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 المقدس  األنطاكي  المجمع  عن صادر بيان

 2220 األول  تشرين  81 البلمند، 

  العادية  دورته  في  )يازجي(   العاشر   يوحنا  البطريرك  غبطة   برئاسة  المقدس  األنطاكي  المجمع  انعقد
  األول  تشرين  من  عشر  السابع  وحتى   عشر  الثاني  من  عشرة  الرابعة  االستثنائية  ودورته  عشرة  ثالثةال

   : المطارنة  السيادة أصحاب من كل بحضور وذلك البلمند في 2022

  ساو   )أبرشية   دمسكينوس   وتوابعهما(،  وصور  صيدا   )أبرشّية   الياس  وتوابعها(،  بيروت   )أبرشّية   الياس 
  سلوان  وتوابعها(،  حمص   )أبرشّية  جورج   العرب(،   وجبل   حوران  )أبرشّية   سابا   ،البرازيل(  وسائر   باولو 

  طرابلس   )أبرشّية   أفرام   وتوابعها(،  عّكار   )أبرشية   باسيليوس   (،يليهما   وما   والبترون   جبيل   )أبرشّية 
  ألمانيا   )أبرشية   إسحق  والجنوبية(،  الغربية  وأوروبا   فرنسا   )أبرشية  إغناطيوس   وتوابعهما(،  والكورة

  البريطانية  الجزر   )أبرشية  سلوان  وتوابعهما(،   والكويت  بغداد  )أبرشية   غطاس   الوسطى(،   وباوأور 
  باسيليوس   ، وتوابعها(  حماه   )أبرشية   نقوال  وتوابعهما(،  وبعلبك  زحلة  )أبرشية  أنطونيوس   ، وإيرلندا( 
  الوسطى   وأمريكا   وفنزويال   المكسيك   )أبرشية  إغناطيوس  ،والفيلبين(   ونيوزيالندا   أستراليا  )أبرشية

  وسائر  آيرس  بوينس   شية )أبر   يعقوب   ، وتوابعها(  الالذقية  )أبرشية  أثناسيوس  ،الكاريبي(   وجزر
  وممثل   شهبا   متروبوليت   صيقلي  ونيفن  وتوابعهما(  ن واإلسكندرو   حلب   )أبرشّية  أفرام   األرجنتين(،

  المجمع   سر  أمين  خوري   غريغوريوس  األسقف  وحضر  موسكو.   بطريرك  لدى  أنطاكية  بطريرك
 .المقدس

  بولس   المطران   حضر   وقد  . وتشيلي(  سانتياغو  )أبرشية   رجيوس س  المطران   الحضور   عن  واعتذر
 وأدعيتهم.  المجمع آباء   صلوات في  األسر بفعل  المغّيب   يازجي

  مطراني   قضية   أوالا   اآلباء   تناول   اإللهية  الرحمة   واستمطار   القدس   الروح   واستدعاء   الصالة  وبعد
  التي   القضية  اه تج   المطبق  الدولي الصمت  واستنكروا  إبراهيم  ويوحنا  يازجي   بولس  المخطوفين  حلب
  يعانيه  مما شيئاا  يختصر الذي الملف لهذا نهاية ووضع إطالقهما إلى ودعوا . عاشرال عامها تدخل
 ويالت. من الشرق  هذا إنسان

  الكاهن   معيشة   في   وتداولوا  االنتشار  وفي  الوطن  في  األنطاكية   األبرشيات   واقع  اآلباء   استعرض
  زيارة  ومنها  بها   قام  التي   والرسمية  الرعوية  الزيارات  غبطته   عرض  الكهنوتي.  اإلعداد  مسألة   وفي

  وتكريس   عمان  نةسلط  وزيارة  السقيلبية  في  وبولس  بطرس  الرسولين  كنيسة  وتكريس  هحما  أبرشية
  في   للمشاركة  مصر  إلى   الزيارة   أيضاا   عرض   كما   ط.مسق  في   كعب   بن   حارث   الشهيد  كنيسة

  الجمعية   في  للمشاركة ألمانيا  إلى  والزيارة األوسط  الشرق   ئسكنا  لمجلس  العامة  الجمعية اجتماعات
  السيدة   كنيسة  افتتاح   وإعادة   حلب   وزيارته كما  ألمانيا -كارلسروه  ي ف  العالمي  الكنائس   لمجلس   العامة
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  المناط  المفصلي   الدور   على   وشددوا  العائلة  موضوع   أيضاا   اآلباء   تناول   .فيها  القديمة  المطرانيةو 
  فرح  ائلة "الع  وثيقة   أصدرت  التي   المجمعي  العمل   لورشة  ومتابعةا   صغيرة.  ككنيسة   العائلة  تلعبه  الذي

  اليوم  العائلة  حياة   تواجهها   التي   التجارب   أن   على   اآلباء  يؤكد  ، 2019  ولاأل  تشرين  في   الحياة" 
  وإرشاد  اأُلسرة   على   للحفاظ   جهودهم   تكثيف االنتشار   وبالد  الوطن في  والمؤمنين   الرعاة   من   تتطلب 

ا  الشباب،    "إن  ألّنه  للمتزّوجين،   الروحية  الرعايةو   للزواج  التهيئة  برامج  على  لعملا  ضرورة  من  بدءا
  القيم   وانحدار  بالدنا،   تعيشها  صعبة  ظروف  وأمام  . البّناؤون"  يتعب  فباطالا   البيت،   الربّ   يبن  لم

  التربويّ   بدورهم  ومرافقتهم  العائلة   أعضاء  الحتضان  الرعايا   كهنة   مبادرات   تأتي   عام،  بشكل   االنسانّية 
  خرافي"   ارع    "أُتحبُِّني.   لخّدامه:   الرب  لنداء  تلبية  وزوجة،   وكزوجة  وأم،   كأب   مسؤولياتهم  على  لتوعيةوا

  األنطاكية  الكنيسة   خالله   من   تحاول  الذي  اإلغاثي   النشاط  إلى   اآلباء   تطرق   (.15  :21  )يوحنا 
  هذا   في   المبذولة  الجهود   على   وأثنوا  الصعبة.  الظروف   هذه   في   أبنائها   جانب   إلى   الوقوف

  أبرشية  من  الكهنة  انتقال  مسألة  أيضاا   وتناولوا  الروحية  المحاكم  واقع  أيضاا   اآلباء  تناول  الخصوص. 
  الئحة  في   تداولوا  كما   الخصوص.   بهذا  الكنسية   األصول   اتباع   ضرورة   على  وشددوا  أخرى   إلى

  قانون   لجنة  منها  ،المجمعية  اللجان  من  عدد    تشكيل   اآلباء  أقر   كما   وأقروها.  لألسقفية   األهلية
 والقديسين. القداسة ولجنة الحياة  علم أخالقيات  ولجنة  الشخصية األحوال

المقدس على التطورات األخيرة التي شهدته المجمع  آباء    أمريكا ا أبرشية  أطلع صاحب الغبطة، 
وبعد النظر في المعطيات    .تقاعده من رعاية األبرشية  الوي حف ز يالمطران جوز  تقديمالشمالية، و 

آباء المجمع تقاعد    قبل   ،األخيرة والتداول فيما هو لخير هذه األبرشية المباركة وسالمة مؤمنيها 
بشكل    أمريكاوشكروه على خدمته الطويلة للكنيسة األنطاكية وألبرشية  واستقالته  ف  يالمطران جوز 

الشمالية، غير عضو في المجمع األنطاكي    أمريكامتروبوليتاا سابقاا ألبرشية  خاص وقرروا اعتباره  
 .كما أعلنوا أن األبرشية أصبحت أبرشية شاغرة . المقدس

ونتيجة لشغور األبرشية، سيقوم صاحب الغبطة بتعيين معتمد بطريركي، لكي يتولى اإلشراف على  
 .اإلجراءات المتعلقة بملء الشغورإدارة األبرشية ريثما يتّم استكمال 

وأثنوا    من الخدمة في أبرشية أمريكا الشمالية   واستقالته  قبل اآلباء تقاعد األسقف باسيل عيسى و 
أمريكا   في  األنطاكية  واألبرشية  األنطاكي  الكرسي  خدمة  في  قضاها  التي  الكنسية  خدمته  على 

   الشمالية

اهلل، وحرصهم على  ب الشمالية المحروسة    أمريكاشية  أبر أكد آباء المجمع، احتضانهم ألبنائهم في  
تفعيل التعاون المثمر مع هيئات هذه األبرشية وأبنائها من أجل تمتين الروابط، وتوفير كل مقومات  

خر  ذالنمو والنجاح للشهادة األنطاكية على مدى هذه األبرشية التي هي فخر للكرسي األنطاكي و 
 .له
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أطلع صاحب الغبطة آباء المجمع، على ما تّم اتخاذه من تدابير تأديبية وإدارية وقانونية لمعالجة  
لي  الماوالتدقيق    الكنسي   وادي النصارى، بناءا لخالصة التحقيق   - األزمة التي طالت أبرشية عكار  

ستعانة بشركة  باال  اللذين أجريا من قبل اللجنة المجمعية التي شكلها غبطة البطريرك لهذه الغاية 
ملكية  إلى  ، والتي انتهت إلى نقل األموال العينية والعقارية  تدقيق مالي ومحاسبة مختصة ومرخصة

 .أبرشية عكار 

عّبر آباء المجمع المقدس عن فرحهم وشكرهم هلل على عودة الكنيسة األرثوذكسية في دولة مقدونيا  
الشمالية إلى الشركة اإلفخارستية مع الكنيسة األرثوذكسية الجامعة، وعن تطلعهم إلى أن يتم التوافق 

 .األرثوذكسي العام حول اسم هذه الكنيسة ووضعها القانوني في أقرب وقت

أسقفاا ووكيالا بطريركياا بلقب  آلباء األشمندريت رومانوس الحناة رئيس دير سيدة البلمند  انتخب ا
 أسقف سلوقية.  

يدعو اآلباء إلى رفع الحصار االقتصادي اآلثم المفروض على سوريا. وهو الحصار الذي يستهدف  
يهيب اآلباء باألسرة  أوالا وأخيراا اإلنسان السوري وينعكس أيضاا على دول الجوار هجرةا وتهجيراا.  

الدولية ضرورة تغليب منطق الحوار والتالقي بين الشعوب بدالا من فرض الحصارات التي تستهدف  
الشعب والمواطن بالدرجة األولى. يدعو اآلباء إلى تكثيف الجهود من أجل تغليب منطق الحوار  

ذه اآلونة ال زالت تثقل  والحل السياسي في التعامل مع األزمة السورية التي ومع انحسارها في ه
كاهل اإلنسان في سوريا غالءا وحصاراا وتهجيراا وصعوبة حياة  بعد أن أنهكته إرهاباا وخطفاا وحروباا.  
يشدد اآلباء على وحدة التراب السوري وعلى مبادئ المواطنة والعيش الواحد سبيالا للنهوض بسائر  

 المجتمعات والدول.

يعبر آباء المجمع عن حزنهم الشديد لما آلت إليه األوضاع في لبنان الحبيب، بسبب السياسات  
يناشدون   الحكم. وهم  ممارسة  في  دورها  عن  السياسي  الصراع  عزل  عن  الدولة  المدمرة، وعجز 
الدولة، واإلقالع عن اعتماد   إدارة موارد  المنظم في  الفساد  القائمين في السلطة، وضع حد لهذا 

المتحكمين  ال على  الطائلة  األرباح  وتدر  الشعب،  مآسي  في  تزيد  التي  المالئمة،  غير  سياسات 
بمصير البالد. كما يدعونهم لإلسراع في توفير الخدمات الحياتية الالزمة، والسعي لتخفيف هموم  
الناس المعيشية على كل الصعد، واالنصراف إلى وضع خطة إنقاذية للوطن بدل التلهي بمحاولة  

 .اذ مصالحهم وضمان استمرارهم في السلطةإنق

وأمام تقاعس الدولة وتلكؤها عن القيام بواجباتها، وفي ظل االختناق المعيشي الذي يصيب معظم  
اللبنانيين الذين باتوا عاجزين عن تأمين أبسط مقومات الحياة، والذين بات بعضهم يلقي بنفسه في  

االجتماعي، يعزي اآلباء أهل الضحايا، ويناشدون  قوارب الموت، هرباا من جحيم انعدام األمان  
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النمو   المسؤولين فتح ورشة اصالحية لرسم سياسية اقتصادية واجتماعية، ولوضع خطة تضمن 
المانحة   الجهات  جميع  ويشكرون  العام.  المال  وهدر  الفساد  مكامن  وتستأصل  االقتصادي، 

ين، ويثمنون عمل األبرشيات اإلغاثي  والجمعيات الخيرية التي تعمل على تخفيف معاناة اللبناني
واالجتماعي، ويدعون أبناءهم، والسيما القادرين من بينهم، في الوطن واالنتشار، إلى تمتين خدمة  

يناشد اآلباء الجميع إحقاق    .الحياة على إخوتهم المحتاجين  بة والتعاون في التخفيف من أثقال المح
   رح الذي لم يندمل منذ أكثر من عامين.العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت، ذاك الج 

يعّبر آباء المجمع عن رفضهم الشديد لكل ما يحكى حول شغور سّدة رئاسة الجمهورية. ويدعون 
تمام هذا االستحقاق الدستوري في موعده، وانتخاب  إإلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية و  السادة النواب

طريق االصالح والتعافي والنهوض واستعادة  رئيس للجمهورية مؤهل وقادر على وضع لبنان على 
 .دوره الريادي

جميع  ودعا اآلباء  .  ما جرى ويجري في فلسطين التي ُتتناسى قضيتها المحوريةتوقف اآلباء عند  
 القائلة بحّق العودة وضمان حق الشعب الفلسطيني.  قرارات الشرعية الدولية   إلى تطبيق العالم   دول

هللا أن ينير    ون يسأل العراق ومن أجل سائر شعوب وبلدان المنطقة كما و يصلي اآلباء من أجل  
لكي يتحسسوا أوالا وأخيراا آالم إنسان هذه  عقول المسؤولين عن مصائر الشعوب في العالم والمنطقة  

 الديار الذي يكتوي بنار الصراعات ويدفع من دمع ودم أبنائه ضرائب الحروب والصراعات.

عصف بعالمنا اليوم من أزمات ناتجة عن الصراعات بين قوى هذا العالم،  توقف اآلباء عند ما ي
ترخي بوطأتها بشكل خاص على المستضعفين في األرض وعلى الشعوب الفقيرة التي باتت مهددة  

على دور الكنيسة وقادتها  في ظل ما يشهده العالم من نزاعات، أكدوا  و المتها وبأمنها الغذائي.  بس
 . المصالحة من خالل نشر لطف المسيحفي العمل على تحقيق 

تابع آباء المجمع بألم عميق وحزن شديد األحداث المؤلمة في أوكرانيا والتي تترك ارتداداتها على  
العالم أجمع، ورفعوا صلواتهم الحارة من أجل السالم في أوكرانيا وفي العالم أجمع، ومن أجل أن  

منطق السالم واعتماد لغة الحوار من أجل تجنيب الجميع  يلهم الرب القدير أصحاب القرار تغليب 
 المزيد من الدمار والخسائر البشرية والمادية.

يتوجه اآلباء إلى أبنائهم في كنيسة أنطاكية أينما حلوا بسالم المحبة مشاركين إياهم في الصالة  
ع من أجل السالم  يصلي آباء المجمورافعين تضرعهم إلى رب كل معونة أن يكتنفهم بعونه اإللهي.  

العالم أجمع ويسألون المسيح يسوع رب   القلوب    السالم وإله    في  كل تعزية أن يضع سالمه في 
ويلمس العالم بنفحة محبته ومراحمه اإللهية ويبلسم جراح المحزونين في عالم  يتخبط ويتوق إلى  

 سالمه تعالى، له المجد إلى األبد آمين.  


