اجلمعية العامة الثانية عشرة

جمللس كنائــس الشرق االوسط
من  20-16مايو  2022مبركز لوجوس للمؤمترات

باملقر البابــوي بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون
أُقيم بالمقر البابوي بدير القديس األنبا بيشوي بوادي النطرون،
ف ــي الفتـ ـرة م ــن  20-16ماي ــو  ،2022اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة
الثاني ــة عشـ ـرة لمجل ــس كنائ ــس الش ــرق االوس ــط ،للمـ ـرة األول ــى في
مص ــر من ــذ إنش ــاء المجل ــس ف ــي  ،1974وف ــي ضياف ــة الكنيس ــة
القبطية األرثوذكس ــية.
ـركا ورئي ــس
ش ــارك ف ــي فعالي ــات الجمعي ــة العام ــة  ١٧بطري ـ ً
كنيس ــة ،وبإجمالي  ٢١كنيس ــة ُم َمَّثلة بوفود مش ــاركة من العائالت
األرثوذكسية الشرقية ،واألرثوذكسية ،والكاثوليكية ،واإلنجيلية ،إلى
ظمات
جان ــب خبـ ـراء وش ــركاء المجلس م ــن مختلف الكنائ ــس والمن ّ

ـكونية ف ــي دول العالم.
المس ـ ّ

اتخذت أعمال الجمعية العامة في هذه النسخة اآلية «تَ َش َّج ُعوا!

ـددا
أََن ــا ُه ـ َـو .الَ تَ َخاُفـ ـوا» (م ــت  )٢٧:١٤ش ـ ًا
ـعار له ــا ،وتناول ــت ع ـ ً
ُّ
وتطلعاته ــم،
م ــن قضاي ــا مس ــيحيي الش ــرق األوس ــط ،وتحدياته ــم،
وق ــوة حضوره ــم ف ــي وحدته ــم ،وخالله ــا وض ــع المش ــاركون م ــن

عائ ــات المجل ــس الكنس ــية األرب ــع رؤي ــة مس ــتقبلية تكف ــل تعزي ــز

لحة
الم ّ
الروح المس ــكونية وتحقيق األهداف اإلنس ــانية واالجتماعية ُ
لجمي ــع أهال ــي المنطقة.

افتتاح اجلمعية العامة ملجلس
كنائس الرشق األوسط

ب ــدأت فعالي ــات االفتت ــاح بص ــاة مس ــكونية قاده ــا قداس ــة البطري ــرك
مار إغناطيوس أفرام الثاني ،بطريرك أنطاكية وس ــائر المش ــرق والرئيس
ثوذكسية في العالم ،وقداسة الكاثوليكوس
يانية األر
ّ
األعلى للكنيس ــة السـ ـر ّ
األول ،كاثوليك ــوس األرم ــن األرثوذك ــس لبي ــت كيليكي ــا ،عن العائلة
آرام ّ
األرثوذكس ــية الش ــرقية وذل ــك ف ــي كنيس ــة التجل ــي بمرك ــز لوج ــوس ،ث ــم
توج ــه الرؤس ــاء والوف ــود إل ــى قاع ــة االجتماع ــات الكب ــرى ،لب ــدء أعم ــال
الجلس ــة االفتتاحية.

ورحب األمين العام لمجلس كنائس الش ــرق األوس ــط الدكتور ميشال
ّ
مقدم ــا الش ــكر لقداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي
ـاركين،
ـ
ش
بالم
عب ــس
ً
والكنيس ــة القبطي ــة األرثوذكس ــية عل ــى اس ــتضافتها ألعم ــال الجمعي ــة
العام ــة الثاني ــة عشـ ـرة للمجل ــس.
ثم ُع ِرض فيلم تس ــجيلي بعنوان «من مصر دعوت ابني ..الكنيس ــة
أعدت ــه دائـ ـرة التواص ــل واإلع ــام
القبطي ــة أرض الش ــهداء والقديس ــين»ّ ،
والعالقات العامة بالمجلس تحية إلى كرس ــي الك ارزة المرقس ــية ،الكنيس ــة
القبطية األرثوذكسية.

وألق ــى قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي الكلم ــة االفتتاحي ــة ،رح ــب
خالله ــا بالكنائ ــس المش ــاركة ،معرًب ــا ع ــن س ــعادته باس ــتضافة الكنيس ــة
القبطي ــة األرثوذكس ــية ألعم ــال الجمعي ــة العام ــة للمجل ــس.
وق ــدم الدكت ــور ميش ــال عب ــس هدي ــة تذكاري ــة باس ــم مجل ــس كنائ ــس
الش ــرق األوس ــط لقداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي ،عب ــارة ع ــن منحوتة
م ــن حج ــر لبن ــان ترم ــز إل ــى ي ــدي قداس ــة الباب ــا أي ي ــد العط ــاء ،يد هللا
حام ـ ًـا صلي ــب األقب ــاط والصلي ــب في حضان ــة أغصان الزيت ــون ينتهي
بش ــعلة الن ــور المق ـ ّـدس .ث ــم ألق ــى رؤس ــاء المجلس عن العائ ــات األربع
كلم ــات ،تاله ــا كلمات رؤس ــاء الكنائس ورؤس ــاء الوفود المش ــاركين في
ال ــدورة الثاني ــة عشـ ـرة للجمعية العام ــة ،واختتمت الكلم ــات بكلمة األمين
الع ــام للمجل ــس الدكت ــور ميش ــال عبس.
ـرقية
ث ــم اختت ــم الي ــوم االفتتاحي بصالة من العائلة األرثوذكس ـ ّـية الش ـ ّ
قاده ــا قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثان ــي وأعض ــاء الوف ــد الممثل للكنيس ــة
القبطية األرثوذكس ــية.

لكمة قداسة ابلابا توارضوس اثلاين
ّ
يف افتتاح اجلمعية العامة اثلانية عرشة ملجلس كنائس الرشق األوسط
أصحـــاب القداســـة والســـيادة والنيافة اآلبـــاء البطاركـــة والمطارنة
واألســـاقفة والكهنة
المسيح قام ..حًقا قام

ـر أن أرح ــب بك ــم عل ــى أرض مص ــر الت ــي تبارك ــت
يفرحن ــي كثي ـ ًا
بزي ــارة وس ــكنى العائل ــة المقدس ــة ف ــي ربوعه ــا ..ويزي ــد م ــن فرحت ــي أن
تك ــون اقامتك ــم المبارك ــة ف ــي منطق ــة وادي النط ــرون التراثي ــة القديم ــة
المتج ــددة العامـ ـرة بأديرتن ــا القبطي ــة عل ــى م ــدى ق ــرون الرهبنة من ــذ أبينا
أنب ــا أنطوني ــوس الكبي ــر وأنب ــا مق ــار مؤس ــس الرهبن ــة ف ــي ه ــذه المنطقة.
وادي النط ــرون حي ــث مل ــح النط ــرون ال ــذي اس ــتخرجه أجدادن ــا الفراعنة
هو واد ذو تاريخ وقداس ــة ،إذ ُيعتبر من محطات رحلة العائلة المقدس ــة
م ــن ناحي ــة ،وم ــن أكبر تجمع ــات الرهبنة في التاري ــخ القبطي من ناحية
كبير من األديرة والقاللي والرهبان والنس ــاك
ـددا ًا
أخ ــرى .إذ احتضن ــت ع ـ ً
من ــذ الق ــرن ال ارب ــع الميالدي ..وكان ألهمي ــة المنطقة في تاريخ وحاضر
كنيس ــتنا أن س ــعينا جادين ألن يوجد مركز لوجوس البابوي الس ــتضافة
أحبابن ــا وضيوفن ــا الكـ ـرام في رحابة األجداد ونس ــك اآلب ــاء وبركة العائلة
المقدس ــة ،مـ ـ ـ ـ ـ ــع ه ــدوء طبيع ــة الصحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء ،ونق ــاء زرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الس ــماء،
وصف ــاء األجواء.
أرح ــب بك ــم إ ًذا ونح ــن ف ــي أفـ ـراح القيام ــة بكلم ــات بطرس الرس ــول:
«مب ــارك هللا أَب ــو ربِن ــا يس ــوع اْلم ِس ـ ِ َّ ِ
ـب َر ْح َمِت ِه اْل َكِثي ـ َـرِة َوَل َدَنا
ـيح ،الذي َح َس ـ َ
ُ َ َ ٌ ُ ُ َ َّ َ ُ ِ َ َ
ـيح ِمن األَم ــو ِ
ث ِانيـ ـة ِلرج ـ ٍ
ِ
ـاء ح ـ ٍ ِ ِ
ات» (1بط..)3 :1
ـ
س
م
ل
ا
ع
امة َي ُس ــو َ ْ َ ِ َ ْ َ
ـي ،بقَي َ
َ َ ً ََ َ ّ
تل ــك الرحم ــة الكثيـ ـرة الت ــي هلل اآلب والت ــي به ــا ولدن ــا ثاني ــة بقيامة الرب
يس ــوع م ــن بي ــن األمـ ـوات ه ــي عينه ــا الت ــي تمنحن ــا الرج ــاء الح ــي أم ــام
تحدي ــات كبيـ ـرة يواجهه ــا عالمنا المعاصر بش ــكل عام ،ومنطقتنا الش ــرق
يوما بعد يوم أخبار الحروب وضراوة
األوس ــط بش ــكل خاص ..إذ تنمو ً
الن ازع ــات وقس ــوة اإلره ــاب ،ونتس ــاءل كمس ــيحيين يعيش ــون وس ــط ه ــذه
القس ــوة :م ــن أي ــن الح ــروب والمخاصم ــات؟ تل ــك الح ــروب والمنازع ــات

غالب ــا م ــا تب ــدأ داخ ــل النف ــس البشـ ـرية الطامع ــة الت ــي تطل ــب المزي ــد وال
ً
ُّ
وتعظ ــم المعيش ــة،
تكتف ــي ..النف ــس البشـ ـرية الت ــي كب ــرت ف ــي األناني ــة
واالس ــتهالكية المفرطة في كل موارد الطبيعة المتاحة لإلنس ــان ألجيال
وأجي ــال ..تل ــك األطم ــاع جعلته ــا تق ــع فريس ــة الطم ــع والش ــهوة والحس ــد
والقت ــل والحرب..
ونتيجة لذلك ،صار العالم كله -ومنطقتنا بوجه خاص -يعاني من
الح ــروب والن ازع ــات والح ــركات اإلرهابية المتطرفة ،مما أدى لمش ــكالت
صعب ــة تتمث ــل ف ــي ازدي ــاد أع ــداد الالجئي ــن والمهاجري ــن ،ونش ــأة أجي ــال
جدي ــدة ال تع ــرف هويته ــا وال تع ــي معن ــى االنتم ــاء ..كم ــا اعت ــاد العال ــم
معايش ــة العنف حتى صار في بعض المناطق مجرد ش ــكل من أش ــكال
الحي ــاة اليومي ــة ،وص ــار القتل ــى والجرح ــى والمصابون مج ــرد أعداد تزيد
ـاكنا تجاه تل ــك الكوارث ..وزادت
يحرك العالم س ـ ً
يوم ــا بع ــد ي ــوم دون أن ّ
ً
مع ــدالت الفق ــر والجه ــل واألمـ ـراض باإلضاف ــة للجائحة العالمية وقس ــوة
أيض ــا ..فس ــاءت أحـ ـوال كثير م ــن المجتمعات التي
الظ ــروف المناخي ــة ً
ص ــارت ت ــذوق وي ـ ـ ـ ـ ـ ــات وويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ــوم بس ــبب ه ــذه األطم ــاع
وتل ــك الصراعات..
نس ــتنكر كل تل ــك األفع ــال القاس ــية الت ــي تنب ــذ الرحم ــة ،وتس ــتهين
بالحي ــاة اإلنس ــانية الت ــي ه ــي هب ــة هللا وح ــده ..نس ــتنكر االعت ــداءات
المتك ــررة على المقدس ــات المس ــيحية واإلس ــامية في الق ــدس ..وإذا كان
امتحانن ــا كمس ــيحيين أن نك ــون ف ــي وس ــط كل ه ــذه الش ــرور ف ــي العالم،
فنح ــن نؤم ــن أن هللا ضاب ــط الكل يرى ويعاي ــن ويقضي وعيناه تنظران..

لذا نجد أنفس ــنا أمام مس ــئولياتنا ،وتدوي داخل أنفس ــنا ضمائرنا التي
يحركه ــا ال ــروح الق ــدس تق ــول لن ــا إنن ــا ص ــوت الح ــق ..إنن ــا كالمعمدان:
أن أع ـ ّـدوا طريق الرب
ـوت ص ــارٍخ ف ــي بري ــة العالم ،يق ــول للعالم كله ْ
صـ ُ
واصنعـ ـوا س ــبله مس ــتقيمة ..وم ــن ثَ ـ َّـم يأت ــي لقاؤنا هذا بعنوان :تشـــجعوا
أنـــا هـــو ال تخافـــوا ..وه ــي الكلم ــات عينها التي ش ــجع بها الرب يس ــوع

قداسة البابا مع أعضاء الوفد القبطي

م ــن وجودن ــا ف ــي ه ــذه الحياة ،لذا يخطئ من يب ــرر تلك الخطايا ويصير
جاه ـ ًـا وب ــا عذر..

أيض ــا تحدي ــات العص ــر الت ــي تتمث ــل ف ــي تكنولوجي ــا م ــا بع ــد
نتفه ــم ً
الحداثة التي نعيش فيها اآلن ..وتس ــعى كنائس ــنا لالس ــتفادة من شبكات
التواص ــل االجتماع ــي ،كم ــا تس ــعى لالس ــتفادة من كل مح ــركات البحث
الحديث ــة واإلمكاني ــات الضخم ــة الت ــي ص ــارت تح ــت أيدين ــا بوج ــود
كثير في الخدم ــة والرعاية طوال وقت الجائحة..
اإلنترن ــت ..وقد س ــاهم ًا
ولكنن ــا ن ــدرك ف ــي الوق ــت نفس ــه خط ــورة تل ــك األدوات الت ــي ص ــارت
ـتخدم بطرق شـ ـريرة في تدمير حياة األسـ ـرة والش ــباب ،بل واألطفال..
تُس ـ َ
باختـ ـراق الخصوصي ــة ،ونش ــر األكاذيب ،والدعوة إل ــى األفكار الخاطئة
والش ــاذة ..ب ــل وتحول ــت إل ــى ص ــورة م ــن ص ــور اإلدم ــان وإلغ ــاء العق ــل
وج ــر الكثيري ــن إل ــى اعتن ــاق الخط ــأ ونب ــذ العال ــم الحقيق ــي والواق ــع ف ــي
مقاب ــل العال ــم االفت ارض ــي والصورة..
ًمع أبونا ميشيل جلخ عميد الكلية األنطونية في لبنان واألمين العام السابق

تماما كما
تالمي ــذه وطمأنه ــم ّ
لم ــا كان ــت س ــفينتهم مع ّذب ــة م ــن األمـ ـواجً ،
تستش ــعر الكنيس ــة اضطرابات وأمواج العالم ..ولكن الرب يطمئن قلوبنا
بكلمات ــه ويش ــجعنا أن نك ــون ن ــور العال ــم ومل ــح األرض بكلم ــة الح ــق..
فالكنيس ــة ه ــي حارس ــة األخ ــاق ومنب ــر التعلي ــم ومذب ــح الخدمة وحصن
المحبة وغارس ــة الحي ــاة األفضل..
نتش ــجع بكلم ــات ال ــرب لننط ــق بالح ــق ،ونعل ــن مواقفن ــا الثابت ــة أم ــام
التحدي ــات األخالقي ــة الت ــي بات ــت تش ـ ّـوه الطبيع ــة اإلنس ــانية الرفيع ــة
الت ــي ه ــي عل ــى ص ــورة هللا ومثال ــه ،بخل ــق قناع ــات واهم ــة ع ــن المثلية
الجنس ــية والعالق ــات غي ــر الطاهـ ـرة والتح ــول الجنس ــي و ُّ
التفكك األس ــرى
واإللحاد ..وال ننس ــاق وراء تبريرات واهية يزعم العالم أنها ِّ
تبرر الخطية
والش ــهوات ..إذ أن تلك المبررات تمحو كلمة الحق ،وتحيد بالعالم عن
الطري ــق والح ــق والحي ــاة ،وتبدل ــه بالتي ــه والزي ــف والم ــوت ..فقد جبل هللا
الطبيع ــة اإلنس ــانية س ــامية رفيع ــة م َّ
كلل ــة بالعقل والفه ــم والحكمة والنطق
ُ
حت ــى م ــا تس ــتمر الحي ــاة اإلنس ــانية ف ــي أسـ ـرة ومجتم ــع يتمت ــع بالحي ــاة
والطبيعة ويس ــعى نحو األبدية الس ــعيدة ..وقد أعلمنا هللا بقصده اإللهي

ودور
اجب ــا ًا
مم ــا وض ــع علين ــا مس ــئولية أكب ــر ،إذ أض ــاف لكنائس ــنا و ً
ـر أثن ــاء األزم ــات ..ترع ــى كنائس ــنا الفقـ ـراء،
اضح ــا ومؤث ـ ًا
ً
إيجابي ــا وو ً
والضعف ــاء ،والمتعبي ــن والثقيل ــي األحم ــال ،واأليت ــام ،والمنبوذي ــن،
همش ــين ،والالجئي ــن ،والمحرومي ــن ،والذين ليس لهم أحد ..علينا أن
الم َّ
وُ
نحم ــل تل ــك المس ــئولية تج ــاه مجتمعاتن ــا بفرح كم ــا مس ــيحنا ..وعلينا أن
أيضا،
نس ـ ّـدد احتياجات الجميع مادية كانت أم نفس ــية،
وقطعا الروحية ً
ً
بقدر اس ــتطاعتنا وبكل ما أوتينا من جهد ..دورنا وخدمتنا ال تقف عند
جن ــس أو ن ــوع أو دي ــن أو جنس ــية ب ــل تمت ــد لتش ــمل كل إنس ــان ..نعرف
جي ـ ًـدا معن ــى اإلنس ــانية ..ون ــدرك قيمة اإلنس ــان..
ونثم ــن الحياة والوجود اإلنس ــاني..
نحت ــرم عقي ــدة وفك ــر كل واح ــدّ ..
ِ
المع ـ َّـوج ،ونعل ــن الح ــق ف ــي كل
نرش ــد الض ــال ،ونعي ــن الحائ ــر ،ونق ـ ّـوم ُ
وق ــت ..ه ــذه ه ــي مبادئن ــا الت ــي نؤم ــن به ــا ونس ــعى لتحقيقها..
ف ــي خت ــام كلمت ــي أث ــق أن اجتماعن ــا ه ــذا ه ــو لتش ــجيعنا بالرج ــاء
معا فرصة
بال ــروح الق ــدس الس ــاكن فينا ..وأصلي أن تك ــون فترة تواجدنا ً
لتب ــادل المحب ــة ولعم ــل مثمر بناء وللتأمل والص ــاة واختبار نعمة الرب
يس ــوع العامل ــة فين ــا .كم ــا أتمن ــى أن تنعمـ ـوا عندن ــا بإقام ــة طيب ــة وأي ــام
هادئ ــة وأجواء س ــامية..

قداسة البابا يقود الصالة الختامية في اليوم األول

الرئيس السييس يستقبل رؤساء كنائس الرشق األوسط
اس ــتقبل الس ــيد الرئي ــس عب ــد الفتاح السيس ــي ي ــوم الثالث ــاء  ١٧مايو
٢٠٢٢م ،بقص ــر االتحادي ــة رؤس ــاء الكنائ ــس المش ــاركين ف ــي الجمعي ــة
العمومية لمجلس كنائس الش ــرق األوس ــط ،والذي انعقدت دورته الحالية
ف ــي القاهـ ـرة ،وذل ــك بحضور قداس ــة البابا تواض ــروس الثاني.
وصرح المتحدث الرس ــمي باس ــم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس
رح ــب بالس ــادة الحض ــور ف ــي ض ــوء انعق ــاد الجمعي ــة العام ــة لمجل ــس
كنائس الش ــرق األوس ــط ألول مرة في مصر منذ تأس ــيس المجلس عام
مؤكدا س ــيادته أن األخوة المس ــيحيين في جميع الدول العربية
١٩٧٤مً ،
ه ــم ج ــزء أصيل من نس ــيج المجتم ــع العربي.
كما شدد السيد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع
ه ــي قي ــم ثابت ــة تمث ــل نهج الدول ــة المصرية تجاه جمي ــع المواطنين ،وهو
ترس ــخه الدولة من خالل ممارس ــات فعلية وواقعية في جميع مناحي
ما ّ
الحي ــاة ف ــي مص ــر لتعظي ــم تل ــك القي ــم اإلنس ــانية م ــن الس ــام والمحب ــة
وع ــدم التميي ــز ألي س ــبب ونش ــر ثقاف ــة ُّ
التعددي ــة وحري ــة االعتق ــاد ،وفي
مؤكدا س ــيادته أن ه ــذا هو التوجه
المقاب ــل مكافح ــة التعص ــب والتش ــددً ،
االس ــتراتيجي للدول ــة المصري ــة دون ارتباط بفتـ ـرة زمنية محددة.

من جانبهم؛ أعرب المش ــاركون عن س ــعادتهم بزيارة مصر وتش ـ ُّـرفهم
بلقاء الس ــيد الرئيس ،مش ــيرين إلى مس ــاهماتها القيمة في تاريخ البشـ ـرية
وس ــعيها لتحقي ــق الس ــام ،فض ـ ًـا ع ــن أهمية الدور ال ــذي تقوم به مصر
ِ
ومثمني ــن جهوده ــا بقيادة الس ــيد الرئي ــس من أجل
ف ــي الش ــرق األوس ــطّ ،
التوصل لتس ــويات للمش ــاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة
والت ــي تتس ــبب ف ــي معان ــاة إنس ــانية كبيـ ـرة للبش ــر ،م ــع التأكي ــد دعمه ــم
لجه ــود مص ــر ف ــي مكافح ــة اإلره ــاب والفك ــر المتط ــرف ،فض ـ ًـا ع ــن
تحقي ــق التنمي ــة والبن ــاء والتعمي ــر في مصر والش ــرق األوس ــط بالكامل.
وذك ــر المتح ــدث الرس ــمي أن ــه ت ــم خ ــال اللق ــاء التباحث حول س ــبل
تعزي ــز مختل ــف جوان ــب العالق ــات بي ــن مص ــر ومجل ــس كنائس الش ــرق
األوس ــط ،خاصـ ـ ًة م ــا يتعل ــق بجه ــود دع ــم الحـ ـوار والمواطن ــة ،ونب ــذ
التط ــرف والتش ــدد ف ــي مختل ــف دول المنطق ــة.
كم ــا اس ــتعرض الس ــيد الرئي ــس م ــا ت ــم ف ــي مص ــر م ــن ترمي ــم للعديد
م ــن اآلث ــار والمواق ــع والكنائس المس ــيحية األثرية ال ازخـ ـرة بالمخطوطات
واأليقون ــات التاريخي ــة الفري ــدة ،فض ـ ًـا عن مش ــروع إحياء مس ــار العائلة
المقدس ــة ،وذلك في إطار االهتمام بحماية التراث المس ــيحي المصري.

استقبال الكاردينال روفائيل ساكو كاردينال الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم

فعايلات ايلوم اثلاين للجمعية العامة
ملجلس كنائس الرشق األوسط بلوجوس

كم ــا ش ــهد الي ــوم الثاني جولة ُّ
تفقدية ف ــي مركز لوجوس بدير القديس
األنب ــا بيش ــوي بـ ـوادي النط ــرون ،ق ــام بها ضي ــوف الجمعي ــة العامة ،من
التنفيذي ــة لمجل ــس كنائ ــس
أعض ــاء الوف ــود المش ــاركة وأعض ــاء الّلجن ــة
ّ
الش ــرق األوس ــط ،وخبراء وش ــركاء المجلس ،تعرفوا خاللها على مكوناته
وتأسيس ــه ورمزيته العريقة.
ـس
رأس جلس ــات الي ــوم الثان ــي للجمعي ــة العام ــة الثاني ــة عشـ ـرة الق ـ ّ
الدكت ــور حبي ــب بدر ،رئيس االتح ــاد اإلنجيلي الوطني في لبنان ورئيس
المجل ــس ع ــن العائل ــة اإلنجيلية ،تم خالله ــا التأكد من النصاب القانوني
ّ
الصياغة.
وترش ــيح اللج ــان وتحدي ــد أوراق االعتماد ،الترش ــيح ،اإلدارة ،و ّ
الجمعي ــة «تش ــجعوا! أن ــا ه ــو .ال
تاله ــا جلس ــة عام ــة ح ــول موض ــوع
ّ

تخافـ ـوا!» (م ــت  ،)٢٧ :١٤وق ــدم جن ــاب الدكت ــور الق ــس أندري ــه زك ــي،
الهوتي ــة ح ــول أبع ــاد
اإلنجيلي ــة ف ــي مص ــر ،محاضـ ـرة
رئي ــس الطائف ــة
ّ
ّ
ـيحيو المنطقة.
الموضوع ،ال س ــيما في ظل التحديات اّلتي يواجهها مس ـ ّ

وألق ــى البروفس ــور إبراهي ــم م ــارون أس ــتاذ االقتص ــاد وعل ــم االجتماع
االقتصادي واإلدارة المالية ،محاضرة اجتماعية ،اقتصادية وجيوسياسية
ـيحيي الش ــرق األوس ــط وش ــمال أفريقي ــا ،بي ــن
افي ــة مس ـ ّ
بعنـ ـوان «ديموغر ّ
بداية القرن العشـ ـرين والعقد الثاني للقرن الواحد والعشـ ـرين» .تالها فقرة
كل م ــن المتكّلمين.
مناقش ــة وأس ــئلة ح ــول م ــا طرحه ّ
واُختُِت ــم الي ــوم الثان ــي باجتم ــاع ألعض ــاء كل عائل ــة م ــن العائ ــات
الكنيس ــة األربع ــة ،واجتم ــاع اللج ــان ولجن ــة صياغ ــة البي ــان الختام ــي.

حفل الختام في الهواء الطلق

في جلسة االفتتاح وتبدو قاعة المؤتمر في الشاشة

فعايلات ايلوم اثلالث للجمعية العامة

اش ــتملت فعالي ــات جلس ــات الي ــوم الثال ــث للجمعي ــة العام ــة عل ــى
مناقش ــات ود ارس ــات عل ــى مختل ــف األصع ــدة الالهوتي ــة واإلنس ــانية
والخدماتي ــة واإلعالمي ــة.
وق ــادت العائل ــة الكاثوليكي ــة أعم ــال اليوم الثالث حيث ترأس الجلس ــة
العام ــة غبط ــة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل س ــاكو ،بطريرك
تحيات م ــن ممثلين عن
الكل ــدان ف ــي العـ ـراق والعال ــم .وتخّلل ــت الجلس ــة ّ
بع ــض الكنائ ــس والمنظمات المس ــكونية ،ش ــركاء مجلس كنائس الش ــرق
األوس ــط حول العالم.
وع ــرض األمي ــن الع ــام لمجل ــس كنائ ــس الش ــرق األوس ــط د .ميش ــال
عب ــس تقريـ ـره الذي ضم كل األنش ــطة التي قام به ــا والبرامج التي أدارها

ونفذها فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة واليتـ ـ ـ ـ ـ ــه ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت بعدها مناقش ــة التقرير من
قبل المش ــاركين.
فتضم ــن ورش عمل دارت المناقش ــات
أم ــا الج ــزء الثان ــي م ــن الي ــوم
ّ
فيها حول اس ــتراتيجيات مجلس كنائس الش ــرق األوس ــط وهي الدياكونية
والخدم ــة االجتماعي ــة ،التواص ــل والدعم ،الش ــهادة المس ــيحية والعالقات
المس ــكونية ،الحوار والتماسك االجتماعي ،تأهيل الرأسمال االجتماعي،
والتنمي ــة المؤسس ــية واالس ــتدامة .وخلصت المناقش ــات إل ــى إعداد تقرير
تمهيدا لعرضها
ل ــكل ورش ــة عم ــل إلى جان ــب مجموعة من التوصي ــات،
ً
ف ــي الجلس ــة العام ــة غ ـ ًـدا .واختُت ــم الي ــوم الثال ــث بقـ ـراءة أول ــى لمس ــودة
البي ــان الختام ــي الت ــي أعدتها لجن ــة الصياغة.

رؤساء الكنائس وأمامهم فريق المنظمين واالستقبال

رؤساء المجلس الجدد مع الرؤساء الذين انتهت واليتهم

اجللسة اخلتامية لدلورة اثلانية عرشة
مساء يوم اخلميس  ١٩مايو ٢٠٢٢م.
ألق ــى األمي ــن الع ــام للمجل ــس الدكتور ميش ــال عبس البي ــان الختامي
ال ــذي تص ــدره ش ــكر المجل ــس للرئي ــس عب ــد الفت ــاح السيس ــي رئي ــس
مثمنـ ـ ًة تأكي ــده عل ــى «أن
الجمهوري ــة عل ــى اس ــتقباله لرؤس ــاء الكنائ ــسّ ،
أصيل من نس ــيج
اإلخ ــوة المس ــيحيين ف ــي جمي ــع ال ــدول العربية هم جزٌء
ٌ
المجتم ــع العرب ــي بأسـ ـره» ،ومق ـ ِّـدرًة الجه ــود الت ــي يق ــوم به ــا فخامت ــه من
أجل الس ــام المجتمعي ومكافحة اإلرهاب والعمل على بناء الجمهورية
الجدي ــدة .وش ــكر المجل ــس أجهـ ـزة الدول ــة المصري ــة لتعاونه ــا واهتمامه ــا
به ــذا الحدث.
كما ش ــكر المجلس في بيانه الختامي الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية
وعل ــى أرس ــها قداس ــة الباب ــا تواض ــروس الثاني على اس ــتضافتها ألعمال
بمحب ــة وك ــرم .كم ــا ش ــكروا الكنيس ــة اإلنجيلي ــة ف ــي
الجمعي ــة العام ــة،
ّ
مص ــر عل ــى المس ــاهمة الت ــي قدمته ــا إلنجاح أعم ــال الجمعي ــة العامة.
وأش ــار البي ــان إل ــى انتخاب الرؤس ــاء األربع ــة الجدد للمجل ــس للدورة
الجدي ــدة وهم:
( )1ع ــن العائل ــة األرثوذكس ــية الش ــرقية :نياف ــة األنب ــا أنطوني ــوس،
مطـ ـران الق ــدس والش ــرق األدن ــى لألقب ــاط األرثوذك ــس.
( )2ع ــن العائل ــة األرثوذكس ــية :غبط ــة البطري ــرك يوحن ــا العاش ــر،

بطري ــرك أنطاكي ــة وس ــائر المش ــرق لل ــروم األرثوذك ــس.
( )3ع ــن العائل ــة الكاثوليكي ــة :غبط ــة البطري ــرك رافايي ــل بي ــدروس
الح ــادي والعش ــرون ميناس ــيان ،كاثوليك ــوس بطري ــرك كليليكي ــا لألرم ــن
الكاثولي ــك.

( )4عن العائلة اإلنجيلية :س ــيادة القس الدكتور بول هايدوس ــتيان،
رئي ــس اتح ــاد الكنائ ــس األرمنية اإلنجيلية في الش ــرق األدنى.
عاما للدورة ذاتها.
مع تثبيت انتخاب الدكتور ميشال عبس ً
أمينا ً
كم ــا ألم ــح البي ــان إل ــى القضايا التي نوقش ــت ضمن أعم ــال الجمعية
العام ــة وه ــي الش ــهادة المس ــيحية والعالق ــات المس ــكونية ،والدياكوني ــة
والخدمة االجتماعية ،والتواصل والدعم ،والحوار والتماسك االجتماعي،
والتنمية المؤسس ــية واالس ــتدامة.
وفي ختام الجلس ــة قدم قداس ــة البابا تواضروس الثاني هدية تذكارية
لألمين العام ،كما قدم كتاب «كتاش ــيزم الكنيس ــة القبطية األرثوذكس ــية»
ال ــذي ص ــدر حديثً ــا ل ــأب القم ــص تادرس يعق ــوب ملطي هديـ ـ ًة لجميع
المش ــاركين في الجمعية العامة.

في كنيسة التجلي في بدء المؤتمر

ّ
ابليان اخلتايم للجمعية العامة اثلانية عرشة
ملجلس كنائس الرشق األوسط

مركز لوغوس – املقر ابلابوي يف دير األنبا بيشوي – وادي انلطرون ،مرص
ّ
 20-16أيار  /مايو 2022
«تشجعوا ،أنا هو ،ال تخافوا» (متّى )27 :14
ّ

قداسة البابا يطالع كتاب الصلوات

العام ــة الثاني ــة عشـ ـرة
 )1تح ــت ه ــذا الش ــعار التأم ــت الجمعي ــة ّ
للمرة
لمجل ــس كنائس الش ــرق األوس ــط في جمهورية مص ــر العربية ّ
األول ــى من ــذ تأسيس ــه ،بمش ــاركة الكنائ ــس األعضاء م ــن العائالت
الكنس ــية األرب ــع الت ــي يتأّل ــف منه ــا المجل ــس :العائلة األرثوذكس ــية
الش ــرقية ،والعائل ــة األرثوذكس ــية ،والعائل ــة الكاثوليكي ــة ،والعائل ــة
اإلنجيلي ــة ،وذل ــك م ــن  16إل ــى ّ 20أي ــار  /ماي ــو  ،2022بضيافة
كريمة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك
المقر
الكـ ـ ارزة المرقس ــية لألقب ــاط األرثوذكس ،في مرك ــز لوغوس – ّ
الباب ــوي بدي ــر األنبا بيش ــوي في وادي النطرون ،وبحضور رؤس ــاء
المجل ــس :م ــار إغناطي ــوس أفرام الثان ــي ،بطريرك أنطاكية وس ــائر
المش ــرق والرئي ــس األعل ــى للكنيس ــة السـ ـريانية األرثوذكس ــية ف ــي
يوحن ــا العاش ــر ،بطري ــرك أنطاكي ــة وس ــائر المش ــرق
العال ــم أجم ــعّ ،

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

لل ــروم األرثوذك ــس ،الكردين ــال لوي ــس روفائي ــل س ــاكو ،بطري ــرك
ـس الدكت ــور حبي ــب ب ــدر رئي ــس
الكل ــدان ف ــي العـ ـراق والعال ــم ،والق ـ ّ
االتّح ــاد اإلنجيل ــي الوطني ف ــي لبنان ،ورؤس ــاء الكنائس األعضاء
أو ممّثليه ــم ،وأعض ــاء اللجن ــة التنفيذي ــة ،واألمي ــن الع ــام الدكت ــور
ميش ــال عب ــس ،والعاملي ــن في المجل ــس ،وبمش ــاركة ممّثلي كنائس
وهيئات مس ــكونية.
 )2نش ــكر هللا اآلب واالب ــن وال ــروح الق ــدس ،ونحمده لوفرة ِن َع ِمه
ـجع
العام ــة لنصّل ــي ونتش ـ ّ
وعطاي ــاه ،إذ جمعن ــا ف ــي ه ــذه الجمعي ــة ّ
بحض ــوره ف ــي وس ــطنا ،ونتق ـ ّـوى لنتابع ش ــهادتنا إليماننا في أرضنا،
حي ــث ُوِل ـ َـد ال ــرب يس ــوع ونش ــأ وترعرع وأت ـ ّـم تدبيـ ـره الخالصي .وقد
تفش ــي وباء كورونا ،وحال دون
جاء ذلك بعد فترة عصيبة س ـ ّـببها ّ
ُّ
تمكنن ــا م ــن االجتم ــاع ،فنعط ــي مؤمنين ــا نفح ــة رج ــاء ف ــي خض ـ ّـم
المآس ــي والصعوبات.

توج ــه المجتمع ــون بالش ــكر الجزي ــل إل ــى الكنيس ــة القبطي ــة
ّ )4
بمحب ــة
العام ــةّ ،
األرثوذكس ــية عل ــى اس ــتضافتها ألعم ــال الجمعي ــة ّ
وك ــرم .كم ــا ش ــكروا الكنيس ــة اإلنجيلي ــة ف ــي مصر على المس ــاهمة
العامة.
الت ــي ّ
قد َمته ــا إلنج ــاح أعم ــال الجمعي ــة ّ

العام ــة ع ــن ش ــكرها وامتنانه ــا لفخام ــة
 )3أعرب ــت الجمعي ــة
ّ
الرئي ــس عب ــد الفتّ ــاح السيس ــي رئيس جمهورية مص ــر العربية الذي
«أن
مثمنـ ـ ًة تأكي ــده عل ــى ّ
اس ــتقبل البطارك ــة ورؤس ــاء الكنائ ــسّ ،
أصيل من
اإلخ ــوة المس ــيحيين ف ــي جمي ــع ال ــدول العربي ــة هم ج ــزٌء
ٌ

العامة تقارير األمين العام والدوائر المختلفة
 )6ناقشت الجمعية ّ
للمجل ــس ،وأثن ــت عل ــى الجه ــود المبذول ــة لتعزي ــز عم ــل المجل ــس.
وتناول ــت ش ــعار االجتم ــاع ف ــي مقاربتي ــن الهوتي ــة واجتماعي ــة -

نس ــيج المجتم ــع العرب ــي بأسـ ـره» ،ومق ـ ّـدرًة الجه ــود الت ــي يق ــوم به ــا
فخامت ــه م ــن أج ــل الس ــام المجتمع ــي ومكافح ــة اإلره ــاب والعم ــل
عل ــى بن ــاء الجمهوري ــة الجدي ــدة .وش ــكرت أجهـ ـزة الدول ــة المصري ــة
لتعاونه ــا واهتمامه ــا به ــذا الح ــدث.

 )5ف ــي الجلس ــة االفتتاحي ــة ،تح ـ ّـدث قداس ــة الباب ــا تواض ــروس
الثان ــي ورؤس ــاء المجل ــس ورؤس ــاء الكنائ ــس أو ممّثلوه ــم ،واألمين
وتمس ـ َـكهم
مؤكدي ــن دعمه ــم لعم ــل المجل ــس ورس ــالته،
ُّ
الع ــامّ ،
ُّ
وتجذره ــم ف ــي ه ــذه البقع ــة م ــن العال ــم رغ ــم
بش ــهادتهم المش ــتركة
الظ ــروف الصعب ــة.

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،
والدياكوني ــا والخدمة االجتماعية ،والتواصل والمناصرة ،والحـ ـ ـ ـ ـ ـوار
المؤسسية واالستدامة.
والتماس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك االجتماعـ ـ ـ ــي ،والتنمية
َّ
العامة إلى:
 )7دعت الجمعية ّ
التطرف
بكل أنواعه وأش ــكاله ،ورفض
ُّ
أ -نبذ العنف و ُّ
التعصب ّ
واإلره ــاب واإلقص ــاء والتميي ــز عل ــى أس ــاس الدي ــن والع ــرق والل ــون
والجن ــس وغيرها.

ـتضعفين والالجئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الم َّ
المس ـ َ
همش ــين و ُ
ب -التضام ــن م ــع ُ
والنازحي ــن ،ومناش ــدة المس ــؤولين واألسـ ـرة الدولي ــة للعم ــل عل ــى
عودته ــم إل ــى أرضه ــم.
حري ــة المعتَق ــد ،وترس ــيخ قي ــم المواطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والحي ــاة
ج -احتـ ـرام ّ
المش ــتركة م ــع اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة المس ــلمين الذي ــن نتقاس ــم العي ــش معه ــم
ـادل.
باحتـ ـرام متب ـ َ

د -دع ــم الكنائ ــس والمؤمني ــن في الق ــدس ،وواجب الحفاظ على
بأهمية
األماك ــن المقدس ــة ،وتذكي ــر األسـ ـرة الدولية وش ــعوب العال ــم ّ
تقوي ــة الحضور المس ــيحي في مدينة الس ــام.

ـاد عل ــى
ه -ح ـ ّ
ـث المس ــؤولين وأصح ــاب القـ ـرار بالعم ــل الج ـ ّ
التص ـ ّـدي لألزم ــات المستشـ ـرية ف ــي مختل ــف بلدان منطقتنا الش ــرق
فع ــا للمعان ــاة
أوس ــطية ،وال س ـ ّـيما الوض ــع االقتص ــادي المت ـ ّ
ـردي ،ر ً
الت ــي تثق ــل كاه ــل الش ــعوب ،م ــا يس ــتوجب وقف ــة ضمي ــر إلع ــاء
كل اعتب ــار.
الخي ــر الع ــام ف ــوق ّ

أن الحض ــور المس ــيحي ه ــو
العام ــة عل ــى ّ
 )8تش ـ ّـدد الجمعي ــة ّ
ف ــي جوه ــر كينون ــة ه ــذا الش ــرق ،وقد كان للمس ــيحيين اإلس ــهامات
الجليلة في بناء بلدانهم وازدهارها ،وهم س ــيبقون متج ّذرين في هذه
األرض وش ــركاء أص ــاء ف ــي نهضتها وبناء حاضرها ومس ــتقبلها،
التحديات.
ـتدت العواص ــف و ّ
مهما اش ـ ّ
العام ــة بأل ــم إلى نزيف الهجـ ـرة الذي يطال
 )9تتطّل ــع الجمعي ــة ّ
أهمي ــة
ـابة .وفيم ــا ّ
مجتمعاتن ــا ،وال س ـ ّـيما الفئ ــات الش ـ ّ
تؤك ــد عل ــى ّ
الثب ــات ف ــي األرض ،تدع ــو الذي ــن هاج ــروا إل ــى المحافظ ــة عل ــى
األم وع ــدم التفري ــط بممتلكاته ــم ،ومعه ــم ترجو
ارتباطه ــم بأوطانه ــم ّ
أن هللا ِ
خالص ــا.
يوج ــد م ــن المحن ــة
كل رج ــاء ،واثقـ ـ ًة ّ
ف ــوق ّ
ً

أهمية التجاوب مع التغييرات
ّ )10
العامة عل ــى ّ
تؤك ــد الجمعي ــة ّ

مع األمين العام د .ميشال عبس ومنسق عام المؤتمر م .سامح صليب

القمة المناخية  Cop 27التي س ــتُعَقد
المناخي ــة ،وتن ـ ّـوه إل ــى انعقاد ّ
وتؤكد دورنا ومس ــؤوليتنا
في ش ــرم الش ــيخ في تشـ ـرين الثاني القادمّ .
ك ــوكالء صالحي ــن عل ــى الخليقة ،وتطالب أم ــم العالم بأخذ التدابير
الالزمة بش ــأن التغييرات المناخية.
العامة المرجعيات الدولية وأصحاب القرار
 )11تناشد الجمعية ّ
ـاد وال ــدؤوب عل ــى إطالق سـ ـراح جمي ــع المخطوفين ،ال
للعم ــل الج ـ ّ

يوحن ــا
س ـ ّـيما مط ارن ــي حل ــب بول ــس اليازج ــي وم ــار غريغوري ــوس ّ
ابراهي ــم ،والكهن ــة والمدنيي ــن ،م ــع التض ـ ّـرع ك ــي يحفظه ــم ال ــرب
ويعيدهم س ــالمين.
العامة أربعة
 )12ف ــي الجلس ــة الختامي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،انتخب ــت الجمعي ــة ّ
رؤس ــاء جـ ـ ـ ـ ـ ــدد ممّثلي ــن العائ ــات الكنس ــية األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الت ــي يتأّل ــف
منه ــا المجلس:

أعضاء الوفد القبطي في قاعة المؤتمر

الشمامسمة الرهبان يستقبلون رؤساء الكنائس

 ع ــن العائل ــة األرثوذكس ــية الش ــرقية :نيافة األنب ــا أنطونيوس،مطـ ـران الق ــدس والش ــرق األدنى لألقب ــاط األرثوذكس.
يوحنا العاش ــر،
 -ع ــن العائل ــة األرثوذكس ــية :غبط ــة البطريرك ّ

بطري ــرك أنطاكية وس ــائر المش ــرق لل ــروم األرثوذكس.

 ع ــن العائل ــة الكاثوليكي ــة :غبط ــة البطري ــرك رافاييل بيدروسالح ــادي والعش ــرون ميناس ــيان ،كاثوليك ـ ـ ـ ـ ـ ــوس بطري ــرك كليليكي ــا
لألرم ــن الكاثولي ــك.
القس الدكتور بول هايدوستيان،
 عن العائلة اإلنجيلية :سيادة ّرئيس اتّحاد الكنائس األرمنية اإلنجيلية في الشرق األدنى.

جانب من استقبال رؤساء الكنائس بالقدس

االنتقاالت الداخلية للرؤساء بالعربات الكهربائية

العامة أعضاء اللجن ــة التنفيذية الجديدة،
كم ــا انتخب ــت الجمعية ّ
وختم ــت أعماله ــا بتثبي ــت انتخ ــاب األمي ــن الع ــام للمجل ــس الدكتور
ميش ــال عب ــس ،وال ــذي كان ــت اللجن ــة التنفيذي ــة ق ــد انتخبت ــه ف ــي
اجتماعه ــا ف ــي بكرك ــي – لبن ــان ،بتاري ــخ .2020/9/18
العامة ثالثة من الرؤس ــاء الحاليين للمجلس
وانتخب ــت الجمعي ــة ّ

ـاء فخريين ،وهم :قداس ــة البطريرك
والذين انتهت ّ
مدة واليتهم رؤس ـ َ
م ــار إغناطي ــوس أفـ ـرام الثاني ،وغبط ــة البطري ــرك الكردينال لويس
القس الدكت ــور حبيب بدر.
روفائي ــل س ــاكو ،و ّ
ف ــي خت ــام أعم ــال الجمعي ــة العام ــة ،نرف ــع الص ــاة م ــن أج ــل
اس ــتقرار منطق ــة الش ــرق األوس ــط ،وانته ــاء الح ــروب والن ازع ــات،

حفل الختام :خدام وخادمات المؤتمر أمام الحضور
استقبال رئيس الطائفة اإلنجيلية في مصر ،ورئيس الكنيسة األسقفية في مصر ،وممثل الكنيسة المارونية في لبنان

ورف ــع الوب ــاء والغ ــاء ،وإح ــال األمن والس ــام في الش ــرق والعالم،
ك ــي يستكش ــف الجمي ــع طري ــق الس ــام .ونس ــأل الرحم ــة لضحاي ــا
العن ــف ،والعـ ـزاء للمتأّلمي ــن .فنس ــير بش ــجاعة ف ــي دروب حياتن ــا،

المحبة والفرح والس ــام،
ونتاب ــع ش ــهادتنا إليمانن ــا ،وأمانتن ــا إلنجيل
ّ
متمس ــكين بأرضن ــا وتـ ـراث آبائن ــا وأجدادن ــا ،وواثقي ــن ب ــكالم ال ــرب
ّ
ـجعوا ،أن ــا ه ــو ،ال تخافـ ـوا» (مت ــى .)27 :14
القائ ــل« :تش ـ ّ

األطفال يقدمون الورود في حفل الختام

قاعة المؤتمر  -مركز لوجوس البابوي

