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 كي األرثوذكسّي المقّدسابيان صادر عن المجمع األنط

 

اجتمع آباء ، ٢٠١٣يه الثالث عشر من آذار يف العاشرة والنصف من صباح يوم األربعاء الواقع ف
ا العاشر، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنّ المع األنطاكي املقدَّس يف دير سيدة البلمند البطريركي 

انتباق قدس األردندريم مراريوس من قبا المع املقّدس لبطريركّية  الوضع الناجم عنلتدارس 
، ألن هذا ٢٠١٣آذار  ٤األرثوذكس املقدسّية األورشليمّية بصفة "رئيس أساقفة قطر" يوم اإلثنني يف 

 يف سأعءاء المع املقدَّ  وبعد التداول وموافقة االنتباق خيالف القوانني الرنسّية األرثوذكسّية اجلامعة.
م على كافة املؤمنني وعلى سائر مِّ البيان التايل والذي عُ  عن االجتماع ، صدرالوطن وبالد االنتشار

 الرنائس األرثوذكسّية املستقّلة.

 
 انــيــبــال

، ويف ظا الظروف العصيبة واآلالم اليت تعصف حب الغبطة البطريرك يوحنا العاشربدعوة من صا
داولوا مع يف الوطن بعد أن تاجتمع مطارنة الررسي األنطاكي املقّدس  ،اواليت يعاين أبناؤنا منه مبنطقتنا

خووتم مطارنة االنتشار اجلرح الذي سببه انتباق ورسامة األردندريم مراريوس بصفة "رئيس أساقفة 
، وقد استهاَّ صاحب الغبطة االجتماع باستعرا  اططوا  اليت قام با من قبا البطريركية األورشليميةقطر"
بعد االتصال برافة املطارنة أعءاء المع األنطاكي  ،. خذعرب وسائا االعالم ورب االنتباق مساعهفور 

قام يف مرحلة أوىل بتبليغ رسالة شفهية لغبطة بطريرك أورشليم وقداسة البطريرك املسروين، أتبعها  املقّدس،
مي املقّدس برفع األق املرسا خىل مدينة "بقرار المع األورشلي َتفاُجئهعن برسالة وطية هلما عّرب فيها 

، وذلك مبعزل عن البطريركّية األنطاكّية اليت "رئيس أساقفة قطر"الدوحة خىل درجة األسقفّية وخعطائه لقب 
ُيَسقَّف عليها مطراٌن تابٌع  ال يسوغ أنحيث أنه اجلغراّيف القانوّين. تقع دولة قطر ضمن حدود مداها 



واّصة وأن للبطريركّية األنطاكّية مطرانًا شرعًيا على كّا منطقة اطليج العرّيب،  لرنيسة أرثوذكسّية أورى،
وأال " وقد رجا صاحب الغبطة يف رسالته املعنيني بأن يُعيدوا النظر بقرارهم. "سيادة املرتوبوليم قسطنطني

ه، من وارج نطاق رسوّيل ال ميرنه قبول أّي أسقف على أرضلاالرسامة، ألن كرسينا األنطاكّي  هذه تتمّ 
  ،وأّي  أمر آور ،قلوبنا مفتوحة للقائرم ومعاجلة هذا األمر" " وقد عّرب أنّ ...سلطته الرنسّية القانونّية

 كإووٍة بروح املسيح الذي وحده جيمعنا."

 قام يف مرحلة الحقة بتعميم هذه الرسالة على، على رسالتيه ردّ مل يتلّق صاحب الغبطة أي  وخذ
وقد أبلغ صاحب الغبطة التمعني أنه وبالرغم من كا اجلهود  رثوذكسّية املستقّلة.ألرؤساء الرنائس ا

 م الرسامة يوم األحد يف العاشر من آذار اجلاري.متَّ  األووية واملساعي

وعّربوا بإمجاع احلاضرين وموافقة مجيع مطارنة االنتشار عن  ،أثىن اآلباء على جهود صاحب الغبطة
 املوقف التايل:

سّي قرار البطريركّية األورشليمّية بإنشاء رئاسة أساقفة على أر  تـُْعَتَرب كنسًيا تابعة للرر  - ١
من قبا الرنيسة األورشليمّية على  عن غري حقّ  تدوالً  اجلدل،را ال يقبا شب ،األنطاكّي املقّدس، يعترب

قا  الرنائس األرثوذكسّية يت ترعى عالأر  الرنيسة األنطاكّية، وبالتايل يشّرا جتاوزًا للقوانني الرنسّية ال
 .خحداها باألورى

من ناحية أورى، الرعّية األرثوذكسّية يف الدوحة، يف دولة قطر، ُمَروَّنة من أرثوذكس من جنسّيا  
قد سهر قدس األردندريم مراريوس، مشرورًا، على تأمني حاجاتا الرعائّية، دون أن خيرج ذلك و  .خمتلفة

 ، ال أكثر وال أقا.الرنسيّ  الرعائيّ لرنسّي املؤّقم الذي يهدف خىل تسهيا العما عن خطار التدبري ا
، من أّي نوع كان، للبطريركّية منح أّي حق كنسيّ  جلهةتأويا  أيّ  هذا التدبري الرعائيّ  ال حيتما وبالتايل

ليت تقع ضمن نطاق كنيسة أرثوذكسّية أورى، على هذه املنطقة من اطليج العرّيب ا  ةيّ ألاألورشليمّية أو 
 السيادة الرنسّية القانونّية لبطريركّية أنطاكية وسائر املشرق للروم األرثوذكس.

أسقف على أر  ب تعرتفلن و  ترفض الرنيسة األنطاكّية وطوة البطريركّية األورشليمّية، ،لذلك
األورشليمّية خصالح قطر من وارج نطاق سيادة الررسّي الرسوّيل األنطاكّي، وتطلب من البطريركّية  دولة

وتأما أن ال تءطّر خىل اختاذ مواقف تصا خىل قطع الشركة مع الررسّي  الوضع يف أسرع وقم.
اتفاقّيا  جنيف احلاصلة من قبا اللجان ة ويف األورشليمّي، وخىل خعادة النظر يف العالقا  األرثوذكسيّ 

 يعود خىل االنتشار األرثوذكسّي. الربري املقّدس، ومن ضمنها ما األرثوذكسيّ  التحءرييّة للمجمع



الوضع الذي يعانيه مسيحّيو املنطقة حيّتم علينا العما على تفادي كا ما من شأنه أن  - ٢
وشهادتم. فاملسيحيون العرق مدعوون لتدعيم التواصا بينهم ملواجهة التحّديا   يهدد وحدة املؤمنني

وتعي الرنيسة األنطاكّية الدور  ة سالم، وأوّوة.مخري  تشّرا وطرًا على أوطا�م، فيرونونالرثرية اليت 
 التارخيّي والريادّي الذي تلعبه يف هذا الال، وطًنا ومهجرًا، ولن تتبّلى عنه أبًدا. 

 أساقفةٍ  خن االستمرار يف جتاها الواقع الذي أحدثته رسامة األردندريم مراريوس رئيسَ  - ٣
توّد أن تستبعدها مءطرًة خجراءا  يف املستقبا  تتبذأن سيحتم على البطريركية األنطاكية  ،على قطر

 احملبة اليت "تتأىنّ  هذه . ولذلك وبسبببسبب احملّبة اليت تريد أن ترعى العالقا  بني الرنائس األرثوذكسّية
أن تعيد األمور خىل نصابا  نرجوأمام املساعي السالمية اليت وخفساحًا يف الال ، )٤:١٣كور   ١( وترفق"
نوين، فإن الرنيسة األنطاكية سترّثف تواصلها مع الرنائس الشقيقة لشرح موقفها، عّلها تتفادى ما القا

 ميرن أن يتهدد الرنيسة اجلامعة من خماطر.

 

  ٢٠١٣آذار  ١٣، يف صدر عن املقّر البطريركّي يف البلمند

 

 


