
1	
	

 

 

 

 

 

 البیان الختامي

 الجتماع اللجنة التنفیذیة لمجلس كنائس الشرق األوسط 

 لبنان ا،بعبد-الحدت ،الجامعة األنطونیة

 2018كانون الثاني  25-26

 

یة في نطونبضیافة الجامعة األ اھعقدت اللجنة التنفیذیة لمجلس كنائس الشرق األوسط اجتماع
  :منھا المجلس فلي العائالت الكنسیة األربع التي یتألّ ممثّ برئاسة رؤساء المجلس لبنان،  ا،بعبد-الحدت

طاكیة نأفرام الثاني، بطریرك أرثوذكسیة الشرقیة قداسة البطریرك مار اغناطیوس عن العائلة األ
 ،على للكنیسة السریانیة األرثوذكسیة في العالم أجمعوسائر المشرق والرئیس األ

 ،كلدانبطریرك بابل على ال ،مار لویس روفائیل األول ساكوعن العائلة الكاثولیكیة غبطة البطریرك 

  ،عن العائلة اإلنجیلیة القس الدكتور حبیب بدر رئیس اإلتحاد اإلنجیلي الوطني في لبنان

 لى جانب أعضاء اللجنة التنفیذیة.إ

 بطریرك ،ا العاشرالعائلة األرثوذكسیة غبطة البطریرك یوحنّ رئیس واعتذر عن الحضور 
 .وسائر المشرق للروم األرثوذكسنطاكیة أ

األمناء العامون و ،وشارك في اإلجتماع األمین العام لمجلس الكنائس األب میشال جلخ
 .المجلس العاملون فيو ،المشاركون

رس د ،كنائساالفتتاحیة بمناسبة الیوم األخیر من أسبوع الصالة ألجل وحدة الالصالة  دبع
م من األمین العام ناقشوا التقریر المقدَّ و ،المجتمعون المواضیع المدرجة على جدول األعمال

كذلك مشروع و ،عام المنصرمن جردة لألعمال التي قامت بھا األمانة العامة خالل الوالمتضمّ 
 ضافةً إ ،مجلسلالتقریر المالي لو ،خالل الفترة المستقبلیة المجلس ستراتیجیة لعمللخطة االاقتراحات ل

ط من وسة في الشرق األرین بسبب الظروف الصعبة المستمرّ وضاع الالجئین والمھجَّ لى عرض ألإ
 ينشاط اإلعالمالعرض مقتضب عن  لبنان وسوریا، كذلك تمّ  يف المجلسبرامج عن خالل تقریر 

 .ووسائل التواصل اإلجتماعي في المجلس
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ً وحكومةً وشعباً، مشیدین بما تحقّق فیھ من إنجازات  وّجھ المجتمعون التحیّة إلى لبنان، رئیسا
 خالل عھد فخامة الرئیس العماد میشال عون، وبخاصة في مجال مكافحة اإلرھاب،سیاسیة وإداریة 

 مّما ساھم في تقّدم لبنان وتعزیز ثقة العالم بھ.

 ،قائمةً بأعمال أمین عام المجلس ب الدكتورة ثریا بشعالنيانتخاباإلجماع  تمّ  ،وخالل اإلجتماع
ً رمن منصب األمین العام على أثر تعیینھ جلخ میشال ب األاستقالة  بعدوذلك  ة، نطونیلجامعة األل ئیسا

 بشعالني والیةالدكتورة ن تكمل أ، على مّما یحول دون إمكانیة استمراره بالقیام بمھامھ كأمین عام
، وجدیر بالذكر أّن الدكتورة بشعالني ھي 2020تستمّر حتى شھر أیلول من العام ، التي األب جلخ

 أّول سیّدة ینتخبھا مجلس كنائس الشرق األوسط لھذا المنصب.

على أعمال األمانة العامة خالل  ، وأثنواالعام للمجلس األب میشال جلخ األمینَ المجتمعون شكر و
، لسفي المج لقائمة بأعمال األمین العام وجمیع العاملینل لأعربوا عن دعمھم الكامالفترة السابقة، و

مع التأكید على ضرورة مؤازرة المجلس في أعمالھ ونشاطاتھ ودوره كھئیة جامعة للكنائس في الشرق 
 األوسط وكصوت صارخ یجاھر بأصالة المسیحیین وتجّذرھم في الشرق.

ً أن یكون األب جلخ أعلى األعضاء الموافقة بإجماع وتّمت  ً  مینا  لمجلس كنائس الشرق عاماً فخریا
 .المجلسفي ، وذلك جریاً على العادة المتّبعة األوسط

 

 لى التأكید على:إوخلصت اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا ھذا 

أھمیة الحضور المسیحي في الشرق وضرورة تفعیلھ وتثبیتھ في ظّل الظروف الصعبة التي   -1
 یخترسعبر مساندة أعمال ونشاطات المجلس الھادفة إلى  تعانیھا بلدان الشرق األوسط، وذلك

 بقاء المسیحیین في أرضھم.
على وجوب إنھاء  إذ شّدد المجتمعون خطورة األوضاع الراھنة في بلدان الشرق األوسط،  -2

والعمل على الوقف الفوري ألعمال العنف الصراع الدائر في سوریا باعتماد حلول سلمیة، 
في العراق وبخاصة في الموصل وسھل نینوى،  التي تطال المسیحیینواإلضطھاد واإلبادة 

دور العبادة في مصر من أعمال إرھابیة واعتداءات سائر تتعّرض لھ الكنائس وما  شجبو
وطالبوا بالعودة السریعة للنازحین وبخاصة في لبنان إلى أرضھم بعد استتباب األمن . سافرة

لى ع رة ألزمة النزوح على الوضع العام في لبنان، مثنینفیھا، غیر ُمْغفِلین التداعیات الخطی
فضالً ھذا  ،واحتضانھ للنازحین إلیھ في األردنالمشترك یش عالروح الضیافة فیھ. كما أشادوا ب

 .وحمایة حقوق مواطنیھا مطالبة بالحفاظ على وحدة األراضي القبرصیةالعن 
كمدینة مفتوحة لجمیع المؤمنین من وجوب المحافظة على الھویة التاریخیة لمدینة القدس   -3

ض المجتمعون التعرّ  استنكرعینھ، وفي اإلطار  .الدیانات التوحیدیة الثالث ورفض تھویدھا
مع غبطة البطریرك ثیوفیلوس  ، ال سیّما ما حدثألّي سبب كان الدینیة رجعیاتيٍّ من المأل

 الثالث بطریرك القدس للروم األرثوذكس.
تجدید مناشدة الدول صاحبة القرار وجمیع أصحاب النیّات الحسنة باإلفراج عن جمیع   -4

 المخطوفین، وبخاصة مطراني حلب بولس یازجي ویوحنّا ابراھیم والكھنة المخطوفین.
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، وبالمقابل وفي القدس التندید بوضع الید على أوقاف الكنائس في ماردین وطور عبدین بتركیا  -5
 لدولة في مصر التي ابتنت مؤّخراً كاتدرائیة جدیدة في العاصمة اإلداریة. تثمین ما تقوم بھ ا

 

شخص ب األنطونیةَ  اللجنة التنفیذیة الجامعةَ  المجلس وأعضاءُ  شكر رؤساءُ وفي ختام اإلجتماع،  
 تھم ھذا اإلجتماع.فرئیسھا األب میشال جلخ وجمیع معاونیھ الستضا

رفع الجمیع صالة الشكر إلى الثالوث األقدس، اآلب واإلبن والروح القدس، الذي أغدق نعمھ و
اللجنة التنفیذیة، ضارعین إلى الرب یسوع أن یحمي المؤمنین في الشرق كي  اجتماعوبركاتھ على 

لمحنة اد من فادیھم اإللھي في خضّم األزمات والصعوبات، واثقین أنّھ سیوجِ بیبقوا شاھدین إلیمانھم 
 ً  ).17: 8وموقنین أننا "إذا شاركناه في آالمھ، نشاركھ في مجده أیضاً" (روم ، خالصا


