
نظـام داخلي
لبطريركيَّة القــد�س لال تـني

ب�أمر املدّبر الر�سويل
رئي�س االأ�ساقفة بيريباتي�ستا بيت�ساباال

القد�س
حزيران 2020



LPPRESS
JERUSALEM

مطبعة البطريركية الالتينية - بيت ج�ال
القد�س - 2020





نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني 4



5نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني



نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني 6

نظام داخلي لبطريركية القد�س لالتني

حزيران 2018

املقدمة
املع�ين  الداخلي  النظ�م  هذا  يف  الواردة  والعب�رات  للكلم�ت  يكون   -1 املادة 

املخ�س�سة له� اأدن�ه، م� مل يدل الن�س على خالف ذلك:
البطريرك: بطريرك بطريركية القد�س لالتني - القد�س.   -

البطريركية: بطريركية القد�س لالتني - القد�س.  -
الك�ثوليكية  للكني�سة  الق�نوين  احلق  جمموعة  )ح.ق.(:  الق�نوين  احلق   -

الالتينية
الوكيل: وكيل بطريركية القد�س لالتني - القد�س  -

الكوري� االأبر�سية: جمموعة الدوائر التي تقوم ب�الأعم�ل يف القد�س.  -
الن�ئب البطريركي: اأ�سقف اأو ك�هن عنده تفوي�س ع�م للخدمة يف منطقة   -

اأو جم�عة معينة.
االإكلريو�س: االأ�س�قفة والكهنة وال�سم�م�سة.  -

املادة 2-البند 1- جمموعة احلق الق�نوين للكني�سة الك�ثوليكية الالتينية هو مرجعية 
هذا النظ�م. يف ح�ل وجود اأي تع�ر�س بني هذا النظ�م واحلق الق�نوين، يتم اتب�ع 

احلق الق�نوين.
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البند 2 - الن�س االأ�سلي لهذا الق�نون هو الن�س يف اللغة العربية. ويف ح�لة   
وجود اأي تع�ر�س مع الن�سو�س يف اللغ�ت االأخرى، يتم الرجوع اإىل الن�س العربي.

الروؤية الروحية والرعوية
املادة 3- بطريركية القد�س لالتني هي جزء من �سعب اهلل، وَكَلْت الكني�سة العن�يَة به 
اإىل البطريرك ب�سفة راٍع له، ب�لتع�ون مع جم�عة الكهنة، بحيث توؤلف، ب�رتب�طه� 
ب�أ�سقفه� يف الروح القد�س، ب�الإجنيل واالإفخ�ر�ستي�، كني�سة خ��سة، فيه� توجد حق� 

وتعمل كني�سُة امل�سيح الواحدة املقد�سة اجل�معة الر�سولية )راجع ح.ق. 369(.
املادة 4- ت�سمل بطريركية القد�س لالتني كل من فل�سطني وا�رسائيل واالردن وقرب�س 
مع  ب�لتع�ون  البطريرك  رع�يته�  على  ويقوم  ب�لعربية،  الن�طقة  امل�سيحية  واجلم�عة 
النواب البطريركيني والكهنة. ويف هذه الكني�سة تتحقق الكني�سة اجل�معة ب�أكمله�.

املادة 5- ترتبط البطريركية ب�ل�رسكة الواحدة مع جميع الكن�ئ�س الك�ثوليكية على 
مث�ل وحدة الث�لوث القدو�س، ومث�ل وحدة الكرمة واالأغ�س�ن، حيث امل�سيح هو 

الكرمة، ونحن جميعً� اأغ�س�ن هذه الكرمة الواحدة.
املادة 6- كني�سة القد�س هي الكني�سة االأم وهي مك�ن اجلذور للم�سيحيني ق�طبة يف 
نت  الع�مل كله. ومن هن� انطلق الر�سل يحملون الب�رسى ال�س�رة اإىل الع�مل ب�أ�رسه. وفيه� كوَّ
جم�عة املوؤمنني االأولني الكني�سة االأوىل. ويف هذه البالد توا�سل الكني�سة عمل ور�س�لة 

الكني�سة االأوىل عرب تقلب�ت الت�ريخ، وب�ال�سرتاك مع ب�قي كن�ئ�س االأر�س املقد�سة.

ميزات كني�ستنا املحلية
يف  الك�ثوليكية  الكني�سة  اأنه�  لالتني  القد�س  بطريركية  تتميز   -1 البند   -7 املادة 
للتعرف  ب�ل�سعي  االأخرى،  الكن�ئ�س  ال�رسكة مع كل  اإىل  املقد�سة وت�سبو  االأر�س 

على تق�ليد الكن�ئ�س االأخرى واحرتامه� للتنوع الكن�سي والتع�ون معه�.
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البند2- لكني�ستن� ُبعد ع�ملي يربطه� ارتب�طً� وثيقً� ب�لكني�سة اجل�معة. ومع كونه�   
موجودة يف بقعة جغرافية معينة، اإال انه� ت�سمو فوق حدوده�، ففيه� ن�س�أت امل�سيحية 
وفيه� يلتقي حج�ج الع�مل، وت�سرتك يف رع�ية املوؤمنني مع ب�قي الكن�ئ�س وتتواجد 
الدي�ن�ت. و�س�ئر  واالإ�سالم،  اليهودية  التوحيديتني،  الدي�نتني  مع  البالد  هذه  يف 

البند 3- يف كني�ستن� جمعي�ت رهب�نية وجم�ع�ت مكر�سة متنوعة، ر�س�لته�   
هي ال�سالة والدرا�سة اأو خدمة االأم�كن املقد�سة اأو خدمة الرع�ي� خدمة مب��رسة يف 

العمل الرعوي اأو يف املوؤ�س�س�ت العلمية اأو االجتم�عية.
البند 4- االأم�كن املقد�سة جزء من هويتن� وروح�نيتن� ور�س�لتن�.  

ر�سالة كني�ستنا البطريركية
امل�سيح  ال�سيد  ر�س�لة  موا�سلة  هي  الالتينية  البطريركية  ر�س�لة   -1 البند   -8 املادة 
�س�ئر  مع  والتن�سيق  ب�الإتف�ق  ب�أ�رسه،  الع�مل  يف  الك�ثوليكية  الكني�سة  مع  ب�الحت�د 

البطريرك�ت والكن�ئ�س يف القد�س وال�رسق.
بعني  اآخذين  اهلل  كلمة  اإعالن  هي  لالتني  القد�س  بطريركية  ر�س�لة   -2 البند   
ملت�سقني  فنبقى  فيه�،  اهلل  اأرادن�  التي  والدينية  والكن�سية  االإن�س�نية  البيئة  االعتب�ر 

بك�مل جمتمعن� الب�رسي ب�آالمه واآم�له.
البند 3- تتطلب هذه الر�س�لة احلوار مع امل�سلمني واليهود، ويهدف احلوار   

اإىل االإ�سغ�ء ملعرفة االآخر، واإ�سم�عه �سوتن� ليعرفن�.
واأن  االخرى  الكن�ئ�س  ومع  كني�ستن�  يف  ال�رسكة  الر�س�لة  تتطلب   -4 البند   
يكون العمل امل�سكوين يف �سبيل وحدة امل�سيحيني جزءاً ه�مً� من حي�تن� الكن�سية 

ومن العمل الرعوي.
البند 5- من �سمن ر�س�لة الكني�سة العمل من اأجل العدالة وال�سالم وامل�س�حلة   
واالقت�س�دي  ال�سي��سي  اال�ستقرار  عدم  تع�ين  التي  بالدن�  يف  االإن�س�ن  وكرامة 
واالجتم�عي. وهذا يتطلب تربية املوؤمنني على حتمل م�سوؤوليتهم كمواطنني وموؤمنني.



9نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني

الق�سم االأول

مبادئ عامة

الواحد  الكهنوت  يجمعهم  واحدة،  ع�ئلة  االأبر�سي  االإكلريو�س  يوؤلف   -9 املادة 
والر�س�لة الواحدة.

وهي  واملحبة،  واالأ�رسار  الكلمة  خدمة  على  الرعوية  اخلدمة  تقوم   -10 املادة 
اولوي�ت عمل الكني�سة. وتتم هذه اخلدمة ب�لتع�ون بني اال�س�قفة والكهنة والرهب�ن 
والراهب�ت واملكر�سني واملكر�س�ت وال�سم�م�سة والعلم�نيني. هذا التع�ون يتم اوال 
يف م� بني كهنة الرع�ي� من كهنة البطريركية اأواًل، ومن ثم مع كهنة الرع�ي� االآخرين 
من اجلمعي�ت الرهب�نية، ومن الكن�ئ�س االأخرى، الك�ثوليكية اأو غري الك�ثوليكية، 
بروح االنفت�ح واحلوار مع املجتمع املحلي، ومع �س�ئر مكون�ت املجتمع الدينية 

والعرقية وغريه�.
املادة 11- جميع الكهنة مت�س�وون يف احلقوق والواجب�ت.

االأبر�سي وحدهم، ومن هم يف  االإكلريو�س  على  ينطبق  الق�نون  هذا  املادة 12- 
حكمهم يف فرتة تقدمي اخلدمة الرعوية يف البطريركية.
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الق�سم الثاين

البطريرك واالأ�ساقفة واملجال�س االأ�سقفية

الف�سل االأول

1. البطريرك
املادة 13- تعود للبطريرك كل ال�سلطة االعتي�دية واخل��سة واملب��رسة يف البطريركية، 
بحكم  املحفوظة  الق�س�ي�  تلك  ب��ستثن�ء  الراعوية،  مه�مه  مم�ر�سة  تقت�سيه�  التي 
الق�نون اأو بقرار �س�در عن احلرب االأعظم، لل�سلطة الكن�سية العلي�، اأو الأية �سلطة 

كن�سية اأخرى. )ح.ق. 381(.

- املهام االإدارية  
املادة 14- تت�سمن مه�م و�سالحي�ت البطريرك، بح�سب احلق الق�نوين، م� يلي:

والتنفيذية  الت�رسيعية  ب�ل�سلطة  اإليه  املوكولة  اخل��سة  الكني�سة  يدير   .1
والق�س�ئية، مبوجب اأحك�م الق�نون )ح.ق. 391 § 1(.

مي�ر�س نف�سه ال�سلط�ت الت�رسيعية )ح.ق. 291 §2(.  .2
اأ�سقفيني  بنواب  اأو  بنواب ع�مني  اأو  بنف�سه  اإم�  التنفيذية  ال�سلطة  مي�ر�س   .3

)ح.ق. 291 §2(.
مي�ر�س ال�سلطة الق�س�ئية بنف�سه اأو بن�ئب ق�س�ئي وق�س�ة مبوجب اأحك�م   .4

الق�نون )ح.ق. 291 §2(.
ميثل االأبر�سية يف جميع �سوؤونه� الق�نونية )ح.ق. 393(.  .5
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االأبر�سية  عن و�سع  تقريراً  �سنوات،  االأعظم كل خم�س  احلرب  اإىل  م  ُيقدِّ  .6
الكر�سي  دهم�  ُيحدِّ اللذين  والزمن،  ال�سيغة  مبوجب  اإليه،  املوكولة 

الر�سويل )ح.ق.399 § 1(.
7.  له وحده اأن يدعو اإىل �سينود�س اأبر�سي )ح.ق.462 § 1(.
8.  هو امل�رّسع الوحيد يف ال�سينود�س االأبر�سي )ح.ق. 466(.

االأبر�سية  الكوري�  يف  الوظ�ئف  مُي�ر�سون  من  تعيني  حق  له  يعود   .9
)ح.ق.470 (.

اأو  منهم  الع�مني  �سواء  الراعوي،  اب  النوَّ عمل  ق  ُين�سِّ اأن  له  يعود   .10
البطريركيني )ح.ق. 473 §2(.

 )moderator( مديراً  ُيعنيِّ  اأن  اإليه  يعود  من��سبً�،  ذلك  يكون  وحيث   .11
للكوري� )ح.ق. 473 §2(.

والنواب  الع�مني  اب  النوَّ من  يتكون  اأ�سقفي،  جمل�س  اإق�مة  ي�ستطيع   .12
البطريركيني )ح.ق. 473 §4(.

الق�نون،  اأحك�م  مبوجب  اعتي�دية  ب�سلطة  يتمتع  ع�مً�،  ن�ئبً�  عنه  يقيم   .13
وي�س�عده يف رع�ية االأبر�سية كله� )ح.ق. 475 §1 انظر اي�س� ح.ق. 

.)2§ 391
14. نظراً لظروف االأبر�سية، للبطريرك اأن يقيم له اأكرث من ن�ئب ع�م واحد 
اإذا ا�ستدعت ذلك بع�س  )ح.ق. 475 انظر اي�س� ح.ق. 391 §2(، 

احل�ج�ت الرعوية.
15. ي�ستطيع تعيني الن�ئب الع�م والن�ئب االأ�سقفي بحرية، وكذلك عزلهم� 

بحرية، وذلك لفرتة موؤقتة حتدد يف كت�ب التعيني )ق�نون 477(.
16. يقيم يف الكوري� اأمينً� لل�رس )ح.ق. 482 §1(

17. يقيم يف الكوري�، ويف مك�ن اأمني، اأر�سيف اأبر�سي اأو م�ستودع )ح.ق. 
.)2 § 486
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االأبر�سي  االأ�سقف  يراأ�سه  امل�لية  لل�سوؤون  جمل�س  البطريركية  يف  يقيم    .18
نف�سه اأو مفّو�سه )ح.ق. 492 §1(.

19. ُيعنيِّ وكياًل يكون خبرياً يف االأمور امل�لية واالدارية، بعد اال�ستم�ع اإىل 
هيئة امل�ست�س�رين واإىل جمل�س ال�سوؤون امل�لية )ح.ق. 494 §1(.

20. يقيم يف االأبر�سية جمل�س كهنة )ح.ق. 495 §1(.
21. ي�س�دق على النظ�م اال�س��سي اخل��س مبجل�س الكهنة )ح.ق. 496(.

22. يقوم بتعيني بع�س الكهنة يف جمل�س الكهنة )ح.ق. 497(.
التي  املوا�سيع  ُيحّدد  واأن  يراأ�سه،  واأن  لالنعق�د  الكهنة  جمل�س  يدعو   .23
)ح.ق.  االأع�س�ء  يقرتحه�  التي  املوا�سيع  يقبل  اأن  اأو  يبحثه�،  اأن  عليه 

.)1§500
24. ي�ستطيع حل جمل�س الكهنة )ح.ق. 501§3(.

25. ي�سكل هيئة امل�ست�س�رين )ح.ق. 502 §1(.
26. يعنّي املجل�س الرعوي )ح.ق. 513 §1(.

27. يعنّي كهنة الرع�ي� )ح.ق. 523(.
 ،1§  1276 الق�نونني  يف  الواردة  املهم�ت  امل�يل،  الوكيل  اإىل  ي�سند   .28

و1279، §2. )ح.ق. 1278(.
 1419 )ح.ق.  الدع�وي  وجلميع  البطريركية  يف  البداية  ق��سي  هو   .29

§1( وهو ق��سي اال�ستئن�ف يف الق�س�ي� االأق�رس.
راجع   ،1§ للمحكمة )ح.ق. 1420  رئي�سً�  اأي  ق�س�ئيً�،  ن�ئبً�  ُيقيم   .30

اي�س� ح.ق. 391 §2(.
31. ُيعنّي يف االأبر�سية ق�س�ة اأبر�سيني )ح.ق. 1421 §1(.

املقد�سة  االأر�سي  يف  الك�ثوليكية  الكن�ئ�س  روؤ�س�ء  جمل�س  رئي�س  هو   .32
ورئي�س موؤمتر اأ�س�قفة الالتني يف املنطقة العربية.

33. هو ن�ئب الرئي�س االأعلى جلمعية فر�س�ن القرب املقد�س.
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- املهمة التعليمية  
املادة 15- البند 1- يعر�س البطريرك وي�رسح للموؤمنني حق�ئق االإمي�ن التي يجب 
اأن يوؤمنوا به�، واالآداب التي يجب اأن يعي�سوا مبوجبه�، وذلك عن طريق كرازته 
الق�نون  اأحك�م  بدقة  تراعى  اأن  عل  اأي�سً�  ويحر�س  الرعوية.  والر�س�ئل  املتواترة 
املتعلقة بخدمة الكلمة، وعلى اخل�سو�س ب�لكرازة والرتبية الدينية، بحيث ت�سل 

العقيدة امل�سيحية كله� اإىل اجلميع.
البند 2- يدافع بحزم عن �سالمة االإمي�ن ووحدته، ب�لو�س�ئل التي يراه� اإيج�بية   
اأكرث، مقراً مع ذلك ب�حلرية ال�سحيحة يف م� يتعلق ب�حلق�ئق، التي م� زالت حتت�ج 

اإىل مزيد من البحث )ح.ق. 387(.
املادة 16- البند 1- ي�سهر البطريرك على وحدة الكني�سة املحلية، ويحثُّ ب�لت�يل 

على مراع�ة جميع القوانني الكن�سية.
البند 2- ي�سهر لكي ال يحدث اأي جت�وز للنظ�م الكن�سي، ال �سيم� يف م� يتعلق   
بخدمة الكلمة واالحتف�ل ب�الأ�رسار واأ�سب�ه االأ�رسار وعب�دة اهلل واإكرام القدي�سني، 

وكذلك اإدارة االأمالك )ح.ق. 392(.
املادة 17- على البطريرك »اأن يبدي اهتم�مً� خ��سً� ب�لكهنة، الذين يجب عليه اأن 
ي�سهر على  اإليهم كمع�ونني وم�ست�س�رين، واأن يدافع عن حقوقهم، واأن  ي�ستمع 
الو�س�ئل  لهم  يوّفر  واأن  االأ�سول،  ح�سب  بح�لتهم  اخل��سة  الواجب�ت  يتّموا  اأن 
واأن  والفكرية  الروحية  حي�تهم  على  للمح�فظة  يحت�جونه�  التي  واملوؤ�س�س�ت 
ي�رسف على التن�سئة امل�ستمرة لالكلريو�س وينظمه�. كم� عليه اأن يحر�س على اأن 
ن لهم املعي�سة الكرمية، �سواء ك�نوا يف اخلدمة اأو بعد بلوغهم �سن التق�عد اأو اإذا  يوؤمِّ

اأقعدهم املر�س يف اأية مرحلة من حي�تهم )ح.ق. 384(.
املادة 18- ي�سجع البطريرك »ب�أق�سى جهده الدعوات اإىل خمتلف اخلدم�ت واإىل احلي�ة 
الكهنوتية واالإر�س�لية« )ح.ق. 385(. ب�لدعوات  املكر�سة، موليً� عن�ية خ��سة 
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املادة 19- البطريرك، يف مم�ر�سته مله�مه الرعوية، »يبدي عطفه جت�ه جميع املوؤمنني 
اأو جن�سيتهم، و�سواء ك�نوا  اأو و�سعهم  اإىل عن�يته، مهم� ك�ن عمرهم  املوكولني 
مقيمني ب�سورة دائمة يف البطريركية اأم موجودين فيه� ب�سورة موؤقتة فقط للعمل 

اأو الأي �سبب اآخر« )ح.ق. 383(.

ع البطريرك »خمتلف اأ�سك�ل العمل الر�سويل يف اأبر�سيته، واأن يهتم  املادة 20- ي�سجِّ
جميع  بني  تع�ون  اخل��سة،  من�طقه�  بع�س  يف  اأو  كله�،  االأبر�سية  يف  يكون  ب�أن 
موؤ�س�س�ت العمل الر�سويل حتت ا�رسافه، مع احرتام الط�بع اخل��س لكل موؤ�س�سة« 

)ح.ق. 394(.

كهنة  يلتقي  كم�  فيه�،  االأ�رسار  ومينح  الرع�ي�،  جميع  البطريرك  يزور   -21 املادة 
وين�ق�س  الكن�سية  وال�سجالت  الرعوية  الن�س�ط�ت  ويّطلع على  واملوؤمنني،  الرعية 
اأمورهم الكهنوتية والرعوية. ويقوم لذلك بزي�رة راعوية ر�سمية لكل رعية مرة 

كل خم�س �سنوات على االأقل )ح.ق. 396(.

املادة 22- يقيم البطريرك، بعد تن�سيبه الق�نوين على اأبر�سيته، القدا�س االإلهي عن 
منطقته  االأخرى يف  البط�لة  واأعي�د  االآح�د  اأي�م  اإليه، جميع  املوكول  ال�سعب  نية 

)ح.ق. 388(.

املادة 23- يعنيِّ البطريرك، بعد ا�ست�س�رة اأ�س�قفته امل�س�عدين واالأ�سخ��س املعنيني، 
الع�م  املدير  البطريركية،  يف  االأج�نب  الرع�ي�  عن  امل�سوؤول  الك�هن  من:  كاًل 
ملدار�س البطريركية، امل�سوؤول عن التعليم امل�سيحي، املر�سد الع�م لل�سبيبة، املر�سد 
عن  الع�م  امل�سوؤول  االأمه�ت،  الأخوية  الع�م  املر�سد  الك�س�فة،  ملجموع�ت  الع�م 
االإعالم يف االأبر�سية، واأي م�سوؤول اآخر ت�ستدعي تعيينه �رسورات العمل الرعوي 

والر�سويل.



15نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني

2. النائب البطريركي
املادة 24- كلم� تطّلبت الرع�ية ال�سحيحة للبطريركية ذلك، ي�ستطيع البطريرك اأن 

ُيقيم اأي�سً� ن�ئبً� بطريركي� اأو اأكرث )ح.ق. 276(.
برع�يته  اإليه  املعهود  البطريركية  ق�سم  يف  البطريركي  الن�ئب  يقوم   -1 البند   
بكل م� يقوم به البطريرك من زي�رة للكهنة والرع�ي� والتق�ء املوؤمنني، وحق التعليم 

وال�سهر على الرعية، في�ستمع اإىل كهنته بعطف وحمبة ويجمعهم حوله.
البند 2- يتمتع بذات ال�سلطة االعتي�دية التي تعود اإىل الن�ئب الع�م )ح.ق.   

.)476
لنوع  اأو  البطريركية،  من  حمّدد  جزء  يف  االعتي�دية  ب�ل�سلطة  يتمتع  البند 3-   
معنّي من ال�سوؤون، اأو فيم� يتعّلق  مبوؤمني طق�س معني اأو فئة حمّددة من االأ�سخ��س 

)ح.ق. 476(.
ملزم  ال�سينود�س  ب�سفته ع�سو يف  االأبر�سي،  ال�سينود�س  اإىل  ُيدعى  البند 4-   

بواجب امل�س�ركة فيه )476 §2(.
فيه� �سوت قراري )ح.ق.  له  اإىل املج�مع اخل��سة ويكون  ُيدعى  البند 5-   

.)3§ 443
البند 6- يتمتع الن�ئب البطريركي بحكم الق�نون، بذات ال�سلطة امل�س�ر اإليه�   

يف امل�دة 24 البند 2، ب�لن�سبة جلزء معني من البطريركية )ح.ق. 479(.
البند 7- عليه اأن ُيطلع البطريرك على اأهم االأمور، التي يجب اأو التي متّت   

مع�جلته�، واأال يت�رّسف اأبداً خالف� الإرادة البطريرك وراأيه )ح.ق. 480(.

3. املجال�س االأ�سقفية
املادة 25- البطريركية الالتينية ع�سو يف:

جمل�س االأ�س�قفة الالتني يف البلدان العربية  -
جمل�س روؤ�س�ء الكن�ئ�س الك�ثوليكية يف االأر�س املقد�سة  -
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جمل�س البط�ركة الك�ثوليك يف ال�رسق  -
ت�سمل  التي  الك�ثوليكية  الع�ئلة  �سمن  االأو�سط،  ال�رسق  كن�ئ�س  جمل�س   -

البطريركي�ت الك�ثوليكية ال�سبع1.

الف�سل الثاين

الكوريـا
الذين  واالأ�سخ��س،  املوؤ�س�س�ت  تلك  من  االأبر�سية  الكوري�  تتكّون   -26 املادة 
اإدارة  يف  االأخ�س  وعلى  ع�مة،  االأبر�سية  اإدارة  يف  البطريرك  اإىل  العون  يقّدمون 
)ح.ق.  الق�س�ئية  ال�سلطة  ومم�ر�سة  االأبر�سية،  ب�إدارة  والعن�ية  الرعوي،  العمل 

.)469
املادة 27- امله�م االإدارية والق�س�ئية يف االأبر�سية هي الت�لية:

النواب البطريركيون واالأ�س�قفة امل�س�عدون   .1
اأم�نة �رس البطريركية  .2

الوك�لة الع�مة لل�سوؤون امل�لية  .3
املح�كم الكن�سية  .4

�سوؤون الكهنة  .5
�سوؤون الرهب�ن  .6
العمل الرعوي  .7

احلرك�ت الر�سولية  .8
البطريركي�ت الك�ثوليكية ال�سبع هي: بطريركية االإ�سكندرية لالأقب�ط الك�ثوليك، وبطريركية اأنط�كية   1
للروم الك�ثوليك وللموارنة ولل�رسي�ن وبطريركية ب�بل للكلدان وبطريركية قليقية لالأرمن الك�ثوليك 

وبطريركية القد�س لالتني.
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املدرا�س  .9
10. التعليم امل�سيحي

11. االإعالم
12. مه�م اأخرى يتطلبه� العمل الرعوي.

املادة 28- يعود حّق تعيني من مي�ر�سون الوظ�ئف يف الكوري� االأبر�سية اإىل البطريرك 
)ح.ق. 470(.

املادة 29- يجب على كل من تقّلد وظيفة يف الكوري�:
اأو  الق�نون  يحدده�  التي  االأ�سول  مبوجب  ب�أم�نة،  امله�م  بت�أدية  يعد  اأن   .1

البطريرك.
اأن يكتم ال�رّس طيلة فرتة اخلدمة وبعده�، �سمن احلدود وبح�سب الطريقة   .2

التي يحدده� الق�نون اأو البطريرك )ح.ق. 471(.
يحر�س البطريرك على اأن يتّم تن�سيق جميع االأمور املتعّلقة ب�إدارة االأبر�سية   .3

كله� )ح.ق. 473 §1(.
ق البطريرك عمل النواب الراعويني، �سواء الع�مني منهم اأو االأ�سقفيني  ُين�سِّ  .4

)ح.ق. 473 §2(.
ُيعنيِّ البطريرك مديراً للكوري� )ح.ق. 473 §2(.  .5

ُيعنيَّ الن�ئب الع�م مديرا للكوري� )ح.ق. 473 §3(.  .6
ولكي  عنه،  �سدرت  الذي  البطريرك  ُيوّقعه�  اأن  يجب  الكوري�  اأعم�ل   .7

تكون ق�نونية، اأن ُيوّقعه� يف ذات الوقت اأمني �رس الكوري�.

1. اأمني ال�رس
املادة 30- يجب اأن ُيق�م يف الكوري� اأمني لل�رس، تكون مهمته الرئي�سة العن�ية بتدوين 
.)1§  482 )ح.ق.  الكوري�  اأر�سيف  يف  وحفظه�  وت�رسيفه�  الكوري�  اأعم�ل 
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ل�رس  اأمين�  االأ�س�قفة  جمل�س  ا�ست�س�رة  بعد  البطريرك  يخت�ر   -1 البند   -31 املادة 
وت�رسيفه�  الكوري�  اأعم�ل  بتدوين  العن�ية  الرئي�سة  مهمته  تكون  البطريركية، 

وحفظه� يف اأر�سيف الكوري�، يف كل البطريركية.
البند 2- كم� على اأمني ال�رس اأن يهتم برئ��سة ديوان البطريركية، من ا�ستقب�ل   

ومواعيد، ومت�بعة مواعيد وبرامج البطريرك، وكل م� ميكن اأن يطلب اإليه عمله.
اأن يعني له  اأن يكون اأمني ال�رس اأحد كهنة االأبر�سية، وميكن  البند 3- يجب   
م�س�عد من بني العلم�نيني امللتزمني يف الكني�سة ذو �سمعة ح�سنة وفوق كل �سبهة.

البند 4- ب�الإ�س�فة اإىل امني ال�رس، ميكن اأن يعني موظفون اآخرون من الكهنة   
اأو العلم�نيني الأعم�ل الكت�بة اأو االأر�سيف اأو اال�ستقب�ل، على اأن يكون الك�تب 

ك�هن� متى تعلق االأمر بق�س�ي� قد ت�سبب ب�ل�رسر ل�سمعة ك�هن.
ال�رس )ح.ق.  اأمني  ن�ئب  ُيدعى  ال�رس م�س�عد،  ُيعنيَّ الأمني  اأن  البند 5-ميكن   

.)2§ 482
م�سجال  ذاته  ب�لفعل  ال�رس  اأمني  ون�ئب  ال�رس  اأمني  من  كل  يكون   -6 البند   

للكوري� و�سكرتريا له� )ح.ق. 482 §2(.
البند 7 - ب�الإ�س�فة اإىل اأمني ال�رس، ميكن اأن ُيق�م م�سجلون اآخرون )ح.ق.   

.)1§ 483
البند 8- يجب اأن يكون اأمني ال�رس وامل�سجلون ذوي �سمعة ح�سنة وفوق كل   
�سبهة، ويف الدع�وي التي ميكن اأن تت�سّبب ب�ل�رسر ل�سمعة ك�هن، يجب اأن يكون 

امل�سجل ك�هنً� )ح.ق. 483 §2(.
البند 9- وظيفة امل�سجلني هي:  

اأو االأعم�ل  ب�لقرارات وااللتزام�ت  املتعّلقة  1- تدوين االأعم�ل والوث�ئق، 
االأخرى التي ت�ستدعي تدخلهم.

واليوم  املك�ن  االأمور وتوقيعه، مع ذكر  دقيق بكل  اإعداد حم�رس خطّي   -2
وال�سهر وال�سنة.
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�رسعً�،  يطلبه�  ملن  ال�سجالت  من  امل�أخوذة  والوث�ئق  االأعم�ل  اإبراز   -3
مراع�ته  يجب  م�  مراع�ة  مع  لالأ�سل،  ن�سخه�  مط�بقة  على  وامل�س�دقة 

ق�نونً� )ح.ق. 484(.
البند 10- ميكن للبطريرك عزل اأمني ال�رس وامل�سجلني االآخرين من وظ�ئفهم   

)ح.ق. 485(.
البطريرك مبفت�ح االر�سيف )ح.ق. 487  ال�رس مع  اأمني  البند 11- يحتفظ   

.)1§

- االأر�سيف االأبر�سي  
املادة 32البند 1- يجب اأن ُيق�م يف الكوري�، ويف مك�ن اأمني، اأر�سيف اأبر�سي اأو 
م�ستودع، حُتفظ فيه الوث�ئق والكت�ب�ت املتعّلقة ب�سوؤون البطريركية، الروحية منه� 

والزمنية على ال�سواء، منظمة وحمفوظة ب�هتم�م كبري.
البند 2- يجب اأن يكون االأر�سيف مغلقً�، واأن يظل مفت�حه لدى البطريرك   

واأمني ال�رس فقط )ح.ق. 487 §1(.
البند 3- ال يجوز دخول االأر�سيف اأو اإخراج اأية وث�ئق من االأر�سيف اإال لفرتة   

وجيزة من الزمن فقط، ومبوافقة البطريرك )ح.ق. 488(.

املادة 33- يجب اأن يتوّفر يف كوري� االأبر�سية اأر�سيف �رّسي اأي�سً�، اأو اأقله اأن يوجد 
ميكن  وال  ب�لقفل  ويقفل  االإغالق  �سندوق حمكم  اأو  خزانة،  الع�م  االأر�سيف  يف 

حتريكه من مك�نه )ح.ق. 489 §1(.
�رّسية  تبقى  اأن  يجب  التي  الوث�ئق  ق�سوى  بعن�ية  فيه  الوث�ئق  البند 1- حتفظ   

)ح.ق. 489 §1(.
 490 )ح.ق.  ال�رّسي  االأر�سيف  مبفت�ح  يحتفظ  وحده  االأ�سقف   -2 البند   

.)1§
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2. النواب البطريركيون 
املادة 34- يف البطريركية خم�س نواب بطريركيون، لفل�سطني وا�رسائيل ولالأردن، 

ون�ئب بطريركي يف قرب�س، ون�ئب بطريركي للن�طقيني ب�للغة العربية.
املادة 35- يعني البطريرك ن�ئب� ع�م�، وتكون مهمته مبوجب احلق الق�نون.

3. املجال�س اال�ست�سارية والرعوية
املادة 36- تن�س�أ يف البطريركية بح�سب احلق الق�نوين املج�ل�س الت�لية:

جمل�س اال�س�قفة ويتكون من البطريرك واالأ�س�قفة امل�س�عدين، واذا دعت   -
احل�جة مع النواب البطريكيني.

املجل�س اال�ست�س�ري مل�س�عدة البطريرك يف ادارة �سوؤون البطريركية.  -
جمل�س الكهنة مل�س�عدة البطريرك يف �سوؤون الكهنة.  -

ومت�بعة  الرعوي  للتخطيط  االأبر�سية،  م�ستوى  على  ع�م  رعوي  جمل�س   -
العمل الرعوي يف االأبر�سية.

املادة 37- يو�سع نظ�م خ��س لكل من هذه املج�ل�س يبني طبيعة املجل�س وهدفه 
ومقوم�ته وطريقة عمله.

الف�سل الثالث

الوكالة العامة
1. جمل�س ال�سوؤون املالية

اخلربة يف  ذوي  العلم�نيني  من  اع�س�ء   9 امل�لية  ال�سوؤون  ي�سم جمل�س  املادة 38 - 
ال�سوؤون امل�لية والق�نونية ولهم �سمعة طيبة يف جمتمعهم. يقوم البطريرك كرئي�س 
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للمجل�س بتعيني االأع�س�ء بعد الت�س�ور مع املجل�س اال�ست�س�ري )ح.ق 494 §1(.
يف  واحدة  فرعيتني،  جلنتني  ت�سكل  الالتينية،  البطريركية  من�طق  ات�س�ع  بحكم 
االأردن واالأخرى يف فل�سطني/ا�رسائيل. ت�سم كل جلنة فرعية ثالثة اع�س�ء من نف�س 

جمل�س ال�سوؤون امل�لية.

املادة 39 - اأع�س�ء جمل�س ال�سوؤون امل�لية:
يتكون جمل�س ال�سوؤون امل�لية من:  

البطريرك - رئي�س املجل�س  .1
 - الت�سويت  بحق  يتمتع  ال  كع�سو  الوظيفة  بحكم  البطريركية  وكيل   .2

�سكرتري.
�ستة علم�نيني، منهم على االقل واحد من اجلليل واآخر من ال�سفة الغربية   .3

وث�لث من القد�س.
اأحد الكهنة.  .4

ة الرئي�سة للمجل�س تزويد البطريرك ب�ال�ست�س�رة يف االأمور  املادة 40 - تكون املهمَّ
املب�دئ  بح�سب  وذلك  ال�سنة.  يف  مرات   4-3 من  ويجتمع  ع�م  ب�سكل  امل�لية 

الع�مة الت�لية:
ُيعنيِّ اأع�س�ء جمل�س ال�سوؤون امل�لية ملدة خم�س �سنوات، وميكن جتديده�   .1

خلم�س �سنوات اأخرى اإ�س�فية )ح.ق. 492 §2(.
يرتاأ�س املجل�س البطريرك اأو ممثل عنه )ح.ق. 492 §1(.  .2

لت�أمني عدم وجود ت�س�رب يف امل�س�لح، ال يتم تعيني اأقرب�ء البطريرك اأو   .3
)ح.ق.  املجل�س  ع�سوية  يف  الرابعة  الدرجة  حتى  البطريركيني  النواب 

.)3§ 492
واقرتاح�ت  توجيه�ت  ومبوجب  �سنة،  كل  امل�لية  ال�سوؤون  جمل�س  ُيعّد   .4
لكلِّ  املتوقَّعة  وال�س�درات،  االإيرادات  ميزانية  البطريرك،  وتعليم�ت 
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االأبر�سية خالل الع�م الق�دم، ويتم مراجعته� واقراره� من قبل البطريرك 
واملجل�س اال�ست�س�ري )ح.ق. 493(.

ي�س�دق جمل�س ال�سوؤون امل�لية على ميزانية االإيرادات وال�س�درات لل�سنة   .5
املن�رسمة )ح.ق. 493(.

ي�ست�سري البطريرك املجل�س قبل تعيني اأو اق�لة وكيل البطريركية )ح.ق.   .6
.)2+1§ 494

ي�ستمع البطريرك اإىل جمل�س ال�سوؤون امل�لية ليفر�س م�س�همة معتدلة على   .7
االأ�سخ��س الق�نونيني الع�مني، اخل��سعني لتدبريه )ح.ق. 1263(.

ي�ست�سري البطريرك املجل�س يف االأمور االإدارية اله�مة.  .8
املجل�س  موافقة  اإىل  البطريرك  يحت�ج  الع�دة،  ف�ئقة  امل�لية  االمور  يف   .9
واالقرتا�س  والبيع  ال�رساء  عملي�ت  ذلك  وي�سمل   .)1277 )ح.ق. 
والت�رسف ب�الأموال والتي تفوق احلّد الذي اأقّره املجل�س اال�ست�س�ري كل 

�سنتني. 
10. يحت�ج البطريرك ملوافقة جمل�س ال�سوؤون امل�لية واملجل�س اال�ست�س�ري، 
وكذلك موافقة الكر�سي الر�سويل الأخذ اأي اإجراء يف االأموال غري املنقولة 

يف البيع اأو الت�أجري اأو ال�رساء. 
الوظيفة،  بحكم  ُيقّدموا،  اأن  الكن�سّية  االأموال  مدراء  كل  على  يتعنّي   .11
لتدقيق جمل�س  اإخ�س�عه�  ، وعلى هذا  البطريرك  اإىل  ال�سنوية  ح�س�ب�تهم 

ال�سوؤون امل�لية )ح.ق. 1287(.
اأو  البطريركية  الأر�سدة  ا�ستعم�ل  اأو  لرهن  اأو  لبيع  البطريرك  يحت�ج   .12
وذوي  امل�ست�س�رين  وهيئة  امل�لية  ال�سوؤون  جمل�س  موافقة  اإىل  ممتلك�ته� 

ال�س�أن )ح.ق. 1297 §2(.
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- جلنة ال�سوؤون املالية الفرعية يف فل�سطني/ا�رسائيل  
املادة 41- تتكون اللجنة امل�لية الفرعية يف فل�سطني/ا�رسائيل من:

البطريرك اأو ممثال عنه - رئي�س�  .1
الوكيل الع�م - دون ان يتمتع بحق الت�سويت  .2

ثالثة اع�س�ء.  .3
املادة 42- جتتمع اللجنة الفرعية مرة كل �سهر كمجل�س ا�ست�س�ري ملراجعة االأمور 
وي�سمل  البطريرك.  توكيل  بح�سب  وا�رسائيل  بفل�سطني  ة  اخل��سّ واالإدارية  امل�لية 

ذلك:
مراجعة امل�س�ريع املقدمة لفل�سطني وا�رسائيل  .1

ة بفل�سطني وا�رسائيل مراجعة التق�رير امل�لية اخل��سّ  .2
ة ب�ملدار�س يف فل�سطني وا�رسائيل مراجعة التق�رير امل�لية اخل��سّ  .3

مراجعة امل�س�ريع التطويرية واال�ستثم�رية.  .4

- جلنة ال�سوؤون املالية الفرعية يف االأردن  
املادة 43- يتكون اأع�س�ء اللجنة الفرعية يف االأردن من:

الن�ئب البطريركي - رئي�س�.  .1
م�س�عد الوكيل الع�م دون ان يتمتع بحق الت�سويت.  .2

ثالثة علم�نيني.  .3
املادة 44- جتتمع اللجنة الفرعية مّرة يف ال�سهر كمجل�س ا�ست�س�ري ملراجعة االأمور 

ة ب�الأردن بح�سب توكيل البطريرك. وي�سمل ذلك: امل�لية واالدارية اخل��سّ
مراجعة امل�س�ريع املقّدمة لالأردن.  .1

ة ب�الأردن. مراجعة التق�رير امل�لية اخل��سّ  .2
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ة ب�ملدار�س يف االأردن. مراجعة التق�رير امل�لية اخل��سّ  .3
مراجعة امل�س�ريع التطويرية واال�ستثم�رية.  .4

2. الوكيل العام
املادة 45البند 1- بعد اال�ستم�ع اإىل املجل�س اال�ست�س�ري وجمل�س ال�سوؤون امل�لية، 
يعنّي البطريرك وكياًل يكون خبرياً حقً� يف االأمور امل�لية واالإدارية ومتميزاً ب�لَنزاهة. 

)ح.ق. 494 §1(.
خلم�س  تعيينه  اإع�دة  ميكن  اأنه  غري  �سنوات،  خلم�س  الوكيل  ُيعنيَّ   -2 البند   

�سنوات اأخرى )ح.ق. 494 §2(.
البند 3- وال يجوز عزله خالل قي�مه مبه�مه، اإال ل�سبب خطري بح�سب تقدير   
امل�لية )ح.ق.  ال�سوؤون  امل�ست�س�رين وجمل�س  هيئة  اإىل  اال�ستم�ع  وبعد  البطريرك، 

.)2§ 494

املادة 46- للوكيل، ومبوجب التوجيه�ت التي حّدده� جمل�س ال�سوؤون امل�لية، اأن 
يدير اأمالك االأبر�سية حتت �سلطة البطريرك - مب� فيه� االأوق�ف واال�ستثم�ر- واأن 
يقوم ب�رسف املب�لغ التي ي�أمر به� البطريرك واملفّو�سون من قبله على وجه �رسعي، 
ال�سوؤون  ينظم  واأن   ،)3§  494 )ح.ق.  للبطريركية  الع�مة  الوك�لة  من  وذلك 
البطريركية والرع�ي�، وي�رسف على االأوق�ف  البطريركية والني�ب�ت  امل�لية يف دار 

وامل�س�ريع واأعم�ل ال�سي�نة ويت�بع ك�فة االأمور الق�نونية املرتبطة به�.
املادة 47- مه�م وم�سوؤولي�ت الوكيل:

ال�سهر كي ال ت�سيع االأموال التي ُعهدت مل�سوؤوليتهم، وكي اًل تتعّر�س،   .1
لهذا  حتقيقً�  ت�أمني،  عقود  واإبرام  لل�رسر،  االأ�سك�ل،  من  �سكل  ب�أي 

الغر�س، اإذا لزم االأمر.
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املدنية  ب�لقوانني  نة،  حم�سَّ الكن�سية  االأموال  ملكية  بجعل  االهتم�م   .2
ال�سحيحة.

مراع�ة اأحك�م الق�نون، �سواء اأك�ن الق�نون الكن�سي اأم املدين، وم� يفر�سه   .3
اأال  ال�رسعية، واحلر�س خ�سو�سً�، على  ال�سلطة  اأو  الواهب  اأو  املوؤ�س�س 

يلحق الكني�سة �رسر، نتيجة عدم مراع�ة القوانني املدنية.
وفوائده�، وجمعه�  االأموال  بدخل  الالزم،  الوقت  بدّقة ويف  املط�لبة،   .4
واالحتف�ظ به� يف مك�ن اآمن، وا�ستعم�له� وفق فكر املوؤ�س�س اأو القوانني 

ال�رسعية.
دفع الفوائد امل�ستحقة على قر�س اأو رهن، يف الوقت املحّدد، واالهتم�م   .5

برّد مبلغ راأ�س م�ل القر�س نف�سه، يف الوقت املن��سب.
ب�سكل  ا�ستثم�ره�  ميكن  التي  امل�س�ريف،  بعد  املتبقية  النقود  ا�ستعم�ل   .6

مفيد، مبوافقة البطريرك الأغرا�س البطريركية اخل��سة. 
تنظيم �سجالت االإيرادات وال�س�درات جيداً.  .7

اإعداد التق�رير امل�لية املختلفة بن�ء على طلب البطريرك، وامليزانية ال�سنوية   .8
املدققة، واإعداد املوازنة لل�سنة املقبلة. ويعر�س املوازنة على املجل�س امل�يل 

القراره.
التي تدعم حقوق الكني�سة واملوؤ�س�سة على  تنظيم امل�ستندات والوث�ئق،   .9
الئق  وث�ئق  م�ستودع  يف  واإيداعه�  االأ�سول،  بح�سب  االأموال،  هذه 

ومن��سب، ثم اإيداع ن�سخة م�سدقة عنه� يف اأر�سيف الكوري�.

النقدية  ب�الأموال  فيه  يحتفظ  خ��س�  ح�س�ب�  الع�م  الوكيل  يوؤ�س�س   -48 املادة 
والترّبُع�ت العينيَّة والهداي� والهب�ت امل�لية من اأي جهة ك�نت )ح.ق. 1285(. 
وللوكيل ان يتربع ب�ية م�س�عدات لدور العب�دة واعم�ل املحبة والرحمة، على اأن 

ال يتج�وز مبلغ 5000 دوالر. 
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املادة 49- على الوكيل املح�فظة بدّقة، لدى التع�قد مع املوظفني، على القوانني 
املدنية )ح.ق. 1286 §1(.

املادة 50- دفع راتب ع�دل ملن يقومون بعملهم، مبوجب عقد، مُيّكنهم من توفري 
�سلم  §2(. وذلك وفق  ين��سب ح�ج�تهم وح�ج�ت ذويهم )ح.ق. 1286  م� 
رواتب يحدده املجل�س امل�يل، ومتى وجب اعط�ء راتب خ��س، ال بد من موافقة 
امل�لية  الوكيل ان يعر�س على املجل�س اال�ست�س�ري والهيئة  امل�يل. وعلى  املجل�س 

الراوتب غري االعتي�دية التي ُتعطى يف البطريركية. 
املادة 51- ميتنع الوكيل الع�م عن رفع اأية دع�وى ع�دية اأم�م اأي حمكمة مدنية دف�ع� 
اأية مط�لب  البطريرك، وله احلق برف�س  اإال ب�ذن خطي من  عن امل�س�لح الكن�سية 
خل�سومه. ويف ح�ل رفع الق�س�ي� حف�ظ� على م�س�لح البطريركية، ال بد من راي 

املجل�س اال�ست�س�ري ومن موافقة البطريرك. 
ة مبوجب الق�نون، حتى تب�ع بيعً� �سحيحً�،  املادة 52- ال بّد من اإذن ال�سلطة املخت�سَّ
االأموال التي ُت�سّكل، بن�ء على تخ�سي�س �رسعي، راأ�س امل�ل الث�بت ل�سخ�س ق�نوين 
ع�م، والتي تتج�وز قيمته� املبلغ االأق�سى، الذي ُيحّدده البطريرك مبوافقة املجل�س 

اال�ست�س�ري وامل�يل.
املادة 53- يحظر على اأي ك�هن اداري بيع اأو ت�أجري اأية اأمالك ت�بعة للبطريركية 
ال�سلطة  من  اإذن خطّي خ��س  بدون  الرابعة،  الدرجة  الأق�ربه حتى  اأو  الأ�سه�ره 

املخت�سة )ح.ق. 1298(.
الع�م للبطريرك تقريرا �سنوي� ب�الموال ال�س�درة  يقدم الوكيل  املادة 54- البند 1- 
والواردة وك�سف� عن الو�سع امل�يل الراهن، كم� ويقدم ح�س�ب� دقيق� عن التربع�ت 

النقدية والعينية من اأية جهة ج�ءت )ح.ق. 494 §4؛ 1287 §1(.
البند 2- ب�الإ�س�فة اإىل امله�م الواردة يف امل�دة 40 و41 §1، ، يجوز للبطريرك   
اأن ي�سند اإىل الوكيل امل�يل اأن ي�سهر بعن�ية على اإدارة جميع االأموال التي تعود اإىل 
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االأ�سخ��س الق�نونيني الع�مني اخل��سعني له )ح.ق. 1276 §1(، واإدارة االأموال 
الكن�سية كم� ورد يف ح.ق. 1279§1.

املادة 55- ي�ست�س�ر املجل�س اال�ست�س�ري يف ال�سوؤون الت�لية::
تعيني موظفي الوك�لة الع�مة وحتديد رواتبهم،  -

تعيني مدقق احل�س�ب�ت الق�نوين ومراقب احل�س�ب�ت،  -
امل�س�ريع،  -

اأي�سً� احل�سول على موافقة الكر�سي  كل عقد بيع ويف هذه احل�ل يجب   -
الر�سويل. مع مراع�ة م� ورد يف جمموعة احلق الق�نوين يف مو�سوع البيع 

وااليج�ر.

3. الوكالء امل�ساعدون
ملدة خم�س  االأردن  الع�م يف  للوكيل  م�س�عدا  البطريرك  يعني  البند1-  املادة 56- 

�سنوات ق�بلة للتجديد اأو للتبديل اإذا اقت�سى االأمر. 
البند 2-ي�رسف الوكيل الع�م على جميع امليزاني�ت يف ك�فَّة اأق�س�م االأبر�سية.  

البند 3- ل�رسف اأموال غري مقررة يف املوازنة الع�مة الحتي�ج�ت االديرة اأو   
املجل�س  ا�ست�س�رة  بعد  ل�رسفه  الع�م  الوكيل  اإىل  االأمر  يرفع  املدار�س،  اأو  الكن�ئ�س 

اال�ست�س�ري وموافقة البطريرك.

4. املراقبون املاليون
�رسكة  جتريه  �سنوي  م�يل  لتدقيق  البطريركية  ح�س�ب�ت  جميع  تخ�سع   -57 املادة 
اال�ست�س�ري  واملجل�س  امل�لية  ال�سوؤون  ملجل�س  الك�سوف�ت  وتقّدم  تدقيق خ��سة، 

لالطالع. 



نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني 28

الف�سل الرابع

املحكمة الكن�سية

ي�ستثنيه�  ال  التي  الدع�وي،  وجلميع  االأبر�سية  كل  يف  البداية  ق��سي   -58 املادة 
الق�نون �رساحة، هوالبطريرك؛ وي�ستطيع هذا اأن مُي�ر�س �سلطته الق�س�ئية بنف�سه اأو 

بوا�سطة اآخرين )ح.ق. 1419 §1(.
واالأردن،  وا�رسائيل  فل�سطني  من  كل  يف  بداية  حم�كم  ثالث  تكون   -59 املادة 
اأم�  االأردن.  يف  والث�نية  وا�رسائيل  فل�سطني  يف  االأوىل  لال�ستئن�ف،  وحمكمت�ن 

دع�وى قرب�س فيعر�سه� الن�ئب البطريركي على البطريرك التخ�ذ القرار. 
املادة 60- البند 1- يعني البطريرك مبوجب احلق الق�نوين ومبوجب ح�جة االأبر�سية 
الع�ملني يف املحكمة  اأي روؤ�س�ء املح�كم، والق�س�ة، وجميع  النواب الق�س�ئيني، 

)ح.ق. 1420 رقم 1(.
البند 2- يعني روؤ�س�ء املح�كم ملدة �ست �سنوات ق�بلة للتجديد.  

للح�سول على  الكن�سي  الق�نون  لدرا�سة علم  البطريركية كهنة  تبعث  املادة 61- 
�س�ئر  على  االأمر  يندرج  كم�  الكن�سية.  املح�كم  �سوؤون  الدارة  العلي�  الدرج�ت 

روؤ�س�ء الدوائر البطريركية. 
الرعوي،  ب�لعمل  مب��رس  ات�س�ل  على  الكن�سية  املح�كم  روؤ�س�ء  يبقى   -62 املادة 
فال ينقطعون عنه، �سواء ذلك بتعيينهم خلدمة رعية اأو للم�س�عدة يف خدمة رعية 

ب�سورة منتظمة اأو ب�سورة جزئية.
الن�ئب  وكالء  ُيدعون  م�س�عدون،  الق�س�ئي  للن�ئب  ُيعنّي  اأن  ميكن   -61 املادة 

الق�س�ئي، اأو نوابً� للرئي�س )ح.ق. 1420 §3(.
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ال�سمعة  الكهنة ذوي  من  الق�س�ئي ووكالوؤه  الن�ئب  يكون  اأن  املادة 63- يجب 
احل�سنة، احل�ئزين على درجة الدكتوراه، اأو على االأقل درجة اللي�س�ن�س )امل�ج�ستري( 
اأو ج�معة معرتف به� من الكر�سي الر�سويل؛  يف احلق الق�نوين من ج�معة ب�بوية 

واأال تقل اأعم�رهم عن الثالثني �سنة )ح.ق. 1420 §4(.
املادة 64- لدى �سغور الكر�سي البطريركي، ي�ستمر الق�س�ة يف مهمتهم، وال يجوز 
للمدّبر البطريركي اإق�لتهم؛ غري اأنهم يحت�جون اإىل تثبيت، لدى ا�ستالم البطريرك 

اجلديد مه�مه )ح.ق. 1420 §5(.
املادة 65-ي�ستطيع جمل�س االأ�س�قفة اأن ي�سمح بتعيني ق�س�ة اأي�سً� من بني العلم�نيني 

)ح.ق. 1421 §2(. 
ب�سبب  اإال  املحكمة  ق�س�ة  اأو  نوابه  اأو  الق�س�ئي  الن�ئب  يعزل  ال   -66 املادة 
ملراقبة  الكن�سية  املح�كم  م�لية  وتخ�سع   .)1422 )ح.ق.  خطري  �رسعي 

الع�مة. الوك�لة 

الف�سل اخلام�س

املوؤ�س�سات البطريركية

1. املعهد االإكلرييكي
وثق�فية  والهوتية  روحية  تن�سئة  الكهنوت  لط�لبي  البطريركية  توفر   -67 املادة 
وان�س�نية وراعوية من��سبة، وتعدهم للقي�م ب�مله�م اخل��سة املوكولة لهم خالل فرتة 

تكوينهم مب� ال يقل عن اأربع �سنوات )ح.ق. 235 §1(.
الدعوات  لنم�ء  ال�سغرى  لالإكلريكية  خ��س�  اهتم�م�  البطريركية  تويل   -68 املادة 
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الكهنوتية لترثي طالبه� ب�لتعليم االن�س�ين والعلمي مب� يتم��سى مع روح االجنيل يف 
ع�ملهم املع��رس. 

)ح.ق.  م�يل  ووكيل  ي�س�عده  ون�ئب  يديره�  رئي�س  لالإكلريكية  يعني   -69 املادة 
.)1§ 239

املادة 70- يعد كهنة االإكلرييكية برن�جم� ان�س�ني� وراعوي� وثق�في� وعلمي� متك�مال 
االإكلرييكية  كهنة  وي�سكل  القراره.  البطريرك  على  ويعر�س  الكهنوتية،  للتن�سئة 

فريق� متج�ن�س� يعمل بروح واحدة خلري االإكلرييكية )ح.ق. 242 §1(.
املادة 71- يو�سع لكل اإكلرييكية ق�نونه� اخل��س ، ُيوافق عليه البطريرك )ح.ق. 

.)243
املادة 72-يعود للبطريرك تقرير كل م� يتعّلق ب�حك�م االإكلرييكية الكربى واإدارته� 

)ح.ق. 259 §1(.
املادة 73- يخ�سع االإكلرييكيون لرئي�سهم املب��رس يف القي�م مبه�مهم مبوجب ق�نون 

االإكلرييكية )ح.ق. 260(.
احتي�ج�ت  ويلبي  لالإكلرييكيني  الكرمية  املعي�سة  البطريرك  يوؤمن   -74 املادة 
االإكلريكية  يف  والع�ملني  املعلمني  رواتب  وي�رسف  كم�  ال�رسورية  االإكلرييكية 

)ح.ق. 263(.
املادة 75- يرتقي اإىل درجة الكهنوت طالب االإكلرييكية الذين اجت�زوا بنج�ح 

امتح�ن�تهم وح�سلوا على درجة البك�لوريو�س يف الفل�سفة والالهوت .
املادة 76- تبقى االإكلرييكية قلب البطريركية الن�ب�س للتف�عل مع حي�ة البطريركية 

ومع م�س�ريعه� واآم�له� وجميع تطلع�ته�. 
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2. ال�سوؤون التعليمية واملدار�س
اأ. املدار�س  

املادة 77- يعني البطريرك كهنة مدراء ع�مني ملدار�س فل�سطني وا�رسائيل واالأردن ، 
كم� يعني مدراء تنفيذيني علم�نيني الإدارة ال�سوؤون االإدارية والتنظيمية. 

املادة 78- البند 1- للكني�سة احلق يف ت�أ�سي�س واإدارة املدار�س، يف اأي تخ�س�س اأو 
نوع اأو م�ستوى ك�نت )ح.ق. 800 §1(.

الكلمة،  وخلدمة  لل�سه�دة  الكني�سة  ر�س�لة  من  جزء  الرعية  يف  املدر�سة   -2 البند 
اأبن�ء  اأو من  اأبن�ء رعيتن�  وذلك من خالل الرتبية الدينية، واالت�س�ل مع االأهل من 
املدينة كله�. ويف املدر�سة وبوا�سطته� نعي�س امل�سكونية واحلوار بني اتب�ع االأدي�ن، 
وفيه� نربِّي الدعوات الكهنوتية والرهب�نية، ون�سهر على النواحي االإدارية والفنية 

واالك�دميية، لتزويد الطالب برتبية دينية وعلمية واإن�س�نية �س�ملة.
املادة 79- يخ�سع ل�سلطة الكني�سة التعليم والرتبية الدينية الك�ثوليكية التي ُتعطى 
يف اأي مدر�سة ك�ثوليكية؛ وملجل�س االأ�س�قفة اأن ُي�سدر قواعد ع�مة يف جم�ل العمل 

هذا، وعلى البطريرك اأن يقوم بتنظيمه وال�سهر عليه )ح.ق. 804 §1(.
الق�ئمة،  الك�ثوليكية  املدار�س  على  ال�سهر  يف  احلق  للبطريرك  يعود   -80 املادة 
املوؤ�س�س�ت  اأع�س�ء  ُيديره�  اأو  يوؤ�ّس�سه�  التي  املدار�س  ذلك  يف  مب�  زي�رته�،  ويف 
الرهب�نية اأي�سً�؛ كم� يعود له اأي�سً� اأن ُي�سدر اأحك�مً� تتعّلق ب�لتنظيم الع�م للمدار�س 
اأع�س�ء هذه  اأي�سً� على املدار�س التي ُيديره�  الك�ثوليكية، وتنطبق هذه االأحك�م 
املدار�س  لهذه  الداخلية  االإدارية  اال�ستقاللية  مراع�ة  مع  نف�سه�؛  املوؤ�س�س�ت 

)ح.ق. 806 §1(.
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ب. اجلامعات  
ت�أمني  يف  ُت�س�هم  وهي  واإدارته�،  اجل�مع�ت  اإن�س�ء  يف  احلق  للكني�سة   -81 املادة 
ثق�فة اأعلى للن��س وترقية اأكرب لالن�س�ن، ب�الإ�س�فة اإىل القي�م مبهمة الكني�سة التعليمية 

ذاته� )ح.ق. 807(.
املادة 82- على البطريرك اأو من يوكله اأن يهتّم اهتم�مً� راعويً� خ��سً� ب�لطالب؛ 
الروحي  املج�ل  يف  �سيم�  ال  ال�سبيبة،  اإىل  العون  تقدمي  على  ي�سهر  اأن  عليه  كم� 

)ح.ق. 813(.

3. االإعالم و�سوؤون الطباعة والن�رس
املادة 83- االعالم من الو�س�ئل اله�مة لتبليغ كلمة اهلل، ولالإ�سه�م يف بن�ء املجتمع 
وا�رساكه يف م� منحن� اهلل من مواهب وط�ق�ت روحية. ومن ثم يجب ا�ستخدامه 

بقدر م� ن�ستطيع.
املادة 84- يعني البطريرك جلنة اإعالم يف كل ق�سم من البطريركية ، وي�رسف عليه� 

الن�ئب البطريركي الع�م يف كل ق�سم من البطريركية.
تهمُّ  التي  املي�دين  ك�فة  يف  املجتمع  �سوؤون  مت�بعة  اللجنة  مه�م  من   -85 املادة 
ال�سوؤون  اأو  الكني�سة  اخلرب عن  فيه�. وتو�سيل  الكني�سة  وا�سم�ع كلمة  االن�س�ن. 
الدينية، وتوحيد كلمة الكني�سة يف املج�ل االإعالمي، ومن االأجدر تن�سيق اجلهود 

الفردية.
لة. ف فيه كف�ءات موؤهَّ املادة 86- يو�سع لهذا العمل الرعوي نظ�م خ��س، وتوظَّ

املادة 87- ين�رسف كل ك�هن �سمن درا�سته واخت�س��سه اإىل الرتجمة والت�أليف يف 
الكني�سة  االن�س�نية وت�ريخ  املقد�سة والعلوم  العلوم  الكلمة:  يت�سل بخدمة  م�  كل 

االور�سليمية والالهوت والفل�سفة.
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املادة 88- ت�سدر البطريركية جملته� الر�سمية )Jérusalem( وغريه� من املن�سورات 
والعلم�نيني،  الكهنة  من  فريق  الن�رس  يف  يع�ونه�  والثق�فية،  الدينية  واملجالت 

وب��ستخدام الو�س�ئل االإلكرتونية لتو�سيل كلمة اهلل ون�رس قيم االجنيل.

الف�سل ال�ساد�س

ال�سوؤون الرعوية

املادة 89- بند 1 - يتم تعيني جمل�س رعوي اأبر�سي، يقوم بدور ا�ست�س�ري للبطريرك، 
ق عمله املكتب الرعوي. وين�سِّ

الرعوية  الن�س�ط�ت  جم�الت  لكل  الرعوي  للمكتب  م�سوؤول  يعني   -  2 بند   
الن�س�ط الرعوي  بتنفيذ تو�سي�ت املجل�س الرعوي وادارة  يقوم املكتب الرعوي 

يف االأبر�سية.
والرحمة:  الرّب  اأعم�ل  على  الرتكيز  البطريركية  كهنة  اأولوي�ت  من   -90 املادة 
زي�رة املر�سى واإ�سع�ف املدنفني وم�س�عدة الفقراء وذوي االحتي�ج�ت اخل��سة، 

جم�ع�ت واأفراد.
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الق�سم الثالث

الكهنـة

الف�سل االأول

احلياة الروحية

املادة 91- ي�ستذكر الك�هن وعوده الكهنوتية التي التزم به� يوم ر�س�مته، فيعمل 
حديثه  يف  ومتزن�  ع�طفته  يف  وعفيف�  االجنيلي  فقره  يف  �سعيدا  يكون  ان  على 

وحكيم� يف ت�رسف�ته ومطيع� لروؤ�س�ئه ولين� يف طب�ئعه.
امل�سيح  ب�ركه�  التي  االر�س  على  ر�سول  اأنه  البطريركية  ك�هن  �سمة   -92 املادة 
والكني�سة  ال�رسق  كن�ئ�س  بني  و�سل  هو عالمة  والك�هن  وقي�مته.  وموته  بحي�ته 

اجل�معة، كم� هو ر�سول خري ملجتمع عربي تعددت فيه الدي�ن�ت واملذاهب.
املادة 93- ترتكز احلي�ة الروحية لك�هن الرعية على ت�أمل كلمة اهلل وعلى خدمة 
الفر�س  الفردية و�سالة  ال�سالة  على  واملث�برة  االفخ�ر�ستي�،  �رس  االأ�رسار وخ��سة 
ب�مل�سيح  اقتداء  و�س�ع�ت عمله  نه�ره  فيقّد�س  الكني�سة،  ب��سم  يتلوه�  التي  االإلهي 

امل�ثل اأم�م اأبيه ال�سم�وي.

1. خدمة الكلمة
املادة 94- تتمحور ر�س�لة ك�هن الرعية على اخلدمة الكهنوتية ون�رس كلمة اهلل، واإن 
لت اإىل الك�هن وظيفة اإدارية فيجب اأن تبقى روح الغرية الر�سولية فيه م�ستعلة  ُوكِّ

خلدمة النفو�س واأبن�ء الرع�ي� املج�ورة.
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2. املهمة التقدي�سية
املادة 95- يتحّلى ك�هن الرعية ب�لف�س�ئل الكهنوتية ويت�سّلح ب�لغرية على جمد اهلل 

ويقّد�س ذاته ب�الأ�رسار املقد�سة عط�ء وقبوال.
املادة 96- من �سلب واجب�ت ك�هن الرعية االحتف�ل ب�لقدا�س االلهي اليومي واأي�م 
االآح�د واالأعي�د واملن��سب�ت الرعوية، ويقد�س وقته ب�ل�سمت و�س�ع�ت ال�سجود.

املادة 97- ين�رسف الك�هن عند امل�س�ء اإىل فح�س �سمريه وحم��سبة ذاته ليقّوم كل 
خط�أ ب�رسي فيه، ليزداد نعمة وبّرا، ومنمي� كل خري منحه اي�ه اهلل خلريه وخري الن��س 

اأجمعني.
املادة 98- يقرتب الك�هن بتواتر من �رّس االعرتاف وامل�س�حلة مع اهلل والن��س ليزداد 

نعمة وقدا�سة فيكون اأهال الأن مينح النعمة والغفران ل�س�ئليه.
املادة 99- يويل الك�هن اإكرام� خ��س� للعذراء مرمي اأم الكني�سة واأم الك�هن االزيل، 
ب�سالة  �سف�عته�  ويطلب  اأعي�ده�  ويحيي  والع�ئالت  البيوت  يف  اإكرامه�  فيثّبت 

ال�سبحة الوردية ويويل �سهر اأي�ر جّل اهتم�مه.
املادة 100- يلتزم الكهنة بح�سور اللق�ءات الروحية ال�سهرية وال يعفى اأحد من 

امل�س�ركة ب�لري��سة الروحية ال�سنوية التي تق�م يف االأردن ويف اجلليل. 
وبيت  القد�س  املقد�سة يف  االأم�كن  اإىل  احلج  البطريركية  كهنة  يويل  املادة 101- 
حلم واجلليل واالردن اهتم�م� خ��س� فيزدادون قدا�سة وتعلق� وانتم�ء ب�الأر�س التي 

قّد�سه� ال�سيد امل�سيح بحي�ته وموته وقي�مته. 
املادة 102- تعني البطريركية ك�هن� م�سوؤوال يرافق الكهنة يف م�سريتهم الكهنوتية 

يزورهم ويتفقدهم ويح�ورهم يف �رسوري�ت احلي�ة الكهنوتية.
املادة 103- يخت�ر كل ك�هن لنف�سه مر�سدا واأب� روحي� يرافقه يف م�سريته الكهنوتية 

ليجد فيه دعم� روحي� و�سندا ان�س�ني�.
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3. الروح العائلية �سمة كهنة البطريركية الالتينية
املادة 104- البند1 - االخّوة الكهنوتية هي ال�سمة املميزة للع�ئلة البطريركية وهي 
اإرث مقد�س داأب الكهنة على احلف�ظ عليه� على مّر ال�سنني وهي تقليد مقد�س 

مييزن� وي�سمو بن�.
بينهم  تف�هم  �سوؤ  اأي  الإزالة  الفطنة واحلكمة  بروح  الكهنة  يتحّلى  البند 2-   

ل والرزانة. ب�لفطنة والتعقُّ
البند 3- املحبة واالألفة الكهنوتية تتجلَّى يف نفو�س الكهنة بحم�ية اخوتهم   
من كل �سدة و�سيق. ومن مظ�هر حمبتهم االأخويَّة امل�س�ركة الفعلية ب�الأعي�د الراعوية 

واملن��سب�ت اخل��سة ب�لكهنة انف�سهم، اأفراح� ك�نت اأو اأتراح�.

الف�سل الثاين

احلياة الثقافية

1. الحياة الثقافية
ة يف ال�سنة. على كل ك�هن اأن ي�س�رك  املادة 105- تعقد دورة للتن�سئة الدائمة مرَّ
يف دورات التن�سئة الدائمة التي تنظمه� االأبر�سية.ويقوم جمل�س الكهنة بتن�سيق هذه 

الدورات.

2. درا�سات الكهنة
املادة 106- توفر البطريركية اف�سل اعداد علمي للكهنة بج�نب الرتبية االن�س�نية 
والروحية يف خمتلف التخ�س�س�ت العلمية التقليدية واجلديدة للراغبني فيه�، دون 

احل�ق اأي �رسر ب�خلدمة الرعوية يف البطريركية. 
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املادة 107-البند 1- تهتم البطريركية بتمكني الكهنة من مت�بعة درا�س�ت ج�معية 
علي� بح�سب ح�ج�ت العمل الرعوي يف خمتلف جم�الته.

الق�درين  جلميع  مفتوحة  العلي�  الدرا�س�ت  تكون  املبداأ  حيث  من   -2 البند   
والراغبني فيه�، على اأال ي�رس ذلك ب�خلدمة الرعوية يف البطريركية.

البند 3- اأم� من حيث الواقع ف�إن الدرا�س�ت العلي� ت�أتي ا�ستج�بة حل�جة رعوية   
يف االأبر�سية.

الكوري�  ومك�تب  االإكلرييكية  على  البطريركية  اولوي�ت  تن�سّب   -108 املادة 
الرعوية  والهيئ�ت  والع�ئالت  ك�ل�سبيبة  الرعوية  احليوية  واملرافق  البطريركية 

املختلفة.
ت�سعى  واالإدارية،  الرعوية  اخلدم�ت  جميع  ت�أمني  بعد   -1 البند   -109 املادة 
البطريركية لتفريغ بع�س الكهنة ملت�بعة الدرا�سة العلي�، بعد اأن يكونوا قد ق�سوا فرتة 

يف خدمتهم الراعوية .
املجل�س  مب�س�عدة  البطريرك،  اإىل  القرار  هذا  اإتخ�ذ  حق  يعود   -2 البند   

اال�ست�س�ري.
املادة 110- البند1- بج�نب الدرا�س�ت العلي� املنتظمة، وبهدف التن�سئة الدائمة، 
جلميع  خ�رجية  اأو  داخلية  ت�أهيلية  دورات  لتوفري  جهده�  اأق�سى  االأبر�سية  تبذل 

كهنته�، ال �سيم� ملن مل يلتحقوا بدرا�س�ت علي� يف اخل�رج.
البند 2- يقوم النواب الع�مون ب�لتن�سيق مع االإكلرييكية وجمل�س الكهنة بعقد   
الالحقة  الع�رس  ال�سنوات  خالل  ال�سب�ب  للكهنة  �سنوية  ت�أهيلية  كهنوتية  دورات 

للر�س�مة، وال يعفى اأي ك�هن من امل�س�ركة به�. 
املادة 111- ان اولوية الك�هن االأبر�سي هي اخلدمة الرعوية والر�س�لة اأواًل ومن ثم 

الدرا�سة اأو االإدارة.
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املادة 112- من رغب يف الدرا�سة يف اجل�مع�ت املحلية واخل�رجية:
احل�سول على موافقة كت�بية من البطريرك واملجل�س اال�ست�س�ري.  -

عدم االإ�رسار ب�خلدمة الرعوية .  -
ان يكون مو�سوع درا�ستهم ن�فع� لر�س�لتهم الراعوية.  -

تكر�س ال�سنوات االأوىل من حي�ة الك�هن للخدمة الرعوية.   -
واىل  درا�ستهم  من  واالإف�دة  اال�ستف�دة  اإىل  كهنته�  االأبر�سية  تدعو   -113 املادة 
كل  والدوري�ت،  املجالت  يف  واال�سرتاك  ب�ملط�لعة  العلمي  حت�سيلهم  موا�سلة 

�سمن اخت�س��سه.

الف�سل الثالث

احلياة املادية

الع�ملني واملتق�عدين حي�ة  البطريركية لكل كهنته�  البند 1- ت�سمن  املادة 114- 
فيبقى كل  الالزم.  والعالج  ال�سحية  والعن�ية  واملعي�سة  ال�سكن  لهم  فتوفر  كرمية. 
ك�هن يف بيت البطريركية ويف رع�يته� منذ اأول يوم من كهنوته وحتى اآخر يوم 

منه.
احدى  يف  املتق�عد  للك�هن  املن��سب  ال�سكن  البطريركية  ن  توؤمِّ  -2 البند   
وم�رسب  م�أكل  من  اليومية  االحتي�ج�ت  له  ن  توؤمِّ كم�  له�،  الت�بعة  املمتلك�ت 
يف  ال�سكن  الك�هن  اخت�ر  اإذا  اأم�  اإداري.  ك�هن  معي�سة  على  ويح�سل  وخدمة، 
ل الك�هن نف�سه مبختلف االحتي�ج�ت  مك�ن اآخر، ُيعطى معي�سة ك�هن رعية ويتكفَّ

واخلدم�ت. وت�رسف له ح�سن�ت القدادي�س ك�ملعت�د يف جميع االأحوال.
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املادة 115- يت�س�وى م�ستوى معي�سة الك�هن مع معي�سة املوؤمنني الذين يخدمهم، 
مع االأخذ بعني االعتب�ر غالء املعي�سة. 

البند 2- يفتح كل ك�هن ح�س�ب� ب��سم الرعية لبي�ن دخل الرعية ويعتمد توقيع   
كل من ك�هن الرعية اأوالن�ئب البطريركي. 

د من حبِّ امل�ل وتكدي�سه. ويلتزم منط حي�ة  املادة 116- يعمل الك�هن على التجرُّ
يكون قدوة ملن يخدمهم.

من  وال�سبعني  اخل�م�سة  يبلغ  عندم�  ا�ستق�لته  الك�هن  يقدم   -  1 117-البند  املادة 
عمره ويقرر البطريرك، بعد اعتب�ر جميع الظروف، قبول اال�ستق�لة اأو ت�أجيله�.

املخ�س�سة  االم�كن  يف  الكرمية  املعي�سة  املتق�عد  للك�هن  ن  ويوؤمَّ  -  2 البند   
لذلك، وتراعى احك�م امل�دة 114 يف ذلك.

1. معي�سة الكهنة والتاأمني ال�سحي
املادة 118- فيم� يتعلق ب�ل�سوؤون املعي�سية، ُتراعى االأحك�م الت�لية:

الت�بعة  االأديرة  و�سي�نة  اإعم�ر  على  الع�مة  الوك�لة  ت�رسف  ال�سكن:   -
للبطريركية الالتينية، وتراعى احك�م امل�دة 124.

- م�ستلزم�ت ال�سكن: يو�سع نظ�م خ��س يلحق بهذا الق�نون يف م� يخت�س 
ب�أث�ث االأديرة.

- اأعم�ل ال�سي�نة: ت�رسف الوك�لة الع�مة على و�سع خطة ث�بتة ل�سي�نة االأديرة 
ب�سورة منتظمة. 

- املر�س والت�أمني ال�سحي: ت�سمن البطريركية جلميع كهنته� الذين مل يرتكوا 
اأو  االأبر�سية، ويف كل مرحلة من مراحل العمر، �سواء ك�نوا يف اخلدمة 
يف التق�عد، جميع اخلدم�ت ال�سحية الالزمة. وتعمل البطريركية على 

جتديد الت�أمني ال�سحي للكهنة �سنوي� للح�سول على اأف�سل اخلدم�ت. 
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املركزية  تف��سيل احلي�ة والتدفئة  ينظر يف بع�س  - يو�سع نظ�م م�يل خ��س 
االأ�رسار،  خدمة  مبن��سبة  والتق�دم  الكني�سة،  وواردات  واله�تف، 

وم�ستلزم�ت املوا�سالت، وم� ا�سبه ذلك. وذلك كم� يلي:
يقدم كل ك�هن رعية 10% من دخل كني�سته: ال�سينية - االكرامي�ت   .1
- خدمة اال�رسار - الق�ع�ت - التربع�ت، ل�سندوق االعم�ل اخلريية 

يف الوك�لة الع�مة. 
ويتم  مبنحه  يقوم  �رس  كل  مق�بل  دين�راً  ع�رسين  مبلغ  للك�هن  ي�خذ   .2
و�سع م� يزيد على هذا املبلغ يف �سندوق الكني�سة. وتدعو الكني�سة 
وب�قي  القدادي�س  وني�ت  االأ�رسار  خلدمة  ب�سخ�ء  للعط�ء  املوؤمنني 

املن��سب�ت الدينية، وال يرف�س الك�هن تق�دم املوؤمنني.
املوؤمنني  بتقدم�ت  يتعلق  فيم�  القرارات  و�سع  يف  احلق  للبطريرك   .3

مبن��سبة تكري�س البيوت.

2. اأ�سول املحا�سبة وروح الفقر
املادة 119- يتبع الك�هن يف تع�مله مع امل�ل ا�سول املح��سبة الر�سمية بتوثيق الداخل 
واخل�رج ب�سندات قب�س و�رسف مدعومة ب�لفواتري. ويكون الك�هن م�ستعدا الأي 
ك�سف م�يل من قبل امل�سوؤولني، وعند احل�جة تقدم الوك�لة كل م�س�عدة حم��سبية 

برتكيب النظ�م املحو�سب. 
املادة 120-تعني الوك�لة الع�مة للبطريركية، املح��سبني واملدققني ل�سبط ال�سوؤون 

امل�لية وم�س�ريع االن�س�ءات وال�سي�نة يف الكني�سة اأو الدير اأو املدر�سة.
املادة 121 - يلزم كل ك�هن رعية بتقدمي تقرير م�يل للبطريرك يف نه�ية كل �سنة.
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3. العاملون اأو املدبرات يف الدير
املادة 122- البند 1- خدمة الك�هن يف متطلب�ت حي�ته امل�دية من م�سوؤولية ك�هن 

الرعية.
البند 2- اإذا احت�ج ك�هن اإىل اأي خدم�ت اأو متطلب�ت اخرى، فهو م�سوؤول   
عنه� دون غريه. عندئذ يخ�س�س ملن يخدمه راتب� �سهري� ومك�ف�أة م�لية عند نه�ية 
هي  املنزل  مدبرة  ك�نت  اإن  اأي�س�  يفعل  وكذلك  العمل.  ق�نون  بح�سب  خدمته 

�سقيقته اأو من اأهله واأق�ربه.
البند 3 - يوقع ك�هن الرعية عقد عمل مع مدبرة املنزل ويتبع ق�نون العمل   
والعم�ل. ويكون راتب املدبرة من م�سوؤولية الك�هن. ويف ح�ل انتق�ل الك�هن اأو 
عند نه�ية خدمته� ، يتم انه�ء العقد ب�لرتا�سي ويدفع له� الك�هن م�ستحق�ته� امل�لية.

الرعوية،  وخلدمته  ل�سكن�ه  ديرا  للك�هن  البطريركية  توفر   -1 البند   -123 املادة 
وتوؤثثه مب� هو �رسوري. وي�رسف الوكيل الع�م على اال�ستالم والت�سليم.2

اأو م�س�عده، كلم� دعت  الع�م  الوكيل  االأث�ث، وب�إ�رساف  ُي�ستبَدل  البند 2-   
احل�جة.

البند 3- ُيحتَفظ يف كل رعية ب�سجل للموجودات مع ت�ريخ اقتن�ئه� وت�ريخ   
تبديله�.

البند 4 - مينع اجراء اأي تغيري اأو تبديل يف مبنى الكني�سة اأو الدير دون احل�سول   
على موافقة البطريرك اأو الن�ئب البطريركي اخلطية، ب�لتن�سيق مع الوك�لة الع�مة. 

ت�رسف الوك�لة الع�مة على بن�ء االأديرة و�سي�نته�. وتتم �سي�نة ع�مة  املادة 124- 
املجل�س  ومبوافقة  امل�لية  ال�سوؤون  جمل�س  ت�سعه  نظ�م  بح�سب  االأديرة  لكل  دورية 
اجلهة  هي  الع�مة  والوك�لة  اإمك�ن�ت.  من  له�  يتوفر  م�  �سوء  يف  اال�ست�س�ري 
ال�رسوري للمعي�سة م� يلزم للمكتب وغرفة النوم والطع�م وغرف ال�سيوف واال�ستقب�ل. ومن االأدوات   2

الكهرب�ئية يعترب �رسوري�: الغ�س�لة والرباد والفرن. م� عدا ذلك ف�لك�هن يرى لنف�سه م� ين��سبه.
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امل�سوؤولية عن ال�سي�نة الع�دية اأو الط�رئة بح�سب ال�رسورة، وال يجرى اأي تعديل 
يف املب�ين اإال مبوافقته� اخلطية وحتت اإ�رسافه�.

4. الو�سية والوفاة
اأن  ك�ن،  العمر  من  مرحلة  اأي  من واجب كل ك�هن، يف  البند 1-  املادة 125- 

يكتب و�سيته. 
البند 2- يو�سح يف الو�سية م� لديه من االأموال املنقولة وغري املنقولة وم� عليه   
اأرق�م  فيه� كذلك  اأم�ن�ت ومك�ُن وجوده�. ويبني  لديه من  اأُوِدع  من ديون وم� 
ح�س�ب�ته يف البنوك. ومن الرتكة ت�ستوفى م�س�ريف اجلن�زة والديون اإن وجدت. 

البند 3- ُيوِدع الو�سية لدى املحكمة الكن�سية يف البطريركية يف القد�س، اأو   
لدى الني�بة البطريركية يف عم�ن اأو الن��رسة.

البند 4- ت�سع االأم�نة الع�مة للبطريركية منوذج� لذلك وُيطَلب من كل ك�هن   
تعبئته، وتعديل الو�سية متى لزم. 

نف�س  لراحة  قدادي�س  م كل ك�هن 10  يقدِّ الكهنة،  اأحد  عند وف�ة  البند 5-   
الك�هن اأو اال�سقف املتوفى.

5. مالية الرعايا
املادة 126- البند 1- الكهنة مر�سلون حلمل الر�س�لة ولتعليم املوؤمنني ومرافقتهم يف 
عي�س اإمي�نهم بروح ال�سالة. ومن ثم يكون همهم االأول تقوية االإمي�ن. ويعتربوا 

»بن�ء احلجر« اأمرا ث�نوي� ب�ملق�رنة اإىل االأمر الواحد ال�رسوري. 
واملجل�س  امل�لية  ال�سوؤون  جمل�س  مع  ب�لتع�ون  الع�مة  الوك�لة  ت�سع  البند2-   
اال�ست�س�ري وجمل�س الكهنة خطة تطوير للرع�ي�، ُتقرَتح فيه� امل�س�ريع الالزمة يف 
اأموال لتنفيذ م�س�ريع يف رع�ي�هم  كل رعية. وال يحق للكهنة ب�ملب�درة يف جتنيد 
الن�ئب  اأو  البطريرك  من  املوافقة  الع�مة واحل�سول على  الوك�لة  مع  التن�سيق  دون 
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وجد  اذا  امل�لية  ال�سوؤون  جمل�س  اأو  الط�رئة  الرتميم  الأمور  والوك�لة  البطريركي 
للم�س�ريع الع�دية.

البند 3 -تقدم الوك�لة الع�مة الدرا�س�ت الوافية للجه�ت امل�نحة لتتمكن من   
تنفيذ امل�س�ريع املقرتحة واملوافق عليه�.

االوق�ف  على  ب�الأ�رساف  الع�مة  الوك�لة  يف  االوق�ف  مكتب  يقوم   -127 املادة 
االأ�ست�س�ري  املجل�س  يطلع  ان  املكتب  الالزم. وعلى هذا  واال�ستثم�ر  وتطويره� 
كل  وجود  من  الت�أكد  ابرامه�  يتم  التي  العقود  كل  على  امل�لية  ال�سوؤون  وجمل�س 

الوث�ئق املطلوبة فيم� يتعلق بخ�سو�س االأوق�ف. 



نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني 44

الق�سم الثالث

كاهن الرعية والعمل الراعوي

الف�سل االأول

اخلدمة الرعوية

1. كاهن الرعية
املادة 128- يوؤ�س�س ك�هن الرعية جمل�س رعية وتكون مهمته تقدمي امل�سورة والعون 

)ح.ق. 1/536(.
االأخالق  بنزاهة  ويتمتع  ال�سليم  التعليم  بتقدمي  الرعية  ك�هن  يتميز   -129 املادة 
وغرية ر�سولية على خال�س النفو�س، وي�سعى اإىل اكت�س�ب الف�س�ئل، ويتمع بروح 

خالقة يف عمله الراعوي )ح.ق 2/521(.
منه خلدمة  ُتطلب  التي  الط�عة اخلدمة  بروح  يتقبَّل  ان  الك�هن  على  املادة 130- 

الن��س جميع�.
العلم�نيني يف ر�س�لتهم ون�س�طهم الكن�سي  الرعية دور  املادة 131- يدعم ك�هن 
ال�رساكة  يف  احلقيقية  مك�نتهم  ليتبواأوا  واالجتم�عية  الروحية  اهدافهم  لتحقيق 
الرعوية، في�سعروا انهم اع�س�ء حية م�س�ركة يف ر�س�لة الكني�سة، افرادا اأو من�سمني 

اإىل موؤ�س�س�ت )ر.حق 2/529(.
املادة 132- البند 1- يلتزم ك�هن الرعية بواجب االإق�مة يف الرعية.

يكون  اأال  االأ�سبوع على  راحة يف  يوم  لنف�سه  يخ�س�س كل ك�هن  البند 2-   
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اأو اأي مو�سم يتطلب اخلدمة الكهنوتية. وميكن اال�ستف�دة  ذلك يوم اأحد اأو عيد 
من هذا اليوم االأ�سبوعي لعقد االجتم�ع�ت الكهنوتية امل�سرتكة.

البند 3- ي�أخذ الك�هن كل �سنة �سهر اإج�زة، على اأن يبلغ البطريرك اأو ن�ئبه،   
اإج�زته. واإذا م� تغيب يف  اأثن�ء  اإق�مته يف  كت�بة، عن موعد �سفره وعودته، وعن 

خالل ال�سنة الإج�زات ق�سرية حت�سب من �سهر االإج�زة ال�سنوية.
البند 4- كلم� تغيب الك�هن عن رعيته الأكرث من يوم واحد، يجب اأن يعلم   
اأن  اإليه. واإذا خرج عن حدود الني�بة البطريركية يجب  اأقرب ك�هن رعية  بذلك 

يبلغ بذلك املطرانية التي هو فيه�.
البند 5- اإذا تغيب ك�هن الرعية عن رعيته، يجب اأن يهتم هو نف�سه مبن يت�بع   
الالزمة يف  ال�سالحي�ت  بتحديد  ويهتم خ�سو�سً�  غي�به.  اأثن�ء  ب�لرعية يف  العن�ية 
اأثن�ء غي�به، وال �سيم� يف م� يخت�س مبب�ركة الزواج. ويجب اأن يتم ذلك ب�لتن�سيق 

مع البطريرك اأو الن�ئب البطريركي )ق�نون 3/523(.
ال�سجالت  حفظ  االإدارية  الرعية  ك�هن  واجب�ت  اأهم  من   -1 البند   -133 املادة 
والوفي�ت،  والزواج،  التثبيت،  مع  االأوىل  واملن�ولة  املعمودية،  �سجل  الرعوية: 

و�سجل النفو�س.
يتعّلق  م�  التثبيت، وكل  ت�سجيل  اأي�سً�  يتم  املعمودية،  البند 2- يف �سجالت   
الكهنوتية  الر�س�مة  وقبول  والتبني،  الزواج،  اأي  للموؤمنني،  الق�نونية  ب�حل�لة 
)ق�نون  الطق�س  تغيري  اأو  رهب�نية،  اأية جمعية  الدائمة يف  النذور  واإبراز  املقد�سة، 
2/535( وبطالن الزواج ان وجد، وتبليغ بي�ن�ت الزواج والتثبيت يف الرعية االأم.

البند 3- على ك�هن الرعية اإر�س�ل ن�سخة للحفظ من �سجل امل�لية للكني�سة اأو   
الأي م�رسوع �سي�نة اأو اإن�س�ء يتم يف الرعية يف الوك�لة الع�مة.

البند 4- كم� عليه حفظ االأ�س�بري الت�لية:  
اإ�سب�رة الكوا�سني ورخ�س العم�ر والفواتري امل�ء والكهرب�ء واله�تف.  -

املرا�سالت الواردة وال�س�درة من البطريركية، اأو من الرع�ي�، ومن الداوئر   -
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واجله�ت الر�سمية اأو من اأي م�سدر اآخر.
اإ�سب�رة البالغ�ت والن�رسات ال�س�درة من البطريركية.  -

واحلرك�ت  والن�س�ط�ت  واالأحداث  )العوائد  الرعية  مذكرات  �سجل   -
الر�سولية الخ...(

يتم  فيه  اأر�سيف  م�ستودع  اأو  رعية خزانة  يكون يف كل  اأن  يجب  البند 5-   
حفظ ال�سجالت الرعوية املذكورة اأعاله. )ق�نون 4/535(.

البند 6- يجب اأن يكون لكل رعية ختمه� اخل��س. وتختم الرعية ال�سه�دات   
التي تعطى عن احل�لة الق�نونية للموؤمنني وجميع االأعم�ل التي ميكن اأن يكون له� 

اأهمية ق�نونية )ق�نون 3/535(.

2. الكاهن امل�ساعد
اأكرث،  اأو  م�س�عد  ك�هن  ذلك  حتت�ج  التي  الرع�ي�  يف  يعني   -1 البند   -134 املادة 

بح�سب ح�جة الرعية وبح�سب توفر الكهنة.
اأن تكون العالقة بني ك�هن الرعية والك�هن امل�س�عد عالقة  يجب  البند 2-   
ة يعمالن يف بيت واحد ويحمالن ر�س�لة واحدة. فيعمالن على متتني العي�س  اإخوَّ
امل�سرتك بينهم� �سواء ب�مل�س�ركة يف بع�س ال�سلوات اأو ب�لتن�سيق يف العمل الر�سويل، 

اأو يف متطلب�ت احلي�ة املعي�سية اليومية .

3. الكهنة االإدرايون
املادة 135- ال بد من تفريغ كهنة لبع�س امله�م االإدارية. ومع ذلك يجب اأن يبقى 

كل ك�هن على �سلة وثيقة بعمل رعوي معني، كم� ذكر اأعاله.
الع�م. وم� عدا  الق�نون  م� ورد يف  االإدرايون بح�سب  الكهنة  يعني  املادة 136- 
البطريركية  يف  اال�س�قفة  جمل�س  مع  ب�ال�ست�س�رة  البطريرك  اإىل  االأمر  يعود  ذلك 

واملجل�س اال�ست�س�ري.
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4. كهنة املعهد االإكلرييكي
املادة 137- البند 1- يهتم البطريرك مع جمل�سه االأ�سقفي ب�لبحث عن الكهنة الذين 

نوا فريق اخلدمة يف االإكلرييكية. يتطوعون ويقدرون اأن يكوِّ
يف  العمل  اأهمية  االعتب�ر  بعني  االأخذ  على  الرع�ي�  كهنة  ي�سجع   -2 البند   
اجلهود  اأف�سل  له�  يخ�س�س  اأن  من  بد  وال  االأبر�سية.  قلب  فهو  االإكلرييكية، 

والط�ق�ت، لرتبية الكهنة اجلدد على اأف�سل طرق احلي�ة الكهنوتية.
املادة 138- يع�مل كهنة املعهد م�لي� مع�ملة الكهنة االإداريني يف البطريركية، اإال 

م� يرد يف هذه البنود.
املادة 139- البند 1- ت�أهيل كهنة املعهد ب�سه�دات علمية من��سبة، خ��سة الكهنة 

الرئي�سيني.
واالإر�س�د  الرتبوي  بدورهم  للقي�م  املعهد  كهنة  بت�أهيل  االهتم�م   -2 البند   

النف�سي، وت�أمني الطرق املن��سبة لذلك.
البند 3- حت�سري بدائل لكهنة املعهد بعد فرتة خدمتهم يف االإكلرييكية.  

املادة 140- الفرتة الع�دية للخدمة يف االإكلرييكية هي 6 �سنوات، ق�بلة للتمديد 
لثالث �سنوات اخرى.

املادة 141-احلد االأدنى للكهنة يف االإكلرييكية هو خم�سة كهنة.
املادة 142- البند 1- ي�سرتك كهنة الرع�ي� القريبة من املعهد يف التدري�س يف املعهد، 

�سه. كل ح�سب تخ�سُ
البند 2- ميكن اال�ستع�نة بعلم�نيني يف العمل مع االإكلرييكيني ال�سغ�ر اذا ك�ن   

ذلك �رسوري� وممكن� من الن�حية الرتبوية.
املادة 143-يحدد و�سف وظيفي لكل م�سوؤول يف املعهد.

املادة 144- حتديد خدم�ت كهنة املعهد خ�رجه بحده� االأدنى.
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الف�سل الثاين

تنقالت الكهنة

ه ق�نون الكني�سة الع�م  املادة 145- يبقى املبداأ الع�م يف هذا املو�سوع هو م� يقرُّ
والق��سي ب�أن ك�هن الرعية يتمتع ب�لثب�ت وغري متحرك اإال الأ�سب�ب ت�ستدعي نقله 

)راجع ح.ق. 522(.
اأف�سل  راعوية  خلدمة  و�سيلة  واإمن�  لذاته  هدفً�  لي�س  النقل   -1 البند   -146 املادة 

ولتحقيق اأكرب قدر ممكن من العدالة بني الكهنة.
البند 2- لهذه الغ�ية على الكهنة اأن يقبلوا ب�لنقل واإن مل يوجد يف نظرهم م�   

ي�ستدعي نقلهم.
املادة 147- البند 1- يعني البطريرك للرعية ال�س�غرة ك�هن� يجده اأهال لذلك، بعد 
اأي  متح��سي�  االأبر�سي،  الواقع  ومعطي�ت  الظروف  جميع  االعتب�ر  بعني  االأخذ 
واملجل�س  اال�س�قفة  ب��ست�س�رة جمل�س  التعيني  ي�سبق  ولهذا  اال�سخ��س.  حم�ب�ة جت�ه 
اإىل  ي�ستمع  ان  االمر  اقت�سى  اذا  وميكن  نف�سه.  املعني  والك�هن  كم�  اال�ست�س�ري 

بع�س الكهنة وبع�س العلم�نيني اي�س� )ح.ق 524(.
البند 2- يعني ك�هن الرعية لفرتة �ست �سنوات وميكن متديده� لثالث �سنوات   
مقت�سي�ت  بح�سب  للتنقل  م�ستعداً  يكون  اأن  يجب  الك�هن  اأن  مع  اأخرى3. 

التنقالت الع�مة.

اإتخذ موؤمتر االأ�س�قفة الالتني يف اجتم�عه رقم 34 املنعقد يف عم�ن بني 17-21 اأيلول 1984 قراراً   3
القرار املتخذ مبوجب قرار من جممع الكن�ئ�س ال�رسقية �س�در  بذلك. ووافق الكر�سي الر�سويل على 
يف 11 ني�س�ن 1985. ومت االتف�ق اأخرياً على حتديد مدة خدمة ك�هن الرعية ب�ست �سنوات ق�بلة 

للتمديد مرة واحدة فقط وملدة ثالث �سنوات.
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البند 3- يعني الك�هن امل�س�عد ملدة �سنة واحدة ق�بلة للتمديد بح�سب احل�جة   
وال�رسورة.

البند 4- يعني الك�هن االإداري ملدة ثالث �سنوات ق�بلة للتجديد ملرة واحدة   
فقط، م� مل ت�ستدعي ال�رسورة غري ذلك.

املادة 148- جتري التنقالت بح�سب املب�دئ الت�لية:
1- تلبية احل�ج�ت الرعوية ملختلف من�طق االأبر�سية.

2- حتقيق العدالة قدر امل�ستط�ع بني الكهنة.
5- مراع�ة وحدة االأبر�سية واملح�فظة عليه� بحيث يخدم الك�هن يف خمتلف 

من�طقه� قدر امل�ستط�ع.
8- االإ�ستج�بة قدر امل�ستط�ع لرغبة الك�هن، بحيث يذهب را�سيً� اإىل مك�ن 

ر�س�لته اجلديد.
26- و�سع الك�هن ال�سحي وعمره واإمك�ن�ته.

11- منح الك�هن الوقت الك�يف الإنه�ء ر�س�لة اأو م�رسوع بداأ بتحقيقه، على 
اإال يب�در اإىل متديد اق�مته بحجة م�رسوع اآخر.

12- تقع امل�سوؤولية النه�ئية على ع�تق البطريرك يف قرار انتق�ل الكهنة.

الف�سل الثالث

نظام لل�سوؤون املالية واملعي�سية يف الرعايا

الن�ئب  اأو  البطريرك  ب�أمر  الرعية  ب��سم  م�ستقل  بنكي  ح�س�ب  ُيفَتح   -149 املادة 
ويكون  اجل�رية،  امل�رسوف�ت  تتطلبه�  ال  التي  االأموال  الإيداع  الع�م  البطريركي 

�س�حب ال�سالحية يف ال�سحب من يعّينه البطريرك اأو الن�ئب البطريركي الع�م. 
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املادة 150- ل�سبط احل�س�ب�ت بطريقة اأدق، يتم التع�مل ب�ل�سيك�ت، كلم� جت�وز 
املبلغ امل�رسوف املئة دين�ر اأو م� يع�دل ذلك.

املادة 151- عند انتق�ل ك�هن الرعية ي�سلم خللفه �سجل الكني�سة امل�يل وح�س�ب 
البنك وال�سندوق واالأث�ث بح�سور م�سوؤول م�يل من البطريركية. 

اأو  البطريرك  ويكلف  نومه.  وغرفة  مكتبه  ُيغَلق  الك�هن  وف�ة  عند   -152 املادة 
الن�ئب البطريركي الع�م املحلي جلنة مكونة من رئي�س املحكمة والوكيل اأو الوكيل 
امل�س�عد وغريهم اإن لزم االأمر، وب�لتن�سيق مع االأهل،الإجراء اجلرد املطلوب وتقدمي 

تقرير بذلك اإىل البطريرك. 

موارد الرعية
خدمة  مبن��سبة  والتق�دم  االأحد،  �سينية  على  الرعية  موارد  تعتمد   -153 املادة 
االأ�رسار، والتق�دم االأخرى على اأنواعه�. وعلى ك�هن الرعية حث املوؤمنني على 

واجب الت�سحية للم�س�ركة يف حتمل امل�سوؤولي�ت امل�لية للكني�سة والرعية.

�سينية الكني�سة
يف  امل�س�همة  على  الن��س  تربية  هو  الكني�سة  �سينية  من  الهدف   -  154 املادة 
امل�سوؤولي�ت امل�لية للرعية، واأوله� نفق�ت الكني�سة والدير )لوازم ال�سالة: كتب، 
وبر�س�ن، وخمر وزهور ولوازم تنظيف وغري ذلك، ونفق�ت ج�رية من كهرب�ء 

وتلفون وم�ء ...(، وث�نيه� خمتلف الن�س�ط�ت الرعوية. 
املادة 155- تقدم كل رعية �سينية مرة يف ال�سنة لالأغرا�س الت�لية:

�سينية اأحد االإر�س�لي�ت يف االأحد الث�لث من �سهر ت�رسين اول.  -
�سينية فل�س م�ر بطر�س يف 29 حزيران   -

- �سينية اأحد الدعوات )االأحد الرابع للف�سح( لالإكلرييكية.
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التقادم املختلفة
املادة 156- البند 1- التق�دم على اأنواع:

- التقدمة حل�سنة القدا�س 
- التقدمة ملن��سبة خدمة االأ�رسار 
- التقدمة يف املن��سب�ت املختلفة

- التقدمة مل�رسوع خ��س
- النذور

ح�سب  القدا�س  ح�سن�ت  تق�دم  حتديد  يتم  القدا�س:  حل�سنة  2-التق�دم  البند   
احلق الق�نوين وتعليم�ت البطريركية. 

البند 3-التقدمة ملن��سبة خدمة االأ�رسار : يطبق عليه� م� قيل يف التقدمة حل�سنة   
القدا�س.

البند 4-التقدمة يف املن��سب�ت املختلفة : يطبق عليه� م� قيل يف التقدمة حل�سنة   
القدا�س، م� مل تكن مقدمة للكني�سة.

البند 5-التقدمة مل�رسوع خ��س: تخ�س�س التقدمة بك�مله� للم�رسوع املحدد   
وال يجوز الت�رسف به� يف اأي وجه اآخر. وت�سجل التق�دم كله� واأوجُه �رسِفه� يف 

�سجل بح�سب االأ�سول املح��سبية.

النـذور
املادة 157- البند 1- النذور املقدمة للكني�سة هي م�ل اأو ذهب اأو ف�سة اأو من ثم�ر 

االأر�س اأو احليوان.
اإىل  اأو احليوان  التق�دم من ثم�ر االأر�س  ل  للكني�سة. حُتوَّ النذر كله  البند 2-   

م�ل يو�سع يف �سندوق الكني�سة. 
ب�سجل  مرفق  خ��س  �سندوق  يف  بهم�  ُيحتَفُظ  والف�سة  الذهب   -3 البند   
ل النذر اإىل  م ونيته وت�ريخ التقدمة ونوعه�. وال يحوَّ خ��س ُيذَكر فيه: ا�سُم املقدِّ
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ال�سلطة الكن�سية. واإذا  ب�إذن خ��س من  اإال  م�ل ج�ٍر لال�ستخدام يف م�رسوع م�، 
م معروف� وعلى قيد احلي�ة يجب اأخُذ موافقته قبل الت�رسف ب�لنذر. ك�ن املقدِّ

التقرير املايل للرعية
املادة 158- البند 1- يقدم كل ك�هن اإىل رعيته تقريرا �سنوي� عن الداخل وال�س�در: 

ال�سينية والتق�دم املختلفة )املواد155 - 159(.
البند 2-يقدم تقريرا عن التربع�ت املقدمة مل�رسوع حمدد وعن اأوجه �رسفه�.   

وير�سل ن�سخة منه اإىل الوك�لة الع�مة.

املجل�س اال�ست�ساري
املادة 159- يخت�ر البطريرك بحرية بع�سً� من اأع�س�ء جمل�س الكهنة، ال يقل عددهم 
عن ال�ستة وال يزيد عن االإثني ع�رس، ليكّونوا هيئة امل�ست�س�رين لفرتة خم�س �سنوات، 
اخلم�س،  ال�سنوات  فرتة  انق�س�ء  وبعد  الق�نون.  يف  املحّددة  امله�م  اإليهم  وتعود 
ُتوا�سل هذه الهيئة مه�مه� اخل��سة،اإىل اأن يتّم تكوين هيئة جديدة )ح.ق. 205 

.)1§

اأو  الكر�سي  �سغور  ح�ل  يف  امل�ست�س�رين.اأم�  هيئة  البطريرك  يراأ�س   -160 املادة 
اإع�قته، فَمن يحل حمل االأ�سقف ب�سورة موؤقتة )ad interim(. واأم� يف ح�ل عدم 

وجوده، ف�لك�هن االأقدم يف هيئة امل�ست�س�رين �سي�مًة )ح.ق. 502 §2(.
يقوم  التي  اللحظة  يف  االأبر�سية،  على  ق�نونيً�  االأ�سقف  تن�سيب  يتّم   -161 املادة 

فيه�، بتقدمي الكت�ب الر�سويل اإىل هيئة امل�ست�س�رين )ح.ق. 382 §3(.
االأ�سقف  اإىل  ينتقل  االأبر�سية،  حكم  ف�إن  الكر�سي،  �سغور  ح�ل  يف   -162 املادة 
امل�س�عد، اأو اإىل االأقدم من بني االأ�س�قفة امل�س�عدين تعيين� اإذا ك�نوا كثريين، اأواإىل 

هيئة امل�ست�س�رين يف ح�ل عدم وجود اأ�سقف م�س�عد )ح.ق. 419(.
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املادة 163- البند 1- على البطريرك بعد اال�ستم�ع اإىل هيئة امل�ست�س�رين اأن ُيعنيِّ 
وكياًل )ح.ق. 494 §1(.

البند 2- وال يجوز عزل الوكيل اإال ل�سبب خطري بح�سب تقدير االأ�سقف،   
وبعد اال�ستم�ع اإىل هيئة امل�ست�س�رين )ح.ق. 494 §2(.

املادة 164- يف ح�ل �سغور الكر�سي، يتوقف جمل�س الكهنة وتقوم هيئة امل�ست�س�رين 
مبه�مه )ح.ق. 501 §2(.

املادة 165- ي�ستطيع املدبر االأبر�سي منح كت�ب اإطالق �سبيل لالإكلريو�س االأبر�سي، 
مبوافقة هيئة امل�ست�س�رين )ح.ق. 1018 §1( 

اأن  البطريرك  على  اله�مة،  االإدارية  ب�الأعم�ل  يتعّلق  م�  يف   -1 البند   -166 املادة 
ي�ستمع لراأي هيئة امل�ست�س�رين)ح.ق. 1277(.

البند 2- يتم طرح امل�س�ريع ال�سنوية املقدمة للممولني على هيئة امل�ست�س�رين   
على البطريرك ان ي�ستمع لراي هيئة امل�ست�س�رين. ويف امل�س�ريع الكربى، يتطلب 

االأمر موافقة هيئة امل�ست�س�رين. 
املادة 167- اأم� يف م� يتعّلق ب�أعم�ل االإدارة غري االعتي�دية، ف�إن البطريرك يحت�ج 

اإىل موافقة هيئة امل�ست�س�رين )ح.ق. 1277(.
املادة 168- يف ح�الت البيع وال�رساء والرهن المالك مهمة ف�ل�سلطة املخت�سة هي 

البطريرك، مبوافقة جمل�س ال�سوؤون امل�لية وهيئة امل�ست�س�رين وذوي ال�س�أن.
املادة 169- يعقد هيئة امل�ست�س�رين على االأقل اأربع اجتم�ع�ت �سنوية.

يف  عليه�  املوافقة  وتتم  اجتم�ع  لكل  تق�رير  عمل  يتم   -  1 البند   -170 املادة 
االجتم�ع الالحق.

البند 2 - للموا�سيع الع�دية املهمة، ميكن ا�ستعم�ل طرق ات�س�ل خمتلفة ولي�س   
ب�ل�رسورة من خالل االجتم�ع�ت.
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البند 3 - يف االأعم�ل االإدارية املهمة، ُيدعى هيئة امل�ست�س�رين وُت�سجل اأعم�له   
وال  االجتم�ع.  اأثن�ء  وموافقتهم  اأع�س�ءه  موافقة  وتوؤخذ  خ��س  حم�رس  يف  خطي� 
يجوز اأخذ املوافق�ت اأو غريه� من اأراء االأع�س�ء خ�رج االجتم�ع الر�سمي جمتمعني 

اأو منفردين.

جمل�س الكهنة
 )Presbyterium( املادة 171- يت�ألَّف جمل�س الكهنة من كهنة ميثِّلون اجل�سم الكهنوتي
بعد  للبطريرك،  االأبر�سية. ويعود  اإدارة  الق�نون، يف  البطريرك، مبوجب  وي�س�عد 
اال�ستم�ع اإىل جمل�س الكهنة اأو اال�ستئن��س براأيه، ان يتَّخذ القرارات والتوجيه�ت 

»ِوفًق� ل�سمري مهنته ومب�دئ اإدارة الكني�سة«4.
ا�ست�س�ري فقط )ح.ق. 500§ 2( ،  يتمّتع جمل�س الكهنة ب�سوت  املادة  172- 
تع�ون،  مهمة  التي هي يف جوهره�  نف�سه�،  الكهنوتي  اجل�سم  طبيعة  اإىل  ي�ستند 
يكون  اأن  ويجب   .)1  §495 )ح.ق.  لالأ�سقف«  ب�لن�سبة  �سيوخ  جمل�س  »مبث�بة 
مع  االأبر�سي،  االأ�سقف  عليه  ُي�س�دق  اخل��س،  االأ�س��سي  نظ�مه  الكهنة  ملجل�س 

مراع�ة القواعد ال�س�درة عن موؤمتر االأ�س�قفة )ح.ق. 496(.
املادة 173- تبنيِّ جمموعة احلق الق�نوين بو�سوح احل�الت التي يجب فيه� اال�ستم�ع 

اإىل جمل�س الكهنة: 
عقد ال�سينود�س االأبر�سي )ح.ق. 461§ 1(.   .1

اإن�س�ء الرع�ي� والغ�وؤه� اأو تعديله� )ح.ق. 515 § 2(.   .2
م�سري تق�دم املوؤمنني واأْجر االإكلرييكيني الذين ق�موا ب�ملهم�ت الرعوية   .3

)ح.ق. 531(. 
اإق�مة جمل�س راعوي يف كل رعية )ح.ق. 536 § 1(.   .4

اأنظر البابا بول�س ال�ساد�س، االإرادة الر�سولية »الكني�سة املقّد�سة«.   4
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بن�ء كني�سة جديدة )ح.ق. 1215§ 1(.   .5
حتويل كني�سة اإىل اأغرا�س دنيوية الئقة )ح.ق. 1222 § 2(.   .6

فر�س م�س�همة معتدلة على االأ�سخ��س الق�نونيني الع�مني، وغري معتدلة   .7
على االأ�سخ��س الطبيعيني والق�نونيني االآخرين، وذلك لق�س�ء ح�ج�ت 

االأبر�سية )راجع ح.ق. 1263(. 
يف  يعملون  رهب�ن  وكهنة  اأبر�سيني  كهنة  من  الكهنة  جمل�س  يت�ألف   -174 املادة 
 )Presbyterium( الكهنوتي  اأفراد اجل�سم  االأبر�سية. وبجب االهتم�م كي يكون 
ممثلني بح�سب اخلدم�ت واختالف املن�طق يف االأبر�سية على قدر امل�ستط�ع )راجع 

ح.ق. 499(.
ولكن،  واحد.  كهنة  جمل�س  يوجد  للق�نون،  وفق�   ، البطريركية  يف   -175 املادة 
رغبًة يف ت�سهيل العمل، النق�س�م االأبر�سية اإىل اأربعة بلدان خمتلفة، ميكن اأن تكون 

ة فروع. ورئي�س املجل�س بك�مله هو البطريرك، مبقت�سى الق�نون.  للمجل�س عدَّ
املادة 176- يوؤلَّف املجل�س من اأع�س�ء منتَخبني، واأع�س�ء معيَّنني، واأع�س�ء بحكم 
ل�سبب خدمتهم  ال�سفة،  بنف�س  االأبر�سية  الكني�سة  ي�س�ركون يف  الق�نون. وكلهم 

الكهنوتية. 
املادة 177- االأع�س�ء ُحكمً� هم اأع�س�ء بُحْكم ق�نون جمل�س الكهنة: 

ون. اب الع�مُّ النوَّ  .1
رئي�س املعهد االإكلرييكي البطريركي.  .2

، مب��رسة، جزءاً من اأع�س�ء جمل�س الكهنة،  املادة 178- ي�ستطيع البطريرك ان ُيعنيِّ
على اأال يتج�وز عددهم ثلث االأع�س�ء املُنتَخبني واالأع�س�ء مبوجب الق�نون؛ ُيعنيَّ 
هوؤالء االأع�س�ء بعد نت�ئج االنتخ�ب�ت، ويف �سبيل متثيل اأكرث اتِّزان� لالأ�رسة الكهنوتية 
)Presbyterium(، مع مراع�ة اختالف اخلدم�ت ومن�طق االأبر�سية املختلفة )راجع 

ح.ق.497§ 3اأ و 499(.
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اع�دة  ويجوز  )راجع ح.ق. 501(.  �سنوات  املجل�س خم�س  مدة  املادة 179- 
انتخ�ب االأع�س�ء ال�س�بقني لدورة ث�نية فقط. 

املادة 180- عند �سغور الكر�سي البطريركي، يتوقَّف جمل�ُس الكهنة، ويقوم مبهم�ته 
ب، ي�ستطيع البطريرك اأن ُيثبِّت  جمل�ُس امل�ست�س�رين. يف ال�سنة التي تتبع ت�سلُّم املن�سِ

ل جمل�سً� جديداً. املجل�س القدمي اأو اأن ُي�سكِّ
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مالحـــق

تو�سع اأنظمة خا�سة ترافق هذا القانون

ملحق 1: قانون جمل�س الكهنة
ملحق 2: نظام املجل�س الرعوي العام

ملحق 3: اأنظمة وقوانني لدرجة ال�سما�سية الدائمة
ملحق 4: نظام االإكلريكية

ملحق 5: نظام جلنة املدرا�س
ملحق 6: نظام جلنة التعليم امل�سيحي

ملحق 7: نظام املكتب الرعوي
ملحق 8 : نظام خدمة ال�سدايقة

ملحق 9: الكاهن واملدر�سة

)مالحظة هامة: املالحق من 4 اإىل 9 قيد البحث و�سيتم اإ�سافتها فيما بعد(.
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ملحق 1

قانون جمل�س الكهنة

مالحظات
يف  ب�لفرن�سية  ال�س�در  الق�نون  عن  مرتجمة  ن�سخة  هو  احل�يل  الق�نون   -1 املادة 
وي�ستند   ،Statuts du Conseil presbyteral عنوان  �سنة 1997، حتت  القد�س 

خ�سو�س� اإىل احك�م وانظمة الوث�ئق الت�لية:
)Lumen Gentium – LG( 28 الد�ستور العق�ئدي »الكني�سة«، الرقم  -

 7 الرقم  وحي�تهم«،  الراعوية  الكهنة  »خدمة  املجمعي  القرار   -
)Presbyterorum Ordinis – PO(

 Christus( 28القرار املجمعي »مهمة اال�س�قفة الراعوية«، الرقم 27 و  -
)Dominus – CD

 ،1966/08/06 يف  املوؤرخة  املقد�سة«  »الكني�سة  الر�سولية  االإرادة   -
)Ecclesiae Sanctae – ES( 17-15 االرق�م

بت�ريخ  االإكلريو�س،  �سوؤون  جمعية  عن  ال�س�درة  الدورية  الر�س�لة   -
 .1970/04/11

خ�سو�س�   ،1983/01/25 بت�ريخ  ال�س�درة  الق�نوين،  احلق  جمموعة   -
القوانني: 495- 502؛ 443، 5؛ 461، 1؛ 463، 1؛ 515، 2؛ 

531؛ 536، 1؛ 1215، 2؛ 1263؛ 1742، 1. 
»النظ�م الداخلي ملجل�س الكهنة يف البطريركية الالتينية االور�سليمية«؛   -

ومتت املوافقة عليه، و�سدر يف القد�س بت�ريخ 1973/03/19.
املادة 2- يف هذا الق�نون يكون لالألف�ظ الت�لية املعنى املخ�س�س له�، م� مل يفر�س 
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�سي�ق الكالم غري ذلك:
ا�سقف  البطريرك،  هو  املحلي،  اال�سقف  اأو  املحلي،  الكن�سي  الرئي�س   -

ابر�سية بطريركية القد�س لالتني.
الرئي�س: رئي�س جمل�س الكهنة، اأي البطريرك، اأو الرئي�س الذي يعيِّنه ممثال   -

عنه.
)C.E.L.R.A( جمل�س االأ�س�قفة: جمل�س االأ�س�قفة الالتني يف البلدان العربية  -

املقدمة

املادة 3- اأ�س��س جمل�س الكهنة وت�أ�سي�سه ي�ستندان اإىل طبيعة الكني�سة نف�سه� والهوت 
كهنوت اخلدمة، اللذين عربَّ عنهم�، بو�سوح، املجمع الف�تيك�ين الث�ين. 

اأ�سقف  اإىل  رع�يته  اأمُر  ُوكَل  اهلل،  �سعب  من  جزء  هي  القد�س  اأبر�سية   -4 املادة 
واالفخ�ر�ستي�.  االجنيل  طريق  عن  القد�س،  الروح  يف  يجتمع  وبه  »البطريرك«، 
ن الكني�سة املحلية، اخل��سَة ب�لقد�س، التي تكون ح��رسة حق� وع�ملة  وهكذا ُيكوِّ

فيه� كني�سة امل�سيح الواحدة، املقد�سة، اجل�معة، الر�سولية5. 
املادة 5- يف كني�سة القد�س، كم� يف كل كني�سة حملية، االأ�سقف هو »مبداأ الوحدة 
التعليم  وبر�س�لة  واملب��رسة7،  واخل��سة  الع�دية  ال�سلطة  بكل  يتمتع  واأ�س��سه�«6. 
الكني�سة  ا�س�قفة  وهيئة  االأعظم  احلرب  مع  ب�رسكة  اهلل،  �سعب  واإدارة  والتقدي�س 

اجل�معة8.
انظر املجمع الفاتيكاين الثاين، القرار املجمعي »يف مهمة اال�س�قفة الراعوية يف الكني�سة«، الرقم 11،  5

(Christus Dominus – CD)

(Lumen Gentium – LG) 23 انظر نف�س املرجع، الد�ستور املجمعي »يف الكني�سة«، الرقم  6
(CD) 8 انظر نف�س املرجع، القرار املجمعي »يف مهمة اال�س�قفة الراعوية يف الكني�سة«، الرقم  7

(LG) 24 انظر نف�س املرجع، الد�ستور املجمعي »يف الكني�سة«، الرقم  8
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والراعوية.  والكهنوتية  النبوية  هذه  االأ�سقف  ر�س�لة  يف  الكهنة  ي�سرتك   -6 املادة 
»ومل� ك�ن الكهنة مع�ونني اأهَل فطنة للدرجة االأ�سقفية وك�نوا له� العون واالأداة، 
ين خلدمة �سعب اهلل، ف�إنهم مع اأ�سقفهم يوؤلفون اأ�رسة كهنوتية واحدة،  وك�نوا مدعوِّ
متنوعة الوظ�ئف«9. وهكذا اإذن »وبن�ًء على ا�سرتاكهم هذا يف كهنوت اأ�سقفهم 
ب�حرتام. وعلى  ُيطيعوه  واأن  لهم،  اأًب�  فيه  ينظروا  اأن  الكهنة  ور�س�لته يجب على 

االأ�سقف كذلك اأن ينظر اإىل الكهنة مع�ونيه نظَره اإىل اأبن�ء واأ�سدق�ء«10. 

يف  هذه  االأبر�سية   )Presbyterium( الكهنوتي  اجل�سم  �رسكة  ُتع��س   -7 املادة 
اأي�س�  ولكن  االأبر�سي  امل�ستوى  على  خ�سو�سً�  الكهنة،  مع  االأ�سقف  اجتم�ع�ت 
ا�ستعداد  االأ�سقف »على  يكون  اجتم�ع�ت خ��سة، حيث  املن�طق وحتى يف  يف 
لال�ستم�ع اإىل الكهنة، وَيعقد معهم عالق�ٍت ق�ئمًة على الثقة، ويكون همه هكذا 

يف تن�سيط العمل الر�سويل ك�ماًل يف االأبر�سية كله�«11. 

املادة 8- اأم� هذا فلي�س ممكنً� دائمً�، يف الوقت الذي يكون فيه �رسوريً�. وهكذا 
كي ُتع��س �رسكة اجل�سم الكهنوتي )Presbyterium(، ومُت�َر�س وُيعربَّ عنه� ب�سورة 
اأف�سل وب�نتظ�م اأكرث، ُتقيم اأبر�سية القد�س، ِوفًق� الأنظمة الكني�سة الع�مة، واأحك�م 
اجل�سم  ميثلون  الكهنة،  من  »جم�عة  هو  كهنة،  جمل�َس  الق�نوين،  احلق  جمموعة 
الكهنوتي )Presbyterium(، ويكونون مبث�بة ال�سيوخ ب�لن�سبة لالأ�سقف« )ح.ق. 

 .)1 §495

اإنه  الف�ئدة.  بع�س  له  فقط،  لالأبر�سية  اإداريً�  جه�زا  الكهنة  جمل�س  لي�س   -9 املادة 
اإىل  االأ�سقف  ّد  َت�سُ التي  والر�س�لة  الكن�سية،  تب  الرُّ ل�رسكة  �رسوريً�  تعبرًيا  ل  ي�سكِّ
كهنته، الأن »جميع الكهنة، �سواٌء ك�نوا اأبر�سيني اأو رهب�نً�، ي�سرتكون مع االأ�سقف 

(LG) 28 انظر نف�س املرجع، الد�ستور املجمعي »يف الكني�سة«، الرقم  9
انظر نف�س املرجع.  10

(CD) 16 11  نظر نف�س املرجع، القرار املجمعي »يف مهمة اال�س�قفة الراعوية يف الكني�سة«، الرقم
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االأعواَن احلكم�ء  لذلك  اأُقيموا  معه، وقد  الواحد ومي�ر�سونه  امل�سيح  يف كهنوت 
اأبوه�  لل�سلك االأُ�سقفي ... وهكذا يوؤلِّفون فريًق� كهنوتًي� واحًدا، واأ�رسًة واحدة 

االأُ�سقف«12.

الف�سل االأول

طبيعة جمل�س الكهنة واأهدافه

 )Presbyterium( املادة 10- يت�ألف جمل�س الكهنة من كهنة ميثِّلون اجل�سم الكهنوتي
الذي ي�س�عد البطريرك، مبوجب الق�نون، يف اإدارة االأبر�سية. ويعود للبطريرك، بعد 
اال�ستم�ع اإىل جمل�س الكهنة اأو اال�ستئن��س براأيه، ان يتَّخذ القرارات والتوجيه�ت 

»ِوفًق� ل�سمري مهنته ومب�دئ اإدارة الكني�سة«13.
مبوجب  االأبر�سية،  رع�ية  يف  االأ�سقف  م�س�عدُة  الكهنة  ملجل�س  يعوُد   -11 املادة 

احك�م الق�نون بق�سد حتقيق خري راعوي اأف�سل )ح.ق. 495§1(.
املادة12 - يتمتع جمل�س الكهنة ب�سوت ا�ست�س�ري فقط )ح.ق. 500§ 2( ، ي�ستند 
اإىل طبيعة اجل�سم الكهنوتي )Presbyterium( نف�سه�، التي هي يف جوهره� مهمة 
تع�ون، »مبث�بة جمل�س �سيوخ ب�لن�سبة لالأ�سقف« )ح.ق. ن 495§ 1(. ويجب اأن 
يكون ملجل�س الكهنة نظ�مه االأ�س��سي اخل��س، ُي�س�دق عليه االأ�سقف االأبر�سي، مع 

مراع�ة القواعد ال�س�درة عن موؤمتر االأ�س�قفة )ح.ق. 496(.
االأبر�سية  بحي�ة  يتعلق  م�  بدرا�سة  الأهدافه،  وفق�  الكهنة،  جمل�س  يقوم   -13 املادة 
لالأبر�سية  �س�ملة  روؤية  ر�سم  ي�س�عد يف  بوجه خ��س.  الكهنة  وبحي�ة  ع�م،  بوجه 
الرقم 28  الكني�سة«،  الراعوية يف  اال�س�قفة  املجمعي »يف مهمة  القرار  الثاين،  الفاتيكاين  املجمع  انظر   12

(CD)

انظر البابا بول�س ال�ساد�س، االرادة الر�سولية »الكني�سة املقد�سة«.   13
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وللمخطط الرعوي. كم� وي�س�عد اأي�س� يف ر�سم اخلطوط الع�مة الواجب اتب�عه� 
يف املج�الت املختلفة للحي�ة الرعوية. 

اأو  الرعوي  الكهنة واملجل�س  ال�سالحية بني جمل�س  ثن�ئية  يجب جتنب  املادة 14- 
يبقى جمل�س  امل�ستوي�ت.  بني  التمييز  بف�سل  االأبر�سية،  املق�مة يف  املختلفة  اللج�ن 
املحلي  الكن�سي  للرئي�س  م�س�عدًة  والتخطيط،  اال�ست�س�رة  م�ستوى  على  الكهنة 
املرحلة  يبقى يف  االأبر�سية  اأو جل�ن  الرعوي  بينم� دور املجل�س  القرار.  اتخ�ذ  يف 

العملية: يقومون ب�لدرا�سة والتقييم والتنفيذ )ح.ق. 511(14. 
املادة 15- تبنيِّ جمموعة احلق الق�نوين بو�سوح احل�الت التي يجب فيه� اال�ستم�ع 

اإىل جمل�س الكهنة: 
عقد ال�سينود�س االأبر�سي )ح.ق. 461§ 1(.   .8

اإن�س�ء الرع�ي� والغ�وؤه� اأو تعديله� )ح.ق. 515 § 2(.   .9
10. م�سري تق�دم املوؤمنني واأْجر االإكلرييكيني الذين ق�موا ب�ملهم�ت الرعوية 

)ح.ق. 531(. 
11. اإق�مة جمل�س راعوي يف كل رعية )ح.ق. 536 § 1(. 

12. بن�ء كني�سة جديدة )ح.ق. 1215§ 1(. 
13. حتويل كني�سة اإىل اأغرا�س دنيوية الئقة )ح.ق. 1222 § 2(. 

14. فر�س م�س�همة معتدلة على االأ�سخ��س الق�نونيني الع�مني، وغري معتدلة 
على االأ�سخ��س الطبيعيني والق�نونيني االآخرين، وذلك لق�س�ء ح�ج�ت 

االأبر�سية )راجع ح.ق. 1263(. 
عْزل  ح�الت  يف  ال�ست�س�رتهم  الرع�ي�  كهنة  من  ث�بت  جمل�س  ت�أ�سي�س   .15

كهنة الرع�ي� )راجع ح.ق. 1743§ 1(. 

الرقم 27،  الكني�سة«،  الراعوية يف  القرار املجمعي »يف مهمة اال�س�قفة  الثاين،  الفاتيكاين  انظراملجمع   14
(Christus Dominus – CD)
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الف�سل الثاين

اأع�ساء جمل�س الكهنة

يف  يعملون  رهب�ن  وكهنة  اأبر�سيني  كهنة  من  الكهنة  جمل�س  يت�ألف   -16 املادة 
 )Presbyterium( الكهنوتي  اأفراد اجل�سم  االأبر�سية. وبجب االهتم�م كي يكون 
ممثلني بح�سب اخلدم�ت واختالف املن�طق يف االأبر�سية على قدر امل�ستط�ع)راجع 

ح.ق. 499(.
املادة 17- يف االأبر�سية، وفق� للق�نون، يوجد جمل�س كهنة واحد. ولكن، رغبًة يف 
ت�سهيل العمل، النق�س�م االأبر�سية اإىل اأربعة بلدان خمتلفة، ميكن اأن تكون للمجل�س 

ة فروع. ورئي�س املجل�س بك�مله هو البطريرك، مبقت�سى الق�نون. عدَّ
اأع�س�ء منتَخبني، واأع�س�ء معيَّنني، واأع�س�ء بحكم  يوؤلَّف املجل�س من  املادة 18- 
ل�سبب خدمتهم  ال�سفة،  بنف�س  االأبر�سية  الكني�سة  ي�س�ركون يف  الق�نون. وكلهم 

الكهنوتية.
املادة 19- َيعترب الق�نون )راجع ح.ق. 497(:

اأن ن�سف االأع�س�ء تقريب� َينتخُبهم الكهنة.  .1
واأن بع�س الكهنة، نظراً لوظيفتهم، هم اأع�س�ء ُحْكمً�.  .2

واأن اأع�س�ء اآخرين يعيِّنهم غبطة البطريرك بحرية.  .3
)راجع  واالنفع�يل  الف�عل  االنتخ�ب  بحق  املنتَخبون  االأع�س�ء  يتمتع   -20 املادة 

ح.ق. 498(:
جميع الكهنة االأبر�سيني، املُنتمني اإىل اأبر�سية القد�س.  .1

بني اإىل االأبر�سية، وكذلك الكهنة الذين هم  الكهنة االأبر�سيون غري املُنت�سِ  .2
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يف  واملقيمون  الر�سولية،  للحي�ة  جمعية  اأو  رهب�نية  موؤ�س�سة  يف  اأع�س�ء 
االأبر�سية ومي�ر�سون فيه� وظيفة ك�هن رعية اأو ك�هن م�س�عد.

اآخرين، يكون  اإىل كهنة  اأن مينح حقَّ االنتخ�ب هذا  البطريرك  ي�ستطيع   .3
لهم موطن اأو �سبه موطن يف االأبر�سية.

للكهنة  ب�لن�سبة  للع�رسة  واحد  بن�سبة  املنتَخبني  االأع�س�ء  عدد  د  ُيحدَّ  .4
ر البطريرك خالف ذلك. االأبر�سيني والرهب�ن الع�ملني يف الرع�ي�، م� مل يقرِّ

املادة 21- االأع�س�ء ُحكمً�هم اأع�س�ء بُحْكم ق�نون جمل�س الكهنة: 
ون. اب الع�مُّ النوَّ  .3

الوكيل الع�م.  .4
رئي�س املعهد االإكلرييكي البطريركي.  .5

اأمني �رّس البطريركية.  .6
الكهنة،  اأع�س�ء جمل�س  من  مب��رسة، جزءاً   ، ُيعنيِّ ان  البطريرك  ي�ستطيع  املادة 22- 
على اأال يتج�وز عددهم ثلث االأع�س�ء املُنتَخبني واالأع�س�ء مبوجب الق�نون؛ ُيعنيَّ 
هوؤالء االأع�س�ء بعد نت�ئج االنتخ�ب�ت، ويف �سبيل متثيل اأكرث اتِّزان� لالأ�رسة الكهنوتية 
)Presbyterium(، مع مراع�ة اختالف اخلدم�ت ومن�طق االأبر�سية املختلفة )راجع 

ح.ق.497§ 3اأ و 499(.

الف�سل الثالث

االنتخابات: الزمن والطرق
املادة 23- جتري انتخ�ب�ت اأع�س�ء جمل�س الكهنة خالل �سهر قبل انته�ء مدة املجل�س 
اأو �سكرتري الفرع، الكهنة لالنتخ�ب�ت،  الق�ئم الق�نونية. يدعو �سكرتري املجل�س 

مبوافقة الرئي�س، اإذا ك�نت االنتخ�ب�ت جتري يف فروع منف�سلة. 
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ده الرئي�س.  املادة 24- جتري االنتخ�ب�ت يف املك�ن الذي يحدِّ
حقُّ  لهم  الذين  الكهنة  ثلثي  ح�سور  االنتخ�ب�ت،  ل�سحة  ُيقت�سى   -25 املادة 
االنتخ�ب؛ ويف ح�لة عدم اكتم�ل العدد، يدعو ال�سكرتري، ب�التف�ق مع الرئي�س، 
تتمَّ  ولكي  اأ�س�بيع.  اأربعة  غ�سون  يف  ُتعقد  ث�نية،  جل�سة  يف  اأخرى  النتخ�ب�ت 

االنتخ�ب�ت، ُيقت�سى ح�سوُر ن�سف االأع�س�ء. 
اأن  على  البطريرك،  يقبله�  الأ�سب�ب  ُينتَخب،  اأن  غ�ئب  لك�هن  يجوز  املادة 26- 

تتوفَّر فيه ال�رسوط التي يطلبه� الق�نون. 
املادة 27- تكون االنتخ�ب�ت �رّسي� مُبقت�سى اأحك�م الق�نون الع�مة )ح.ق. 115، 

.)180-166 ،119
البند 1- ميكن انتخ�ب كل من يتمتَّعون بحقِّ االنتخ�ب الف�عل15، وُيقيمون   

داخَل االأبر�سية وقد ن�لوا ال�سي�مة الكهنوتية قبل ثالث �سنوات على االأقل.
البند 2-ُينتَخب املر�سحون الذين ح�زوا على االأكرثية املطلقة من االأ�سوات.   
وبعد اقرتاعني غري منتَجني، يجري الت�سويت على املر�َسَحني اللذين ح�سال على 
االأ�سوات  اأكرثية  على  احل�سول  حتى  هكذا  االقرتاع  ويع�د  االأ�سوات.  اأغلبية 
املطلقة للُمنتخَبني. ويف ح�ل ا�ستمرار التع�دل بني املر�سَحني، ُيعترَب املر�سح االأكرب 

�سنًّ� منتَخًب� )راجع لق�نون 501§ 3(.
حني.  البند 3-ال يجوز االنتخ�ب ب�لتزكية وال بتقدمي الئحة ب�ملر�سَّ  

املادة 28- ُترفع نت�ئُج االنتخ�ب�ت اإىل البطريرك لتثبيته�. 
املادة 29- ُتن�رَس الئحة بجميع اأع�س�ء جمل�س الكهنة يف الن�رسة الر�سمية االأبر�سية.

ُي�ستبَدل  مك�نه،  تغرّي  اأو  تويف  اأو  املُنتَخبني  االأع�س�ء  اأحد  ا�ستق�ل  اذا   -30 املادة 
يف دورة جديدة من االنتخ�ب�ت. ويف احل�الت االأخرى، ُيعنيِّ البطريرك اخللف 

الذي يحلُّ حملَّه حتى نه�ية مدة املجل�س.
انظر امل�دة 222.  15
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الف�سل الرابع

اآلية عمل جمل�س الكهنة

املادة 31- البند 1- يرتاأ�س البطريرك جمل�س الكهنة )ح.ق. 500 §1(، ويجوز ان 
يعنيِّ البطريرك، رئي�س جمل�س الكهنة - اإن راأى ذلك من��سبً� - َمن ميثِّله.

البند 2- يف ح�لة غي�ب البطريرك ينوب عنه الن�ئب البطريركي.  
ّح اأبداً ملجل�س الكهنة اأن يعمل دون الرئي�س، الذي يعود اإليه وحده  املادة 32- ال ي�سِ
.)3§ )راجع ح.ق. 500  جمل�سه  اإىل  فيه�  ا�ستمع  التي  الق�س�ي�  اعالن  اأمُر  اأي�س� 

املادة 33- َينتخُب جمل�س الكهنة من بني اأع�س�ئه، يف اجتم�عه االأول، �سكرترياً له، 
واإن دعت ال�رسورة، اأمين� لل�سندوق اأي�سً�. 

ر دعوَة جمل�س الكهنة لالنعق�د، واأن يراأ�سه، واأن  يعود للرئي�س ان يقرِّ املادة 34- 
د املوا�سيع التي عليه اأن يبحَثه�، اأو اأن َيقبل املوا�سيع التي يقرتحه� االأع�س�ء  يحدِّ

مه� ال�سكرتري )راجع ح.ق. 500 §1(.  ويقدِّ
املادة 35- يعود لل�سكرتري، ب�التف�ق مع الرئي�س، مع مراع�ة م� تن�س عليه امل�دت�ن 

210و 212:
اأن يدعَو االأع�س�ء اإىل االجتم�ع�ت.  .1

اأن ُيعدَّ جدوَل االأعم�ل.  .2
َل حم��رس اجلل�س�ت ويوزَعه� على االأع�س�ء. اأن ي�سجِّ  .3

اأن ُيطلَع الكهنة على اأعم�ل املجل�س.  .4
ت�سجيل حم��رس االجتم�ع�ت الع�مة للكهنة.   .5
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العمل.  ملقت�سي�ت  نظرا  اجتم�ع�ت  بك�مله  املجل�س  َيعِقد   -1 البند   -36 املادة 
مة مرَتني يف ال�سنة على االأقل، اأو اأي�َم درا�سة،  وي�ستطيع ان َيعِقد اجتم�ع�ٍت منظَّ

مرًة يف ال�سنة.
البند 2- كل فرع )ان وجدت الفروع(، ميكن اأن َيعِقد اجتم�ع�ٍت منظمًة   

ِمراًرا، اأو اأن ُيعدَّ اأي�َم درا�سة اأي�سً�، مرًة يف ال�سنة.
من  فرًع�  اأو  بك�مله  املجل�س  يجمع  اأن  ممثِّله  اأو  الرئي�س  ي�ستطيع   -3 البند   

الفروع، مبب�درة منه اأو بطلب من االأع�س�ء، كلَّم� دعت ال�رسورة. 
متنبِّهني  يكونوا  وان  للكهنة،  ي�سمعوا  ان  الكهنة  جمل�س  اأع�س�ء  على   -37 املادة 
ق بلق�ءات �سخ�سية.  وا يف ا�ست�س�رتهم. االأمر الذي قد يتحقَّ لهمومهم، وي�ستمرُّ

ام� الدعوة لعقد اجتم�ع�ت ر�سمية، فيجب موافقة الرئي�س اأو ممثِّله. 
يقوم  واأن  الفروع،  بني  العمل  تن�سيق  ن  يوؤمِّ ان  الع�م  لل�سكرتري  يعود   -38 املادة 

ة اأمني ال�سندوق الع�م. مبهمَّ
االأبر�سية،  خلري  بوظيفته  يقوم  ال  الكهنة  جمل�س  ان  البطريرك  راأى  اذا   -39 املادة 
ان  عليه  )راجعح.ق. 501§3(. وحينئذ،  ي�ستطيع حلَّه  اأو يف ح�لة جت�وزات، 

ل جمل�س� جديدا يف غ�سون �سنة. ي�سكِّ

الف�سل اخلام�س

ميزانية جمل�س الكهنة
اأمني  يديُره�  الكهنة مبيزانية.  يت�رسَّف جمل�س  نفق�ِته االعتي�دية،  لتغطية  املادة 40- 
م تقريراً ع�مً� يف اأول جل�سة �سهرية للكهنة، يف  ال�سندوق، مبوافقة املجل�س، ويقدِّ

بداية ال�سنة املدر�سية.
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مه الرع�ي� بحريته� �سنويً�، ِوفق� الإمك�ني�ته�  ن هذه امليزانية ممَّ� تقدِّ املادة 41- تتكوَّ
املتب�َدلة. يت�سلَّم امليزانية اأمنُي ال�سندوق اأو �سكرترُي كل فرع.

املادة 42- ُت�ستعَمل اأمواُل امليزانية:
لتغطية النفق�ت االعتي�دية )قرط��سية و�سفري�ت(.  .1

�ظ ومب�درات احتم�لية ورعوية(. للنفق�ت غري االعتي�دية )دعوة الوعَّ  .2
واحد  كلُّ  ال�سندوق،  ح�لة  ب�س�أن  تقريًرا  وا  ُيِعدُّ اأن  ال�سكرترَيين  على  املادة 43- 

لفرعه، يف جل�سة املجل�س االأوىل، الع�مة وال�سنوية.

الف�سل ال�ساد�س

اأحكـام عامـة

اع�دة  ويجوز   .)501 ح.ق.  )راجع  �سنوات  خم�س  املجل�س  مدة   -44 املادة 
انتخ�ب االأع�س�ء ال�س�بقني لدورة ث�نية فقط.

املادة 45- عند �سغور الكر�سي البطريركي، يتوقَّف جمل�ُس الكهنة، ويقوم مبهم�ته 
ب، ي�ستطيع البطريرك اأن ُيثبِّت  جمل�ُس امل�ست�س�رين. يف ال�سنة التي تتبع ت�سلُّم املن�سِ

ل جمل�سً� جديداً. املجل�س القدمي اأو اأن ُي�سكِّ
املادة 46- يدخل الق�نون احل�يل حيِّز التنفيذ ح�ل موافقة البطريرك عليه.

يف  له�،  يعدِّ ال�رسورة  دعت  واإن  القوانني،  هذه  ُيف�رسِّ  الكهنة  جمل�س   -47 املادة 
جل�سة ع�مة، مبوافقة الرئي�س الكن�سي املحلِّي.
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ملحق 2

نظام املجل�س الرعوي العام

الق�سم االأول

طبيعة املجل�س وت�سكيله وتركيبته

للتعبري  البطريرك،  ي�سّكله�  ا�ست�س�رية،  هيئة رعوية  الرعوي  املجل�س  اإن  املادة 1- 
عن روح ال�رسكة وامل�سوؤولية وامل�س�ركة يف الر�س�لة الرعوية، ومل�س�عدته يف تنظيم 
جميع  ويف  مبجمله�  االأبر�سية  يف  وتطويره�  وتعزيزه�  ومنّوه�  الرعوية  الر�س�لة 

جم�الته�.
ويراأ�س  االجتم�ع،  اإىل  يدعوه  الرعوي،  املجل�س  رئي�س  هو  البطريرك   -2 املادة 
مع  ب�لتن�سيق  عليه،  وي�رسف  اأعم�له  جدول  ويحّدد   ،)514 )الق�نون  جل�س�ته 

االأمني الع�م.
غ يعّينه البطريرك، والذي ميكن اأن يكون  املادة 3- ي�س�عد البطريرك اأمنٌي ع�م متفرِّ
ت�أهيال من��سًب� لهذه  لني  اأن يكونوا موؤهَّ اأو علم�نّي�، على  اأو راهبة  اأو راهًب�  ك�هًن� 

املهّمة.
اأع�س�ء يف  اأم  ك�نوا  اإكلرييكيني  موؤمنني،  »من  الرعوي  املجل�س  يتكّون  املادة 4- 
موؤ�س�س�ت احلي�ة املكر�سة، اأم علم�نيني على وجه اخل�سو�س« )ق�نون 1/512(. 
»يجب اختي�ر املوؤمنني للمجل�س الراعوي بحيث تكون االأبر�سية ممّثلة بوا�سطتهم 
االجتم�عية  واالأحوال  االأبر�سية،  من�طق  خمتلف  التمثيل  في�سمل  حقيقّي�،  متثيال 
واملهنية، وي�أخذ بعني االعتب�ر م�س�همة �سعب اهلل يف العمل الر�سويل، على م�ستوى 

االأفراد واجلم�ع�ت« )الق�نون 2/512(.
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ب�الإمي�ن  متمّيزون  موؤمنون  اإال  الراعوي  املجل�س  يعنّي يف  اأن  »ال يجوز  املادة 5- 
الرعوية،  واملوؤهالت   ،)3/512 )الق�نون  والفطنة«  احل�سنة  واالأخالق  الوطيد 

وااللتزام الكن�سي.
املجل�س الرعوي االأبر�سي هو واحد جلميع من�طق االأبر�سية )فل�سطني،  املادة 6- 

اإ�رسائيل واالأردن(.
املادة 7- متتد والية املجل�س على ثالث �سنوات.

مهام املجل�س
يتعلق  م�  »درا�سة  بــ  البطريرك،  �سلطة  حتت  الرعوي،  املجل�س  يقوم   -8 املادة 
العملية«  النت�ئج  اقرتاح  وب�لت�يل  له�،  وتقييمه  االأبر�سية  يف  الراعوية  ب�الأعم�ل 
وتقييم،  وتنفيذ،  وتخطيط،  تفكري،  دور  دوره  وب�لت�يل،   ،)511 )الق�نون 

ومراجعة....
ة يوم اأو اأكرث، ويقوم ب�مله�م الت�يل: ة يف ال�سنة ملدَّ املادة 9- يجتمع املجل�س مرَّ

اال�ستم�ع اإىل التقرير ال�سنوي حول ن�س�ط�ت املجل�س الرعوي واملك�تب  اأ (  
االإقليمية، ومن�ق�سته، وتقييمه يف جوانبه ال�سلبية واالإيج�بية؛

ب( حتديد االأولوي�ت الرعوية؛
ت( اختي�ر جم�ل العمل الرعوي ومو�سوعه لل�سنة املقبلة؛

لكّل  �سنوي  رعوي  م�رسوع  اإىل  اختي�ره،  مّت  الذي  املو�سوع،  حتويل  ث( 
االأبر�سية وتطوير اخلطوط العري�سة لهذه امل�رسوع؛

جـ( تكليف املكتب الرعوي يف خمتلف املن�طق لتنفيذ هذا امل�رسوع الرعوي 
ب�ملب�درات املن��سبة.

املادة 10 - ين�ّسق بني االأعم�ل الراعوية املختلفة يف االأبر�سية من اأجل عمل راعوي 
متك�مل.



71نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني

املادة 11- يعمل على تعزيز اندم�ج العلم�نيني يف العمل الرعوي االأبر�سي.
املجل�س  ت�رّسف  حتت  ن�فعة  مرجعية  الع�م  الرعوي  املخطط  يبقى   -12 املادة 
الرعوي، على اأال ُيوؤَخذ كن�ّس ث�بت وج�مد، بل كنقطة انطالق ميكن اال�ستع�نة 

به� يف �سوء الواقع الرعوي الدائم التطّور.
املادة 13- ميكن اأن ُينهي املجل�س الرعوي واليته بــ »لق�ء اأبر�سي ع�م«، مب�س�ركة 
وا�سعة من جميع اأنح�ء االأبر�سية وهيئ�ته�، والذي ميكن اأن يكون التعبري االحتف�يل 

عن ال�رسكة يف االأبر�سية، وذلك ب�لطريقة االأن�سب.

الق�سم الثاين

مكاتب ال�سوؤون الرعوية يف املناطق املختلفة
طبيعته

للمجل�س  والَعَماليّن  التنفيذي  الذراع  هو  الرعوية  ال�سوؤون  مكتب   -14 املادة 
الرعوي، يف خمتلف من�طق االأبر�سية. وهو هيئة ا�ست�س�ريّة.

واإ�رسائيل(، واالآخر يف  القد�س )فل�سطني  للمكتب فرع�ن، واحد يف  املادة 15- 
عم�ن )االأردن(.

 ،� املادة 16- يتكّون املكتب من االأمني الع�م و�سكرتري اإقليمي وجلنة من 15 �سخ�سً
ويعمل حتت �سلطة البطريرك واالأ�سقف املحلّي.

تنظيم
القد�س )فل�سطني وا�رسائيل(، واالآخر يف  للمكتب فرع�ن، واحد يف  املادة 17- 

عم�ن )االأردن(، يتع�ون�ن تع�ون� وثيًق�، ب�لطريقة املن��سبة.
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اجلزء  بهذا  ة  اخل��سّ ب�لطريقة  الرعوي  العمل  تنظيم  يتّم  قرب�س،  يف   -18 املادة 
القدي�س يعقوب  ني�بة  الرعوي لهذه اجلزيرة. وكذلك  الواقع  االأبر�سية، وفق  من 
للك�ثوليك الن�طقني ب�لعربية، التي ت�سّكل جزًءا ال ينف�سل عن البطريركية الالتينية، 
التوا�سل  على  احلر�س  مع  الواقعية،  ظروفه�  وفق  الرعوي  عمله�  تنّظم  والتي 

املتب�دل بني هذه اجلم�عة واالأبر�سية ب�سكل ع�م.
يف  عم�ن  مكتب  ومقّر  البطريركية  يف  القد�س  مكتب  مقّر  يكون   -19 املادة 

املطرانية، اأو يف اأي مك�ن اآخر حتّدده ال�سلطة الكن�سية.
مبهّمته  ويقوم  اإقليمي،  �سكرتري  املكتبني  هذين  من  مكتب  كّل  يدير   -20 املادة 

ب�لتن�سيق مع االأمني الع�م للمجل�س الرعوي.
الفرعني  البطريرك يف كلٍّ من  يعّينه�  االإقليمي جلنٌة  ال�سكرترَي  ت�س�عد  املادة 21- 

)القد�س وعم�ن(، تتكّون من 15 �سخ�س� يف كال املنطقتني. 
املادة 22- يعمل املكتب ب�لتع�ون مع البطريرك، وجمل�س االأ�س�قفة، وجمل�س الكهنة، 

و�س�ئر الهيئ�ت واملوؤ�س�س�ت الرعوية.

االأع�ساء
املادة 23- يعني البطريرك ال�سكرترَي االإقليمي لكلًّ من املكتبني؛

املادة 24- يعني البطريرك جلنة من 15 ع�سوا يف كلًّ من املنطقتني )وفق املق�يي�س 
املذكورة يف الق�نون الكن�سي، الق�نون 1/512، 2، 3(، بعد الت�س�ور مع كهنة 
الرع�ي� املعنيني ب�الأمر، وغريهم من االأ�سخ��س املعنيني، »ب�لطريقة التي يحدده� 

االأ�سقف االأبر�سي« )ق�نون 1/512(.
�سني/ ومكرَّ اأبر�سيني  )كهنة  اهلل  �سعب  مكون�ت  كّل  اللجنة  متّثل   -25 املادة 
حرك�ت  )املدار�س،  الرعوي  العمل  جم�الت  وخمتلف  وعلم�نيني(،  مكّر�س�ت 
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ال�سببية، جمموع�ت الع�ئالت، اجلمعي�ت اخلريية، مكتب التعليم امل�سيحي، اللجنة 
امل�سكونية، اللجنة الليتورجية، احلركة الك�سفية...(، ب�الإ�س�فة اإىل اأع�س�ء اآخرين 

يعّينهم االأ�سقف.
املادة 26- تكون مدة التكليف ثالث �سنوات؛

املادة 27- جميع اأع�س�ء اللجنة هم يف الوقت عينه اأع�س�ء يف املجل�س الرعوي؛
تراه�  التي  ب�لطريقة  الرعوي  واملجل�س  اللجنة  مب�لية  االأبر�سية  تتّكفل   -28 املادة 

من��سبة.

مهام املكتب
�س يف املواد الت�لية. املادة 29- اإّن مه�م املكتب هي اأ�س��سً� مه�م تنفيذية، وتتلخَّ

املادة 30- يجتمع املكتب )ال�سكرتري االإقليمي واللجنة( يف كال املنطقتني ب�سكل 
منتظم �سهري� اأو اأكرث بح�سب احل�جة، ب�لتن�سيق مع االأمني الع�م.

املادة 31- يتن�ول امل�رسوع الرعوي الذي اأقّره و�س�دق عليه املجل�س؛
املادة 32- يحّول امل�رسوع اإىل خطة َعَمليَّة وتنفيذيّة؛
املادة 33- يعّد االأدوات الالزمة للم�رسوع الرعوي؛

املادة 34- يّتخذ املب�درات الالزمة لتنفيذ امل�رسوع الرعوي؛
املادة 35- ي�رسف على املراحل التنفيذية للم�رسوع؛

يف  الكهنوتية  اجلم�عة  وملجمل  الكهنة  ملجل�س  امل�رسوع  يعر�س   -36 املادة 
االجتم�ع ال�سهري االأول من كل �سنة رعوية )بداية اأيلول(؛

املادة 37- ُيطِلع جممَل اجلم�عة الكهنوتية ب�سكل منتظم حول �سري اأعم�ل امل�رسوع 
الرعوي؛
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املادة 38- ي�سطلع مب�سوؤولية اجل�نب الرعوي من االجتم�ع ال�سهري للكهنة؛
الرعوي  املج�ل  يف  للع�ملني  الرعوية  التن�سئة  مب�سوؤولية  ي�سطلع   -39 املادة 
اأي�م  دورات،  )موؤمترات،  من��سبة  مب�درات  خالل  من  واأع�س�ء(  م�سوؤولني  )من 

درا�سة...(؛
واأي�س�  االأخرى  الك�ثوليكية  الكن�ئ�س  مع  التع�ون  تعزيز  اإىل  ي�سعى   -40 املادة 
الكن�ئ�س غري الك�ثوليكية قدر االإمك�ن، خلري جميع امل�سيحيني يف االأر�س املقد�سة.
اأن  ميكن  والتي  الرعوي،  الواقع  معرفة  اإىل  الرامية  الدرا�س�ت  ي�سّجع  املادة 41- 

ي�ستفيد منه� الع�ملون يف املج�ل الرعوي لتطوير عمل رعوي اأكرث ف�عّلة.
املادة 42- ي�سعى اإىل اإعالم املوؤمنني حول امل�رسوع الرعوي ب�لو�س�ئل املن��سبة )موقع 
البطريركية الالتينية على االإنرتنت واملواقع الكن�سية االأخرى، وقدر االإمك�ن عرب 
ن�رسة ت�بعة للبطريركية(، بغية خلق وعي جم�عي حول احلي�ة الرعوية وا�ستدع�ء 

تع�ون اجلميع.
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ملحق رقم 3

اأنظمة وقوانني لدرجة ال�سما�سية الدائمة
التابعني للبطريركية الالتينية يف القد�س 

مقدمة

خلدمة  �سم�م�سة  �سبعة  ب�ختي�ر  ق�موا  الر�سل  اأن  الر�سل  اأعم�ل  �سفر  يف  ج�ء   
املوائد لكي يتفرغوا بدورهم خلدمة الكلمة تعليمً� وتب�سرياً .

ويف م� بعد اأخذت الدرجة ال�سم��سية بع�س اأوجه اخلدمة الرعوية . ويذكر   
لن� ت�ريخ الكني�سة وجود �سم�م�سةاجنيليني دائمني ، على غرار م�ر اأفرام ال�رسي�ين. 

وقد اإحتفظت الكني�سة ال�رسقية على وجود ال�سم��سية عرب الت�ريخ ليومن� هذا.
وبعد اأن توقفت حقبة من الزمن يف الكني�سة الالتينية اأع�د املجمع الف�تيك�ين   
مبنحه�  �سمح  اإذ  املتبتيلني  على  اإقت�س�ره�  عدم  مع  الدائمة  ال�سم��سية  اإحي�ء  الث�ين 
هذا  تبني  قرار  الكن�سية  ال�سلط�ت  اإتخذت  القد�س  اأبر�سية  ويف  للمتزويجني. 

التوجه على �سوء قرارات ال�سنود�س االأبر�سي للكن�ئ�س الك�ثوليكية .
منذ املجمع الف�تيك�ين الث�ين اأع�دت الكني�سة الالتينية ال�سم��سية )مبث�بة درجة   
خ��سة ودائمة من درج�ت الرتب املقد�سة (. بينم� كن�ئ�س ال�رسق ك�نت التزال 
حمتفظة به� . هذه ال�سم��سية الدائمة التي ميكن اأن متنح للمتزوجني تزّود الكني�سة 
برثوة الفتة، للقي�م بر�س�لته� . ف�لذين ي�سطلعون يف الكني�سة ب�أعب�ء خدمة حقيقية، 
 ، واالإن�س�نية  االإجتم�عية  االأعم�ل  يف  اأم  والرع�ئية  الليتورجية  احلي�ة  يف  �سواء 
ين��سبهم ويفيدهم اأن يتقووا بو�سع االأيدي التي تن�قلته الكني�سة منذ عهد الر�سل 
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التي  النعمة  بقوة  اأفعل  بوجٍه  بخدمتهم  فينه�سوا  اأوثق  اإحت�داً  ب�ملذبح  ويّتحدوا 
ين�لونه� ب�لر�س�مة ال�سم��سّية )1571 التعليم امل�سيحي الك�ثوليكي(.

الف�سل االأول

�رسوط اإنتقاء املر�سحني
لدرجة ال�سما�سية االإجنيلية الدائمة

املادة 1- من اأجل انتق�ء ان��س جديرين وموؤهلني وبعيدين عن ال�سبه�ت و�سم�ن� 
لنج�ح خدمتهم يعلن الق�نون توفــّر �رسوط خ��سة ب�ملر�سح للر�س�مة ، ويعدد م� 

مينع عنه�؛ وهكذا مينع عن الر�س�مة )ق1041(.
اأو مر�س نف�سي مينعه،  اأو اجلنون من اى �سكل ك�ن،  1- امل�س�ب ب�ل�رسع 

ح�سب راأي اخلرباء عن مم�ر�سة اخلدمة.
2- من جحد االإمي�ن، اأو وقع يف هرطقة، اأو ان�ســّق عن الكني�سة.

رتبة  اأو  �س�بق  رب�ط  الزواج  عن  مينعه  من  اأو  مدني�.  زواج�  ح�ول  من   -3
مقد�سة اأو نذر علني وموؤبد للعفة. اأو من ح�ول الزواج من امراأة متزوجة 

ب�سكل �سحيح اأو مرتبطة بنذر.
4- من قـتَل عمدا، اأو م�ر�س االأجه��س اأو وافق عليه اأو تع�ون و�س�عد على 

امت�مه.
ح�ول  اأو  لغريه،  ذلك  فعل  اأو  واأثــيم،  خطري  ب�سكل  نف�سه  بــرت  من   -5

االإنتح�ر.
اأوعمال  الك�هن،  اأو  االأ�سقف  6- من م�ر�س عمال، ح�سـرا، من �سالحية 

حّمرم� عليه، وُمنع من مم�ر�سته ب�سبب عقوبة ق�نونية معلنة اأو اأنزلت به.



77نظ�م داخلي لبطريركية القد�س لالتني

املادة 2- م� ذكر من املوانع، وي�سبح م�نع�، عندم� تكون خط�ي� ج�سيمة، علنية، 
ومقرتفة بعد املعمودية )ق1041-42 بند2(.

املادة 3 - املهتدي اجلديد ال ير�سم �سم��س� اإال اذا حتقق االأ�سقف عن خربته االإمي�نية. 
املوؤمنون العلم�نيون ملتزمون ب�الإخب�ر عن موانع عرفوه� لدى املر�سح  املادة 4- 

للر�س�مة )ق1043(.
املادة 5- جهل املوانع اأو غري النظ�مي�ت ال يعفي املر�سحني منه�. )ق1045 (.

املادة 6- ال يجوز الزواج ) عند الرتمل ( بعد قبول الر�س�مة ال�سم��سية )التعليم رقم 
)1580( )ح.ق. 1042(. 

املادة 7- ال ير�سم �سم��س� اإال من ك�ن معّمدا ومثّبتً�، ومن اجلن�س الذكــر. الر�س�مة 
تتبع طريقة االإختي�ر واالإنتخ�ب الر�سولية ، الأن ال�سم��س ينتمي اإىل الهيئة الر�سولية 
ده  )اأع 1: 15-26 و طي 1: 5(. فهيئة الر�سل تظل ح��رسة. فهذا االإختي�ر حدَّ

الرب نف�سه. لذا تعترب ر�س�مة الن�س�ء غري ممكنة )ق1042(.

الف�سل الثاين

االأنظمة والقوانني املن�سو�س عليها
يف التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية

املادة 8- ال�سم��سية جزء من ال�سلطة الكهنوتية التي ترعى وتخدم املوؤمنني . ب�ملن��سبة 
كلمة » ال�سم��س« تقت�رس على ال�سم��س االأجنيلي فقط، وحده دون غريه اى ك�ن، 
اللغة  من  ال�سم��س  وكلمة  �سم�م�سة.   » »خطـ�أ ً ندعوهم  الق�ريء  اأو  الر�س�ئلي 
اأى »خدم«، وال�سم��س = اخل�دم )ح.ق. 886(. االآرامية »ܫܡܫ« »�ســّم�َس« 
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املادة 9- ينق�سم الكهنوت اإىل ثالث درج�ت اأو رتب ، هي: االأ�سقفية والكهنوت 
وال�سم��سية )ح.ق.1537(.

اهلل  هلل.  ُيكــّر�س  معني:  بطق�س-رتبة-  الدرجة  اإىل  ال�سم��س  ينتمي   -10 املادة 
الأداء  يحت�جه  الذي  ال�سلط�ن  ويخوله  النعمة  يعطيه  بخدمته.  ويخ�س�سه  يخت�ره 
مهمته. فهو مثل بقية اأجزاء الكهنوت ال يخ�سع ل�سلط�ن الب�رس. وال ين�ل �سلط�نه 
منهم ب�نتخ�ب اأو تعيني اأو تفوي�س. �سلط�نه خدمي مقد�س )الكبري فيكم يكون 
لكم خ�دم�!( اإمن� ين�له من اهلل مب��رسة عن طريق االأ�سقف بو�سع يده وال�سالة عليه 

)ح.ق.1538(.
املادة 11- ال ي�سرتك ال�سم��س، ك�الأ�سقف والك�هن، يف كهنوت امل�سيح. ال يقدر 
اأو م�سحة  التوبة  الغفران ) يف �رس  ب�إعط�ء  ان يكون الو�سيط بني ي�سوع و املوؤمن 
املر�سى (، اأو اإعط�ء الروح القد�س ب�رس التثبيت، اأو اإق�مة ذبيحة القدا�س. ال�سم��س 
خ�دم فيه� فقط ي�س�عد الكهنة واالأ�س�قفة عند اأدائه�، بينم� يتمتع االأ�سقف والك�هن 
بدرجة كهنوتية، اأى �سلطة الو�س�طة والتعليم. يتمتع ال�سم��س فقط بدرجة خدمية 
بع�س  ال�سم��س  يوؤدي  واملع�ونة  الدرجة  هذه  مبوجب  ال�سلطة.  تلك  خدمة  اأي 
بق�سد  ير�سم  فهو  ولهذا   .)1588 ح.ق.   ( اأولئك  يوؤديه�  خدم�ت  اأو  اأعم�ل 
اخلدمة ال بق�سد الكهنوت الأنه مي�ر�س �سورة ي�سوع اخلــ�دم )يو 13: 17-12( 

)ح.ق.1554(.
فهو  والك�هن  االأ�سقف  مع  التع�ون  ب�سالحية  يتمتع  ال�سم��س  اأن  مب�   -12 املادة 
معهم� يف خدمة تقدمي الذبيحة، وتوزيع القرب�ن، وقراءة االأجنيل، والق�ء املوعظة 
عند  اي�س�  يعمد  ان  يقدر  كم�  عنه.  امل�سوؤول  من  خ��س  وبتكليف  احل�جة  عند 
احل�جة وبتكليف وتخويل، ويح�رس عقد الزواج ويب�ركه، ويراأ�س الدفنة واجلن�ز 

ويتفرغ الأعم�ل املحبة )ح.ق. 1588( .
املادة 13- درجة ال�سم��سيَّة اخلدمية »اأبدية« اأي له� ط�بع )و�سم اإلهي ال يزول(. الأن 
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�رس الكهنوت يعطيه قوة اإلهية ب�الإ�سرتاك مع االأ�سقف والك�هن خلدمة الليتورجي� 
والكلمة واملحبة )ح.ق.1582(.

الكلمة  يتلقى" قوة خ��سة« خلدمة  "بل  اخلدمة  ين�ل »كهنوت  ال  اإنه  املادة 14- 
االأ�سقف )ح.ق.  �سلطة  املحبة حتت  الراعوية وخدمة  االلهية واالإدارة  وال�سع�ئر 

.)1596
ليعي�س حي�ة اجنيلية ويتمم واجب�ته  يوؤهله  تثقيف� خ��سً�  ال�سم��س  ين�ل  املادة 15- 
بروح امل�سيح، كم� يلزم. متتد مرحلة االإ�ستعداد يف مك�ن خ��س لذلك وملدة ثالث 
�سنوات اأوح�سب قرار ال�سلطة الكن�سية املحلية. ويت�بع خالل هذه الفرتة منه�جً� 

تثقيفيً� خ��سً�، علميً�، دينيً�، روحيً� واجتم�عيً�( ح.ق. 236(.
للعلوم  وقوية  �س�ملة  اإمي�نية  عقيدة  اعط�ءاملر�سح  اإىل  التثقيف  16-يهدف  املادة 
واأداء  االإجنيل  ب�س�رة  الإعالن  منه�  به�وينهل  ليحي�  ت�س�عده  املقد�سة  و  االإن�س�نية 

اخلدمة ب�سكل �سحيح. )ح.ق. 248(
املادة 17-على املر�سحلل�سم��سية ان يكون قد اأنهى الدرا�سة ح�سب املدة واملن�هج 
املقررة، وله ال�سف�ت املطلوبة، يحكم ب�أهليته اأ�سقفه، وال مينعه م�نع، و قد اأوفى 

ال�رسوط املطلوبة، وميتلك الوث�ئق الالزمة )ح.ق. 1025(.
املادة 18- ير�سم من يتمتع ب�حلرية الالزمة، ومن ي�ستعد ح�سب النظ�م املفرو�س( 

ح.ق. 1026(.
املادة 19- يحكم االأ�سقف امل�سوؤول عنه ب�أهليته وقبوله اأو رف�سه؛ وعلى: اإ�ستق�مة 
ع�داته،  وجم�ل  و�ســلوكه،  �سمعته  وح�سن  علمه،  ووفرة  نّيته،  و�سف�ء  امي�نه، 

وّجدية ف�س�ئله املختربة، وكف�ءة ق�بلي�ته الفيزي�ئية والنف�سية )ح.ق. 1029(.
املادة 20- اإن ك�ن متزوجً� ينبغي اأال يقل عمره عن 35 �سنة، مع موافقة زوجته 
عند  عمره  يقل  اأال  حي�ته  طيلة  البتولية  يف  البق�ء  ويريد  اأعزب�  ك�ن  واإن  اخلطية. 

الر�س�مة عن 25 �سنة )ح.ق. 1031(.
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املادة 21- على املر�سحني للر�س�مة تقدمي طلب خطي بذلك يوقِّعه الراغب ويقبله 
الرئي�س الكن�سي)ح.ق. 1034(.

الق�رئ  درجتي  اأي:  الدني�  الدرج�ت  اأواًل  قبل  قد  يكون  ان  يجب   -22 املادة 
وال�سدي�ق )ح.ق. 1035(.

املادة 23- يقدم اإعالنً�، يدونه بيده وموقعً� من قبله، يقـّر فيه اأنه يقبل الر�س�مة بحرية 
وطواعية، واأنه يكر�س نف�سه مدة حي�ته كله� للخدمة الكن�سية تلك. ويطلب اي�س� 

يف نف�س الكت�ب قبوله للر�س�مة )ح.ق. 1036(.
املادة 24- ال�سم��س االأعزب َيِعُد علًن� »ح�سب الرتبة املثبتة »اأم�م اهلل و اأم�م الكني�سة 

الِتزامه ب�لبتولية )العزوبية( الدائمــة( ح.ق.1037(.
املادة 25- قبل الر�س�مة مي�ر�س ري��سة روحية مدة خم�سة اأي�م على االأقل، ح�سب 
يت�أكد  اأن  يجب  الر�س�مة  وقبل  االأ�سقف.  يقررهم�  اللذين  املك�ن  ويف  النظ�م 

االأ�سقف من اأنه ق�م به� )ق1039(.
املادة 26- يحر�س ال�سم��س على اأن يكون اأبن�وؤه وبن�تٌه مثاًل �س�حلً� يف الكني�سة 

واملجتمع وحي�ته االأ�رسية، قدوًة للموؤمنني.

الف�سل الثالث

النظام الداخلي لل�سما�سية الدائمة

املادة 27- تكون اخلدمة ال�سم��سية جم�نية من حيث املبداأ اإال يف ح�ل ُكّلَف ال�سم��س 
الدائم بعمل راعوي اأو غريه، على ح�س�ب عمله االأ�سلي اأو جزء منه، اأو ك�نت 
ظروفه املعي�سية تتطلب اأن يح�سل على دخل اأكرب ملواجهة اأعب�ء احلي�ة ومتطلب�ته� 

)ح.ق. 281(.
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االأخذ بعني  يتوجب  م�  للخدمة يف رعية  الدائم  ال�سم��س  تعيني  لدى  املادة 28- 
ل البطريركية ك�مل  االعتب�ر ظروفه املعي�سية وظروف ع�ئلته ومك�ن �سكن�ه. تتحمَّ
امل�سووؤلي�ت املتعلقة ب�الإق�مة وال�سكن ونفق�ت املعي�سة يف ح�ل مت تعيني ال�سم��س 

الدائم خ�رج منطقة اإق�مته اأو خ�رج االأبر�سية.
املادة 29- يع�مل ال�سم��س الدائم واأفراد ع�ئلته غري املوؤَّمنني �سحيً� اإ�سوة ب�أع�س�ء 
االإكلريو�س البطريركي يف االأبر�سية مع اإمك�نية م�س�همة ال�سم��س امل�لية، اجلزئية 

اأو الك�ملة، وفقً� الإمك�ني�ته امل�دية.
املادة 30- يقدم ال�سم��س الدائم اإ�ستق�لته من اخلدمة الراعوية لدى بلوغه خم�سة 
يتمتع  ال�سم��س  ك�ن  اإذا  �سيم�  ال  ذلك  غري  االأ�سقف  اإرت�أى  اإذا  اإال  ع�مً�  و�سبعني 
ب�سحة جيدة وق�دراً على القي�م مبه�م خدمته ب�سورة جيدة. يف ح�لة ُقِبلت اإ�ستق�لته 

ال يحق له املط�لبة ب�أية تعوي�س�ت م�لية.
املادة 31- عندم� يكون راتب ال�سم��س التق�عدي غري ك�ِف لت�أمني احلي�ة الكرمية 

له ولع�ئلته تتكفل البطريركية ب�سد العجز.
البند 1- يح�سل ال�سم��س على راتب �سهري من البطريركية عندم� يكون بال   

عمل وبح�جة اإىل م�س�عدة.
البند 2- تعمل البطريركية على اإيج�د م�سدر رزق لل�سم��س )وظيفة من��سبة   

يف موؤ�س�س�ته� اأو يف مك�ن اآخر من��سب(.
يزال  دائم وهو ال  اأو  بعجز جزئي  اإ�س�بته  اأو  ال�سم��س  وف�ة  يف ح�ل  املادة 32- 
تقوم  امل�س�عدة،  ت�ستدعي  امل�دية  ع�ئلته  اأو�س�ع  وك�نت  بعده�،  اأو  اخلدمة  يف 

البطريركية مب� يلزم يف م� يخ�س االإع�لة وبدل االإيج�ر ونفق�ت درا�سة اأبن�ئه.
اأبن�ء  به�  يتمتع  التي  االإمتي�زات،  ذات  ال�سم��س  اأبن�ء  مُينح   -1 البند   -33 املادة 
الع�ملني يف البطريركية، ومع�هده�، ومدار�سه�، وج�معته�، ن�سبة خ�سم معقولة، 

وتكون جم�نية اأو �سبه جم�نية عندم� ال تكون لدى ال�سم��س اإمك�نية الدفع.
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البند 2- مُينح اأبن�ء ال�سم��س ذات االإمتي�زات التي يتمتع به� اأبن�ء الع�ملني يف مدار�س 
االأم�نة الع�مة للموؤ�س�س�ت الرتبوية امل�سيحية.

املادة 34- يحق لل�سم��س طلب تعيينه يف رعية اأخرى غري التي يعمُل فيه� ، الأ�سب�ب 
موجبة، مب� ال ُيخ�لف اأحك�م احلق الق�نوين، ومبوافقة ال�سلط�ت الكن�سية املعنية، كم� 
ويحق لل�سلطة الكن�سية املعنية تعيني ال�سم��س اأو نقله اإىل رعيٍة اأخرى الأ�سب�ب موجبة.

املادة 35- ت�س�هم البطريركية يف تغطية نفق�ت التنقل لل�سم��س اإذا ك�نت اإمك�ني�ته 
امل�دية حتول دون ذلك .

�س�رك  ح�ل  يف  البطريركية  قبل  من  واالإق�مة  ال�سفر  نفق�ت  ُتغطى   -36 املادة 
ال�سم��س يف مهمة ر�سمية.

املادة 37- يلتزم ال�سم��س ب�مله�م وامل�سوؤولي�ت املن�طة به من قبل ك�هن الرعية، التي 
يعمل فيه�، ويف ح�ل ح�سول اأي خالف يف هذا ال�سدد، يعود لالإ�سقف املحلي 

البّت يف االأمر.
املادة 38- ينبغي تف�دي كّل م� ي�سبب ال�سُك للموؤمنني يف العالق�ت الق�ئمة بني 

ك�هن الرعية وال�سم��س.
املادة 39- يلتزم ال�سم��س اتب�ع النهج املُقرر من قبل ك�هن الرعية، وب�لرجوع اإليه 

والت�س�ور معه، يف ح�ل اإجراء اأي تغيري عليه.
املادة 40- يتم التع�ون الوثيق م� بني الك�هن وال�سم��س يف توزيع امله�م الراعوية 

من اأجل خري النفو�س الروحي واخلري الع�م.
املادة 41- على ال�سم��س عدم جت�وز ال�سالحي�ت املوكله اإليه من قبل ك�هن الرعية.
ملختلف  البطريركية  له�  ت�سكِّ التي  للج�ن  االإنت�س�ب  لل�سم��س  يحق   -42 املادة 
والري��س�ت  والدورات  اللق�ءات  يف  امل�س�ركة  وكذلك  والن�س�ط�ت،  الفع�لي�ت 

التي تنّظمه� البطريركية لالإكلريو�س االأبر�سي.
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املادة 43- البند 1- يف ح�ل التغيُّب عن االأبر�سية لفرتة طويلة، الأي �سبب ك�ن، 
ينبغي احل�سول على اإذن م�سبق من االأ�سقف املحلي.

امل�دة 283 من  ال�سنوية وفقً� مل�سمون  االإج�زة  لل�سم��س احلق يف  البند 2-   
جمموعة احلق الق�نوين .

البند3- يف ح�ل رغبة ال�سم��س ب�لهجرة يتوجب عليه احل�سول على موافقة   
ال�سلطة الكن�سية املعنيَّة، كم� وله احلق ب�حل�سول على �سه�دٍة تخّوله حق االإلتح�ق 
ب�أبر�سيٍة اأخرى، ومم�ر�سة مه�م رتبته ال�سم��سية فيه�، وعنده� يفقد ال�سم��س ك�فة 
يف  مقيمً�  دام  م�  النظ�م  هذا  اأحك�م  مبوجب  له  املمنوحه  واالإمتي�زات  احلقوق 

املهجر.
ل اإىل ط�ئفة ك�ثوليكية اأخرى يتوجب  البند 4- يف ح�ل قرر ال�سم��س التحوُّ  
عليه احل�سول على املوافقة اخلطّية من قبل ال�سلطة الكن�سّية املعنّية ، وعنده� يفقد 

ال�سم��س ك�فة احلقوق واالإمتي�زات املمنوحه له مبوجب هذا النظ�م.
املادة 44-ُتطبق اأحك�م احلق الق�نوين املتعّلقة ب�ل�سم��سية الدائمة يف كّل م�مل يرد 

ذكره يف هذا النظ�م الداخلي.
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