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حزيران 2018
املقدمة
املادة  -1يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام الداخلي املعاين
املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل يدل الن�ص على خالف ذلك:
 البطريرك :بطريرك بطريركية القد�س لالتني  -القد�س. البطريركية :بطريركية القد�س لالتني  -القد�س. احلق القانوين (ح.ق :).جمموعة احلق القانوين للكني�سة الكاثوليكيةالالتينية
 الوكيل :وكيل بطريركية القد�س لالتني  -القد�س الكوريا الأبر�شية :جمموعة الدوائر التي تقوم بالأعمال يف القد�س. النائب البطريركي� :أ�سقف �أو كاهن عنده تفوي�ض عام للخدمة يف منطقة�أو جماعة معينة.
 الإكلريو�س :الأ�ساقفة والكهنة وال�شمام�سة.املادة -2البند  -1جمموعة احلق القانوين للكني�سة الكاثوليكية الالتينية هو مرجعية
هذا النظام .يف حال وجود �أي تعار�ض بني هذا النظام واحلق القانوين ،يتم اتباع
احلق القانوين.
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البند  - 2الن�ص الأ�صلي لهذا القانون هو الن�ص يف اللغة العربية .ويف حالة
وجود �أي تعار�ض مع الن�صو�ص يف اللغات الأخرى ،يتم الرجوع �إىل الن�ص العربي.

الر�ؤية الروحية والرعوية
املادة  -3بطريركية القد�س لالتني هي جزء من �شعب اهلل ،وكَ َل ْت الكني�سة العناي َة به
راع له ،بالتعاون مع جماعة الكهنة ،بحيث ت�ؤلف ،بارتباطها
�إىل البطريرك ب�صفة ٍ
ب�أ�سقفها يف الروح القد�س ،بالإجنيل والإفخار�ستيا ،كني�سة خا�صة ،فيها توجد حقا
وتعمل كني�س ُة امل�سيح الواحدة املقد�سة اجلامعة الر�سولية (راجع ح.ق.)369 .
املادة  -4ت�شمل بطريركية القد�س لالتني كل من فل�سطني وا�رسائيل واالردن وقرب�ص
واجلماعة امل�سيحية الناطقة بالعربية ،ويقوم على رعايتها البطريرك بالتعاون مع
النواب البطريركيني والكهنة .ويف هذه الكني�سة تتحقق الكني�سة اجلامعة ب�أكملها.
املادة  -5ترتبط البطريركية بال�رشكة الواحدة مع جميع الكنائ�س الكاثوليكية على
مثال وحدة الثالوث القدو�س ،ومثال وحدة الكرمة والأغ�صان ،حيث امل�سيح هو
الكرمة ،ونحن جميع ًا �أغ�صان هذه الكرمة الواحدة.
املادة  -6كني�سة القد�س هي الكني�سة الأم وهي مكان اجلذور للم�سيحيني قاطبة يف
كونت
العامل كله .ومن هنا انطلق الر�سل يحملون الب�رشى ال�سارة �إىل العامل ب�أ�رسه .وفيها َّ
جماعة امل�ؤمنني الأولني الكني�سة الأوىل .ويف هذه البالد توا�صل الكني�سة عمل ور�سالة
الكني�سة الأوىل عرب تقلبات التاريخ ،وباال�شرتاك مع باقي كنائ�س الأر�ض املقد�سة.

ميزات كني�ستنا املحلية
املادة  -7البند  -1تتميز بطريركية القد�س لالتني �أنها الكني�سة الكاثوليكية يف
الأر�ض املقد�سة وت�صبو �إىل ال�رشكة مع كل الكنائ�س الأخرى ،بال�سعي للتعرف
على تقاليد الكنائ�س الأخرى واحرتامها للتنوع الكن�سي والتعاون معها.
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البند -2لكني�ستنا ُبعد عاملي يربطها ارتباط ًا وثيق ًا بالكني�سة اجلامعة .ومع كونها
موجودة يف بقعة جغرافية معينة� ،إال انها ت�سمو فوق حدودها ،ففيها ن�ش�أت امل�سيحية
وفيها يلتقي حجاج العامل ،وت�شرتك يف رعاية امل�ؤمنني مع باقي الكنائ�س وتتواجد
يف هذه البالد مع الديانتني التوحيديتني ،اليهودية والإ�سالم ،و�سائر الديانات.
البند  -3يف كني�ستنا جمعيات رهبانية وجماعات مكر�سة متنوعة ،ر�سالتها
هي ال�صالة والدرا�سة �أو خدمة الأماكن املقد�سة �أو خدمة الرعايا خدمة مبا�رشة يف
العمل الرعوي �أو يف امل�ؤ�س�سات العلمية �أو االجتماعية.
البند  -4الأماكن املقد�سة جزء من هويتنا وروحانيتنا ور�سالتنا.

ر�سالة كني�ستنا البطريركية
املادة  -8البند  -1ر�سالة البطريركية الالتينية هي موا�صلة ر�سالة ال�سيد امل�سيح
باالحتاد مع الكني�سة الكاثوليكية يف العامل ب�أ�رسه ،بالإتفاق والتن�سيق مع �سائر
البطريركات والكنائ�س يف القد�س وال�رشق.
البند  -2ر�سالة بطريركية القد�س لالتني هي �إعالن كلمة اهلل �آخذين بعني
االعتبار البيئة الإن�سانية والكن�سية والدينية التي �أرادنا اهلل فيها ،فنبقى ملت�صقني
بكامل جمتمعنا الب�رشي ب�آالمه و�آماله.
البند  -3تتطلب هذه الر�سالة احلوار مع امل�سلمني واليهود ،ويهدف احلوار
�إىل الإ�صغاء ملعرفة الآخر ،و�إ�سماعه �صوتنا ليعرفنا.
البند  -4تتطلب الر�سالة ال�رشكة يف كني�ستنا ومع الكنائ�س االخرى و�أن
يكون العمل امل�سكوين يف �سبيل وحدة امل�سيحيني جزءاً هام ًا من حياتنا الكن�سية
ومن العمل الرعوي.
البند  -5من �ضمن ر�سالة الكني�سة العمل من �أجل العدالة وال�سالم وامل�صاحلة
وكرامة الإن�سان يف بالدنا التي تعاين عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي .وهذا يتطلب تربية امل�ؤمنني على حتمل م�س�ؤوليتهم كمواطنني وم�ؤمنني.
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الق�سم الأول

مبادئ عامة
املادة  -9ي�ؤلف الإكلريو�س الأبر�شي عائلة واحدة ،يجمعهم الكهنوت الواحد
والر�سالة الواحدة.
املادة  -10تقوم اخلدمة الرعوية على خدمة الكلمة والأ�رسار واملحبة ،وهي
اولويات عمل الكني�سة .وتتم هذه اخلدمة بالتعاون بني اال�ساقفة والكهنة والرهبان
والراهبات واملكر�سني واملكر�سات وال�شمام�سة والعلمانيني .هذا التعاون يتم اوال
يف ما بني كهنة الرعايا من كهنة البطريركية �أوالً ،ومن ثم مع كهنة الرعايا الآخرين
من اجلمعيات الرهبانية ،ومن الكنائ�س الأخرى ،الكاثوليكية �أو غري الكاثوليكية،
بروح االنفتاح واحلوار مع املجتمع املحلي ،ومع �سائر مكونات املجتمع الدينية
والعرقية وغريها.
املادة  -11جميع الكهنة مت�ساوون يف احلقوق والواجبات.
املادة  -12هذا القانون ينطبق على الإكلريو�س الأبر�شي وحدهم ،ومن هم يف
حكمهم يف فرتة تقدمي اخلدمة الرعوية يف البطريركية.
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الق�سم الثاين

البطريرك والأ�ساقفة واملجال�س الأ�سقفية
الف�صل الأول
 .1البطريرك
املادة  -13تعود للبطريرك كل ال�سلطة االعتيادية واخلا�صة واملبا�رشة يف البطريركية،
التي تقت�ضيها ممار�سة مهامه الراعوية ،با�ستثناء تلك الق�ضايا املحفوظة بحكم
القانون �أو بقرار �صادر عن احلرب الأعظم ،لل�سلطة الكن�سية العليا� ،أو لأية �سلطة
كن�سية �أخرى( .ح.ق.)381 .

 املهام الإداريةاملادة  -14تت�ضمن مهام و�صالحيات البطريرك ،بح�سب احلق القانوين ،ما يلي:
 .1يدير الكني�سة اخلا�صة املوكولة �إليه بال�سلطة الت�رشيعية والتنفيذية
والق�ضائية ،مبوجب �أحكام القانون (ح.ق.)1 § 391 .
 .2ميار�س نف�سه ال�سلطات الت�رشيعية (ح.ق.)2§ 291 .
 .3ميار�س ال�سلطة التنفيذية �إما بنف�سه �أو بنواب عامني �أو بنواب �أ�سقفيني
(ح.ق.)2§ 291 .
 .4ميار�س ال�سلطة الق�ضائية بنف�سه �أو بنائب ق�ضائي وق�ضاة مبوجب �أحكام
القانون (ح.ق.)2§ 291 .
 .5ميثل الأبر�شية يف جميع �ش�ؤونها القانونية (ح.ق.)393 .
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قدم �إىل احلرب الأعظم كل خم�س �سنوات ،تقريراً عن و�ضع الأبر�شية
ُ .6ي ِّ
حددهما الكر�سي
املوكولة �إليه ،مبوجب ال�صيغة والزمن ،اللذين ُي ِّ
الر�سويل (ح.ق.)1 § 399.
 .7له وحده �أن يدعو �إىل �سينود�س �أبر�شي (ح.ق.)1 § 462.
امل�رشع الوحيد يف ال�سينود�س الأبر�شي (ح.ق.)466 .
 .8هو ّ
 .9يعود له حق تعيني من يمُار�سون الوظائف يف الكوريا الأبر�شية
(ح.ق.) 470.
النواب الراعوي� ،سواء العامني منهم �أو
ن�سق عمل َّ
 .10يعود له �أن ُي ِّ
البطريركيني (ح.ق.)2§ 473 .
 .11وحيث يكون ذلك منا�سباً ،يعود �إليه �أن ُيعينِّ مديراً ()moderator
للكوريا (ح.ق.)2§ 473 .
النواب العامني والنواب
 .12ي�ستطيع �إقامة جمل�س �أ�سقفي ،يتكون من َّ
البطريركيني (ح.ق.)4§ 473 .
 .13يقيم عنه نائب ًا عاماً ،يتمتع ب�سلطة اعتيادية مبوجب �أحكام القانون،
وي�ساعده يف رعاية الأبر�شية كلها (ح.ق 1§ 475 .انظر اي�ضا ح.ق.
.)2§ 391
 .14نظراً لظروف الأبر�شية ،للبطريرك �أن يقيم له �أكرث من نائب عام واحد
(ح.ق 475 .انظر اي�ضا ح.ق� ،)2§ 391 .إذا ا�ستدعت ذلك بع�ض
احلاجات الرعوية.
 .15ي�ستطيع تعيني النائب العام والنائب الأ�سقفي بحرية ،وكذلك عزلهما
بحرية ،وذلك لفرتة م�ؤقتة حتدد يف كتاب التعيني (قانون .)477
 .16يقيم يف الكوريا �أمين ًا لل�رس (ح.ق)1§ 482 .
 .17يقيم يف الكوريا ،ويف مكان �أمني� ،أر�شيف �أبر�شي �أو م�ستودع (ح.ق.
.)2 § 486
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 .18يقيم يف البطريركية جمل�س لل�ش�ؤون املالية ير�أ�سه الأ�سقف الأبر�شي
مفو�ضه (ح.ق.)1§ 492 .
نف�سه �أو ّ
ُ .19يعينِّ وكي ً
ال يكون خبرياً يف الأمور املالية واالدارية ،بعد اال�ستماع �إىل
هيئة امل�ست�شارين و�إىل جمل�س ال�ش�ؤون املالية (ح.ق.)1§ 494 .
 .20يقيم يف الأبر�شية جمل�س كهنة (ح.ق.)1§ 495 .
 .21ي�صادق على النظام اال�سا�سي اخلا�ص مبجل�س الكهنة (ح.ق.)496 .
 .22يقوم بتعيني بع�ض الكهنة يف جمل�س الكهنة (ح.ق.)497 .
حدد املوا�ضيع التي
 .23يدعو جمل�س الكهنة لالنعقاد و�أن ير�أ�سه ،و�أن ُي ّ
عليه �أن يبحثها� ،أو �أن يقبل املوا�ضيع التي يقرتحها الأع�ضاء (ح.ق.
.)1§500
 .24ي�ستطيع حل جمل�س الكهنة (ح.ق.)3§501 .
 .25ي�شكل هيئة امل�ست�شارين (ح.ق.)1§ 502 .
 .26يعينّ املجل�س الرعوي (ح.ق.)1§ 513 .
 .27يعينّ كهنة الرعايا (ح.ق.)523 .
 .28ي�سند �إىل الوكيل املايل ،املهمات الواردة يف القانونني ،1§ 1276
و( .2§ ،1279ح.ق.)1278 .
 .29هو قا�ضي البداية يف البطريركية وجلميع الدعاوي (ح.ق1419 .
§ )1وهو قا�ضي اال�ستئناف يف الق�ضايا الأق�رص.
ُ .30يقيم نائب ًا ق�ضائياً� ،أي رئي�س ًا للمحكمة (ح.ق ،1§ 1420 .راجع
اي�ضا ح.ق.)2§ 391 .
ُ .31يعينّ يف الأبر�شية ق�ضاة �أبر�شيني (ح.ق.)1§ 1421 .
 .32هو رئي�س جمل�س ر�ؤ�ساء الكنائ�س الكاثوليكية يف الأر�ضي املقد�سة
ورئي�س م�ؤمتر �أ�ساقفة الالتني يف املنطقة العربية.
 .33هو نائب الرئي�س الأعلى جلمعية فر�سان القرب املقد�س.
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 املهمة التعليميةاملادة  -15البند  -1يعر�ض البطريرك وي�رشح للم�ؤمنني حقائق الإميان التي يجب
�أن ي�ؤمنوا بها ،والآداب التي يجب �أن يعي�شوا مبوجبها ،وذلك عن طريق كرازته
املتواترة والر�سائل الرعوية .ويحر�ص �أي� ًضا عل �أن تراعى بدقة �أحكام القانون
املتعلقة بخدمة الكلمة ،وعلى اخل�صو�ص بالكرازة والرتبية الدينية ،بحيث ت�صل
العقيدة امل�سيحية كلها �إىل اجلميع.
البند  -2يدافع بحزم عن �سالمة الإميان ووحدته ،بالو�سائل التي يراها �إيجابية
�أكرث ،مقراً مع ذلك باحلرية ال�صحيحة يف ما يتعلق باحلقائق ،التي ما زالت حتتاج
�إىل مزيد من البحث (ح.ق.)387 .
ويحث بالتايل
املادة  -16البند  -1ي�سهر البطريرك على وحدة الكني�سة املحلية،
ُّ
على مراعاة جميع القوانني الكن�سية.
البند  -2ي�سهر لكي ال يحدث �أي جتاوز للنظام الكن�سي ،ال �سيما يف ما يتعلق
بخدمة الكلمة واالحتفال بالأ�رسار و�أ�شباه الأ�رسار وعبادة اهلل و�إكرام القدي�سني،
وكذلك �إدارة الأمالك (ح.ق.)392 .
املادة  -17على البطريرك «�أن يبدي اهتمام ًا خا� ًصا بالكهنة ،الذين يجب عليه �أن
ي�ستمع �إليهم كمعاونني وم�ست�شارين ،و�أن يدافع عن حقوقهم ،و�أن ي�سهر على
يتموا الواجبات اخلا�صة بحالتهم ح�سب الأ�صول ،و�أن يوفّر لهم الو�سائل
�أن ّ
وامل�ؤ�س�سات التي يحتاجونها للمحافظة على حياتهم الروحية والفكرية و�أن
ي�رشف على التن�شئة امل�ستمرة لالكلريو�س وينظمها .كما عليه �أن يحر�ص على �أن
ي� ِّؤمن لهم املعي�شة الكرمية� ،سواء كانوا يف اخلدمة �أو بعد بلوغهم �سن التقاعد �أو �إذا
�أقعدهم املر�ض يف �أية مرحلة من حياتهم (ح.ق.)384 .
املادة  -18ي�شجع البطريرك «ب�أق�صى جهده الدعوات �إىل خمتلف اخلدمات و�إىل احلياة
املكر�سة ،مولي ًا عناية خا�صة بالدعوات الكهنوتية والإر�سالية» (ح.ق.)385 .
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املادة  -19البطريرك ،يف ممار�سته ملهامه الرعوية« ،يبدي عطفه جتاه جميع امل�ؤمنني
املوكولني �إىل عنايته ،مهما كان عمرهم �أو و�ضعهم �أو جن�سيتهم ،و�سواء كانوا
مقيمني ب�صورة دائمة يف البطريركية �أم موجودين فيها ب�صورة م�ؤقتة فقط للعمل
�أو لأي �سبب �آخر» (ح.ق.)383 .
ي�شجع البطريرك «خمتلف �أ�شكال العمل الر�سويل يف �أبر�شيته ،و�أن يهتم
املادة ِّ -20
ب�أن يكون يف الأبر�شية كلها� ،أو يف بع�ض مناطقها اخلا�صة ،تعاون بني جميع
م�ؤ�س�سات العمل الر�سويل حتت ا�رشافه ،مع احرتام الطابع اخلا�ص لكل م�ؤ�س�سة»
(ح.ق.)394 .
املادة  -21يزور البطريرك جميع الرعايا ،ومينح الأ�رسار فيها ،كما يلتقي كهنة
الرعية وامل�ؤمننيّ ،
ويطلع على الن�شاطات الرعوية وال�سجالت الكن�سية ويناق�ش
�أمورهم الكهنوتية والرعوية .ويقوم لذلك بزيارة راعوية ر�سمية لكل رعية مرة
كل خم�س �سنوات على الأقل (ح.ق.)396 .
املادة  -22يقيم البطريرك ،بعد تن�صيبه القانوين على �أبر�شيته ،القدا�س الإلهي عن
نية ال�شعب املوكول �إليه ،جميع �أيام الآحاد و�أعياد البطالة الأخرى يف منطقته
(ح.ق.)388 .
املادة  -23يعينِّ البطريرك ،بعد ا�ست�شارة �أ�ساقفته امل�ساعدين والأ�شخا�ص املعنيني،
ك ً
ال من :الكاهن امل�س�ؤول عن الرعايا الأجانب يف البطريركية ،املدير العام
ملدار�س البطريركية ،امل�س�ؤول عن التعليم امل�سيحي ،املر�شد العام لل�شبيبة ،املر�شد
العام ملجموعات الك�شافة ،املر�شد العام لأخوية الأمهات ،امل�س�ؤول العام عن
الإعالم يف الأبر�شية ،و�أي م�س�ؤول �آخر ت�ستدعي تعيينه �رضورات العمل الرعوي
والر�سويل.
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املادة  -24كلما تط ّلبت الرعاية ال�صحيحة للبطريركية ذلك ،ي�ستطيع البطريرك �أن
ُيقيم �أي� ًضا نائب ًا بطريركيا �أو �أكرث (ح.ق.)276 .
البند  -1يقوم النائب البطريركي يف ق�سم البطريركية املعهود �إليه برعايته
بكل ما يقوم به البطريرك من زيارة للكهنة والرعايا والتقاء امل�ؤمنني ،وحق التعليم
وال�سهر على الرعية ،في�ستمع �إىل كهنته بعطف وحمبة ويجمعهم حوله.
البند  -2يتمتع بذات ال�سلطة االعتيادية التي تعود �إىل النائب العام (ح.ق.
.)476
حمدد من البطريركية� ،أو لنوع
البند  -3يتمتع بال�سلطة االعتيادية يف جزء ّ
حمددة من الأ�شخا�ص
معينّ من ال�ش�ؤون� ،أو فيما يتع ّلق مب�ؤمني طق�س معني �أو فئة ّ
(ح.ق.)476 .
البند ُ -4يدعى �إىل ال�سينود�س الأبر�شي ،ب�صفته ع�ضو يف ال�سينود�س ملزم
بواجب امل�شاركة فيه (.)2§ 476
البند ُ -5يدعى �إىل املجامع اخلا�صة ويكون له فيها �صوت قراري (ح.ق.
.)3§ 443
البند  -6يتمتع النائب البطريركي بحكم القانون ،بذات ال�سلطة امل�شار �إليها
يف املادة  24البند  ،2بالن�سبة جلزء معني من البطريركية (ح.ق.)479 .
البند  -7عليه �أن ُيطلع البطريرك على �أهم الأمور ،التي يجب �أو التي متّت
يت�رصف �أبداً خالفا لإرادة البطريرك ور�أيه (ح.ق.)480 .
معاجلتها ،و�أال ّ

 .3املجال�س الأ�سقفية

املادة  -25البطريركية الالتينية ع�ضو يف:
 جمل�س الأ�ساقفة الالتني يف البلدان العربية -جمل�س ر�ؤ�ساء الكنائ�س الكاثوليكية يف الأر�ض املقد�سة
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 جمل�س البطاركة الكاثوليك يف ال�رشق جمل�س كنائ�س ال�رشق الأو�سط� ،ضمن العائلة الكاثوليكية التي ت�شملالبطريركيات الكاثوليكية ال�سبع.1

الف�صل الثاين

الكوريـا
تتكون الكوريا الأبر�شية من تلك امل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص ،الذين
املادة -26
ّ
يقدمون العون �إىل البطريرك يف �إدارة الأبر�شية عامة ،وعلى الأخ�ص يف �إدارة
ّ
العمل الرعوي ،والعناية ب�إدارة الأبر�شية ،وممار�سة ال�سلطة الق�ضائية (ح.ق.
.)469
املادة  -27املهام الإدارية والق�ضائية يف الأبر�شية هي التالية:
 .1النواب البطريركيون والأ�ساقفة امل�ساعدون
�	.2أمانة �رس البطريركية
 .3الوكالة العامة لل�ش�ؤون املالية
 .4املحاكم الكن�سية
� .5ش�ؤون الكهنة
� .6ش�ؤون الرهبان
 .7العمل الرعوي
 .8احلركات الر�سولية
 1البطريركيات الكاثوليكية ال�سبع هي :بطريركية الإ�سكندرية للأقباط الكاثوليك ،وبطريركية �أنطاكية
للروم الكاثوليك وللموارنة ولل�رسيان وبطريركية بابل للكلدان وبطريركية قليقية للأرمن الكاثوليك
وبطريركية القد�س لالتني.
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 .9املدرا�س
 .10التعليم امل�سيحي
 .11الإعالم
 .12مهام �أخرى يتطلبها العمل الرعوي.
حق تعيني من ميار�سون الوظائف يف الكوريا الأبر�شية �إىل البطريرك
املادة  -28يعود ّ
(ح.ق.)470 .
املادة  -29يجب على كل من تق ّلد وظيفة يف الكوريا:
�	.1أن يعد بت�أدية املهام ب�أمانة ،مبوجب الأ�صول التي يحددها القانون �أو
البطريرك.
ال�رس طيلة فرتة اخلدمة وبعدها� ،ضمن احلدود وبح�سب الطريقة
�	.2أن يكتم ّ
التي يحددها القانون �أو البطريرك (ح.ق.)471 .
يتم تن�سيق جميع الأمور املتع ّلقة ب�إدارة الأبر�شية
 .3يحر�ص البطريرك على �أن ّ
كلها (ح.ق.)1§ 473 .
ن�سق البطريرك عمل النواب الراعويني� ،سواء العامني منهم �أو الأ�سقفيني
ُ .4ي ِّ
(ح.ق.)2§ 473 .
ُ .5يعينِّ البطريرك مديراً للكوريا (ح.ق.)2§ 473 .
ُ .6يعينَّ النائب العام مديرا للكوريا (ح.ق.)3§ 473 .
�	.7أعمال الكوريا يجب �أن ُيو ّقعها البطريرك الذي �صدرت عنه ،ولكي
تكون قانونية� ،أن ُيو ّقعها يف ذات الوقت �أمني �رس الكوريا.

� .1أمني ال�رس
املادة  -30يجب �أن ُيقام يف الكوريا �أمني لل�رس ،تكون مهمته الرئي�سة العناية بتدوين
�أعمال الكوريا وت�رصيفها وحفظها يف �أر�شيف الكوريا (ح.ق.)1§ 482 .

18

نظام داخلي لبطريركية القد�س لالتني

املادة  -31البند  -1يختار البطريرك بعد ا�ست�شارة جمل�س الأ�ساقفة �أمينا ل�رس
البطريركية ،تكون مهمته الرئي�سة العناية بتدوين �أعمال الكوريا وت�رصيفها
وحفظها يف �أر�شيف الكوريا ،يف كل البطريركية.
البند  -2كما على �أمني ال�رس �أن يهتم برئا�سة ديوان البطريركية ،من ا�ستقبال
ومواعيد ،ومتابعة مواعيد وبرامج البطريرك ،وكل ما ميكن �أن يطلب �إليه عمله.
البند  -3يجب �أن يكون �أمني ال�رس �أحد كهنة الأبر�شية ،وميكن �أن يعني له
م�ساعد من بني العلمانيني امللتزمني يف الكني�سة ذو �سمعة ح�سنة وفوق كل �شبهة.
البند  -4بالإ�ضافة �إىل امني ال�رس ،ميكن �أن يعني موظفون �آخرون من الكهنة
�أو العلمانيني لأعمال الكتابة �أو الأر�شيف �أو اال�ستقبال ،على �أن يكون الكاتب
كاهنا متى تعلق الأمر بق�ضايا قد ت�سبب بال�رضر ل�سمعة كاهن.
البند -5ميكن �أن ُيعينَّ لأمني ال�رس م�ساعدُ ،يدعى نائب �أمني ال�رس (ح.ق.
.)2§ 482
البند  -6يكون كل من �أمني ال�رس ونائب �أمني ال�رس بالفعل ذاته م�سجال
للكوريا و�سكرتريا لها (ح.ق.)2§ 482 .
البند  - 7بالإ�ضافة �إىل �أمني ال�رس ،ميكن �أن ُيقام م�سجلون �آخرون (ح.ق.
.)1§ 483
البند  -8يجب �أن يكون �أمني ال�رس وامل�سجلون ذوي �سمعة ح�سنة وفوق كل
تت�سبب بال�رضر ل�سمعة كاهن ،يجب �أن يكون
�شبهة ،ويف الدعاوي التي ميكن �أن ّ
امل�سجل كاهن ًا (ح.ق.)2§ 483 .
البند  -9وظيفة امل�سجلني هي:
 -1تدوين الأعمال والوثائق ،املتع ّلقة بالقرارات وااللتزامات �أو الأعمال
الأخرى التي ت�ستدعي تدخلهم.
خطي دقيق بكل الأمور وتوقيعه ،مع ذكر املكان واليوم
� -2إعداد حم�رض
ّ
وال�شهر وال�سنة.
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� -3إبراز الأعمال والوثائق امل�أخوذة من ال�سجالت ملن يطلبها �رشعاً،
وامل�صادقة على مطابقة ن�سخها للأ�صل ،مع مراعاة ما يجب مراعاته
قانون ًا (ح.ق.)484 .
البند  -10ميكن للبطريرك عزل �أمني ال�رس وامل�سجلني الآخرين من وظائفهم
(ح.ق.)485 .
البند  -11يحتفظ �أمني ال�رس مع البطريرك مبفتاح االر�شيف (ح.ق487 .
§.)1

 الأر�شيف الأبر�شياملادة 32البند  -1يجب �أن ُيقام يف الكوريا ،ويف مكان �أمني� ،أر�شيف �أبر�شي �أو
م�ستودع ،تحُ فظ فيه الوثائق والكتابات املتع ّلقة ب�ش�ؤون البطريركية ،الروحية منها
والزمنية على ال�سواء ،منظمة وحمفوظة باهتمام كبري.
البند  -2يجب �أن يكون الأر�شيف مغلقاً ،و�أن يظل مفتاحه لدى البطريرك
و�أمني ال�رس فقط (ح.ق.)1§ 487 .
البند  -3ال يجوز دخول الأر�شيف �أو �إخراج �أية وثائق من الأر�شيف �إال لفرتة
وجيزة من الزمن فقط ،ومبوافقة البطريرك (ح.ق.)488 .
�رسي �أي�ضاً� ،أو �أقله �أن يوجد
املادة  -33يجب �أن يتوفّر يف كوريا الأبر�شية �أر�شيف ّ
يف الأر�شيف العام خزانة� ،أو �صندوق حمكم الإغالق ويقفل بالقفل وال ميكن
حتريكه من مكانه (ح.ق.)1§ 489 .
�رسية
البند  -1حتفظ الوثائق فيه بعناية ق�صوى الوثائق التي يجب �أن تبقى ّ
(ح.ق.)1§ 489 .
ال�رسي (ح.ق490 .
البند  -2الأ�سقف وحده يحتفظ مبفتاح الأر�شيف ّ
§.)1
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 .2النواب البطريركيون
املادة  -34يف البطريركية خم�س نواب بطريركيون ،لفل�سطني وا�رسائيل وللأردن،
ونائب بطريركي يف قرب�ص ،ونائب بطريركي للناطقيني باللغة العربية.
املادة  -35يعني البطريرك نائبا عاما ،وتكون مهمته مبوجب احلق القانون.

 .3املجال�س اال�ست�شارية والرعوية
املادة  -36تن�ش�أ يف البطريركية بح�سب احلق القانوين املجال�س التالية:
 جمل�س اال�ساقفة ويتكون من البطريرك والأ�ساقفة امل�ساعدين ،واذا دعتاحلاجة مع النواب البطريكيني.
 املجل�س اال�ست�شاري مل�ساعدة البطريرك يف ادارة �ش�ؤون البطريركية. جمل�س الكهنة مل�ساعدة البطريرك يف �ش�ؤون الكهنة. جمل�س رعوي عام على م�ستوى الأبر�شية ،للتخطيط الرعوي ومتابعةالعمل الرعوي يف الأبر�شية.
املادة  -37يو�ضع نظام خا�ص لكل من هذه املجال�س يبني طبيعة املجل�س وهدفه
ومقوماته وطريقة عمله.

الف�صل الثالث

الوكالة العامة
 .1جمل�س ال�ش�ؤون املالية
املادة  - 38ي�ضم جمل�س ال�ش�ؤون املالية  9اع�ضاء من العلمانيني ذوي اخلربة يف
ال�ش�ؤون املالية والقانونية ولهم �سمعة طيبة يف جمتمعهم .يقوم البطريرك كرئي�س
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للمجل�س بتعيني الأع�ضاء بعد الت�شاور مع املجل�س اال�ست�شاري (ح.ق .)1§ 494
بحكم ات�ساع مناطق البطريركية الالتينية ،ت�شكل جلنتني فرعيتني ،واحدة يف
الأردن والأخرى يف فل�سطني/ا�رسائيل .ت�ضم كل جلنة فرعية ثالثة اع�ضاء من نف�س
جمل�س ال�ش�ؤون املالية.
املادة � - 39أع�ضاء جمل�س ال�ش�ؤون املالية:

يتكون جمل�س ال�ش�ؤون املالية من:
 .1البطريرك  -رئي�س املجل�س
 .2وكيل البطريركية بحكم الوظيفة كع�ضو ال يتمتع بحق الت�صويت -
�سكرتري.
� .3ستة علمانيني ،منهم على االقل واحد من اجلليل و�آخر من ال�ضفة الغربية
وثالث من القد�س.
�	.4أحد الكهنة.

املهمة الرئي�سة للمجل�س تزويد البطريرك باال�ست�شارة يف الأمور
املادة  - 40تكون َّ
املالية ب�شكل عام ويجتمع من  4-3مرات يف ال�سنة .وذلك بح�سب املبادئ
العامة التالية:

ُ .1يعينِّ �أع�ضاء جمل�س ال�ش�ؤون املالية ملدة خم�س �سنوات ،وميكن جتديدها
خلم�س �سنوات �أخرى �إ�ضافية (ح.ق.)2§ 492 .
 .2يرت�أ�س املجل�س البطريرك �أو ممثل عنه (ح.ق.)1§ 492 .
 .3لت�أمني عدم وجود ت�ضارب يف امل�صالح ،ال يتم تعيني �أقرباء البطريرك �أو
النواب البطريركيني حتى الدرجة الرابعة يف ع�ضوية املجل�س (ح.ق.
.)3§ 492
عد جمل�س ال�ش�ؤون املالية كل �سنة ،ومبوجب توجيهات واقرتاحات
ُ .4ي ّ
ِّ
لكل
وتعليمات البطريرك ،ميزانية الإيرادات وال�صادرات ،املتو َّقعة
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الأبر�شية خالل العام القادم ،ويتم مراجعتها واقرارها من قبل البطريرك
واملجل�س اال�ست�شاري (ح.ق.)493 .
 .5ي�صادق جمل�س ال�ش�ؤون املالية على ميزانية الإيرادات وال�صادرات لل�سنة
املن�رصمة (ح.ق.)493 .
 .6ي�ست�شري البطريرك املجل�س قبل تعيني �أو اقالة وكيل البطريركية (ح.ق.
.)2+1§ 494

 .7ي�ستمع البطريرك �إىل جمل�س ال�ش�ؤون املالية ليفر�ض م�ساهمة معتدلة على
الأ�شخا�ص القانونيني العامني ،اخلا�ضعني لتدبريه (ح.ق.)1263 .
 .8ي�ست�شري البطريرك املجل�س يف الأمور الإدارية الهامة.

 .9يف االمور املالية فائقة العادة ،يحتاج البطريرك �إىل موافقة املجل�س
(ح.ق .)1277 .وي�شمل ذلك عمليات ال�رشاء والبيع واالقرتا�ض
أقره املجل�س اال�ست�شاري كل
والت�رصف بالأموال والتي تفوق ّ
احلد الذي � ّ
�سنتني.

 .10يحتاج البطريرك ملوافقة جمل�س ال�ش�ؤون املالية واملجل�س اال�ست�شاري،
وكذلك موافقة الكر�سي الر�سويل لأخذ �أي �إجراء يف الأموال غري املنقولة
يف البيع �أو الت�أجري �أو ال�رشاء.
قدموا ،بحكم الوظيفة،
 .11يتعينّ على كل مدراء الأموال
الكن�سية �أن ُي ّ
ّ
ح�ساباتهم ال�سنوية �إىل البطريرك  ،وعلى هذا �إخ�ضاعها لتدقيق جمل�س
ال�ش�ؤون املالية (ح.ق.)1287 .

 .12يحتاج البطريرك لبيع �أو لرهن �أو ا�ستعمال لأر�صدة البطريركية �أو
ممتلكاتها �إىل موافقة جمل�س ال�ش�ؤون املالية وهيئة امل�ست�شارين وذوي
ال�ش�أن (ح.ق.)2§ 1297 .
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 جلنة ال�ش�ؤون املالية الفرعية يف فل�سطني/ا�رسائيلاملادة  -41تتكون اللجنة املالية الفرعية يف فل�سطني/ا�رسائيل من:
 .1البطريرك �أو ممثال عنه  -رئي�سا
 .2الوكيل العام  -دون ان يتمتع بحق الت�صويت
 .3ثالثة اع�ضاء.
املادة  -42جتتمع اللجنة الفرعية مرة كل �شهر كمجل�س ا�ست�شاري ملراجعة الأمور
اخلا�صة بفل�سطني وا�رسائيل بح�سب توكيل البطريرك .وي�شمل
املالية والإدارية
ّ
ذلك:
 .1مراجعة امل�شاريع املقدمة لفل�سطني وا�رسائيل
اخلا�صة بفل�سطني وا�رسائيل
 .2مراجعة التقارير املالية
ّ
اخلا�صة باملدار�س يف فل�سطني وا�رسائيل
 .3مراجعة التقارير املالية
ّ
 .4مراجعة امل�شاريع التطويرية واال�ستثمارية.

 جلنة ال�ش�ؤون املالية الفرعية يف الأردناملادة  -43يتكون �أع�ضاء اللجنة الفرعية يف الأردن من:
 .1النائب البطريركي  -رئي�سا.
 .2م�ساعد الوكيل العام دون ان يتمتع بحق الت�صويت.
 .3ثالثة علمانيني.
مرة يف ال�شهر كمجل�س ا�ست�شاري ملراجعة الأمور
املادة  -44جتتمع اللجنة الفرعية ّ
اخلا�صة بالأردن بح�سب توكيل البطريرك .وي�شمل ذلك:
املالية واالدارية
ّ
املقدمة للأردن.
 .1مراجعة امل�شاريع ّ
اخلا�صة بالأردن.
 .2مراجعة التقارير املالية
ّ
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اخلا�صة باملدار�س يف الأردن.
 .3مراجعة التقارير املالية
ّ
 .4مراجعة امل�شاريع التطويرية واال�ستثمارية.

 .2الوكيل العام
املادة 45البند  -1بعد اال�ستماع �إىل املجل�س اال�ست�شاري وجمل�س ال�ش�ؤون املالية،
يعينّ البطريرك وكي ً
ال يكون خبرياً حق ًا يف الأمور املالية والإدارية ومتميزاً بال َنزاهة.
(ح.ق.)1§ 494 .
البند ُ -2يعينَّ الوكيل خلم�س �سنوات ،غري �أنه ميكن �إعادة تعيينه خلم�س
�سنوات �أخرى (ح.ق.)2§ 494 .
البند  -3وال يجوز عزله خالل قيامه مبهامه� ،إال ل�سبب خطري بح�سب تقدير
البطريرك ،وبعد اال�ستماع �إىل هيئة امل�ست�شارين وجمل�س ال�ش�ؤون املالية (ح.ق.
.)2§ 494
حددها جمل�س ال�ش�ؤون املالية� ،أن
املادة  -46للوكيل ،ومبوجب التوجيهات التي ّ
يدير �أمالك الأبر�شية حتت �سلطة البطريرك  -مبا فيها الأوقاف واال�ستثمار -و�أن
واملفو�ضون من قبله على وجه �رشعي،
يقوم ب�رصف املبالغ التي ي�أمر بها البطريرك
ّ
وذلك من الوكالة العامة للبطريركية (ح.ق ،)3§ 494 .و�أن ينظم ال�ش�ؤون
املالية يف دار البطريركية والنيابات البطريركية والرعايا ،وي�رشف على الأوقاف
وامل�شاريع و�أعمال ال�صيانة ويتابع كافة الأمور القانونية املرتبطة بها.
املادة  -47مهام وم�س�ؤوليات الوكيل:
تتعر�ض،
 .1ال�سهر كي ال ت�ضيع الأموال التي ُعهدت مل�س�ؤوليتهم ،وكي ًال ّ
ب�أي �شكل من الأ�شكال ،لل�رضر ،و�إبرام عقود ت�أمني ،حتقيق ًا لهذا
الغر�ض� ،إذا لزم الأمر.
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حم�صنة ،بالقوانني املدنية
 .2االهتمام بجعل ملكية الأموال الكن�سية َّ
ال�صحيحة.
 .3مراعاة �أحكام القانون� ،سواء �أكان القانون الكن�سي �أم املدين ،وما يفر�ضه
امل�ؤ�س�س �أو الواهب �أو ال�سلطة ال�رشعية ،واحلر�ص خ�صو�صاً ،على �أال
يلحق الكني�سة �رضر ،نتيجة عدم مراعاة القوانني املدنية.
 .4املطالبة ،بد ّقة ويف الوقت الالزم ،بدخل الأموال وفوائدها ،وجمعها
واالحتفاظ بها يف مكان �آمن ،وا�ستعمالها وفق فكر امل�ؤ�س�س �أو القوانني
ال�رشعية.
املحدد ،واالهتمام
 .5دفع الفوائد امل�ستحقة على قر�ض �أو رهن ،يف الوقت
ّ
بر ّد مبلغ ر�أ�س مال القر�ض نف�سه ،يف الوقت املنا�سب.
 .6ا�ستعمال النقود املتبقية بعد امل�صاريف ،التي ميكن ا�ستثمارها ب�شكل
مفيد ،مبوافقة البطريرك لأغرا�ض البطريركية اخلا�صة.
 .7تنظيم �سجالت الإيرادات وال�صادرات جيداً.
�	.8إعداد التقارير املالية املختلفة بناء على طلب البطريرك ،وامليزانية ال�سنوية
املدققة ،و�إعداد املوازنة لل�سنة املقبلة .ويعر�ض املوازنة على املجل�س املايل
القراره.
 .9تنظيم امل�ستندات والوثائق ،التي تدعم حقوق الكني�سة وامل�ؤ�س�سة على
هذه الأموال ،بح�سب الأ�صول ،و�إيداعها يف م�ستودع وثائق الئق
ومنا�سب ،ثم �إيداع ن�سخة م�صدقة عنها يف �أر�شيف الكوريا.
املادة  -48ي�ؤ�س�س الوكيل العام ح�سابا خا�صا يحتفظ فيه بالأموال النقدية
العينية والهدايا والهبات املالية من �أي جهة كانت (ح.ق.)1285 .
والتبرّ ُ عات
َّ
وللوكيل ان يتربع باية م�ساعدات لدور العبادة واعمال املحبة والرحمة ،على �أن
ال يتجاوز مبلغ  5000دوالر.
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املادة  -49على الوكيل املحافظة بد ّقة ،لدى التعاقد مع املوظفني ،على القوانني
املدنية (ح.ق.)1§ 1286 .
املادة  -50دفع راتب عادل ملن يقومون بعملهم ،مبوجب عقد ،يمُ ّكنهم من توفري

ما ينا�سب حاجاتهم وحاجات ذويهم (ح.ق .)2§ 1286 .وذلك وفق �سلم
رواتب يحدده املجل�س املايل ،ومتى وجب اعطاء راتب خا�ص ،ال بد من موافقة
املجل�س املايل .وعلى الوكيل ان يعر�ض على املجل�س اال�ست�شاري والهيئة املالية
الراوتب غري االعتيادية التي ُتعطى يف البطريركية.

املادة  -51ميتنع الوكيل العام عن رفع �أية دعاوى عادية �أمام �أي حمكمة مدنية دفاعا
عن امل�صالح الكن�سية �إال باذن خطي من البطريرك ،وله احلق برف�ض �أية مطالب
خل�صومه .ويف حال رفع الق�ضايا حفاظا على م�صالح البطريركية ،ال بد من راي
املجل�س اال�ست�شاري ومن موافقة البطريرك.
املخت�صة مبوجب القانون ،حتى تباع بيع ًا �صحيحاً،
بد من �إذن ال�سلطة
املادة  -52ال ّ
َّ
الأموال التي ُت ّ
�شكل ،بناء على تخ�صي�ص �رشعي ،ر�أ�س املال الثابت ل�شخ�ص قانوين
حدده البطريرك مبوافقة املجل�س
عام ،والتي تتجاوز قيمتها املبلغ الأق�صى ،الذي ُي ّ
اال�ست�شاري واملايل.
املادة  -53يحظر على �أي كاهن اداري بيع �أو ت�أجري �أية �أمالك تابعة للبطريركية
خطي خا�ص من ال�سلطة
لأ�صهاره �أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة ،بدون �إذن
ّ
املخت�صة (ح.ق.)1298 .
املادة  -54البند  -1يقدم الوكيل العام للبطريرك تقريرا �سنويا باالموال ال�صادرة
والواردة وك�شفا عن الو�ضع املايل الراهن ،كما ويقدم ح�سابا دقيقا عن التربعات
النقدية والعينية من �أية جهة جاءت (ح.ق4§ 494 .؛ .)1§ 1287
البند  -2بالإ�ضافة �إىل املهام الواردة يف املادة  40و ، ،1§ 41يجوز للبطريرك
�أن ي�سند �إىل الوكيل املايل �أن ي�سهر بعناية على �إدارة جميع الأموال التي تعود �إىل

نظام داخلي لبطريركية القد�س لالتني

27

الأ�شخا�ص القانونيني العامني اخلا�ضعني له (ح.ق ،)1§ 1276 .و�إدارة الأموال
الكن�سية كما ورد يف ح.ق.1§1279 .
املادة  -55ي�ست�شار املجل�س اال�ست�شاري يف ال�ش�ؤون التالية::
 تعيني موظفي الوكالة العامة وحتديد رواتبهم، تعيني مدقق احل�سابات القانوين ومراقب احل�سابات، امل�شاريع، كل عقد بيع ويف هذه احلال يجب �أي� ًضا احل�صول على موافقة الكر�سيالر�سويل .مع مراعاة ما ورد يف جمموعة احلق القانوين يف مو�ضوع البيع
وااليجار.

 .3الوكالء امل�ساعدون
املادة  -56البند -1يعني البطريرك م�ساعدا للوكيل العام يف الأردن ملدة خم�س
�سنوات قابلة للتجديد �أو للتبديل �إذا اقت�ضى الأمر.
البند -2ي�رشف الوكيل العام على جميع امليزانيات يف كافَّة �أق�سام الأبر�شية.
البند  -3ل�رصف �أموال غري مقررة يف املوازنة العامة الحتياجات االديرة �أو
الكنائ�س �أو املدار�س ،يرفع الأمر �إىل الوكيل العام ل�رصفه بعد ا�ست�شارة املجل�س
اال�ست�شاري وموافقة البطريرك.

 .4املراقبون املاليون
املادة  -57تخ�ضع جميع ح�سابات البطريركية لتدقيق مايل �سنوي جتريه �رشكة
وتقدم الك�شوفات ملجل�س ال�ش�ؤون املالية واملجل�س اال�ست�شاري
تدقيق خا�صة،
ّ
لالطالع.

28

نظام داخلي لبطريركية القد�س لالتني

الف�صل الرابع

املحكمة الكن�سية
املادة  -58قا�ضي البداية يف كل الأبر�شية وجلميع الدعاوي ،التي ال ي�ستثنيها
القانون �رصاحة ،هوالبطريرك؛ وي�ستطيع هذا �أن يمُار�س �سلطته الق�ضائية بنف�سه �أو
بوا�سطة �آخرين (ح.ق.)1§ 1419 .
املادة  -59تكون ثالث حماكم بداية يف كل من فل�سطني وا�رسائيل والأردن،
وحمكمتان لال�ستئناف ،الأوىل يف فل�سطني وا�رسائيل والثانية يف الأردن� .أما
دعاوى قرب�ص فيعر�ضها النائب البطريركي على البطريرك التخاذ القرار.
املادة  -60البند  -1يعني البطريرك مبوجب احلق القانوين ومبوجب حاجة الأبر�شية
النواب الق�ضائيني� ،أي ر�ؤ�ساء املحاكم ،والق�ضاة ،وجميع العاملني يف املحكمة
(ح.ق 1420 .رقم .)1
البند  -2يعني ر�ؤ�ساء املحاكم ملدة �ست �سنوات قابلة للتجديد.
املادة  -61تبعث البطريركية كهنة لدرا�سة علم القانون الكن�سي للح�صول على
الدرجات العليا الدارة �ش�ؤون املحاكم الكن�سية .كما يندرج الأمر على �سائر
ر�ؤ�ساء الدوائر البطريركية.
املادة  -62يبقى ر�ؤ�ساء املحاكم الكن�سية على ات�صال مبا�رش بالعمل الرعوي،
فال ينقطعون عنه� ،سواء ذلك بتعيينهم خلدمة رعية �أو للم�ساعدة يف خدمة رعية
ب�صورة منتظمة �أو ب�صورة جزئية.
املادة  -61ميكن �أن ُيعينّ للنائب الق�ضائي م�ساعدونُ ،يدعون وكالء النائب
الق�ضائي� ،أو نواب ًا للرئي�س (ح.ق.)3§ 1420 .
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املادة  -63يجب �أن يكون النائب الق�ضائي ووكال�ؤه من الكهنة ذوي ال�سمعة
احل�سنة ،احلائزين على درجة الدكتوراه� ،أو على الأقل درجة اللي�سان�س (املاج�ستري)
يف احلق القانوين من جامعة بابوية �أو جامعة معرتف بها من الكر�سي الر�سويل؛
و�أال تقل �أعمارهم عن الثالثني �سنة (ح.ق.)4§ 1420 .
املادة  -64لدى �شغور الكر�سي البطريركي ،ي�ستمر الق�ضاة يف مهمتهم ،وال يجوز
للمدبر البطريركي �إقالتهم؛ غري �أنهم يحتاجون �إىل تثبيت ،لدى ا�ستالم البطريرك
ّ
اجلديد مهامه (ح.ق.)5§ 1420 .
املادة -65ي�ستطيع جمل�س الأ�ساقفة �أن ي�سمح بتعيني ق�ضاة �أي� ًضا من بني العلمانيني
(ح.ق.)2§ 1421 .
املادة  -66ال يعزل النائب الق�ضائي �أو نوابه �أو ق�ضاة املحكمة �إال ب�سبب
�رشعي خطري (ح.ق .)1422 .وتخ�ضع مالية املحاكم الكن�سية ملراقبة
الوكالة العامة.

الف�صل اخلام�س

امل�ؤ�س�سات البطريركية
 .1املعهد الإكلرييكي
املادة  -67توفر البطريركية لطالبي الكهنوت تن�شئة روحية والهوتية وثقافية
وان�سانية وراعوية منا�سبة ،وتعدهم للقيام باملهام اخلا�صة املوكولة لهم خالل فرتة
تكوينهم مبا ال يقل عن �أربع �سنوات (ح.ق.)1§ 235 .
املادة  -68تويل البطريركية اهتماما خا�صا للإكلريكية ال�صغرى لنماء الدعوات
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الكهنوتية لترثي طالبها بالتعليم االن�ساين والعلمي مبا يتما�شى مع روح االجنيل يف
عاملهم املعا�رص.
املادة  -69يعني للإكلريكية رئي�س يديرها ونائب ي�ساعده ووكيل مايل (ح.ق.
.)1§ 239
املادة  -70يعد كهنة الإكلرييكية برناجما ان�سانيا وراعويا وثقافيا وعلميا متكامال
للتن�شئة الكهنوتية ،ويعر�ض على البطريرك القراره .وي�شكل كهنة الإكلرييكية
فريقا متجان�سا يعمل بروح واحدة خلري الإكلرييكية (ح.ق.)1§ 242 .
املادة  -71يو�ضع لكل �إكلرييكية قانونها اخلا�ص ُ ،يوافق عليه البطريرك (ح.ق.
.)243
املادة -72يعود للبطريرك تقرير كل ما يتع ّلق باحكام الإكلرييكية الكربى و�إدارتها
(ح.ق.)1§ 259 .
املادة  -73يخ�ضع الإكلرييكيون لرئي�سهم املبا�رش يف القيام مبهامهم مبوجب قانون
الإكلرييكية (ح.ق.)260 .
املادة  -74ي�ؤمن البطريرك املعي�شة الكرمية للإكلرييكيني ويلبي احتياجات
الإكلرييكية ال�رضورية كما وي�رصف رواتب املعلمني والعاملني يف الإكلريكية
(ح.ق.)263 .
املادة  -75يرتقي �إىل درجة الكهنوت طالب الإكلرييكية الذين اجتازوا بنجاح
امتحاناتهم وح�صلوا على درجة البكالوريو�س يف الفل�سفة والالهوت .
املادة  -76تبقى الإكلرييكية قلب البطريركية الناب�ض للتفاعل مع حياة البطريركية
ومع م�شاريعها و�آمالها وجميع تطلعاتها.
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 .2ال�ش�ؤون التعليمية واملدار�س
	�أ .املدار�س
املادة  -77يعني البطريرك كهنة مدراء عامني ملدار�س فل�سطني وا�رسائيل والأردن ،
كما يعني مدراء تنفيذيني علمانيني لإدارة ال�ش�ؤون الإدارية والتنظيمية.
املادة  -78البند  -1للكني�سة احلق يف ت�أ�سي�س و�إدارة املدار�س ،يف �أي تخ�ص�ص �أو
نوع �أو م�ستوى كانت (ح.ق.)1§ 800 .
البند  -2املدر�سة يف الرعية جزء من ر�سالة الكني�سة لل�شهادة وخلدمة الكلمة،
وذلك من خالل الرتبية الدينية ،واالت�صال مع الأهل من �أبناء رعيتنا �أو من �أبناء
املدينة كلها .ويف املدر�سة وبوا�سطتها نعي�ش امل�سكونية واحلوار بني اتباع الأديان،
نربي الدعوات الكهنوتية والرهبانية ،ون�سهر على النواحي الإدارية والفنية
وفيها ِّ
واالكادميية ،لتزويد الطالب برتبية دينية وعلمية و�إن�سانية �شاملة.
املادة  -79يخ�ضع ل�سلطة الكني�سة التعليم والرتبية الدينية الكاثوليكية التي ُتعطى
يف �أي مدر�سة كاثوليكية؛ وملجل�س الأ�ساقفة �أن ُي�صدر قواعد عامة يف جمال العمل
هذا ،وعلى البطريرك �أن يقوم بتنظيمه وال�سهر عليه (ح.ق.)1§ 804 .
املادة  -80يعود للبطريرك احلق يف ال�سهر على املدار�س الكاثوليكية القائمة،
ويف زيارتها ،مبا يف ذلك املدار�س التي ي� ّؤ�س�سها �أو ُيديرها �أع�ضاء امل�ؤ�س�سات
الرهبانية �أي�ضاً؛ كما يعود له �أي� ًضا �أن ُي�صدر �أحكام ًا تتع ّلق بالتنظيم العام للمدار�س
الكاثوليكية ،وتنطبق هذه الأحكام �أي� ًضا على املدار�س التي ُيديرها �أع�ضاء هذه
امل�ؤ�س�سات نف�سها؛ مع مراعاة اال�ستقاللية الإدارية الداخلية لهذه املدار�س
(ح.ق.)1§ 806 .
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ب .اجلامعات
املادة  -81للكني�سة احلق يف �إن�شاء اجلامعات و�إدارتها ،وهي ُت�ساهم يف ت�أمني
ثقافة �أعلى للنا�س وترقية �أكرب لالن�سان ،بالإ�ضافة �إىل القيام مبهمة الكني�سة التعليمية
ذاتها (ح.ق.)807 .
يهتم اهتمام ًا راعوي ًا خا� ًصا بالطالب؛
املادة  -82على البطريرك �أو من يوكله �أن ّ
كما عليه �أن ي�سهر على تقدمي العون �إىل ال�شبيبة ،ال �سيما يف املجال الروحي
(ح.ق.)813 .

 .3الإعالم و�ش�ؤون الطباعة والن�رش
املادة  -83االعالم من الو�سائل الهامة لتبليغ كلمة اهلل ،وللإ�سهام يف بناء املجتمع
وا�رشاكه يف ما منحنا اهلل من مواهب وطاقات روحية .ومن ثم يجب ا�ستخدامه
بقدر ما ن�ستطيع.
املادة  -84يعني البطريرك جلنة �إعالم يف كل ق�سم من البطريركية  ،وي�رشف عليها
النائب البطريركي العام يف كل ق�سم من البطريركية.
تهم
املادة  -85من مهام اللجنة متابعة �ش�ؤون املجتمع يف كافة امليادين التي ُّ
االن�سان .وا�سماع كلمة الكني�سة فيها .وتو�صيل اخلرب عن الكني�سة �أو ال�ش�ؤون
الدينية ،وتوحيد كلمة الكني�سة يف املجال الإعالمي ،ومن الأجدر تن�سيق اجلهود
الفردية.
َّ
وتوظف فيه كفاءات م� َّؤهلة.
املادة  -86يو�ضع لهذا العمل الرعوي نظام خا�ص،

املادة  -87ين�رصف كل كاهن �ضمن درا�سته واخت�صا�صه �إىل الرتجمة والت�أليف يف
كل ما يت�صل بخدمة الكلمة :العلوم املقد�سة والعلوم االن�سانية وتاريخ الكني�سة
االور�شليمية والالهوت والفل�سفة.
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املادة  -88ت�صدر البطريركية جملتها الر�سمية ( )Jérusalemوغريها من املن�شورات
واملجالت الدينية والثقافية ،يعاونها يف الن�رش فريق من الكهنة والعلمانيني،
وبا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية لتو�صيل كلمة اهلل ون�رش قيم االجنيل.

الف�صل ال�ساد�س

ال�ش�ؤون الرعوية
املادة  -89بند  - 1يتم تعيني جمل�س رعوي �أبر�شي ،يقوم بدور ا�ست�شاري للبطريرك،
وين�سق عمله املكتب الرعوي.
ِّ
بند  - 2يعني م�س�ؤول للمكتب الرعوي لكل جماالت الن�شاطات الرعوية
يقوم املكتب الرعوي بتنفيذ تو�صيات املجل�س الرعوي وادارة الن�شاط الرعوي
يف الأبر�شية.
املادة  -90من �أولويات كهنة البطريركية الرتكيز على �أعمال البرّ والرحمة:
زيارة املر�ضى و�إ�سعاف املدنفني وم�ساعدة الفقراء وذوي االحتياجات اخلا�صة،
جماعات و�أفراد.
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الق�سم الثالث

الكهنـة
الف�صل الأول

احلياة الروحية
املادة  -91ي�ستذكر الكاهن وعوده الكهنوتية التي التزم بها يوم ر�سامته ،فيعمل
على ان يكون �سعيدا يف فقره االجنيلي وعفيفا يف عاطفته ومتزنا يف حديثه
وحكيما يف ت�رصفاته ومطيعا لر�ؤ�سائه ولينا يف طبائعه.
املادة � -92سمة كاهن البطريركية �أنه ر�سول على االر�ض التي باركها امل�سيح
بحياته وموته وقيامته .والكاهن هو عالمة و�صل بني كنائ�س ال�رشق والكني�سة
اجلامعة ،كما هو ر�سول خري ملجتمع عربي تعددت فيه الديانات واملذاهب.
املادة  -93ترتكز احلياة الروحية لكاهن الرعية على ت�أمل كلمة اهلل وعلى خدمة
الأ�رسار وخا�صة �رس االفخار�ستيا ،واملثابرة على ال�صالة الفردية و�صالة الفر�ض
فيقد�س نهاره و�ساعات عمله اقتداء بامل�سيح
الإلهي التي يتلوها با�سم الكني�سةّ ،
املاثل �أمام �أبيه ال�سماوي.

 .1خدمة الكلمة
املادة  -94تتمحور ر�سالة كاهن الرعية على اخلدمة الكهنوتية ون�رش كلمة اهلل ،و�إن
ُوكِّ لت �إىل الكاهن وظيفة �إدارية فيجب �أن تبقى روح الغرية الر�سولية فيه م�شتعلة
خلدمة النفو�س و�أبناء الرعايا املجاورة.
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 .2املهمة التقدي�سية

املادة  -95يتح ّلى كاهن الرعية بالف�ضائل الكهنوتية ويت�س ّلح بالغرية على جمد اهلل
ويقد�س ذاته بالأ�رسار املقد�سة عطاء وقبوال.
ّ

املادة  -96من �صلب واجبات كاهن الرعية االحتفال بالقدا�س االلهي اليومي و�أيام
الآحاد والأعياد واملنا�سبات الرعوية ،ويقد�س وقته بال�صمت و�ساعات ال�سجود.
ليقوم كل
املادة  -97ين�رصف الكاهن عند امل�ساء �إىل فح�ص �ضمريه وحما�سبة ذاته ّ
وبرا ،ومنميا كل خري منحه اياه اهلل خلريه وخري النا�س
خط�أ ب�رشي فيه ،ليزداد نعمة ّ
�أجمعني.
�رس االعرتاف وامل�صاحلة مع اهلل والنا�س ليزداد
املادة  -98يقرتب الكاهن بتواتر من ّ
نعمة وقدا�سة فيكون �أهال لأن مينح النعمة والغفران ل�سائليه.
املادة  -99يويل الكاهن �إكراما خا�صا للعذراء مرمي �أم الكني�سة و�أم الكاهن االزيل،
فيثبت �إكرامها يف البيوت والعائالت ويحيي �أعيادها ويطلب �شفاعتها ب�صالة
ّ
جلّ
ال�سبحة الوردية ويويل �شهر �أيار اهتمامه.
املادة  -100يلتزم الكهنة بح�ضور اللقاءات الروحية ال�شهرية وال يعفى �أحد من
امل�شاركة بالريا�ضة الروحية ال�سنوية التي تقام يف الأردن ويف اجلليل.
املادة  -101يويل كهنة البطريركية احلج �إىل الأماكن املقد�سة يف القد�س وبيت
حلم واجلليل واالردن اهتماما خا�صا فيزدادون قدا�سة وتعلقا وانتماء بالأر�ض التي
قد�سها ال�سيد امل�سيح بحياته وموته وقيامته.
ّ
املادة  -102تعني البطريركية كاهنا م�س�ؤوال يرافق الكهنة يف م�سريتهم الكهنوتية
يزورهم ويتفقدهم ويحاورهم يف �رضوريات احلياة الكهنوتية.

املادة  -103يختار كل كاهن لنف�سه مر�شدا و�أبا روحيا يرافقه يف م�سريته الكهنوتية
ليجد فيه دعما روحيا و�سندا ان�سانيا.
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 .3الروح العائلية �سمة كهنة البطريركية الالتينية
االخوة الكهنوتية هي ال�سمة املميزة للعائلة البطريركية وهي
املادة  -104البند- 1
ّ
مر ال�سنني وهي تقليد مقد�س
�إرث مقد�س د�أب الكهنة على احلفاظ عليها على ّ
مييزنا وي�سمو بنا.
البند  -2يتح ّلى الكهنة بروح الفطنة واحلكمة لإزالة �أي �س�ؤ تفاهم بينهم
بالفطنة والتع ُّقل والرزانة.
البند  -3املحبة والألفة الكهنوتية تتج َّلى يف نفو�س الكهنة بحماية اخوتهم
أخوية امل�شاركة الفعلية بالأعياد الراعوية
من كل �شدة و�ضيق .ومن مظاهر حمبتهم ال َّ
واملنا�سبات اخلا�صة بالكهنة انف�سهم� ،أفراحا كانت �أو �أتراحا.

الف�صل الثاين

احلياة الثقافية
 .1الحياة الثقافية
مرة يف ال�سنة .على كل كاهن �أن ي�شارك
املادة  -105تعقد دورة للتن�شئة الدائمة َّ
يف دورات التن�شئة الدائمة التي تنظمها الأبر�شية.ويقوم جمل�س الكهنة بتن�سيق هذه
الدورات.

 .2درا�سات الكهنة
املادة  -106توفر البطريركية اف�ضل اعداد علمي للكهنة بجانب الرتبية االن�سانية
والروحية يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية التقليدية واجلديدة للراغبني فيها ،دون
احلاق �أي �رضر باخلدمة الرعوية يف البطريركية.
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املادة -107البند  -1تهتم البطريركية بتمكني الكهنة من متابعة درا�سات جامعية
عليا بح�سب حاجات العمل الرعوي يف خمتلف جماالته.
البند  -2من حيث املبد�أ تكون الدرا�سات العليا مفتوحة جلميع القادرين
والراغبني فيها ،على �أال ي�رض ذلك باخلدمة الرعوية يف البطريركية.
البند � -3أما من حيث الواقع ف�إن الدرا�سات العليا ت�أتي ا�ستجابة حلاجة رعوية
يف الأبر�شية.
تن�صب اولويات البطريركية على الإكلرييكية ومكاتب الكوريا
املادة -108
ّ
البطريركية واملرافق احليوية الرعوية كال�شبيبة والعائالت والهيئات الرعوية
املختلفة.
املادة  -109البند  -1بعد ت�أمني جميع اخلدمات الرعوية والإدارية ،ت�سعى
البطريركية لتفريغ بع�ض الكهنة ملتابعة الدرا�سة العليا ،بعد �أن يكونوا قد ق�ضوا فرتة
يف خدمتهم الراعوية .
البند  -2يعود حق �إتخاذ هذا القرار �إىل البطريرك ،مب�ساعدة املجل�س
اال�ست�شاري.
املادة  -110البند -1بجانب الدرا�سات العليا املنتظمة ،وبهدف التن�شئة الدائمة،
تبذل الأبر�شية �أق�صى جهدها لتوفري دورات ت�أهيلية داخلية �أو خارجية جلميع
كهنتها ،ال �سيما ملن مل يلتحقوا بدرا�سات عليا يف اخلارج.
البند  -2يقوم النواب العامون بالتن�سيق مع الإكلرييكية وجمل�س الكهنة بعقد
دورات كهنوتية ت�أهيلية �سنوية للكهنة ال�شباب خالل ال�سنوات الع�رش الالحقة
للر�سامة ،وال يعفى �أي كاهن من امل�شاركة بها.
املادة  -111ان اولوية الكاهن الأبر�شي هي اخلدمة الرعوية والر�سالة �أو ًال ومن ثم
الدرا�سة �أو الإدارة.

38

نظام داخلي لبطريركية القد�س لالتني

املادة  -112من رغب يف الدرا�سة يف اجلامعات املحلية واخلارجية:
 احل�صول على موافقة كتابية من البطريرك واملجل�س اال�ست�شاري. عدم الإ�رضار باخلدمة الرعوية . ان يكون مو�ضوع درا�ستهم نافعا لر�سالتهم الراعوية. تكر�س ال�سنوات الأوىل من حياة الكاهن للخدمة الرعوية.املادة  -113تدعو الأبر�شية كهنتها �إىل اال�ستفادة والإفادة من درا�ستهم واىل
موا�صلة حت�صيلهم العلمي باملطالعة واال�شرتاك يف املجالت والدوريات ،كل
�ضمن اخت�صا�صه.

الف�صل الثالث

احلياة املادية
املادة  -114البند  -1ت�ضمن البطريركية لكل كهنتها العاملني واملتقاعدين حياة
كرمية .فتوفر لهم ال�سكن واملعي�شة والعناية ال�صحية والعالج الالزم .فيبقى كل
كاهن يف بيت البطريركية ويف رعايتها منذ �أول يوم من كهنوته وحتى �آخر يوم
منه.
البند  -2ت� ِّؤمن البطريركية ال�سكن املنا�سب للكاهن املتقاعد يف احدى
املمتلكات التابعة لها ،كما ت� ِّؤمن له االحتياجات اليومية من م�أكل وم�رشب
وخدمة ،ويح�صل على معي�شة كاهن �إداري� .أما �إذا اختار الكاهن ال�سكن يف
مكان �آخرُ ،يعطى معي�شة كاهن رعية ويتك َّفل الكاهن نف�سه مبختلف االحتياجات
واخلدمات .وت�رصف له ح�سنات القدادي�س كاملعتاد يف جميع الأحوال.
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املادة  -115يت�ساوى م�ستوى معي�شة الكاهن مع معي�شة امل�ؤمنني الذين يخدمهم،
مع الأخذ بعني االعتبار غالء املعي�شة.
البند  -2يفتح كل كاهن ح�سابا با�سم الرعية لبيان دخل الرعية ويعتمد توقيع
كل من كاهن الرعية �أوالنائب البطريركي.
حب املال وتكدي�سه .ويلتزم منط حياة
املادة  -116يعمل الكاهن على
التجرد من ِّ
ُّ
يكون قدوة ملن يخدمهم.
املادة -117البند  - 1يقدم الكاهن ا�ستقالته عندما يبلغ اخلام�سة وال�سبعني من
عمره ويقرر البطريرك ،بعد اعتبار جميع الظروف ،قبول اال�ستقالة �أو ت�أجيلها.
البند  - 2وي� َّؤمن للكاهن املتقاعد املعي�شة الكرمية يف االماكن املخ�ص�صة
لذلك ،وتراعى احكام املادة  114يف ذلك.

 .1معي�شة الكهنة والت�أمني ال�صحي
املادة  -118فيما يتعلق بال�ش�ؤون املعي�شيةُ ،تراعى الأحكام التالية:
 ال�سكن :ت�رشف الوكالة العامة على �إعمار و�صيانة الأديرة التابعةللبطريركية الالتينية ،وتراعى احكام املادة .124
 م�ستلزمات ال�سكن :يو�ضع نظام خا�ص يلحق بهذا القانون يف ما يخت�صب�أثاث الأديرة.
 �أعمال ال�صيانة :ت�رشف الوكالة العامة على و�ضع خطة ثابتة ل�صيانة الأديرةب�صورة منتظمة.
 املر�ض والت�أمني ال�صحي :ت�ضمن البطريركية جلميع كهنتها الذين مل يرتكواالأبر�شية ،ويف كل مرحلة من مراحل العمر� ،سواء كانوا يف اخلدمة �أو
يف التقاعد ،جميع اخلدمات ال�صحية الالزمة .وتعمل البطريركية على
جتديد الت�أمني ال�صحي للكهنة �سنويا للح�صول على �أف�ضل اخلدمات.
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 يو�ضع نظام مايل خا�ص ينظر يف بع�ض تفا�صيل احلياة والتدفئة املركزيةوالهاتف ،وواردات الكني�سة ،والتقادم مبنا�سبة خدمة الأ�رسار،
وم�ستلزمات املوا�صالت ،وما ا�شبه ذلك .وذلك كما يلي:
 .1يقدم كل كاهن رعية  %10من دخل كني�سته :ال�صينية  -االكراميات
 خدمة اال�رسار  -القاعات  -التربعات ،ل�صندوق االعمال اخلرييةيف الوكالة العامة.
 .2ياخذ للكاهن مبلغ ع�رشين ديناراً مقابل كل �رس يقوم مبنحه ويتم
و�ضع ما يزيد على هذا املبلغ يف �صندوق الكني�سة .وتدعو الكني�سة
امل�ؤمنني للعطاء ب�سخاء خلدمة الأ�رسار ونيات القدادي�س وباقي
املنا�سبات الدينية ،وال يرف�ض الكاهن تقادم امل�ؤمنني.
 .3للبطريرك احلق يف و�ضع القرارات فيما يتعلق بتقدمات امل�ؤمنني
مبنا�سبة تكري�س البيوت.

� .2أ�صول املحا�سبة وروح الفقر
املادة  -119يتبع الكاهن يف تعامله مع املال ا�صول املحا�سبة الر�سمية بتوثيق الداخل
واخلارج ب�سندات قب�ض و�رصف مدعومة بالفواتري .ويكون الكاهن م�ستعدا لأي
ك�شف مايل من قبل امل�س�ؤولني ،وعند احلاجة تقدم الوكالة كل م�ساعدة حما�سبية
برتكيب النظام املحو�سب.
املادة -120تعني الوكالة العامة للبطريركية ،املحا�سبني واملدققني ل�ضبط ال�ش�ؤون
املالية وم�شاريع االن�شاءات وال�صيانة يف الكني�سة �أو الدير �أو املدر�سة.
املادة  - 121يلزم كل كاهن رعية بتقدمي تقرير مايل للبطريرك يف نهاية كل �سنة.
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 .3العاملون �أو املدبرات يف الدير
املادة  -122البند  -1خدمة الكاهن يف متطلبات حياته املادية من م�س�ؤولية كاهن
الرعية.
البند � -2إذا احتاج كاهن �إىل �أي خدمات �أو متطلبات اخرى ،فهو م�س�ؤول
عنها دون غريه .عندئذ يخ�ص�ص ملن يخدمه راتبا �شهريا ومكاف�أة مالية عند نهاية
خدمته بح�سب قانون العمل .وكذلك يفعل �أي�ضا �إن كانت مدبرة املنزل هي
�شقيقته �أو من �أهله و�أقاربه.
البند  - 3يوقع كاهن الرعية عقد عمل مع مدبرة املنزل ويتبع قانون العمل
والعمال .ويكون راتب املدبرة من م�س�ؤولية الكاهن .ويف حال انتقال الكاهن �أو
عند نهاية خدمتها  ،يتم انهاء العقد بالرتا�ضي ويدفع لها الكاهن م�ستحقاتها املالية.
املادة  -123البند  -1توفر البطريركية للكاهن ديرا ل�سكناه وخلدمته الرعوية،
2
وت�ؤثثه مبا هو �رضوري .وي�رشف الوكيل العام على اال�ستالم والت�سليم.
�ستبدل الأثاث ،وب�إ�رشاف الوكيل العام �أو م�ساعده ،كلما دعت
البند ُ -2ي َ
احلاجة.
البند ُ -3يحت َفظ يف كل رعية ب�سجل للموجودات مع تاريخ اقتنائها وتاريخ
تبديلها.
البند  - 4مينع اجراء �أي تغيري �أو تبديل يف مبنى الكني�سة �أو الدير دون احل�صول
على موافقة البطريرك �أو النائب البطريركي اخلطية ،بالتن�سيق مع الوكالة العامة.
املادة  -124ت�رشف الوكالة العامة على بناء الأديرة و�صيانتها .وتتم �صيانة عامة
دورية لكل الأديرة بح�سب نظام ت�ضعه جمل�س ال�ش�ؤون املالية ومبوافقة املجل�س
اال�ست�شاري يف �ضوء ما يتوفر لها من �إمكانات .والوكالة العامة هي اجلهة
 2ال�رضوري للمعي�شة ما يلزم للمكتب وغرفة النوم والطعام وغرف ال�ضيوف واال�ستقبال .ومن الأدوات
الكهربائية يعترب �رضوريا :الغ�سالة والرباد والفرن .ما عدا ذلك فالكاهن يرى لنف�سه ما ينا�سبه.
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امل�س�ؤولية عن ال�صيانة العادية �أو الطارئة بح�سب ال�رضورة ،وال يجرى �أي تعديل
يف املباين �إال مبوافقتها اخلطية وحتت �إ�رشافها.

 .4الو�صية والوفاة
املادة  -125البند  -1من واجب كل كاهن ،يف �أي مرحلة من العمر كان� ،أن
يكتب و�صيته.
البند  -2يو�ضح يف الو�صية ما لديه من الأموال املنقولة وغري املنقولة وما عليه
من ديون وما �أُ ِ
ومكان وجودها .ويبني فيها كذلك �أرقام
ودع لديه من �أمانات
ُ
ح�ساباته يف البنوك .ومن الرتكة ت�ستوفى م�صاريف اجلنازة والديون �إن وجدت.
البند ُ -3ي ِ
ودع الو�صية لدى املحكمة الكن�سية يف البطريركية يف القد�س� ،أو
لدى النيابة البطريركية يف عمان �أو النا�رصة.
ويط َلب من كل كاهن
البند  -4ت�ضع الأمانة العامة للبطريركية منوذجا لذلك ُ
تعبئته ،وتعديل الو�صية متى لزم.
يقدم كل كاهن  10قدادي�س لراحة نف�س
البند  -5عند وفاة �أحد الكهنةِّ ،
الكاهن �أو اال�سقف املتوفى.

 .5مالية الرعايا
املادة  -126البند  -1الكهنة مر�سلون حلمل الر�سالة ولتعليم امل�ؤمنني ومرافقتهم يف
عي�ش �إميانهم بروح ال�صالة .ومن ثم يكون همهم الأول تقوية الإميان .ويعتربوا
«بناء احلجر» �أمرا ثانويا باملقارنة �إىل الأمر الواحد ال�رضوري.
البند -2ت�ضع الوكالة العامة بالتعاون مع جمل�س ال�ش�ؤون املالية واملجل�س
اال�ست�شاري وجمل�س الكهنة خطة تطوير للرعاياُ ،تق َرتح فيها امل�شاريع الالزمة يف
كل رعية .وال يحق للكهنة باملبادرة يف جتنيد �أموال لتنفيذ م�شاريع يف رعاياهم
دون التن�سيق مع الوكالة العامة واحل�صول على املوافقة من البطريرك �أو النائب
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البطريركي والوكالة لأمور الرتميم الطارئة �أو جمل�س ال�ش�ؤون املالية اذا وجد
للم�شاريع العادية.
البند - 3تقدم الوكالة العامة الدرا�سات الوافية للجهات املانحة لتتمكن من
تنفيذ امل�شاريع املقرتحة واملوافق عليها.
املادة  -127يقوم مكتب االوقاف يف الوكالة العامة بالأ�رشاف على االوقاف
وتطويرها واال�ستثمار الالزم .وعلى هذا املكتب ان يطلع املجل�س الأ�ست�شاري
وجمل�س ال�ش�ؤون املالية على كل العقود التي يتم ابرامها الت�أكد من وجود كل
الوثائق املطلوبة فيما يتعلق بخ�صو�ص الأوقاف.
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الق�سم الثالث

كاهن الرعية والعمل الراعوي
الف�صل الأول

اخلدمة الرعوية
 .1كاهن الرعية
املادة  -128ي�ؤ�س�س كاهن الرعية جمل�س رعية وتكون مهمته تقدمي امل�شورة والعون
(ح.ق.)1/536 .
املادة  -129يتميز كاهن الرعية بتقدمي التعليم ال�سليم ويتمتع بنزاهة الأخالق
وغرية ر�سولية على خال�ص النفو�س ،وي�سعى �إىل اكت�ساب الف�ضائل ،ويتمع بروح
خالقة يف عمله الراعوي (ح.ق .)2/521
يتقبل بروح الطاعة اخلدمة التي ُتطلب منه خلدمة
املادة  -130على الكاهن ان َّ
النا�س جميعا.
املادة  -131يدعم كاهن الرعية دور العلمانيني يف ر�سالتهم ون�شاطهم الكن�سي
لتحقيق اهدافهم الروحية واالجتماعية ليتبو�أوا مكانتهم احلقيقية يف ال�رشاكة
الرعوية ،في�شعروا انهم اع�ضاء حية م�شاركة يف ر�سالة الكني�سة ،افرادا �أو من�ضمني
�إىل م�ؤ�س�سات (ر.حق .)2/529
املادة  -132البند  -1يلتزم كاهن الرعية بواجب الإقامة يف الرعية.
البند  -2يخ�ص�ص كل كاهن لنف�سه يوم راحة يف الأ�سبوع على �أال يكون
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ذلك يوم �أحد �أو عيد �أو �أي مو�سم يتطلب اخلدمة الكهنوتية .وميكن اال�ستفادة
من هذا اليوم الأ�سبوعي لعقد االجتماعات الكهنوتية امل�شرتكة.
البند  -3ي�أخذ الكاهن كل �سنة �شهر �إجازة ،على �أن يبلغ البطريرك �أو نائبه،
كتابة ،عن موعد �سفره وعودته ،وعن �إقامته يف �أثناء �إجازته .و�إذا ما تغيب يف
خالل ال�سنة لإجازات ق�صرية حت�سب من �شهر الإجازة ال�سنوية.
البند  -4كلما تغيب الكاهن عن رعيته لأكرث من يوم واحد ،يجب �أن يعلم
بذلك �أقرب كاهن رعية �إليه .و�إذا خرج عن حدود النيابة البطريركية يجب �أن
يبلغ بذلك املطرانية التي هو فيها.
البند � -5إذا تغيب كاهن الرعية عن رعيته ،يجب �أن يهتم هو نف�سه مبن يتابع
العناية بالرعية يف �أثناء غيابه .ويهتم خ�صو� ًصا بتحديد ال�صالحيات الالزمة يف
�أثناء غيابه ،وال �سيما يف ما يخت�ص مبباركة الزواج .ويجب �أن يتم ذلك بالتن�سيق
مع البطريرك �أو النائب البطريركي (قانون .)3/523

املادة  -133البند  -1من �أهم واجبات كاهن الرعية الإدارية حفظ ال�سجالت
الرعوية� :سجل املعمودية ،واملناولة الأوىل مع التثبيت ،والزواج ،والوفيات،
و�سجل النفو�س.
البند  -2يف �سجالت املعمودية ،يتم �أي� ًضا ت�سجيل التثبيت ،وكل ما يتع ّلق
باحلالة القانونية للم�ؤمنني� ،أي الزواج ،والتبني ،وقبول الر�سامة الكهنوتية
املقد�سة ،و�إبراز النذور الدائمة يف �أية جمعية رهبانية� ،أو تغيري الطق�س (قانون
 )2/535وبطالن الزواج ان وجد ،وتبليغ بيانات الزواج والتثبيت يف الرعية الأم.
البند  -3على كاهن الرعية �إر�سال ن�سخة للحفظ من �سجل املالية للكني�سة �أو
لأي م�رشوع �صيانة �أو �إن�شاء يتم يف الرعية يف الوكالة العامة.
البند  -4كما عليه حفظ الأ�ضابري التالية:
	�إ�ضبارة الكوا�شني ورخ�ص العمار والفواتري املاء والكهرباء والهاتف. -املرا�سالت الواردة وال�صادرة من البطريركية� ،أو من الرعايا ،ومن الداوئر
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واجلهات الر�سمية �أو من �أي م�صدر �آخر.
	�إ�ضبارة البالغات والن�رشات ال�صادرة من البطريركية. �سجل مذكرات الرعية (العوائد والأحداث والن�شاطات واحلركاتالر�سولية الخ)...

البند  -5يجب �أن يكون يف كل رعية خزانة �أو م�ستودع �أر�شيف فيه يتم
حفظ ال�سجالت الرعوية املذكورة �أعاله( .قانون .)4/535
البند  -6يجب �أن يكون لكل رعية ختمها اخلا�ص .وتختم الرعية ال�شهادات
التي تعطى عن احلالة القانونية للم�ؤمنني وجميع الأعمال التي ميكن �أن يكون لها
�أهمية قانونية (قانون .)3/535

 .2الكاهن امل�ساعد
املادة  -134البند  -1يعني يف الرعايا التي حتتاج ذلك كاهن م�ساعد �أو �أكرث،
بح�سب حاجة الرعية وبح�سب توفر الكهنة.
البند  -2يجب �أن تكون العالقة بني كاهن الرعية والكاهن امل�ساعد عالقة
إخوة يعمالن يف بيت واحد ويحمالن ر�سالة واحدة .فيعمالن على متتني العي�ش
� َّ
امل�شرتك بينهما �سواء بامل�شاركة يف بع�ض ال�صلوات �أو بالتن�سيق يف العمل الر�سويل،
�أو يف متطلبات احلياة املعي�شية اليومية .

 .3الكهنة الإدرايون
املادة  -135ال بد من تفريغ كهنة لبع�ض املهام الإدارية .ومع ذلك يجب �أن يبقى
كل كاهن على �صلة وثيقة بعمل رعوي معني ،كما ذكر �أعاله.
املادة  -136يعني الكهنة الإدرايون بح�سب ما ورد يف القانون العام .وما عدا
ذلك يعود الأمر �إىل البطريرك باال�ست�شارة مع جمل�س اال�ساقفة يف البطريركية
واملجل�س اال�ست�شاري.
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 .4كهنة املعهد الإكلرييكي
املادة  -137البند  -1يهتم البطريرك مع جمل�سه الأ�سقفي بالبحث عن الكهنة الذين
يكونوا فريق اخلدمة يف الإكلرييكية.
يتطوعون ويقدرون �أن ِّ
البند  -2ي�شجع كهنة الرعايا على الأخذ بعني االعتبار �أهمية العمل يف
الإكلرييكية ،فهو قلب الأبر�شية .وال بد من �أن يخ�ص�ص لها �أف�ضل اجلهود
والطاقات ،لرتبية الكهنة اجلدد على �أف�ضل طرق احلياة الكهنوتية.
املادة  -138يعامل كهنة املعهد ماليا معاملة الكهنة الإداريني يف البطريركية� ،إال
ما يرد يف هذه البنود.
املادة  -139البند  -1ت�أهيل كهنة املعهد ب�شهادات علمية منا�سبة ،خا�صة الكهنة
الرئي�سيني.
البند  -2االهتمام بت�أهيل كهنة املعهد للقيام بدورهم الرتبوي والإر�شاد
النف�سي ،وت�أمني الطرق املنا�سبة لذلك.
البند  -3حت�ضري بدائل لكهنة املعهد بعد فرتة خدمتهم يف الإكلرييكية.
املادة  -140الفرتة العادية للخدمة يف الإكلرييكية هي � 6سنوات ،قابلة للتمديد
لثالث �سنوات اخرى.
املادة -141احلد الأدنى للكهنة يف الإكلرييكية هو خم�سة كهنة.
املادة  -142البند  -1ي�شرتك كهنة الرعايا القريبة من املعهد يف التدري�س يف املعهد،
تخ�ص�صه.
كل ح�سب ُ
البند  -2ميكن اال�ستعانة بعلمانيني يف العمل مع الإكلرييكيني ال�صغار اذا كان
ذلك �رضوريا وممكنا من الناحية الرتبوية.
املادة -143يحدد و�صف وظيفي لكل م�س�ؤول يف املعهد.
املادة  -144حتديد خدمات كهنة املعهد خارجه بحدها الأدنى.
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الف�صل الثاين

تنقالت الكهنة
يقره قانون الكني�سة العام
املادة  -145يبقى املبد�أ العام يف هذا املو�ضوع هو ما ُّ
والقا�ضي ب�أن كاهن الرعية يتمتع بالثبات وغري متحرك �إال لأ�سباب ت�ستدعي نقله
(راجع ح.ق.)522 .
املادة  -146البند  -1النقل لي�س هدف ًا لذاته و�إمنا و�سيلة خلدمة راعوية �أف�ضل
ولتحقيق �أكرب قدر ممكن من العدالة بني الكهنة.
البند  -2لهذه الغاية على الكهنة �أن يقبلوا بالنقل و�إن مل يوجد يف نظرهم ما
ي�ستدعي نقلهم.
املادة  -147البند  -1يعني البطريرك للرعية ال�شاغرة كاهنا يجده �أهال لذلك ،بعد
الأخذ بعني االعتبار جميع الظروف ومعطيات الواقع الأبر�شي ،متحا�شيا �أي
حماباة جتاه اال�شخا�ص .ولهذا ي�سبق التعيني با�ست�شارة جمل�س اال�ساقفة واملجل�س
اال�ست�شاري كما والكاهن املعني نف�سه .وميكن اذا اقت�ضى االمر ان ي�ستمع �إىل
بع�ض الكهنة وبع�ض العلمانيني اي�ضا (ح.ق .)524
البند  -2يعني كاهن الرعية لفرتة �ست �سنوات وميكن متديدها لثالث �سنوات
�أخرى .3مع �أن الكاهن يجب �أن يكون م�ستعداً للتنقل بح�سب مقت�ضيات
التنقالت العامة.
�	3إتخذ م�ؤمتر الأ�ساقفة الالتني يف اجتماعه رقم  34املنعقد يف عمان بني � 21-17أيلول  1984قراراً
بذلك .ووافق الكر�سي الر�سويل على القرار املتخذ مبوجب قرار من جممع الكنائ�س ال�رشقية �صادر
يف  11ني�سان  .1985ومت االتفاق �أخرياً على حتديد مدة خدمة كاهن الرعية ب�ست �سنوات قابلة
للتمديد مرة واحدة فقط وملدة ثالث �سنوات.
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البند  -3يعني الكاهن امل�ساعد ملدة �سنة واحدة قابلة للتمديد بح�سب احلاجة
وال�رضورة.
البند  -4يعني الكاهن الإداري ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة
فقط ،ما مل ت�ستدعي ال�رضورة غري ذلك.
املادة  -148جتري التنقالت بح�سب املبادئ التالية:
 -1تلبية احلاجات الرعوية ملختلف مناطق الأبر�شية.
 -2حتقيق العدالة قدر امل�ستطاع بني الكهنة.
 -5مراعاة وحدة الأبر�شية واملحافظة عليها بحيث يخدم الكاهن يف خمتلف
مناطقها قدر امل�ستطاع.
 -8الإ�ستجابة قدر امل�ستطاع لرغبة الكاهن ،بحيث يذهب را�ضي ًا �إىل مكان
ر�سالته اجلديد.
 -26و�ضع الكاهن ال�صحي وعمره و�إمكاناته.
 -11منح الكاهن الوقت الكايف لإنهاء ر�سالة �أو م�رشوع بد�أ بتحقيقه ،على
�إال يبادر �إىل متديد اقامته بحجة م�رشوع �آخر.
 -12تقع امل�س�ؤولية النهائية على عاتق البطريرك يف قرار انتقال الكهنة.

الف�صل الثالث

نظام لل�ش�ؤون املالية واملعي�شية يف الرعايا
املادة ُ -149يف َتح ح�ساب بنكي م�ستقل با�سم الرعية ب�أمر البطريرك �أو النائب
البطريركي العام لإيداع الأموال التي ال تتطلبها امل�رصوفات اجلارية ،ويكون
يعينه البطريرك �أو النائب البطريركي العام.
�صاحب ال�صالحية يف ال�سحب من ّ
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املادة  -150ل�ضبط احل�سابات بطريقة �أدق ،يتم التعامل بال�شيكات ،كلما جتاوز
املبلغ امل�رصوف املئة دينار �أو ما يعادل ذلك.
املادة  -151عند انتقال كاهن الرعية ي�سلم خللفه �سجل الكني�سة املايل وح�ساب
البنك وال�صندوق والأثاث بح�ضور م�س�ؤول مايل من البطريركية.
املادة  -152عند وفاة الكاهن ُيغ َلق مكتبه وغرفة نومه .ويكلف البطريرك �أو
النائب البطريركي العام املحلي جلنة مكونة من رئي�س املحكمة والوكيل �أو الوكيل
امل�ساعد وغريهم �إن لزم الأمر ،وبالتن�سيق مع الأهل،لإجراء اجلرد املطلوب وتقدمي
تقرير بذلك �إىل البطريرك.

موارد الرعية
املادة  -153تعتمد موارد الرعية على �صينية الأحد ،والتقادم مبنا�سبة خدمة
الأ�رسار ،والتقادم الأخرى على �أنواعها .وعلى كاهن الرعية حث امل�ؤمنني على
واجب الت�ضحية للم�شاركة يف حتمل امل�س�ؤوليات املالية للكني�سة والرعية.

�صينية الكني�سة
املادة  - 154الهدف من �صينية الكني�سة هو تربية النا�س على امل�ساهمة يف
امل�س�ؤوليات املالية للرعية ،و�أولها نفقات الكني�سة والدير (لوازم ال�صالة :كتب،
وبر�شان ،وخمر وزهور ولوازم تنظيف وغري ذلك ،ونفقات جارية من كهرباء
وتلفون وماء  ،)...وثانيها خمتلف الن�شاطات الرعوية.
املادة  -155تقدم كل رعية �صينية مرة يف ال�سنة للأغرا�ض التالية:
 �صينية �أحد الإر�ساليات يف الأحد الثالث من �شهر ت�رشين اول. �صينية فل�س مار بطر�س يف  29حزيران� -صينية �أحد الدعوات (الأحد الرابع للف�صح) للإكلرييكية.
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التقادم املختلفة
املادة  -156البند  -1التقادم على �أنواع:
 التقدمة حل�سنة القدا�س التقدمة ملنا�سبة خدمة الأ�رسار التقدمة يف املنا�سبات املختلفة التقدمة مل�رشوع خا�ص النذورالبند -2التقادم حل�سنة القدا�س :يتم حتديد تقادم ح�سنات القدا�س ح�سب
احلق القانوين وتعليمات البطريركية.
البند -3التقدمة ملنا�سبة خدمة الأ�رسار  :يطبق عليها ما قيل يف التقدمة حل�سنة
القدا�س.
البند -4التقدمة يف املنا�سبات املختلفة  :يطبق عليها ما قيل يف التقدمة حل�سنة
القدا�س ،ما مل تكن مقدمة للكني�سة.
البند -5التقدمة مل�رشوع خا�ص :تخ�ص�ص التقدمة بكاملها للم�رشوع املحدد
وال يجوز الت�رصف بها يف �أي وجه �آخر .وت�سجل التقادم كلها و�أوج ُه �رص ِفها يف
�سجل بح�سب الأ�صول املحا�سبية.

النـذور
املادة  -157البند  -1النذور املقدمة للكني�سة هي مال �أو ذهب �أو ف�ضة �أو من ثمار
الأر�ض �أو احليوان.
البند  -2النذر كله للكني�سة .تحُ َّول التقادم من ثمار الأر�ض �أو احليوان �إىل
مال يو�ضع يف �صندوق الكني�سة.
البند  -3الذهب والف�ضة ُيحت َف ُظ بهما يف �صندوق خا�ص مرفق ب�سجل
يحول النذر �إىل
ا�سم ِّ
املقدم ونيته وتاريخ التقدمة ونوعها .وال َّ
خا�ص ُيذكَ ر فيهُ :

52

نظام داخلي لبطريركية القد�س لالتني

مال جارٍ لال�ستخدام يف م�رشوع ما� ،إال ب�إذن خا�ص من ال�سلطة الكن�سية .و�إذا
املقدم معروفا وعلى قيد احلياة يجب � ُ
أخذ موافقته قبل الت�رصف بالنذر.
كان ِّ

التقرير املايل للرعية
املادة  -158البند  -1يقدم كل كاهن �إىل رعيته تقريرا �سنويا عن الداخل وال�صادر:
ال�صينية والتقادم املختلفة (املواد.)159 - 155
البند -2يقدم تقريرا عن التربعات املقدمة مل�رشوع حمدد وعن �أوجه �رصفها.
وير�سل ن�سخة منه �إىل الوكالة العامة.

املجل�س اال�ست�شاري
املادة  -159يختار البطريرك بحرية بع� ًضا من �أع�ضاء جمل�س الكهنة ،ال يقل عددهم
ليكونوا هيئة امل�ست�شارين لفرتة خم�س �سنوات،
عن ال�ستة وال يزيد عن الإثني ع�رشّ ،
املحددة يف القانون .وبعد انق�ضاء فرتة ال�سنوات اخلم�س،
وتعود �إليهم املهام
ّ
يتم تكوين هيئة جديدة (ح.ق205 .
ُتوا�صل هذه الهيئة مهامها اخلا�صة�،إىل �أن ّ
§.)1
املادة  -160ير�أ�س البطريرك هيئة امل�ست�شارين�.أما يف حال �شغور الكر�سي �أو
فمن يحل حمل الأ�سقف ب�صورة م�ؤقتة ( .)ad interimو�أما يف حال عدم
�إعاقتهَ ،
وجوده ،فالكاهن الأقدم يف هيئة امل�ست�شارين �سيام ًة (ح.ق.)2§ 502 .
يتم تن�صيب الأ�سقف قانوني ًا على الأبر�شية ،يف اللحظة التي يقوم
املادة ّ -161
فيها ،بتقدمي الكتاب الر�سويل �إىل هيئة امل�ست�شارين (ح.ق.)3§ 382 .
املادة  -162يف حال �شغور الكر�سي ،ف�إن حكم الأبر�شية ،ينتقل �إىل الأ�سقف
امل�ساعد� ،أو �إىل الأقدم من بني الأ�ساقفة امل�ساعدين تعيينا �إذا كانوا كثريين� ،أو�إىل
هيئة امل�ست�شارين يف حال عدم وجود �أ�سقف م�ساعد (ح.ق.)419 .

نظام داخلي لبطريركية القد�س لالتني

53

املادة  -163البند  -1على البطريرك بعد اال�ستماع �إىل هيئة امل�ست�شارين �أن ُيعينِّ
وكي ً
ال (ح.ق.)1§ 494 .
البند  -2وال يجوز عزل الوكيل �إال ل�سبب خطري بح�سب تقدير الأ�سقف،
وبعد اال�ستماع �إىل هيئة امل�ست�شارين (ح.ق.)2§ 494 .
املادة  -164يف حال �شغور الكر�سي ،يتوقف جمل�س الكهنة وتقوم هيئة امل�ست�شارين
مبهامه (ح.ق.)2§ 501 .
املادة  -165ي�ستطيع املدبر الأبر�شي منح كتاب �إطالق �سبيل للإكلريو�س الأبر�شي،
مبوافقة هيئة امل�ست�شارين (ح.ق)1§ 1018 .
املادة  -166البند  -1يف ما يتع ّلق بالأعمال الإدارية الهامة ،على البطريرك �أن
ي�ستمع لر�أي هيئة امل�ست�شارين(ح.ق.)1277 .
البند  -2يتم طرح امل�شاريع ال�سنوية املقدمة للممولني على هيئة امل�ست�شارين
على البطريرك ان ي�ستمع لراي هيئة امل�ست�شارين .ويف امل�شاريع الكربى ،يتطلب
الأمر موافقة هيئة امل�ست�شارين.
املادة � -167أما يف ما يتع ّلق ب�أعمال الإدارة غري االعتيادية ،ف�إن البطريرك يحتاج
�إىل موافقة هيئة امل�ست�شارين (ح.ق.)1277 .
املادة  -168يف حاالت البيع وال�رشاء والرهن المالك مهمة فال�سلطة املخت�صة هي
البطريرك ،مبوافقة جمل�س ال�ش�ؤون املالية وهيئة امل�ست�شارين وذوي ال�ش�أن.
املادة  -169يعقد هيئة امل�ست�شارين على الأقل �أربع اجتماعات �سنوية.
املادة  -170البند  - 1يتم عمل تقارير لكل اجتماع وتتم املوافقة عليها يف
االجتماع الالحق.
البند  - 2للموا�ضيع العادية املهمة ،ميكن ا�ستعمال طرق ات�صال خمتلفة ولي�س
بال�رضورة من خالل االجتماعات.
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البند  - 3يف الأعمال الإدارية املهمةُ ،يدعى هيئة امل�ست�شارين و ُت�سجل �أعماله
خطيا يف حم�رض خا�ص وت�ؤخذ موافقة �أع�ضاءه وموافقتهم �أثناء االجتماع .وال
يجوز �أخذ املوافقات �أو غريها من �أراء الأع�ضاء خارج االجتماع الر�سمي جمتمعني
�أو منفردين.

جمل�س الكهنة
املادة  -171يت�أ َّلف جمل�س الكهنة من كهنة مي ِّثلون اجل�سم الكهنوتي ()Presbyterium

وي�ساعد البطريرك ،مبوجب القانون ،يف �إدارة الأبر�شية .ويعود للبطريرك ،بعد
اال�ستماع �إىل جمل�س الكهنة �أو اال�ستئنا�س بر�أيه ،ان ي َّتخذ القرارات والتوجيهات
«وِ ف ًقا ل�ضمري مهنته ومبادئ �إدارة الكني�سة».4
املادة  -172يتم ّتع جمل�س الكهنة ب�صوت ا�ست�شاري فقط (ح.ق، )2 §500 .
ي�ستند �إىل طبيعة اجل�سم الكهنوتي نف�سها ،التي هي يف جوهرها مهمة تعاون،
«مبثابة جمل�س �شيوخ بالن�سبة للأ�سقف» (ح.ق .)1 §495 .ويجب �أن يكون
ملجل�س الكهنة نظامه الأ�سا�سي اخلا�صُ ،ي�صادق عليه الأ�سقف الأبر�شي ،مع
مراعاة القواعد ال�صادرة عن م�ؤمتر الأ�ساقفة (ح.ق.)496 .
املادة  -173تبينِّ جمموعة احلق القانوين بو�ضوح احلاالت التي يجب فيها اال�ستماع
�إىل جمل�س الكهنة:
 .1عقد ال�سينود�س الأبر�شي (ح.ق.)1 §461 .
�	.2إن�شاء الرعايا والغا�ؤها �أو تعديلها (ح.ق.)2 § 515 .
 .3م�صري تقادم امل�ؤمنني و� ْأجر الإكلرييكيني الذين قاموا باملهمات الرعوية
(ح.ق.)531 .
�	.4إقامة جمل�س راعوي يف كل رعية (ح.ق.)1 § 536 .
املقد�سة».
�	4أنظر البابا بول�س ال�ساد�س ،الإرادة الر�سولية «الكني�سة ّ
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 .5بناء كني�سة جديدة (ح.ق.)1 §1215 .
 .6حتويل كني�سة �إىل �أغرا�ض دنيوية الئقة (ح.ق.)2 § 1222 .
 .7فر�ض م�ساهمة معتدلة على الأ�شخا�ص القانونيني العامني ،وغري معتدلة
على الأ�شخا�ص الطبيعيني والقانونيني الآخرين ،وذلك لق�ضاء حاجات
الأبر�شية (راجع ح.ق.)1263 .
املادة  -174يت�ألف جمل�س الكهنة من كهنة �أبر�شيني وكهنة رهبان يعملون يف
الأبر�شية .وبجب االهتمام كي يكون �أفراد اجل�سم الكهنوتي ()Presbyterium
ممثلني بح�سب اخلدمات واختالف املناطق يف الأبر�شية على قدر امل�ستطاع (راجع
ح.ق.)499 .
املادة  -175يف البطريركية  ،وفقا للقانون ،يوجد جمل�س كهنة واحد .ولكن،
رغب ًة يف ت�سهيل العمل ،النق�سام الأبر�شية �إىل �أربعة بلدان خمتلفة ،ميكن �أن تكون
عدة فروع .ورئي�س املجل�س بكامله هو البطريرك ،مبقت�ضى القانون.
للمجل�س َّ
معينني ،و�أع�ضاء بحكم
املادة  -176ي�ؤ َّلف املجل�س من �أع�ضاء َ
منتخبني ،و�أع�ضاء َّ
القانون .وكلهم ي�شاركون يف الكني�سة الأبر�شية بنف�س ال�صفة ،ل�سبب خدمتهم
الكهنوتية.
بح ْكم قانون جمل�س الكهنة:
املادة  -177الأع�ضاء ُحكم ًا هم �أع�ضاء ُ
العامون.
النواب ُّ
َّ .1
 .2رئي�س املعهد الإكلرييكي البطريركي.
املادة  -178ي�ستطيع البطريرك ان ُيعينِّ  ،مبا�رشة ،جزءاً من �أع�ضاء جمل�س الكهنة،
على �أال يتجاوز عددهم ثلث الأع�ضاء املُ َ
نتخبني والأع�ضاء مبوجب القانون؛ ُيعينَّ
ه�ؤالء الأع�ضاء بعد نتائج االنتخابات ،ويف �سبيل متثيل �أكرث ا ِّتزانا للأ�رسة الكهنوتية
( ،)Presbyteriumمع مراعاة اختالف اخلدمات ومناطق الأبر�شية املختلفة (راجع
ح.ق 3 §497.أ� و .)499
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املادة  -179مدة املجل�س خم�س �سنوات (راجع ح.ق .)501 .ويجوز اعادة
انتخاب الأع�ضاء ال�سابقني لدورة ثانية فقط.
جمل�س الكهنة ،ويقوم مبهماته
املادة  -180عند �شغور الكر�سي البطريركي ،يتو َّقف ُ
جمل�س امل�ست�شارين .يف ال�سنة التي تتبع ت�س ُّلم ِ
املن�صب ،ي�ستطيع البطريرك �أن ُي ِّثبت
ُ
ِّ
املجل�س القدمي �أو �أن ُي�شكل جمل�س ًا جديداً.
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مالحـــق

تو�ضع �أنظمة خا�صة ترافق هذا القانون
ملحق  :1قانون جمل�س الكهنة
ملحق  :2نظام املجل�س الرعوي العام
ملحق � :3أنظمة وقوانني لدرجة ال�شما�سية الدائمة
ملحق  :4نظام الإكلريكية
ملحق  :5نظام جلنة املدرا�س
ملحق  :6نظام جلنة التعليم امل�سيحي
ملحق  :7نظام املكتب الرعوي
ملحق  : 8نظام خدمة ال�شدايقة
ملحق  :9الكاهن واملدر�سة
(مالحظة هامة :املالحق من � 4إىل  9قيد البحث و�سيتم �إ�ضافتها فيما بعد).
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ملحق 1

قانون جمل�س الكهنة
مالحظات
املادة  -1القانون احلايل هو ن�سخة مرتجمة عن القانون ال�صادر بالفرن�سية يف
القد�س �سنة  ،1997حتت عنوان  ،Statuts du Conseil presbyteralوي�ستند
خ�صو�صا �إىل احكام وانظمة الوثائق التالية:
 الد�ستور العقائدي «الكني�سة» ،الرقم )Lumen Gentium – LG( 28 القرار املجمعي «خدمة الكهنة الراعوية وحياتهم» ،الرقم 7()Presbyterorum Ordinis – PO

-

القرار املجمعي «مهمة اال�ساقفة الراعوية» ،الرقم  27وChristus( 28
)Dominus – CD

-

الإرادة الر�سولية «الكني�سة املقد�سة» امل�ؤرخة يف ،1966/08/06
االرقام )Ecclesiae Sanctae – ES( 17-15
الر�سالة الدورية ال�صادرة عن جمعية �ش�ؤون الإكلريو�س ،بتاريخ
.1970/04/11
جمموعة احلق القانوين ،ال�صادرة بتاريخ  ،1983/01/25خ�صو�صا
القوانني502 -495 :؛ 5 ،443؛ 1 ،461؛ 1 ،463؛ 2 ،515؛
531؛ 1 ،536؛ 2 ،1215؛ 1263؛ .1 ،1742
«النظام الداخلي ملجل�س الكهنة يف البطريركية الالتينية االور�شليمية»؛
ومتت املوافقة عليه ،و�صدر يف القد�س بتاريخ .1973/03/19

املادة  -2يف هذا القانون يكون للألفاظ التالية املعنى املخ�ص�ص لها ،ما مل يفر�ض
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�سياق الكالم غري ذلك:
 الرئي�س الكن�سي املحلي� ،أو اال�سقف املحلي ،هو البطريرك ،ا�سقفابر�شية بطريركية القد�س لالتني.
يعينه ممثال
 الرئي�س :رئي�س جمل�س الكهنة� ،أي البطريرك� ،أو الرئي�س الذي ِّعنه.
 -جمل�س الأ�ساقفة :جمل�س الأ�ساقفة الالتني يف البلدان العربية ()C.E.L.R.A

املقدمة
املادة � -3أ�سا�س جمل�س الكهنة وت�أ�سي�سه ي�ستندان �إىل طبيعة الكني�سة نف�سها والهوت
كهنوت اخلدمة ،اللذين عبرَّ عنهما ،بو�ضوح ،املجمع الفاتيكاين الثاين.
املادة � -4أبر�شية القد�س هي جزء من �شعب اهللُ ،و َ
أمر رعايته �إىل �أ�سقف
كل � ُ
«البطريرك» ،وبه يجتمع يف الروح القد�س ،عن طريق االجنيل واالفخار�ستيا.
كون الكني�سة املحلية ،اخلا�ص َة بالقد�س ،التي تكون حا�رضة حقا وعاملة
وهكذا ُي ِّ
فيها كني�سة امل�سيح الواحدة ،املقد�سة ،اجلامعة ،الر�سولية.5
املادة  -5يف كني�سة القد�س ،كما يف كل كني�سة حملية ،الأ�سقف هو «مبد�أ الوحدة
و�أ�سا�سها» .6يتمتع بكل ال�سلطة العادية واخلا�صة واملبا�رشة ،7وبر�سالة التعليم
والتقدي�س و�إدارة �شعب اهلل ،ب�رشكة مع احلرب الأعظم وهيئة ا�ساقفة الكني�سة
اجلامعة.8
 5انظر املجمع الفاتيكاين الثاين ،القرار املجمعي «يف مهمة اال�ساقفة الراعوية يف الكني�سة» ،الرقم ،11
)(Christus Dominus – CD
انظر نف�س املرجع ،الد�ستور املجمعي «يف الكني�سة» ،الرقم (Lumen Gentium – LG) 23

6
 7انظر نف�س املرجع ،القرار املجمعي «يف مهمة اال�ساقفة الراعوية يف الكني�سة» ،الرقم (CD) 8
 8انظر نف�س املرجع ،الد�ستور املجمعي «يف الكني�سة» ،الرقم (LG) 24
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املادة  -6ي�شرتك الكهنة يف ر�سالة الأ�سقف هذه النبوية والكهنوتية والراعوية.
«وملا كان الكهنة معاونني � َ
أهل فطنة للدرجة الأ�سقفية وكانوا لها العون والأداة،
مدعوين خلدمة �شعب اهلل ،ف�إنهم مع �أ�سقفهم ي�ؤلفون �أ�رسة كهنوتية واحدة،
وكانوا
ِّ
«وبناء على ا�شرتاكهم هذا يف كهنوت �أ�سقفهم
متنوعة الوظائف» .9وهكذا �إذن
ً
ور�سالته يجب على الكهنة �أن ينظروا فيه � ًأبا لهم ،و�أن ُيطيعوه باحرتام .وعلى
نظره �إىل �أبناء و�أ�صدقاء».10
الأ�سقف كذلك �أن ينظر �إىل الكهنة معاونيه َ

املادة ُ -7تعا�ش �رشكة اجل�سم الكهنوتي ( )Presbyteriumالأبر�شية هذه يف
اجتماعات الأ�سقف مع الكهنة ،خ�صو� ًصا على امل�ستوى الأبر�شي ولكن �أي�ضا
يف املناطق وحتى يف اجتماعات خا�صة ،حيث يكون الأ�سقف «على ا�ستعداد
ٍ
عالقات قائم ًة على الثقة ،ويكون همه هكذا
ويعقد معهم
لال�ستماع �إىل الكهنةَ ،
يف تن�شيط العمل الر�سويل كام ً
ال يف الأبر�شية كلها».11

املادة � -8أما هذا فلي�س ممكن ًا دائماً ،يف الوقت الذي يكون فيه �رضورياً .وهكذا
ويعبرَّ عنها ب�صورة
وتمُار�س ُ
كي ُتعا�ش �رشكة اجل�سم الكهنوتي (َ ،)Presbyterium
�أف�ضل وبانتظام �أكرثُ ،تقيم �أبر�شية القد�س ،وِ ف ًقا لأنظمة الكني�سة العامة ،و�أحكام
جمل�س كهنة ،هو «جماعة من الكهنة ،ميثلون اجل�سم
جمموعة احلق القانوين،
َ
الكهنوتي ( ،)Presbyteriumويكونون مبثابة ال�شيوخ بالن�سبة للأ�سقف» (ح.ق.
.)1 §495
املادة  -9لي�س جمل�س الكهنة جهازا �إداري ًا للأبر�شية فقط ،له بع�ض الفائدة� .إنه
ِّ
الرتب الكن�سية ،والر�سالة التي َت ُ�ش ّد الأ�سقف �إىل
ي�شكل
ً
تعبريا �رضوريًا ل�رشكة ُّ
�سواء كانوا �أبر�شيني �أو رهباناً ،ي�شرتكون مع الأ�سقف
كهنته ،لأن «جميع الكهنةٌ ،
انظر نف�س املرجع ،الد�ستور املجمعي «يف الكني�سة» ،الرقم (LG) 28

9
 10انظر نف�س املرجع.
 11نظر نف�س املرجع ،القرار املجمعي «يف مهمة اال�ساقفة الراعوية يف الكني�سة» ،الرقم (CD) 16
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أعوان احلكماء
يف كهنوت امل�سيح الواحد وميار�سونه معه ،وقد �أُقيموا لذلك ال َ
واحدا ،و�أ�رس ًة واحدة �أبوها
كهنوتيا
لل�سلك الأُ�سقفي  ...وهكذا ي�ؤلِّفون فري ًقا
ً
ً
الأُ�سقف».12

الف�صل الأول

طبيعة جمل�س الكهنة و�أهدافه
املادة  -10يت�ألف جمل�س الكهنة من كهنة مي ِّثلون اجل�سم الكهنوتي ()Presbyterium

الذي ي�ساعد البطريرك ،مبوجب القانون ،يف �إدارة الأبر�شية .ويعود للبطريرك ،بعد
اال�ستماع �إىل جمل�س الكهنة �أو اال�ستئنا�س بر�أيه ،ان ي َّتخذ القرارات والتوجيهات
«وِ ف ًقا ل�ضمري مهنته ومبادئ �إدارة الكني�سة».13
املادة  -11يعو ُد ملجل�س الكهنة م�ساعد ُة الأ�سقف يف رعاية الأبر�شية ،مبوجب
احكام القانون بق�صد حتقيق خري راعوي �أف�ضل (ح.ق.)1§495 .
املادة - 12يتمتع جمل�س الكهنة ب�صوت ا�ست�شاري فقط (ح.ق ، )2 §500 .ي�ستند
�إىل طبيعة اجل�سم الكهنوتي ( )Presbyteriumنف�سها ،التي هي يف جوهرها مهمة
تعاون« ،مبثابة جمل�س �شيوخ بالن�سبة للأ�سقف» (ح.ق .ن  .)1 §495ويجب �أن
يكون ملجل�س الكهنة نظامه الأ�سا�سي اخلا�صُ ،ي�صادق عليه الأ�سقف الأبر�شي ،مع
مراعاة القواعد ال�صادرة عن م�ؤمتر الأ�ساقفة (ح.ق.)496 .
املادة  -13يقوم جمل�س الكهنة ،وفقا لأهدافه ،بدرا�سة ما يتعلق بحياة الأبر�شية
بوجه عام ،وبحياة الكهنة بوجه خا�ص .ي�ساعد يف ر�سم ر�ؤية �شاملة للأبر�شية
 12انظر املجمع الفاتيكاين الثاين ،القرار املجمعي «يف مهمة اال�ساقفة الراعوية يف الكني�سة» ،الرقم 28
)(CD

 13انظر البابا بول�س ال�ساد�س ،االرادة الر�سولية «الكني�سة املقد�سة».
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وللمخطط الرعوي .كما وي�ساعد �أي�ضا يف ر�سم اخلطوط العامة الواجب اتباعها
يف املجاالت املختلفة للحياة الرعوية.
املادة  -14يجب جتنب ثنائية ال�صالحية بني جمل�س الكهنة واملجل�س الرعوي �أو
اللجان املختلفة املقامة يف الأبر�شية ،بف�ضل التمييز بني امل�ستويات .يبقى جمل�س
الكهنة على م�ستوى اال�ست�شارة والتخطيط ،م�ساعد ًة للرئي�س الكن�سي املحلي
يف اتخاذ القرار .بينما دور املجل�س الرعوي �أو جلان الأبر�شية يبقى يف املرحلة
العملية :يقومون بالدرا�سة والتقييم والتنفيذ (ح.ق.14)511 .
املادة  -15تبينِّ جمموعة احلق القانوين بو�ضوح احلاالت التي يجب فيها اال�ستماع
�إىل جمل�س الكهنة:
 .8عقد ال�سينود�س الأبر�شي (ح.ق.)1 §461 .
�	.9إن�شاء الرعايا والغا�ؤها �أو تعديلها (ح.ق.)2 § 515 .
 .10م�صري تقادم امل�ؤمنني و� ْأجر الإكلرييكيني الذين قاموا باملهمات الرعوية
(ح.ق.)531 .
� .11إقامة جمل�س راعوي يف كل رعية (ح.ق.)1 § 536 .
 .12بناء كني�سة جديدة (ح.ق.)1 §1215 .
 .13حتويل كني�سة �إىل �أغرا�ض دنيوية الئقة (ح.ق.)2 § 1222 .
 .14فر�ض م�ساهمة معتدلة على الأ�شخا�ص القانونيني العامني ،وغري معتدلة
على الأ�شخا�ص الطبيعيني والقانونيني الآخرين ،وذلك لق�ضاء حاجات
الأبر�شية (راجع ح.ق.)1263 .
عزل
 .15ت�أ�سي�س جمل�س ثابت من كهنة الرعايا ال�ست�شارتهم يف حاالت ْ
كهنة الرعايا (راجع ح.ق.)1 §1743 .
 14انظراملجمع الفاتيكاين الثاين ،القرار املجمعي «يف مهمة اال�ساقفة الراعوية يف الكني�سة» ،الرقم ،27
)(Christus Dominus – CD
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الف�صل الثاين

�أع�ضاء جمل�س الكهنة
املادة  -16يت�ألف جمل�س الكهنة من كهنة �أبر�شيني وكهنة رهبان يعملون يف
الأبر�شية .وبجب االهتمام كي يكون �أفراد اجل�سم الكهنوتي ()Presbyterium
ممثلني بح�سب اخلدمات واختالف املناطق يف الأبر�شية على قدر امل�ستطاع(راجع
ح.ق.)499 .
املادة  -17يف الأبر�شية ،وفقا للقانون ،يوجد جمل�س كهنة واحد .ولكن ،رغب ًة يف
ت�سهيل العمل ،النق�سام الأبر�شية �إىل �أربعة بلدان خمتلفة ،ميكن �أن تكون للمجل�س
عدة فروع .ورئي�س املجل�س بكامله هو البطريرك ،مبقت�ضى القانون.
َّ

معينني ،و�أع�ضاء بحكم
املادة  -18ي�ؤ َّلف املجل�س من �أع�ضاء َ
منتخبني ،و�أع�ضاء َّ
القانون .وكلهم ي�شاركون يف الكني�سة الأبر�شية بنف�س ال�صفة ،ل�سبب خدمتهم
الكهنوتية.
املادة َ -19يعترب القانون (راجع ح.ق:)497 .
نتخبهم الكهنة.
�	.1أن ن�صف الأع�ضاء تقريبا َي ُ
 .2و�أن بع�ض الكهنة ،نظراً لوظيفتهم ،هم �أع�ضاء ُح ْكماً.
يعينهم غبطة البطريرك بحرية.
 .3و�أن �أع�ضاء �آخرين ِّ

املنتخبون بحق االنتخاب الفاعل واالنفعايل (راجع
املادة  -20يتمتع الأع�ضاء
َ
ح.ق:)498 .
 .1جميع الكهنة الأبر�شيني ،املُنتمني �إىل �أبر�شية القد�س.
 .2الكهنة الأبر�شيون غري املُ ِ
نت�سبني �إىل الأبر�شية ،وكذلك الكهنة الذين هم
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�أع�ضاء يف م�ؤ�س�سة رهبانية �أو جمعية للحياة الر�سولية ،واملقيمون يف
الأبر�شية وميار�سون فيها وظيفة كاهن رعية �أو كاهن م�ساعد.
حق االنتخاب هذا �إىل كهنة �آخرين ،يكون
 .3ي�ستطيع البطريرك �أن مينح َّ
لهم موطن �أو �شبه موطن يف الأبر�شية.
املنتخبني بن�سبة واحد للع�رشة بالن�سبة للكهنة
حدد عدد الأع�ضاء
َ
ُ .4ي َّ
يقرر البطريرك خالف ذلك.
الأبر�شيني والرهبان العاملني يف الرعايا ،ما مل ِّ
بح ْكم قانون جمل�س الكهنة:
املادة  -21الأع�ضاء ُحكماًهم �أع�ضاء ُ
العامون.
النواب ُّ
َّ .3
 .4الوكيل العام.
 .5رئي�س املعهد الإكلرييكي البطريركي.
�رس البطريركية.
�	.6أمني ّ

املادة  -22ي�ستطيع البطريرك ان ُيعينِّ  ،مبا�رشة ،جزءاً من �أع�ضاء جمل�س الكهنة،
على �أال يتجاوز عددهم ثلث الأع�ضاء املُ َ
نتخبني والأع�ضاء مبوجب القانون؛ ُيعينَّ
ه�ؤالء الأع�ضاء بعد نتائج االنتخابات ،ويف �سبيل متثيل �أكرث ا ِّتزانا للأ�رسة الكهنوتية
( ،)Presbyteriumمع مراعاة اختالف اخلدمات ومناطق الأبر�شية املختلفة (راجع
ح.ق 3 §497.أ� و .)499

الف�صل الثالث

االنتخابات :الزمن والطرق
املادة  -23جتري انتخابات �أع�ضاء جمل�س الكهنة خالل �شهر قبل انتهاء مدة املجل�س
القائم القانونية .يدعو �سكرتري املجل�س �أو �سكرتري الفرع ،الكهنة لالنتخابات،
مبوافقة الرئي�س� ،إذا كانت االنتخابات جتري يف فروع منف�صلة.
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يحدده الرئي�س.
املادة  -24جتري االنتخابات يف املكان الذي ِّ

حق
املادة ُ -25يقت�ضى ل�صحة االنتخابات ،ح�ضور ثلثي الكهنة الذين لهم ُّ
االنتخاب؛ ويف حالة عدم اكتمال العدد ،يدعو ال�سكرتري ،باالتفاق مع الرئي�س،
تتم
النتخابات �أخرى يف جل�سة ثانيةُ ،تعقد يف غ�ضون �أربعة �أ�سابيع .ولكي َّ
ح�ضور ن�صف الأع�ضاء.
االنتخاباتُ ،يقت�ضى
ُ

نتخب ،لأ�سباب يقبلها البطريرك ،على �أن
املادة  -26يجوز لكاهن غائب �أن ُي َ
تتوفَّر فيه ال�رشوط التي يطلبها القانون.

�رسيا ُمبقت�ضى �أحكام القانون العامة (ح.ق،115 .
املادة  -27تكون االنتخابات ّ
.)180-166 ،119
15
ويقيمون
البند  -1ميكن انتخاب كل من يتم َّتعون ِّ
بحق االنتخاب الفاعل ُ ،
َ
داخل الأبر�شية وقد نالوا ال�سيامة الكهنوتية قبل ثالث �سنوات على الأقل.
نتخب املر�شحون الذين حازوا على الأكرثية املطلقة من الأ�صوات.
-2ي َ
البند ُ
املر�ش َحني اللذين ح�صال على
منتجني ،يجري الت�صويت على َ
وبعد اقرتاعني غري َ
�أغلبية الأ�صوات .ويعاد االقرتاع هكذا حتى احل�صول على �أكرثية الأ�صوات
املر�شحنيُ ،يعتبرَ املر�شح الأكرب
نتخبني .ويف حال ا�ستمرار التعادل بني
َ
املطلقة ُ
للم َ
منتخ ًبا (راجع لقانون .)3 §501
�س ًّنا َ
باملر�شحني.
البند -3ال يجوز االنتخاب بالتزكية وال بتقدمي الئحة
َّ
نتائج االنتخابات �إىل البطريرك لتثبيتها.
املادة ُ -28ترفع ُ

املادة ُ -29تن�شرَ الئحة بجميع �أع�ضاء جمل�س الكهنة يف الن�رشة الر�سمية الأبر�شية.
�ستبدل
املادة  -30اذا ا�ستقال �أحد الأع�ضاء املُ َ
نتخبني �أو تويف �أو تغيرّ مكانهُ ،ي َ
يف دورة جديدة من االنتخابات .ويف احلاالت الأخرىُ ،يعينِّ البطريرك اخللف
الذي ُّ
يحل حم َّله حتى نهاية مدة املجل�س.
 15انظر املادة .222
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الف�صل الرابع

�آلية عمل جمل�س الكهنة
املادة  -31البند  -1يرت�أ�س البطريرك جمل�س الكهنة (ح.ق ،)1§ 500 .ويجوز ان
يعينِّ البطريرك ،رئي�س جمل�س الكهنة � -إن ر�أى ذلك منا�سب ًا َ -من مي ِّثله.
البند  -2يف حالة غياب البطريرك ينوب عنه النائب البطريركي.
املادة  -32ال ِ
ي�ص ّح �أبداً ملجل�س الكهنة �أن يعمل دون الرئي�س ،الذي يعود �إليه وحده
أمر اعالن الق�ضايا التي ا�ستمع فيها �إىل جمل�سه (راجع ح.ق.)3§ 500 .
�أي�ضا � ُ

نتخب جمل�س الكهنة من بني �أع�ضائه ،يف اجتماعه الأول� ،سكرترياً له،
املادة َ -33ي
ُ
و�إن دعت ال�رضورة� ،أمينا لل�صندوق �أي�ضاً.

يقرر دعو َة جمل�س الكهنة لالنعقاد ،و�أن ير�أ�سه ،و�أن
املادة  -34يعود للرئي�س ان ِّ
يحدد املوا�ضيع التي عليه �أن يبح َثها� ،أو �أن َيقبل املوا�ضيع التي يقرتحها الأع�ضاء
ِّ
ويقدمها ال�سكرتري (راجع ح.ق.)1§ 500 .
ِّ
املادة  -35يعود لل�سكرتري ،باالتفاق مع الرئي�س ،مع مراعاة ما تن�ص عليه املادتان
210و :212
يدعو الأع�ضاء �إىل االجتماعات.
�	.1أن
َ
َ
جدول الأعمال.
عد
�	.2أن ُي َّ
ويوزعها على الأع�ضاء.
ي�سج َل حما�رض اجلل�سات
َ
�	.3أن ِّ
طلع الكهنة على �أعمال املجل�س.
�	.4أن ُي َ
 .5ت�سجيل حما�رض االجتماعات العامة للكهنة.
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املادة  -36البند َ -1ي ِ
عقد املجل�س بكامله اجتماعات نظرا ملقت�ضيات العمل.
ٍ
وي�ستطيع ان َي ِ
اجتماعات َّ
أيام درا�سة،
عقد
منظمة مر َتني يف ال�سنة على الأقل� ،أو � َ
مر ًة يف ال�سنة.
ٍ
البند  -2كل فرع (ان وجدت الفروع) ،ميكن �أن َي ِ
اجتماعات منظم ًة
عقد
أيام درا�سة �أي�ضاً ،مر ًة يف ال�سنة.
رارا� ،أو �أن ُي َّ
عد � َ
ِم ً
فرعا من
البند  -3ي�ستطيع الرئي�س �أو مم ِّثله �أن يجمع املجل�س بكامله �أو ً
الفروع ،مببادرة منه �أو بطلب من الأع�ضاء ،ك َّلما دعت ال�رضورة.
متنبهني
املادة  -37على �أع�ضاء جمل�س الكهنة ان ي�سمعوا للكهنة ،وان يكونوا ِّ
وي�ستمروا يف ا�ست�شارتهم .الأمر الذي قد يتح َّقق بلقاءات �شخ�صية.
لهمومهم،
ُّ
اما الدعوة لعقد اجتماعات ر�سمية ،فيجب موافقة الرئي�س �أو مم ِّثله.
املادة  -38يعود لل�سكرتري العام ان ي� ِّؤمن تن�سيق العمل بني الفروع ،و�أن يقوم
مبهمة �أمني ال�صندوق العام.
َّ

املادة  -39اذا ر�أى البطريرك ان جمل�س الكهنة ال يقوم بوظيفته خلري الأبر�شية،
�أو يف حالة جتاوزات ،ي�ستطيع ح َّله (راجعح.ق .)3§501 .وحينئذ ،عليه ان
ِّ
ي�شكل جمل�سا جديدا يف غ�ضون �سنة.

الف�صل اخلام�س

ميزانية جمل�س الكهنة
يديرها �أمني
املادة  -40لتغطية نفقا ِته االعتيادية،
َّ
يت�رصف جمل�س الكهنة مبيزانيةُ .
ويقدم تقريراً عام ًا يف �أول جل�سة �شهرية للكهنة ،يف
ال�صندوق ،مبوافقة املجل�سِّ ،
بداية ال�سنة املدر�سية.
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تقدمه الرعايا بحريتها �سنوياً ،وِ فقا لإمكانياتها
تتكون هذه امليزانية َّمما ِّ
املادة َّ -41
�سكرتري كل فرع.
ني ال�صندوق �أو
املتبا َدلة .يت�س َّلم امليزانية �أم ُ
ُ
�ستعمل � ُ
أموال امليزانية:
املادة ُ -42ت َ
 .1لتغطية النفقات االعتيادية (قرطا�سية و�سفريات).
الوعاظ ومبادرات احتمالية ورعوية).
 .2للنفقات غري االعتيادية (دعوة َّ

تقريرا ب�ش�أن حالة ال�صندوقُّ ،
كل واحد
ال�سكرتريين �أن ُي ِع ُّدوا
املادة  -43على
َ
ً
لفرعه ،يف جل�سة املجل�س الأوىل ،العامة وال�سنوية.

الف�صل ال�ساد�س

�أحكـام عامـة
املادة  -44مدة املجل�س خم�س �سنوات (راجع ح.ق .)501 .ويجوز اعادة
انتخاب الأع�ضاء ال�سابقني لدورة ثانية فقط.
جمل�س الكهنة ،ويقوم مبهماته
املادة  -45عند �شغور الكر�سي البطريركي ،يتو َّقف ُ
جمل�س امل�ست�شارين .يف ال�سنة التي تتبع ت�س ُّلم ِ
املن�صب ،ي�ستطيع البطريرك �أن ُي ِّثبت
ُ
ِّ
املجل�س القدمي �أو �أن ُي�شكل جمل�س ًا جديداً.
حيز التنفيذ حال موافقة البطريرك عليه.
املادة  -46يدخل القانون احلايل ِّ

يعدلها ،يف
املادة  -47جمل�س الكهنة ُيف�سرِّ هذه القوانني ،و�إن دعت ال�رضورة ِّ
جل�سة عامة ،مبوافقة الرئي�س الكن�سي املح ِّلي.
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ملحق 2

نظام املجل�س الرعوي العام
الق�سم الأول

طبيعة املجل�س وت�شكيله وتركيبته
املادة � -1إن املجل�س الرعوي هيئة رعوية ا�ست�شاريةّ ،
ي�شكلها البطريرك ،للتعبري
عن روح ال�رشكة وامل�س�ؤولية وامل�شاركة يف الر�سالة الرعوية ،ومل�ساعدته يف تنظيم
ومنوها وتعزيزها وتطويرها يف الأبر�شية مبجملها ويف جميع
الر�سالة الرعوية ّ
جماالتها.
املادة  -2البطريرك هو رئي�س املجل�س الرعوي ،يدعوه �إىل االجتماع ،وير�أ�س
ويحدد جدول �أعماله وي�رشف عليه ،بالتن�سيق مع
جل�ساته (القانون ،)514
ّ
الأمني العام.
يعينه البطريرك ،والذي ميكن �أن يكون
املادة  -3ي�ساعد البطريرك �أم ٌ
متفرغ ّ
ني عام ِّ
منا�سبا لهذه
علمانيا ،على �أن يكونوا م� َّؤهلني ت�أهيال
راهبا �أو راهبة �أو
ً
كاه ًنا �أو ً
ّ
املهمة.
ّ
يتكون املجل�س الرعوي «من م�ؤمنني� ،إكلرييكيني كانوا �أم �أع�ضاء يف
املادة ّ -4
م�ؤ�س�سات احلياة املكر�سة� ،أم علمانيني على وجه اخل�صو�ص» (قانون .)1/512
«يجب اختيار امل�ؤمنني للمجل�س الراعوي بحيث تكون الأبر�شية مم ّثلة بوا�سطتهم
حقيقيا ،في�شمل التمثيل خمتلف مناطق الأبر�شية ،والأحوال االجتماعية
متثيال
ّ
واملهنية ،وي�أخذ بعني االعتبار م�ساهمة �شعب اهلل يف العمل الر�سويل ،على م�ستوى
الأفراد واجلماعات» (القانون .)2/512

70

نظام داخلي لبطريركية القد�س لالتني

متميزون بالإميان
املادة « -5ال يجوز �أن يعينّ يف املجل�س الراعوي �إال م�ؤمنون ّ
الوطيد والأخالق احل�سنة والفطنة» (القانون  ،)3/512وامل�ؤهالت الرعوية،
وااللتزام الكن�سي.
املادة  -6املجل�س الرعوي الأبر�شي هو واحد جلميع مناطق الأبر�شية (فل�سطني،
�إ�رسائيل والأردن).
املادة  -7متتد والية املجل�س على ثالث �سنوات.

مهام املجل�س
املادة  -8يقوم املجل�س الرعوي ،حتت �سلطة البطريرك ،بــ «درا�سة ما يتعلق
بالأعمال الراعوية يف الأبر�شية وتقييمه لها ،وبالتايل اقرتاح النتائج العملية»
(القانون  ،)511وبالتايل ،دوره دور تفكري ،وتخطيط ،وتنفيذ ،وتقييم،
ومراجعة....
ملدة يوم �أو �أكرث ،ويقوم باملهام التايل:
مرة يف ال�سنة َّ
املادة  -9يجتمع املجل�س َّ
أ� ) اال�ستماع �إىل التقرير ال�سنوي حول ن�شاطات املجل�س الرعوي واملكاتب
الإقليمية ،ومناق�شته ،وتقييمه يف جوانبه ال�سلبية والإيجابية؛
ب) حتديد الأولويات الرعوية؛
ت) اختيار جمال العمل الرعوي ومو�ضوعه لل�سنة املقبلة؛
ث) حتويل املو�ضوع ،الذي ّمت اختياره� ،إىل م�رشوع رعوي �سنوي لكلّ
الأبر�شية وتطوير اخلطوط العري�ضة لهذه امل�رشوع؛
جـ) تكليف املكتب الرعوي يف خمتلف املناطق لتنفيذ هذا امل�رشوع الرعوي
باملبادرات املنا�سبة.
ين�سق بني الأعمال الراعوية املختلفة يف الأبر�شية من �أجل عمل راعوي
املادة ّ - 10
متكامل.
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املادة  -11يعمل على تعزيز اندماج العلمانيني يف العمل الرعوي الأبر�شي.
ت�رصف املجل�س
املادة  -12يبقى املخطط الرعوي العام مرجعية نافعة حتت
ّ
كن�ص ثابت وجامد ،بل كنقطة انطالق ميكن اال�ستعانة
الرعوي ،على �أال ُي� َؤخذ ّ
التطور.
بها يف �ضوء الواقع الرعوي الدائم
ّ

املادة  -13ميكن �أن ُينهي املجل�س الرعوي واليته بــ «لقاء �أبر�شي عام» ،مب�شاركة
وا�سعة من جميع �أنحاء الأبر�شية وهيئاتها ،والذي ميكن �أن يكون التعبري االحتفايل
عن ال�رشكة يف الأبر�شية ،وذلك بالطريقة الأن�سب.

الق�سم الثاين

مكاتب ال�ش�ؤون الرعوية يف املناطق املختلفة
طبيعته
ين للمجل�س
والع َمال ّ
املادة  -14مكتب ال�ش�ؤون الرعوية هو الذراع التنفيذي َ
ا�ست�شارية.
الرعوي ،يف خمتلف مناطق الأبر�شية .وهو هيئة
ّ
املادة  -15للمكتب فرعان ،واحد يف القد�س (فل�سطني و�إ�رسائيل) ،والآخر يف
عمان (الأردن).
�شخ�صا،
يتكون املكتب من الأمني العام و�سكرتري �إقليمي وجلنة من 15
ً
املادة ّ -16
املحلي.
ويعمل حتت �سلطة البطريرك والأ�سقف
ّ

تنظيم
املادة  -17للمكتب فرعان ،واحد يف القد�س (فل�سطني وا�رسائيل) ،والآخر يف
عمان (الأردن) ،يتعاونان تعاونا وثي ًقا ،بالطريقة املنا�سبة.
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اخلا�صة بهذا اجلزء
يتم تنظيم العمل الرعوي بالطريقة
ّ
املادة  -18يف قرب�صّ ،
من الأبر�شية ،وفق الواقع الرعوي لهذه اجلزيرة .وكذلك نيابة القدي�س يعقوب
للكاثوليك الناطقني بالعربية ،التي ّ
جزءا ال ينف�صل عن البطريركية الالتينية،
ت�شكل ً
والتي ّ
تنظم عملها الرعوي وفق ظروفها الواقعية ،مع احلر�ص على التوا�صل
املتبادل بني هذه اجلماعة والأبر�شية ب�شكل عام.
ومقر مكتب عمان يف
مقر مكتب القد�س يف البطريركية
ّ
املادة  -19يكون ّ
حتدده ال�سلطة الكن�سية.
املطرانية� ،أو يف �أي مكان �آخر ّ
مبهمته
املادة  -20يدير كلّ مكتب من هذين املكتبني �سكرتري �إقليمي ،ويقوم ّ
بالتن�سيق مع الأمني العام للمجل�س الرعوي.
يعينها البطريرك يف ٍّ
كل من الفرعني
املادة  -21ت�ساعد
َ
ال�سكرتري الإقليمي جلن ٌة ّ
تتكون من � 15شخ�صا يف كال املنطقتني.
(القد�س وعمان)ّ ،

املادة  -22يعمل املكتب بالتعاون مع البطريرك ،وجمل�س الأ�ساقفة ،وجمل�س الكهنة،
و�سائر الهيئات وامل�ؤ�س�سات الرعوية.

الأع�ضاء
ال�سكرتري الإقليمي لكلًّ من املكتبني؛
املادة  -23يعني البطريرك
َ

املادة  -24يعني البطريرك جلنة من  15ع�ضوا يف كلًّ من املنطقتني (وفق املقايي�س
املذكورة يف القانون الكن�سي ،القانون  ،)3 ،2 ،1/512بعد الت�شاور مع كهنة
الرعايا املعنيني بالأمر ،وغريهم من الأ�شخا�ص املعنيني« ،بالطريقة التي يحددها
الأ�سقف الأبر�شي» (قانون .)1/512
ومكر�سني/
املادة  -25مت ّثل اللجنة كلّ مكونات �شعب اهلل (كهنة �أبر�شيني
َّ
مكر�سات وعلمانيني) ،وخمتلف جماالت العمل الرعوي (املدار�س ،حركات
ّ
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ال�شببية ،جمموعات العائالت ،اجلمعيات اخلريية ،مكتب التعليم امل�سيحي ،اللجنة
امل�سكونية ،اللجنة الليتورجية ،احلركة الك�شفية ،)...بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء �آخرين
يعينهم الأ�سقف.
ّ
املادة  -26تكون مدة التكليف ثالث �سنوات؛

املادة  -27جميع �أع�ضاء اللجنة هم يف الوقت عينه �أع�ضاء يف املجل�س الرعوي؛

املادة ّ -28
تتكفل الأبر�شية مبالية اللجنة واملجل�س الرعوي بالطريقة التي تراها
منا�سبة.

مهام املكتب
وتتلخ�ص يف املواد التالية.
املادة ّ � -29إن مهام املكتب هي �أ�سا�س ًا مهام تنفيذية،
َّ
املادة  -30يجتمع املكتب (ال�سكرتري الإقليمي واللجنة) يف كال املنطقتني ب�شكل
منتظم �شهريا �أو �أكرث بح�سب احلاجة ،بالتن�سيق مع الأمني العام.
أقره و�صادق عليه املجل�س؛
املادة  -31يتناول امل�رشوع الرعوي الذي � ّ
وتنفيذية؛
يحول امل�رشوع �إىل خطة َع َم َّلية
ّ
املادة ّ -32
يعد الأدوات الالزمة للم�رشوع الرعوي؛
املادة ّ -33

املادة  -34ي ّتخذ املبادرات الالزمة لتنفيذ امل�رشوع الرعوي؛
املادة  -35ي�رشف على املراحل التنفيذية للم�رشوع؛

املادة  -36يعر�ض امل�رشوع ملجل�س الكهنة وملجمل اجلماعة الكهنوتية يف
االجتماع ال�شهري الأول من كل �سنة رعوية (بداية �أيلول)؛
املادة ُ -37يط ِلع َ
جممل اجلماعة الكهنوتية ب�شكل منتظم حول �سري �أعمال امل�رشوع
الرعوي؛
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املادة  -38ي�ضطلع مب�س�ؤولية اجلانب الرعوي من االجتماع ال�شهري للكهنة؛
املادة  -39ي�ضطلع مب�س�ؤولية التن�شئة الرعوية للعاملني يف املجال الرعوي
(من م�س�ؤولني و�أع�ضاء) من خالل مبادرات منا�سبة (م�ؤمترات ،دورات� ،أيام
درا�سة)...؛
املادة  -40ي�سعى �إىل تعزيز التعاون مع الكنائ�س الكاثوليكية الأخرى و�أي�ضا
الكنائ�س غري الكاثوليكية قدر الإمكان ،خلري جميع امل�سيحيني يف الأر�ض املقد�سة.
ي�شجع الدرا�سات الرامية �إىل معرفة الواقع الرعوي ،والتي ميكن �أن
املادة ّ -41
ي�ستفيد منها العاملون يف املجال الرعوي لتطوير عمل رعوي �أكرث فاع ّلة.
املادة  -42ي�سعى �إىل �إعالم امل�ؤمنني حول امل�رشوع الرعوي بالو�سائل املنا�سبة (موقع
البطريركية الالتينية على الإنرتنت واملواقع الكن�سية الأخرى ،وقدر الإمكان عرب
ن�رشة تابعة للبطريركية) ،بغية خلق وعي جماعي حول احلياة الرعوية وا�ستدعاء
تعاون اجلميع.
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ملحق رقم 3

�أنظمة وقوانني لدرجة ال�شما�سية الدائمة
التابعني للبطريركية الالتينية يف القد�س
مقدمة
جاء يف �سفر �أعمال الر�سل �أن الر�سل قاموا باختيار �سبعة �شمام�سة خلدمة
املوائد لكي يتفرغوا بدورهم خلدمة الكلمة تعليم ًا وتب�شرياً .
ويف ما بعد �أخذت الدرجة ال�شما�سية بع�ض �أوجه اخلدمة الرعوية  .ويذكر
لنا تاريخ الكني�سة وجود �شمام�سةاجنيليني دائمني  ،على غرار مار �أفرام ال�رسياين.
وقد �إحتفظت الكني�سة ال�رشقية على وجود ال�شما�سية عرب التاريخ ليومنا هذا.
وبعد �أن توقفت حقبة من الزمن يف الكني�سة الالتينية �أعاد املجمع الفاتيكاين
الثاين �إحياء ال�شما�سية الدائمة مع عدم �إقت�صارها على املتبتيلني �إذ �سمح مبنحها
للمتزويجني .ويف �أبر�شية القد�س �إتخذت ال�سلطات الكن�سية قرار تبني هذا
التوجه على �ضوء قرارات ال�سنود�س الأبر�شي للكنائ�س الكاثوليكية .
منذ املجمع الفاتيكاين الثاين �أعادت الكني�سة الالتينية ال�شما�سية (مبثابة درجة
خا�صة ودائمة من درجات الرتب املقد�سة ) .بينما كنائ�س ال�رشق كانت التزال
تزود الكني�سة
حمتفظة بها  .هذه ال�شما�سية الدائمة التي ميكن �أن متنح للمتزوجني ّ
برثوة الفتة ،للقيام بر�سالتها  .فالذين ي�ضطلعون يف الكني�سة ب�أعباء خدمة حقيقية،
�سواء يف احلياة الليتورجية والرعائية �أم يف الأعمال الإجتماعية والإن�سانية ،
ينا�سبهم ويفيدهم �أن يتقووا بو�ضع الأيدي التي تناقلته الكني�سة منذ عهد الر�سل
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وي ّتحدوا باملذبح �إحتاداً �أوثق فينه�ضوا بخدمتهم بوج ٍه �أفعل بقوة النعمة التي
ال�شما�سية ( 1571التعليم امل�سيحي الكاثوليكي).
ينالونها بالر�سامة
ّ

الف�صل الأول

�رشوط �إنتقاء املر�شحني
لدرجة ال�شما�سية الإجنيلية الدائمة
املادة  -1من �أجل انتقاء انا�س جديرين وم�ؤهلني وبعيدين عن ال�شبهات و�ضمانا
لنجاح خدمتهم يعلن القانون توفــّر �رشوط خا�صة باملر�شح للر�سامة  ،ويعدد ما
مينع عنها؛ وهكذا مينع عن الر�سامة (ق.)1041
 -1امل�صاب بال�رصع �أو اجلنون من اى �شكل كان� ،أو مر�ض نف�سي مينعه،
ح�سب ر�أي اخلرباء عن ممار�سة اخلدمة.
 -2من جحد الإميان� ،أو وقع يف هرطقة� ،أو ان�شــّق عن الكني�سة.
 -3من حاول زواجا مدنيا� .أو من مينعه عن الزواج رباط �سابق �أو رتبة
مقد�سة �أو نذر علني وم�ؤبد للعفة� .أو من حاول الزواج من امر�أة متزوجة
ب�شكل �صحيح �أو مرتبطة بنذر.
 -4من َ
قـتل عمدا� ،أو مار�س الأجها�ض �أو وافق عليه �أو تعاون و�ساعد على
امتامه.
 -5من بــرت نف�سه ب�شكل خطري و�أثــيم� ،أو فعل ذلك لغريه� ،أو حاول
الإنتحار.
 -6من مار�س عمال ،ح�صـرا ،من �صالحية الأ�سقف �أو الكاهن� ،أوعمال
ومنع من ممار�سته ب�سبب عقوبة قانونية معلنة �أو �أنزلت به.
ّحمرما عليهُ ،
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املادة  -2ما ذكر من املوانع ،وي�صبح مانعا ،عندما تكون خطايا ج�سيمة ،علنية،
ومقرتفة بعد املعمودية (ق 42-1041بند.)2
املادة  - 3املهتدي اجلديد ال ير�سم �شما�سا �إال اذا حتقق الأ�سقف عن خربته الإميانية.
املادة  -4امل�ؤمنون العلمانيون ملتزمون بالإخبار عن موانع عرفوها لدى املر�شح
للر�سامة (ق.)1043
املادة  -5جهل املوانع �أو غري النظاميات ال يعفي املر�شحني منها( .ق.) 1045
املادة  -6ال يجوز الزواج ( عند الرتمل ) بعد قبول الر�سامة ال�شما�سية (التعليم رقم
(( )1580ح.ق.)1042 .
ومثبتاً ،ومن اجلن�س الذكــر .الر�سامة
املادة  -7ال ير�سم �شما�سا �إال من كان ّ
معمدا ّ
تتبع طريقة الإختيار والإنتخاب الر�سولية  ،لأن ال�شما�س ينتمي �إىل الهيئة الر�سولية
حدده
(�أع  26-15 :1و طي  .)5 :1فهيئة الر�سل تظل حا�رضة .فهذا الإختيار َّ
الرب نف�سه .لذا تعترب ر�سامة الن�ساء غري ممكنة (ق.)1042

الف�صل الثاين

الأنظمة والقوانني املن�صو�ص عليها
يف التعليم امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية
املادة  -8ال�شما�سية جزء من ال�سلطة الكهنوتية التي ترعى وتخدم امل�ؤمنني  .باملنا�سبة
كلمة « ال�شما�س» تقت�رص على ال�شما�س الأجنيلي فقط ،وحده دون غريه اى كان،
الر�سائلي �أو القاريء ندعوهم «خطـ�أ » �شمام�سة .وكلمة ال�شما�س من اللغة
ً
م�س» �أى «خدم» ،وال�شما�س = اخلادم (ح.ق.)886 .
الآرامية «ܫܡܫ» «�شــّ َ
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املادة  -9ينق�سم الكهنوت �إىل ثالث درجات �أو رتب  ،هي :الأ�سقفية والكهنوت
وال�شما�سية (ح.ق.)1537.
املادة  -10ينتمي ال�شما�س �إىل الدرجة بطق�س-رتبة -معنيُ :يكــّر�س هلل .اهلل
يختاره ويخ�ص�صه بخدمته .يعطيه النعمة ويخوله ال�سلطان الذي يحتاجه لأداء
مهمته .فهو مثل بقية �أجزاء الكهنوت ال يخ�ضع ل�سلطان الب�رش .وال ينال �سلطانه
منهم بانتخاب �أو تعيني �أو تفوي�ض� .سلطانه خدمي مقد�س (الكبري فيكم يكون
لكم خادما!) �إمنا يناله من اهلل مبا�رشة عن طريق الأ�سقف بو�ضع يده وال�صالة عليه
(ح.ق.)1538.
املادة  -11ال ي�شرتك ال�شما�س ،كالأ�سقف والكاهن ،يف كهنوت امل�سيح .ال يقدر
ان يكون الو�سيط بني ي�سوع و امل�ؤمن ب�إعطاء الغفران ( يف �رس التوبة �أو م�سحة
املر�ضى )� ،أو �إعطاء الروح القد�س ب�رس التثبيت� ،أو �إقامة ذبيحة القدا�س .ال�شما�س
خادم فيها فقط ي�ساعد الكهنة والأ�ساقفة عند �أدائها ،بينما يتمتع الأ�سقف والكاهن
بدرجة كهنوتية� ،أى �سلطة الو�ساطة والتعليم .يتمتع ال�شما�س فقط بدرجة خدمية
�أي خدمة تلك ال�سلطة .مبوجب هذه الدرجة واملعاونة ي�ؤدي ال�شما�س بع�ض
�أعمال �أو خدمات ي�ؤديها �أولئك ( ح.ق .)1588 .ولهذا فهو ير�سم بق�صد
اخلدمة ال بق�صد الكهنوت لأنه ميار�س �صورة ي�سوع اخلــادم (يو )17-12 :13
(ح.ق.)1554.
املادة  -12مبا �أن ال�شما�س يتمتع ب�صالحية التعاون مع الأ�سقف والكاهن فهو
معهما يف خدمة تقدمي الذبيحة ،وتوزيع القربان ،وقراءة الأجنيل ،والقاء املوعظة
عند احلاجة وبتكليف خا�ص من امل�س�ؤول عنه .كما يقدر ان يعمد اي�ضا عند
احلاجة وبتكليف وتخويل ،ويح�رض عقد الزواج ويباركه ،وير�أ�س الدفنة واجلناز
ويتفرغ لأعمال املحبة (ح.ق. )1588 .
ال�شما�سية اخلدمية «�أبدية» �أي لها طابع (و�سم �إلهي ال يزول) .لأن
املادة  -13درجة
َّ
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�رس الكهنوت يعطيه قوة �إلهية بالإ�شرتاك مع الأ�سقف والكاهن خلدمة الليتورجيا
والكلمة واملحبة (ح.ق.)1582.
املادة � -14إنه ال ينال «كهنوت اخلدمة "بل يتلقى" قوة خا�صة» خلدمة الكلمة
وال�شعائر االلهية والإدارة الراعوية وخدمة املحبة حتت �سلطة الأ�سقف (ح.ق.
.)1596
املادة  -15ينال ال�شما�س تثقيفا خا� ًصا ي�ؤهله ليعي�ش حياة اجنيلية ويتمم واجباته
بروح امل�سيح ،كما يلزم .متتد مرحلة الإ�ستعداد يف مكان خا�ص لذلك وملدة ثالث
�سنوات �أوح�سب قرار ال�سلطة الكن�سية املحلية .ويتابع خالل هذه الفرتة منهاج ًا
تثقيفي ًا خا�صاً ،علمياً ،دينياً ،روحي ًا واجتماعياً) ح.ق.)236 .
املادة -16يهدف التثقيف �إىل اعطاءاملر�شح عقيدة �إميانية �شاملة وقوية للعلوم
الإن�سانية و املقد�سة ت�ساعده ليحيا بهاوينهل منها لإعالن ب�شارة الإجنيل و�أداء
اخلدمة ب�شكل �صحيح( .ح.ق)248 .
املادة -17على املر�شحلل�شما�سية ان يكون قد �أنهى الدرا�سة ح�سب املدة واملناهج
املقررة ،وله ال�صفات املطلوبة ،يحكم ب�أهليته �أ�سقفه ،وال مينعه مانع ،و قد �أوفى
ال�رشوط املطلوبة ،وميتلك الوثائق الالزمة (ح.ق.)1025 .
املادة  -18ير�سم من يتمتع باحلرية الالزمة ،ومن ي�ستعد ح�سب النظام املفرو�ض)
ح.ق.)1026 .
املادة  -19يحكم الأ�سقف امل�س�ؤول عنه ب�أهليته وقبوله �أو رف�ضه؛ وعلى� :إ�ستقامة
اميانه ,و�صفاء ّنيته ,ووفرة علمه ,وح�سن �سمعته و�ســلوكه ,وجمال عاداته,
وجدية ف�ضائله املختربة ,وكفاءة قابلياته الفيزيائية والنف�سية (ح.ق.)1029 .
ّ

املادة � -20إن كان متزوج ًا ينبغي �أال يقل عمره عن � 35سنة ،مع موافقة زوجته
اخلطية .و�إن كان �أعزبا ويريد البقاء يف البتولية طيلة حياته �أال يقل عمره عند
الر�سامة عن � 25سنة (ح.ق.)1031 .
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املادة  -21على املر�شحني للر�سامة تقدمي طلب خطي بذلك يوقِّعه الراغب ويقبله
الرئي�س الكن�سي(ح.ق.)1034 .
املادة  -22يجب ان يكون قد قبل �أو ًال الدرجات الدنيا �أي :درجتي القارئ
وال�شدياق (ح.ق.)1035 .
املادة  -23يقدم �إعالناً ،يدونه بيده وموقع ًا من قبله ،يقـّر فيه �أنه يقبل الر�سامة بحرية
وطواعية ،و�أنه يكر�س نف�سه مدة حياته كلها للخدمة الكن�سية تلك .ويطلب اي�ضا
يف نف�س الكتاب قبوله للر�سامة (ح.ق.)1036 .

املادة  -24ال�شما�س الأعزب َي ِع ُد عل ًنا «ح�سب الرتبة املثبتة «�أمام اهلل و �أمام الكني�سة
ال ِتزامه بالبتولية (العزوبية) الدائمــة) ح.ق.)1037.

املادة  -25قبل الر�سامة ميار�س ريا�ضة روحية مدة خم�سة �أيام على الأقل ،ح�سب
النظام ويف املكان اللذين يقررهما الأ�سقف .وقبل الر�سامة يجب �أن يت�أكد
الأ�سقف من �أنه قام بها (ق.)1039
املادة  -26يحر�ص ال�شما�س على �أن يكون �أبنا�ؤه وبنات ٌه مث ً
ال �صاحل ًا يف الكني�سة
واملجتمع وحياته الأ�رسية ،قدو ًة للم�ؤمنني.

الف�صل الثالث

النظام الداخلي لل�شما�سية الدائمة
ف ال�شما�س
املادة  -27تكون اخلدمة ال�شما�سية جمانية من حيث املبد�أ �إال يف حال كُ ّل َ
الدائم بعمل راعوي �أو غريه ،على ح�ساب عمله الأ�صلي �أو جزء منه� ،أو كانت
ظروفه املعي�شية تتطلب �أن يح�صل على دخل �أكرب ملواجهة �أعباء احلياة ومتطلباتها
(ح.ق.)281 .
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املادة  -28لدى تعيني ال�شما�س الدائم للخدمة يف رعية ما يتوجب الأخذ بعني
تتحمل البطريركية كامل
االعتبار ظروفه املعي�شية وظروف عائلته ومكان �سكناه.
َّ
امل�سو�ؤليات املتعلقة بالإقامة وال�سكن ونفقات املعي�شة يف حال مت تعيني ال�شما�س
الدائم خارج منطقة �إقامته �أو خارج الأبر�شية.
املادة  -29يعامل ال�شما�س الدائم و�أفراد عائلته غري امل َ�ؤ ّمنني �صحي ًا �إ�سوة ب�أع�ضاء
الإكلريو�س البطريركي يف الأبر�شية مع �إمكانية م�ساهمة ال�شما�س املالية ،اجلزئية
�أو الكاملة ،وفق ًا لإمكانياته املادية.
املادة  -30يقدم ال�شما�س الدائم �إ�ستقالته من اخلدمة الراعوية لدى بلوغه خم�سة
و�سبعني عام ًا �إال �إذا �إرت�أى الأ�سقف غري ذلك ال �سيما �إذا كان ال�شما�س يتمتع
ب�صحة جيدة وقادراً على القيام مبهام خدمته ب�صورة جيدة .يف حالة ُقبِلت �إ�ستقالته
ال يحق له املطالبة ب�أية تعوي�ضات مالية.

املادة  -31عندما يكون راتب ال�شما�س التقاعدي غري ِ
كاف لت�أمني احلياة الكرمية
له ولعائلته تتكفل البطريركية ب�سد العجز.
البند  -1يح�صل ال�شما�س على راتب �شهري من البطريركية عندما يكون بال
عمل وبحاجة �إىل م�ساعدة.
البند  -2تعمل البطريركية على �إيجاد م�صدر رزق لل�شما�س (وظيفة منا�سبة
يف م�ؤ�س�ساتها �أو يف مكان �آخر منا�سب).

املادة  -32يف حال وفاة ال�شما�س �أو �إ�صابته بعجز جزئي �أو دائم وهو ال يزال
يف اخلدمة �أو بعدها ،وكانت �أو�ضاع عائلته املادية ت�ستدعي امل�ساعدة ،تقوم
البطريركية مبا يلزم يف ما يخ�ص الإعالة وبدل الإيجار ونفقات درا�سة �أبنائه.
املادة  -33البند  -1يمُ نح �أبناء ال�شما�س ذات الإمتيازات ،التي يتمتع بها �أبناء
العاملني يف البطريركية ،ومعاهدها ،ومدار�سها ،وجامعتها ،ن�سبة خ�صم معقولة،
وتكون جمانية �أو �شبه جمانية عندما ال تكون لدى ال�شما�س �إمكانية الدفع.
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البند  -2يمُ نح �أبناء ال�شما�س ذات الإمتيازات التي يتمتع بها �أبناء العاملني يف مدار�س
الأمانة العامة للم�ؤ�س�سات الرتبوية امل�سيحية.
املادة  -34يحق لل�شما�س طلب تعيينه يف رعية �أخرى غري التي ُ
يعمل فيها  ،لأ�سباب
موجبة ،مبا ال ُيخالف �أحكام احلق القانوين ،ومبوافقة ال�سلطات الكن�سية املعنية ،كما
ويحق لل�سلطة الكن�سية املعنية تعيني ال�شما�س �أو نقله �إىل رعي ٍة �أخرى لأ�سباب موجبة.
املادة  -35ت�ساهم البطريركية يف تغطية نفقات التنقل لل�شما�س �إذا كانت �إمكانياته
املادية حتول دون ذلك .
املادة ُ -36تغطى نفقات ال�سفر والإقامة من قبل البطريركية يف حال �شارك
ال�شما�س يف مهمة ر�سمية.
املادة  -37يلتزم ال�شما�س باملهام وامل�س�ؤوليات املناطة به من قبل كاهن الرعية ،التي
يعمل فيها ،ويف حال ح�صول �أي خالف يف هذا ال�صدد ،يعود للإ�سقف املحلي
البت يف الأمر.
ّ

ُ
ال�شك للم�ؤمنني يف العالقات القائمة بني
املادة  -38ينبغي تفادي كلّ ما ي�سبب
كاهن الرعية وال�شما�س.
املادة  -39يلتزم ال�شما�س اتباع النهج املُقرر من قبل كاهن الرعية ،وبالرجوع �إليه
والت�شاور معه ،يف حال �إجراء �أي تغيري عليه.
املادة  -40يتم التعاون الوثيق ما بني الكاهن وال�شما�س يف توزيع املهام الراعوية
من �أجل خري النفو�س الروحي واخلري العام.

املادة  -41على ال�شما�س عدم جتاوز ال�صالحيات املوكله �إليه من قبل كاهن الرعية.

ِّ
ت�شكلها البطريركية ملختلف
املادة  -42يحق لل�شما�س الإنت�ساب للجان التي
الفعاليات والن�شاطات ،وكذلك امل�شاركة يف اللقاءات والدورات والريا�ضات
التي ّ
تنظمها البطريركية للإكلريو�س الأبر�شي.
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التغيب عن الأبر�شية لفرتة طويلة ،لأي �سبب كان،
املادة  -43البند  -1يف حال ُّ
ينبغي احل�صول على �إذن م�سبق من الأ�سقف املحلي.
البند  -2لل�شما�س احلق يف الإجازة ال�سنوية وفق ًا مل�ضمون املادة  283من
جمموعة احلق القانوين .
البند -3يف حال رغبة ال�شما�س بالهجرة يتوجب عليه احل�صول على موافقة
تخوله حق الإلتحاق
املعنية ،كما وله احلق باحل�صول على �شهاد ٍة ّ
ال�سلطة الكن�سية َّ
ب�أبر�شي ٍة �أخرى ،وممار�سة مهام رتبته ال�شما�سية فيها ،وعندها يفقد ال�شما�س كافة
احلقوق والإمتيازات املمنوحه له مبوجب �أحكام هذا النظام ما دام مقيم ًا يف
املهجر.
التحول �إىل طائفة كاثوليكية �أخرى يتوجب
البند  -4يف حال قرر ال�شما�س
ُّ
املعنية  ،وعندها يفقد
اخلطية من قبل ال�سلطة
عليه احل�صول على املوافقة
الكن�سية ّ
ّ
ّ
ال�شما�س كافة احلقوق والإمتيازات املمنوحه له مبوجب هذا النظام.
املادة ُ -44تطبق �أحكام احلق القانوين املتع ّلقة بال�شما�سية الدائمة يف كلّ مامل يرد
ذكره يف هذا النظام الداخلي.
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