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االمقدسس ااألنطاكي االمجمع سرّ  أأمانة عن صاددرر بيیانن  

2016 حزيیراانن 6 في االبلمند٬،  

 

قراارر  

 االمقدسس ااألنطاكي االمجمع عقد ٬،االفائت أأيیارر 25 منذ االمفتوحة االسابعة ااالستثنائيیة ددووررتهھ إإططارر ضمن
 ووحضورر (االعاشر) يیوحنا االبطريیركك االغبطة صاحب برئاسة جلسة 2016،٬ حزيیراانن من االساددسس بتارريیخ
 االمجمع بشأنن ةاالمستقلّ  ةااألررثوذذكسيیّ  لكنائسل االمستجّدةة موااقفاال لتدااررسس ووذذلك ٬،االمطاررنة االساددةة

 جدوولل على االمطرووحة وواالموااضيیع االكبيیر") "االمجمع بـ هھھھنا إإليیهھ (االمشارر االمقدسس االكبيیر ااألررثوذذكسيّ 
 سساالمقدّ  االمجمع قراارر اررااالعتب بعيین آآخذيین االمجمع٬، هھھھذاا بشأنن االمناسب ااألنطاكيّ  االموقف ووالتخاذذ أأعمالهھ٬،

 أأنطاكيیة كنيیستَي ممثلي من لجنة "بتشكيیل يیقضي وواالذيي ٢۲٠۰١۱٦،٬ أأيیارر ٣۳١۱ بتارريیخ مسكونيیةاال للبطريیركيیّة
 "٬،االكبيیر االمجمع بعد مباشرةة عتجتم لكي االمسكونيیة٬، االبطريیركيیة فيیهھا االتنسيیق مسؤووليیة تتولى ووأأووررشليیم٬،

قطر. ددوولة في ااألنطاكيیة االحدوودد على ااألووررشليیميّ  لتعّديياا حلّ  على االعمل بهھدفف ووذذلك  

 

  ٬،ةاالمستقلّ  ةااألررثوذذكسيیّ  االكنائس موااقف ددررااستهھم بعد االمجمع آآباء الحظ ووإإذذ

 االكبيیر االمجمع أأعمالل جدوولل على االمدررجة االموااضيیع معظم بشأنن االكنائس هھھھذهه من عددد موااقف أأننّ  .1
 االكبيیر االمجمع إإلى االمحالة االوثائق بعض يیرفض االكنائس من عدددااً  ووأأنن متباعدةة٬، ززاالت ما

؛االمقّدسة مجامعهھم عن صاددررةة ووصريیحة ووااضحة قرااررااتت إإلى باالستنادد ووذذلك ٬،ةاالحاليیّ  بصيیغتهھا  

 وولتكلفتهھ االكبيیر٬، للمجمع ةاالتنظيیميیّ  بالنوااحي تتعلق جوهھھھريیة تحفظاتت بديييیُ  االكنائس من عدددااً  ووأأننّ  .2
 ةااألررثوذذكسيیّ  االكنائس ررؤؤساء ةقمّ  في االشأنن بهھذاا عليیهھ ااالتفاقق تمّ  ما ووضع وولكيیفيیة ة٬،االماليیّ 
  ؛االتنفيیذ موضع )2016 شامبيیزيي٬،(

 ظاتهھاتحفّ  فيیهھ تعّددد مجمعيیًا قرااررااً  2016 حزيیراانن1 بتارريیخ ااتخذتت قد ةاالبلغارريیّ  االكنيیسة ووأأننّ  .3
 ااستمراارر مع الحق تارريیخ إإلى االكبيیر االمجمع اانعقادد تأجيیل االمسكوني االبطريیركك قدااسة من طلبتوو

هھ؛فيی تشارركك لن ووإإالّ  ٬،لهھ االفعالل االتحضيیر  

ً  قرااررااً  ااتخذتت قد ررووسيیا كنيیسة ووأأننّ  .4  ااجتماعع عقد فيیهھ تقترحح ٢۲٠۰١۱٦ حزيیراانن ٣۳ بتارريیخ مجمعيیا
 إإجماعع إإلى االوصوللوو االعالقة االمسائل لدررااسة االكبيیر٬، االمجمع اانعقادد تارريیخ يیسبق تمهھيیديي

 مبدأأ ااحتراامم ضرووررةة على ددووتشدّ  كما ٬،ةاالمجمعيیّ  االوثائق على االكنائس مالحظاتت بخصوصص
؛االمجمع هھھھذاا في ةاالمستقلّ  االكنائس جميیع مشارركة خاللل من االتواافق  

 

  االمقدسس: ااألنطاكي االمجمع آلباء تبيین ووإإذذ
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 االكبيیر ااألررثوذذكسي للمجمع االدااخلي االنظامم بشأنن ظاتهھاووتحفّ  ةااألنطاكيیّ  االكنيیسة مالحظاتت أأننّ  .1
 ما شامبيیزيي في االمنعقدةة ااألررثوذذكسيیة االكنائس ررؤؤساء ةقمّ  ااتخذتهھا االتي االقرااررااتت ووالئحة االمقدسس
 بعيین هھھھاأأخذ يیتم لم ااألنطاكيیة٬، االكنيیسة توقعهھما لم ووثيیقتانن ووهھھھما 2016،٬ االثاني كانونن 28وو 21 بيین

 وواالتي االمشتركك سيّ ااألررثوذذك االعمل في عليیهھا فقاالمتّ  ااألسس بخالفف االساعة٬، هھھھذهه حتى ااالعتبارر
 للمجمع االتحضيیريي للعمل إإططالقهھ عند ااألوولل أأثيیناغوررااسس االمسكوني االبطريیركك قدااسة أأررساهھھھا
  ؛كافّة االقرااررااتت على االمستقلة االكنائس إإجماعع بتتطلّ  وواالتي ٬،االكبيیر

 االكبيیر االمجمع أأعمالل جدوولل على مدررجة ززاالت ما وومواانعهھ٬، االزووااجج بسرّ  قةاالمتعلّ  االوثيیقة أأننّ وو .2
وررجيیا؛يیج ووكنيیسة ةااألنطاكيیّ  االكنيیسة قبل من توقيیعهھا عدمم من بالرغم ووذذلك  

 لعمل تقيیيیم أأيي ددوونن من االكبيیر٬، االمجمع أأعمالل جدوولل على ددررججأأُ  قد ااالنتشارر موضوعع أأننّ وو .3
 ميیقيیّ  خاصص ااجتماعع عقد بضرووررةة رراالمتكرّ  ااألنطاكيیة االكنيیسة موقف بتجاهھھھل ااألسقفيیة٬، االمجالس
 االمجالس هھذههف .راالكبيی االمجمع اانعقادد قبل لهھا االمناسبة االكنسيیة االحلولل وويیقترحح االمجالس هھھھذهه عمل
 أأالّ  على نتشارر٬،ااال لمسألة سليیم قانوني حلّ  أأجل من ااألررضيیة تهھيیّئ اانتقاليیة "كمرحلة نشئتأأُ  قد

 حلّ  بإيیجادد ااألخيیر هھھھذاا يیقومم بحيیث االكبيیر٬، االمجمع اانعقادد تارريیخ ااألررضيیة تهھيیئة مرحلة تتعّدىى
 االمؤتمر ااتخذهه االذيي ااألررثوذذكسي ااالنتشارر بشأنن االقراارر نص من .بب.1 (فقرةة االمسألة" لهھذهه قانوني

-6 شامبيیزيي٬، االراابع٬، االتمهھيیديي ااألررثوذذكسي  عمل تقيیيیم االضروورريي من لذاا ).2009 حزيیراانن 12
 ااالنتشارر لمسألة مباشرةة ااألخيیر هھھھذاا ىىيیتصدّ  ال كي االعتيید٬، االمجمع اانعقادد قبل االمجالس هھھھذهه
تحضيیريي؛ عمل أأيي ددوونن من ااألسقفيیة االمجالسوو  

 بالرغم ووذذلك ااألعمالل جدوولل من أأززيیل قد "االفصح تعيیيید ووتوحيید االكنسيیّة "االرززنامة موضوعع ننّ أأ .4
 يینتظر االذيي ااألنطاكي االكرسي في االمؤمن سيااألررثوذذك للشعب بالنسبة موضوععاال هھھھذاا أأهھھھميیة من
االشأنن؛ بهھذاا ررعائيیًا موقفًا االجامعة ااألررثوذذكسيیة االكنيیسة من  

 ضضاالمفترَ  من كانن وواالذيي ٬،ااآلخريین االمسيیحيیيین مع االقائمة االحوااررااتت بتقيیيیم االمتعلق االقسم ننّ أأ .5
 االكنيیسة "عالقة حولل االوثيیقة في يیُدررجج أأنن على االكبيیر٬، االمجمع تسبق قريیبة فترةة في إإعدااددهه

؛ااآلنن حتى مضمونهھ على وواالتواافق إإعدااددهه يیتم لم "٬،االمسيیحيّ  االعالم باقي مع ااألررثوذذكسيیة  

 في إإددررااجهھ بغيیة مضمونهھ على ااالتفاقق إإلى بحاجة "إإعالنهھ ةووكيیفيیّ  االذااتيّ  ااالستقاللل" موضوعع ننّ أأ .6
؛ االكبيیر االمجمع أأعمالل جدوولل على ةاالنهھائيیّ  صيیغتهھ  

 ٬،وواالتحضيیرييّ  ااإلعدااددييّ  االعمل في ةااألررثوذذكسيیّ  للكنائس وواالفاعلة ةاالحقيیقيیّ  االمشارركة نعداامماا أأننّ  .7
 قد تهھاإإدداارر ةووكيیفيیّ  االمجمع جلساتت ببرنامج يیتعلق فيیما االوضوحح ووغيیابب ٬،االسرّ  أأمانة عمل ووبطء
  ة؛االمجمعيیّ  االمدااووالتت تعثر إإلى يييیؤددّ  أأنن يیمكن االذيي ااألمر ااألخيیرةة٬، ةااإلعداادديیّ  االمرحلة ااوططبع

 تأجيیل باقترااحهھ 2016،٬ أأيیارر 31 بتارريیخ االمسكونيیة االبطريیركيیة عن االصاددرر ااألخيیر قراارراال أأننّ  .8
 االكبيیر ااألررثوذذكسي االمجمع بعد ما إإلى ااألووررشليیميیة االبطريیركيیة مع للخالفف حلّ  عن االبحث
 كما معهھا٬، ااألنطاكيّ  وواالتجاووبب )2016 نيیسانن 5( االمسكوني االبطريیركك مباددررةة يیتجاهھھھل ٬،االمقدسس
 هھيیمكن ال ااألخيیر فهھذاا .االمقدسس االكبيیر ااألررثوذذكسي االمجمع على ووتدااعيیاتهھا االمسألة عمق وويیتجاهھھھل

 هھذاال ااإلفخاررستيّ  االطابع بسبب ووذذلك ٬،يینررسوليیتَ  يینكنيیستَ  بيین االشركة قطع ظظلّ  في يینعقد أأنن
 ووحيید خيیارر أأمامم ااألنطاكيیة االكنيیسة يیضع إإنّما ٬،ههاانعقادد أأبواابب على االقراارر هھھھذاا صدوورر ووأأننّ  لمجمع.اا
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 إإيیجادد عدمم بسبب ااالفخاررستيیا في ااالشترااكك ددوونن من االكبيیر االمجمع في االمشارركة ووهھھھو مقبولل غيیر
 بيیانن (ررااجع سنوااتت ثالثث من أأكثر منذ االمستمرّ  ااألووررشليیميیة االبطريیركيیة لتعّديي نهھائيّ  حلّ 

  .االخالفف) هھھھذاا بخصوصص 2016،٬ حزيیراانن 1 بتارريیخ ااألنطاكيّ  االمجمع

ً  بعدااً  أأخذتت قد ااألووررشليیميّ  االتعّديي مسألة أأننّ وو .9  االبطريیركيیة ااددعاءااتت بفعل ووخطيیرااً  مقلقا
 االحدوودد ضمن ووااقعة لهھا أأخرىى مناططق بتبعيیّة ٬،أأنطاكيیة بطريیركيیة مع مرااسالتهھا في ٬،ااألووررشليیميیة

؛ااألنطاكيّ  للكرسي ةاالقانونيیّ   

 حرصت ذيياال ااألمر ااألررثوذذكسيیة٬، االوحدةة صونن في جهھدااً  تأللُ  لم ااألنطاكيیة االكنيیسة إإنن حيیثوو
 بقيیتْ  ووقد 1961،٬ االعامم في االمقدسس االكبيیر االمجمع اانعقادد على االعمل فكرةة اانطالقق منذ ووأأكّدتهھ عليیهھ
 في ساهھھھما ننااااللذَ  ٬،االراابع غناططيیوسسإإ االبطريیركك ووأأررساهه االراابع االيیاسس ككاالبطريیر ددّشنهھ االذيي للنهھج أأميینة
 على تثابر االعاشر يیوحنّا بطريیركهھا شخص في االيیومم ووهھھھي قدماً. االكبيیر للمجمع االتحضيیرييّ  االعمل ددفع
ووتضحيیة؛ ووثباتت بحرصص االوحدةة هھھھذهه صونن  

 ةااألررثوذذكسيیّ  االكنائس ررؤؤساء ةقمّ  قرااررااتت على توقّع لم كونهھا ررغم ٬،ااألنطاكيیة االكنيیسة إإنن حيیثوو
 االكبيیر ااألررثوذذكسي للمجمع ريیةاالتحضيی االلجانن في "تدبيیريیاً" ااشتركت فقد ٬،)2014 (آآذذاارر االفنارر في

 االكنائس ررؤؤساء ةقمّ  في ثم 2015،٬ شامبيیزيي في االخامس االتمهھيیدييّ  االمؤتمر أأعمالل ووفي االمقدسس
 ااشتركت فإنهھا ااألخيیرةة٬، االقمة قرااررااتت على توقع لم أأنهھا ووررغم .2016 شامبيیزيي في ااألررثوذذكسيیة
 تسهھيیل سبيیل في ووذذلك ٬،االمقدسس االكبيیر ااألررثوذذكسي للمجمع االتحضيیريیة االلجانن عمل في "تدبيیريیاً"
 كافة بحلّ  االرجاء يیحدووهھھھا االسابقة٬، االعقودد مرّ  على فعلت كما ووموااكبتهھ٬، االمشتركك ااألررثوذذكسي االعمل
االمجمع؛ هھھھذاا اانعقادد قبل االعالقة االمسائل  

 ٬،االمعاصرةة االكنيیسة حيیاةة في ووااألجمل ااألكبر ٬،االحدثث هھھھذاا أأعطت قد ااألنطاكيیّة االكنيیسة إإنن حيیثوو
 .مؤمنيیهھا جميیع متناوولل ووفي االعربيیة باللغة متوفرةة االتحضيیريیة ووثائقهھ كل بجعل يیستحقهھا٬، االتي تهھمكان
ووثائقهھ. بشأنن االمناسبة االتعديیالتت ووااقترااحح االتحضيیريي االعمل بمراافقة ااألنطاكيّ  االمجمع قامم ووقد هھھھذاا٬،  

 تحولل أأجيیالل٬، منذ لهھ االتحضيیر يیتم االذيي ٬،االمقدسس االكبيیر االمجمع اانعقادد أأنن ممتقدّ  اممّ  نيیتبيیّ  ووحيیث
 على االمدررجة بالموااضيیع قيیتعلّ  فيیما ااإلعداادد من مزيید إإلى بحاجة ززاالل ما ووهھھھو كثيیرةة٬، صعوباتت ددوونهھ
؛أأعمالهھ ووإإددااررةة االتئامهھ ةلكيیفيیّ  ةووااإلجراائيیّ  ةاالعمليیّ  بالتفاصيیل قيیتعلّ  ووفيیما أأعمالهھ٬، جدوولل  

 ووررغم ٬،هھاتارريیخ في ااألكبر تُعتبر خانقة٬، أأززماتت من تعانيیهھ ما ررغم ٬،ااألنطاكيیة االكنيیسة إإنن حيیثوو
ً  أأبناؤؤهھھھا٬، يیعيیشهھا االتي وواالحيیاتيیة ااإلنسانيیة ااألووضاعع  جهھدااً  توفّر لم وواالعرااقق٬، وولبنانن سورريیا في خصوصا

ً  ووال  ٬،االحاضرةة أأيیامنا في االمجمع اانعقادد إإلى ااآليیلة االمساعي ووتسهھيیل توفيیق أأجل من صالةة٬ً، ووال ووقتا
؛منهھا عانيت االتي ووااالقتصادديیة ةااإلنسانيیّ  االضائقة كلّ  ررغم ٬،فيیهھ شارركةوواالم  

 بأنن يیوحي يین٬،ررسوليیتَ  يینكنيیستَ  بيین االشركة قطع ظظلّ  في اانعقد لو ٬،االمجمع هھھھذاا إإنن حيیثوو
 االمجمع يیفقد ما االمقدسة٬، ااإلفخاررستيیة في ااالشترااكك ددوونن ممكنة االمجمعيیة االمدااووالتت في االمشارركة
ً  تخذّ يیل ااإلكليیزيیولوجي هھططابع االثابت؛ االمجمعيّ  ااألررثوذذكسيّ  لتقليیداا بخالفف إإدداارريیا٬ً، ططابعا  

ً  بيیتطلّ  االذيي ااألمر ة٬،ااألررثوذذكسيیّ  االوحدةة عن للتعبيیر يینعقد ماإإنّ  االمجمع هھھھذاا إإنن حيیثوو  من مناخا
 من كبيیر عددد حولل االتواافق بناء إإلى يیقودد مما االيیومم٬، إإنسانن ررعايیة ووهھھھاجس االمسيیح في ووااألخّوةة االمحبة
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 على جماععووااإل أأعمالهھ في تهھامشاررك ووضمانن ٬،االمستقلة ااألررثوذذكسيیة االكنائس جميیع بيین االموااضيیع
  ؛قرااررااتهھ

 خيیبتهھ عن رعبّ  ووووثائقهھ٬، االمجمع أأعمالل جدوولل على ااططالعهھ ووبعد االمؤمن٬، االشعب إإنن حيیثوو
 االمنحى من قلقهھ عن رووعبّ  االشبابب٬، قضايیا ماووالسيیّ  هھ٬،توااجهھ االتي للتحّديیاتت يیتطّرقق ال هھأأنّ  من االكبيیرةة
ً  يياالتصدّ  أأيي اانعقاددهه: ووررااء كانت االتي ةااألساسيیّ  االرؤؤيیة يیخالف وواالذيي االمجمع هھھھذاا خذههااتّ  االذيي  معا
  ؛االيیومم عالم في ووااحدةة شهھاددةة بغيیة االعصر هھھھذاا في ةااألررثوذذكسيیّ  االكنيیسة توااجهھ االتي يیاتتللتحدّ 

 
يیلي: ما باإلجماعع سساالمقدّ  ااألنطاكيّ  االمجمع آآباء ررقرّ  فقد  

 
 أأثاررتهھا االتي ظاتتاالتحفّ  جميیع حولل االتواافق بناء أأجل من االعمل االمسكونيّ  االبطريیركك قدااسة إإلى االطلب .1

 االتي ةاالزمنيیّ  االفترةة خاللل ووذذلك ٬،االمقدسس االكبيیر المجمعب قةوواالمتعلّ  ةاالمستقلّ  ةااألررثوذذكسيیّ  االكنائس
 تطلب ةااألنطاكيیّ  االكنيیسة فإننّ  االتواافق٬، هھھھذاا بناء رتعثّ  حالل ووفي .االمجمع هھھھذاا اانعقادد تارريیخ عن ناتفصل
 جميیع بيین ةاالسالميیّ  االعالقاتت فيیهھ رتتوفّ  الحق٬، تارريیخ إإلى االمقدسس االكبيیر االمجمع اانعقادد تارريیخ تأجيیل
 االدااخلي امهھوونظ االمجمع موااضيیع حولل ااألررثوذذكسيّ  ااالجماعع فيیهھ وويیتأمن ة٬،االمستقلّ  االكنائس
  ة؛االعمليیّ  ووإإجرااءااتهھ

 تحولل االتي ااألسبابب جميیع ززوواالل حيین إإلى االمقدسس االكبيیر االمجمع في ااألنطاكيّ  االكرسيّ  مشارركة عدمم .2
 على ااألووررشليیميّ  ييللتعدّ  نهھائيّ  حلّ  إيیجاددب ذذلكوو ٬،االمجمع أأعمالل خاللل االشكر سرّ  في ااالشترااكك ددوونن
  ؛ااألووررشليیميیة ةاالبطريیركيیّ  مع االشركة قطع عنهھ نتج ذييوواال ااألنطاكيّ  االكرسيّ  حدوودد

 االكبيیر االمجمع في ةاالمستقلّ  ااألررثوذذكسيیة االكنائس جميیع مشارركة تتواافر أأنن أأهھھھميیة على مجددًداا االتأكيید .3
ً  ووذذلك ٬،ووإإجماعهھا حضوررهھھھاب قرااررااتهھ خذتّ تُ  ووأأنن االمقدسس  عليیهھ قامم االذيي ااألساسس لمبدأأاا مع اانسجاما
. االجامعة ةااألررثوذذكسيیّ  االكنيیسة لوحدةة صونًاوو ٬،االمجمع  

ااتخاذذهه. ووموجباتت ااألنطاكي االموقف بمضمونن اووإإبالغهھ ااألررثوذذكسيیة االكنائس كافة مخاططبة .4  

 في االكنيیسة االقدسس االرووحح لهھميی أأنن أأجل من االصالةة في ررعاتهھم مع ااالشترااكك االمؤمنيین إإلى االطلب .5
.االعالم في للمسيیح االوااحدةة شهھاددتهھا أأجل من االوحدةة نحو مسيیرتهھا  

 
االملزمم. هھھھو االعربي االنص  


