأس جلســـات اليـــوم الثانـــي للجمعيـــة العامـــة الثانيـــة عشـــرة القـــّس 
الدكتـــور حبيـــب بدر، رئيس االتحـــاد اإلنجيلي الوطني في لبنان ورئيس 
المجلـــس عـــن العائلـــة اإلنجيلية، تم خاللهـــا التأكد من النصاب القانونّي 
وترشـــيح اللجـــان وتحديـــد أوراق االعتماد، الترشـــيح، اإلدارة، والّصياغة. 
تالهـــا جلســـة عامـــة حـــول موضـــوع الجمعّيـــة »تشـــجعوا! أنـــا هـــو. ال 

تخافـــوا!« )مـــت 14: 27(، وقـــدم جنـــاب الدكتـــور القـــس أندريـــه زكـــي، 
رئيـــس الطائفـــة اإلنجيلّيـــة فـــي مصـــر، محاضـــرة الهوتّيـــة حـــول أبعـــاد 
الموضوع، ال ســـيما في ظل التحديات اّلتي يواجهها مســـيحّيو المنطقة. 
وألقـــى البروفســـور إبراهيـــم مـــارون أســـتاذ االقتصـــاد وعلـــم االجتماع 
االقتصادي واإلدارة المالية، محاضرة اجتماعية، اقتصادية وجيوسياسية 
بعنـــوان »ديموغرافّيـــة مســـيحّيي الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، بيـــن 
بداية القرن العشـــرين والعقد الثاني للقرن الواحد والعشـــرين«. تالها فقرة 

مناقشـــة وأســـئلة حـــول مـــا طرحه كّل مـــن المتكّلمين. 
وُاخُتِتـــم اليـــوم الثانـــي باجتمـــاع ألعضـــاء كل عائلـــة مـــن العائـــالت 
الكنيســـة األربعـــة، واجتمـــاع اللجـــان ولجنـــة صياغـــة البيـــان الختامـــي. 

حفل الختام في الهواء الطلق

في جلسة االفتتاح وتبدو قاعة المؤتمر في الشاشة



فعايلات ايلوم اثلالث للجمعية العامة 
علـــى  العامـــة  للجمعيـــة  الثالـــث  اليـــوم  فعاليـــات جلســـات  اشـــتملت 
واإلنســـانية  الالهوتيـــة  األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  ودراســـات  مناقشـــات 

واإلعالميـــة.  والخدماتيـــة 
وقـــادت العائلـــة الكاثوليكيـــة أعمـــال اليوم الثالث حيث ترأس الجلســـة 
العامـــة غبطـــة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ســـاكو، بطريرك 
الكلـــدان فـــي العـــراق والعالـــم. وتخّللـــت الجلســـة تحّيات مـــن ممثلين عن 
بعـــض الكنائـــس والمنظمات المســـكونية، شـــركاء مجلس كنائس الشـــرق 

األوســـط حول العالم. 
وعـــرض األميـــن العـــام لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط د. ميشـــال 
عبـــس تقريـــره الذي ضم كل األنشـــطة التي قام بهـــا والبرامج التي أدارها 

ونفذها فــــــــــــــــي فتـــــــــــــــــــرة واليتــــــــــــه، جــــــــــــــــــرت بعدها مناقشـــة التقرير من 
قبل المشـــاركين. 

أمـــا الجـــزء الثانـــي مـــن اليـــوم فتضّمـــن ورش عمل دارت المناقشـــات 
فيها حول اســـتراتيجيات مجلس كنائس الشـــرق األوســـط وهي الدياكونية 
والخدمـــة االجتماعيـــة، التواصـــل والدعم، الشـــهادة المســـيحية والعالقات 
المســـكونية، الحوار والتماسك االجتماعي، تأهيل الرأسمال االجتماعي، 
والتنميـــة المؤسســـية واالســـتدامة. وخلصت المناقشـــات إلـــى إعداد تقرير 
لـــكل ورشـــة عمـــل إلى جانـــب مجموعة من التوصيـــات، تمهيًدا لعرضها 
فـــي الجلســـة العامـــة غـــًدا. واخُتتـــم اليـــوم الثالـــث بقـــراءة أولـــى لمســـودة 

البيـــان الختامـــي التـــي أعدتها لجنـــة الصياغة. 

رؤساء الكنائس وأمامهم فريق المنظمين واالستقبال

رؤساء المجلس الجدد مع الرؤساء الذين انتهت واليتهم



اجللسة اخلتامية لدلورة اثلانية عرشة
مساء يوم اخلميس ١٩ مايو ٢٠٢٢م.

ألقـــى األميـــن العـــام للمجلـــس الدكتور ميشـــال عبس البيـــان الختامي 
رئيـــس  السيســـي  الفتـــاح  عبـــد  للرئيـــس  المجلـــس  شـــكر  تصـــدره  الـــذي 
الجمهوريـــة علـــى اســـتقباله لرؤســـاء الكنائـــس، مثّمنـــًة تأكيـــده علـــى »أن 
اإلخـــوة المســـيحيين فـــي جميـــع الـــدول العربية هم جزٌء أصيٌل من نســـيج 
رًة الجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا فخامتـــه من  المجتمـــع العربـــي بأســـره«، ومقـــدِّ
أجل الســـالم المجتمعي ومكافحة اإلرهاب والعمل على بناء الجمهورية 
الجديـــدة. وشـــكر المجلـــس أجهـــزة الدولـــة المصريـــة لتعاونهـــا واهتمامهـــا 

بهـــذا الحدث. 
كما شـــكر المجلس في بيانه الختامي الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
وعلـــى رأســـها قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني على اســـتضافتها ألعمال 
الجمعيـــة العامـــة، بمحّبـــة وكـــرم. كمـــا شـــكروا الكنيســـة اإلنجيليـــة فـــي 
مصـــر علـــى المســـاهمة التـــي قدمتهـــا إلنجاح أعمـــال الجمعيـــة العامة. 
وأشـــار البيـــان إلـــى انتخاب الرؤســـاء األربعـــة الجدد للمجلـــس للدورة 

الجديـــدة وهم: 
)1( عـــن العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية: نيافـــة األنبـــا أنطونيـــوس، 

مطـــران القـــدس والشـــرق األدنـــى لألقبـــاط األرثوذكـــس. 
)2( عـــن العائلـــة األرثوذكســـية: غبطـــة البطريـــرك يوحنـــا العاشـــر، 

بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق للـــروم األرثوذكـــس. 
)3( عـــن العائلـــة الكاثوليكيـــة: غبطـــة البطريـــرك رافاييـــل بيـــدروس 
الحـــادي والعشـــرون ميناســـيان، كاثوليكـــوس بطريـــرك كليليكيـــا لألرمـــن 

الكاثوليـــك. 
)4( عن العائلة اإلنجيلية: ســـيادة القس الدكتور بول هايدوســـتيان، 

رئيـــس اتحـــاد الكنائـــس األرمنية اإلنجيلية في الشـــرق األدنى. 
مع تثبيت انتخاب الدكتور ميشال عبس أميًنا عاًما للدورة ذاتها. 

كمـــا ألمـــح البيـــان إلـــى القضايا التي نوقشـــت ضمن أعمـــال الجمعية 
العامـــة وهـــي الشـــهادة المســـيحية والعالقـــات المســـكونية، والدياكونيـــة 
والخدمة االجتماعية، والتواصل والدعم، والحوار والتماسك االجتماعي، 

والتنمية المؤسســـية واالســـتدامة. 
وفي ختام الجلســـة قدم قداســـة البابا تواضروس الثاني هدية تذكارية 
لألمين العام، كما قدم كتاب »كتاشـــيزم الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية« 
الـــذي صـــدر حديًثـــا لـــألب القمـــص تادرس يعقـــوب ملطي هديـــًة لجميع 

المشـــاركين في الجمعية العامة. 

في كنيسة التجلي في بدء المؤتمر



ابليان اخلتايم للجمعية العاّمة اثلانية عرشة
ملجلس كنائس الرشق األوسط

مركز لوغوس – املقر ابلابوي يف دير األنبا بيشوي – وادي انلطرون، مرص
١6-٢٠ أيّار / مايو ٢٠٢٢

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

1( تحـــت هـــذا الشـــعار التأمـــت الجمعيـــة العاّمـــة الثانيـــة عشـــرة 
لمجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط في جمهورية مصـــر العربية للمّرة 
األولـــى منـــذ تأسيســـه، بمشـــاركة الكنائـــس األعضاء مـــن العائالت 
الكنســـية األربـــع التـــي يتأّلـــف منهـــا المجلـــس: العائلة األرثوذكســـية 
والعائلـــة  الكاثوليكيـــة،  والعائلـــة  األرثوذكســـية،  والعائلـــة  الشـــرقية، 
اإلنجيليـــة، وذلـــك مـــن 16 إلـــى 20 أّيـــار / مايـــو 2022، بضيافة 
كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك 
الكـــرازة المرقســـية لألقبـــاط األرثوذكس، في مركـــز لوغوس – المقّر 
البابـــوي بديـــر األنبا بيشـــوي في وادي النطرون، وبحضور رؤســـاء 
المجلـــس: مـــار إغناطيـــوس أفرام الثانـــي، بطريرك أنطاكية وســـائر 
المشـــرق والرئيـــس األعلـــى للكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية فـــي 
العالـــم أجمـــع، يوحّنـــا العاشـــر، بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق  قداسة البابا يطالع كتاب الصلوات

قداسة البابا يقدم أيقونة شعار المؤتمر إلى األمين العام بمناسبة إعادة انتخابه



للـــروم األرثوذكـــس، الكردينـــال لويـــس روفائيـــل ســـاكو، بطريـــرك 
الكلـــدان فـــي العـــراق والعالـــم، والقـــّس الدكتـــور حبيـــب بـــدر رئيـــس 
االّتحـــاد اإلنجيلـــي الوطني فـــي لبنان، ورؤســـاء الكنائس األعضاء 
أو ممّثليهـــم، وأعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة، واألميـــن العـــام الدكتـــور 
ميشـــال عبـــس، والعامليـــن في المجلـــس، وبمشـــاركة ممّثلي كنائس 

وهيئات مســـكونية.
2( نشـــكر هللا اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس، ونحمده لوفرة ِنَعِمه 
وعطايـــاه، إذ جمعنـــا فـــي هـــذه الجمعيـــة العاّمـــة لنصّلـــي ونتشـــّجع 
بحضـــوره فـــي وســـطنا، ونتقـــّوى لنتابع شـــهادتنا إليماننا في أرضنا، 
حيـــث ُوِلـــَد الـــرب يســـوع ونشـــأ وترعرع وأتـــّم تدبيـــره الخالصي. وقد 
جاء ذلك بعد فترة عصيبة ســـّببها تفّشـــي وباء كورونا، وحال دون 
ننـــا مـــن االجتمـــاع، فنعطـــي مؤمنينـــا نفحـــة رجـــاء فـــي خضـــّم  تمكُّ

المآســـي والصعوبات.
لفخامـــة  العاّمـــة عـــن شـــكرها وامتنانهـــا  الجمعيـــة  3( أعربـــت 
الرئيـــس عبـــد الفتّـــاح السيســـي رئيس جمهورية مصـــر العربية الذي 
تأكيـــده علـــى »أّن  الكنائـــس، مثّمنـــًة  اســـتقبل البطاركـــة ورؤســـاء 
اإلخـــوة المســـيحيين فـــي جميـــع الـــدول العربيـــة هم جـــزٌء أصيٌل من 

نســـيج المجتمـــع العربـــي بأســـره«، ومقـــّدرًة الجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا 
فخامتـــه مـــن أجـــل الســـالم المجتمعـــي ومكافحـــة اإلرهـــاب والعمـــل 
علـــى بنـــاء الجمهوريـــة الجديـــدة. وشـــكرت أجهـــزة الدولـــة المصريـــة 

لتعاونهـــا واهتمامهـــا بهـــذا الحـــدث. 

4( توّجـــه المجتمعـــون بالشـــكر الجزيـــل إلـــى الكنيســـة القبطيـــة 
األرثوذكســـية علـــى اســـتضافتها ألعمـــال الجمعيـــة العاّمـــة، بمحّبـــة 
وكـــرم. كمـــا شـــكروا الكنيســـة اإلنجيليـــة فـــي مصر على المســـاهمة 

التـــي قّدَمتهـــا إلنجـــاح أعمـــال الجمعيـــة العاّمة.

5( فـــي الجلســـة االفتتاحيـــة، تحـــّدث قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الثانـــي ورؤســـاء المجلـــس ورؤســـاء الكنائـــس أو ممّثلوهـــم، واألمين 
ـــَكهم  وتمسُّ ورســـالته،  المجلـــس  لعمـــل  دعمهـــم  مؤّكديـــن  العـــام، 
بشـــهادتهم المشـــتركة وتجذُّرهـــم فـــي هـــذه البقعـــة مـــن العالـــم رغـــم 

الصعبـــة.  الظـــروف 

6( ناقشت الجمعية العاّمة تقارير األمين العام والدوائر المختلفة 
للمجلـــس، وأثنـــت علـــى الجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز عمـــل المجلـــس. 
وتناولـــت شـــعار االجتمـــاع فـــي مقاربتيـــن الهوتيـــة واجتماعيـــة - 

استقبال بطريرك أنطاكية يوحنا العاشر، وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف عبسي، ورئيس الكنيسة اإلنجيلية في لبنان دكتور حبيب بدر



اقتصادية. كما بحثت في الشهادة المسيحية والعالقات المسكونية، 
والدياكونيـــا والخدمة االجتماعية، والتواصل والمناصرة، والحـــــــــــوار 

سية واالستدامة.  والتماســـــــــــــــك االجتماعــــــــي، والتنمية المؤسَّ
7( دعت الجمعية العاّمة إلى:

ب بكّل أنواعه وأشـــكاله، ورفض التطرُّف  أ - نبذ العنف والتعصُّ
واإلرهـــاب واإلقصـــاء والتمييـــز علـــى أســـاس الديـــن والعـــرق واللـــون 

والجنـــس وغيرها.
ب -  التضامـــن مـــع الُمهمَّشـــين والُمســـتضَعفين والالجئيـــــــــــــــــــن 
علـــى  للعمـــل  الدوليـــة  واألســـرة  المســـؤولين  ومناشـــدة  والنازحيـــن، 

عودتهـــم إلـــى أرضهـــم.
ج- احتـــرام حّريـــة المعتَقـــد، وترســـيخ قيـــم المواطنــــــــــــــــة والحيـــاة 
المشـــتركة مـــع اإلخـــــــــــــوة المســـلمين الذيـــن نتقاســـم العيـــش معهـــم 

باحتـــرام متبـــاَدل.
د- دعـــم الكنائـــس والمؤمنيـــن في القـــدس، وواجب الحفاظ على 
األماكـــن المقدســـة، وتذكيـــر األســـرة الدولية وشـــعوب العالـــم بأهّمية 

تقويـــة الحضور المســـيحي في مدينة الســـالم.

ه- حـــّث المســـؤولين وأصحـــاب القـــرار بالعمـــل الجـــاّد علـــى 
التصـــّدي لألزمـــات المستشـــرية فـــي مختلـــف بلدان منطقتنا الشـــرق 
أوســـطية، وال ســـّيما الوضـــع االقتصـــادي المتـــرّدي، رفًعـــا للمعانـــاة 
التـــي تثقـــل كاهـــل الشـــعوب، مـــا يســـتوجب وقفـــة ضميـــر إلعـــالء 

الخيـــر العـــام فـــوق كّل اعتبـــار.

8( تشـــّدد الجمعيـــة العاّمـــة علـــى أّن الحضـــور المســـيحي هـــو 
فـــي جوهـــر كينونـــة هـــذا الشـــرق، وقد كان للمســـيحيين اإلســـهامات 
الجليلة في بناء بلدانهم وازدهارها، وهم ســـيبقون متجّذرين في هذه 
األرض وشـــركاء أصـــالء فـــي نهضتها وبناء حاضرها ومســـتقبلها، 

مهما اشـــتّدت العواصـــف والتحّديات.

9( تتطّلـــع الجمعيـــة العاّمـــة بألـــم إلى نزيف الهجـــرة الذي يطال 
مجتمعاتنـــا، وال ســـّيما الفئـــات الشـــاّبة. وفيمـــا تؤّكـــد علـــى أهّميـــة 
الثبـــات فـــي األرض، تدعـــو الذيـــن هاجـــروا إلـــى المحافظـــة علـــى 
ارتباطهـــم بأوطانهـــم األّم وعـــدم التفريـــط بممتلكاتهـــم، ومعهـــم ترجو 

فـــوق كّل رجـــاء، واثقـــًة أّن هللا يوِجـــد مـــن المحنـــة خالًصـــا.

10( تؤّكـــد الجمعيـــة العاّمة علـــى أهّمية التجاوب مع التغييرات 
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المناخيـــة، وتنـــّوه إلـــى انعقاد القّمة المناخية Cop 27 التي ســـُتعَقد 
في شـــرم الشـــيخ في تشـــرين الثاني القادم. وتؤّكد دورنا ومســـؤوليتنا 
كـــوكالء صالحيـــن علـــى الخليقة، وتطالب أمـــم العالم بأخذ التدابير 

الالزمة بشـــأن التغييرات المناخية.

11( تناشد الجمعية العاّمة المرجعيات الدولية وأصحاب القرار 
للعمـــل الجـــاّد والـــدؤوب علـــى إطالق ســـراح جميـــع المخطوفين، ال 

ســـّيما مطرانـــي حلـــب بولـــس اليازجـــي ومـــار غريغوريـــوس يوحّنـــا 
الـــرب  ابراهيـــم، والكهنـــة والمدنييـــن، مـــع التضـــّرع كـــي يحفظهـــم 

ســـالمين. ويعيدهم 

12( فـــي الجلســـة الختاميـــــــــــــة، انتخبـــت الجمعيـــة العاّمة أربعة 
رؤســـاء جــــــــــــدد ممّثليـــن العائـــالت الكنســـية األربــــــــــــــع التـــي يتأّلـــف 

منهـــا المجلس:

أعضاء الوفد القبطي في قاعة المؤتمر

الشمامسمة الرهبان يستقبلون رؤساء الكنائس



- عـــن العائلـــة األرثوذكســـية الشـــرقية: نيافة األنبـــا أنطونيوس، 

مطـــران القـــدس والشـــرق األدنى لألقبـــاط األرثوذكس.

- عـــن العائلـــة األرثوذكســـية: غبطـــة البطريرك يوحّنا العاشـــر، 

بطريـــرك أنطاكية وســـائر المشـــرق للـــروم األرثوذكس.

- عـــن العائلـــة الكاثوليكيـــة: غبطـــة البطريـــرك رافاييل بيدروس 
الحـــادي والعشـــرون ميناســـيان، كاثوليكـــــــــــــوس بطريـــرك كليليكيـــا 

لألرمـــن الكاثوليـــك.
- عن العائلة اإلنجيلية: سيادة القّس الدكتور بول هايدوستيان، 

رئيس اّتحاد الكنائس األرمنية اإلنجيلية في الشرق األدنى.

جانب من استقبال رؤساء الكنائس بالقدس

االنتقاالت الداخلية للرؤساء بالعربات الكهربائية



كمـــا انتخبـــت الجمعية العاّمة أعضاء اللجنـــة التنفيذية الجديدة، 
وختمـــت أعمالهـــا بتثبيـــت انتخـــاب األميـــن العـــام للمجلـــس الدكتور 
ميشـــال عبـــس، والـــذي كانـــت اللجنـــة التنفيذيـــة قـــد انتخبتـــه فـــي 

اجتماعهـــا فـــي بكركـــي – لبنـــان، بتاريـــخ 2020/9/18.
وانتخبـــت الجمعيـــة العاّمة ثالثة من الرؤســـاء الحاليين للمجلس 

والذين انتهت مّدة واليتهم رؤســـاَء فخريين، وهم: قداســـة البطريرك 
مـــار إغناطيـــوس أفـــرام الثاني، وغبطـــة البطريـــرك الكردينال لويس 

روفائيـــل ســـاكو، والقّس الدكتـــور حبيب بدر. 
فـــي ختـــام أعمـــال الجمعيـــة العامـــة، نرفـــع الصـــالة مـــن أجـــل 
اســـتقرار منطقـــة الشـــرق األوســـط، وانتهـــاء الحـــروب والنزاعـــات، 

حفل الختام: خدام وخادمات المؤتمر أمام الحضور

استقبال رئيس الطائفة اإلنجيلية في مصر، ورئيس الكنيسة األسقفية في مصر، وممثل الكنيسة المارونية في لبنان



ورفـــع الوبـــاء والغـــالء، وإحـــالل األمن والســـالم في الشـــرق والعالم، 
كـــي يستكشـــف الجميـــع طريـــق الســـالم. ونســـأل الرحمـــة لضحايـــا 
العنـــف، والعـــزاء للمتأّلميـــن. فنســـير بشـــجاعة فـــي دروب حياتنـــا، 

ونتابـــع شـــهادتنا إليماننـــا، وأمانتنـــا إلنجيل المحّبة والفرح والســـالم، 
متمّســـكين بأرضنـــا وتـــراث آبائنـــا وأجدادنـــا، وواثقيـــن بـــكالم الـــرب 

القائـــل: »تشـــّجعوا، أنـــا هـــو، ال تخافـــوا« )متـــى 14: 27(.

األطفال يقدمون الورود في حفل الختام

قاعة المؤتمر  - مركز لوجوس البابوي






