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   31ارس   2021انون الثا

 العالم ة مار منصور دي بول ع َّ  أعضاء جمع  وأخوا  إخو ة إ  الرسالة الدورَّ

 ) تحت األضواءJules Devauxجول دوفو (   ‐ 2021

 

 المقدمة . 1
 

 
ً
 أو
ُّ
ة مار منصور دي بول حول العالم ، أود َّ  أعضاء فروع  جمع  أعزا ع المسيح س حان رنا  م من س أن أطلب ل

 الذين   أولئك المحتاج ما  وال س  الجميع،  مع اركة  الم دتنا ِّ  س  تكون  وأن ة، ات الوف  ال    المسيح ع س   نا رِّ
 الفروع.  ة أو  َّ ادرات الفرد نا ، سواء من خالل الم  ساعدهم جمعيَّ

 الفروع   أخرى، أيها األخوات واإلخوة 
ً
م مرة تب إل  جدا أن أ المنصورة حول العالم، وذلك للمرة السادسة سعد

ة للعام  ة مار منصور دي بول، بهذە الرسالة الدورَّ  لجمع س العام السادس ع الرئ   . لقد جرت 2021منذ انتخا

  1841العادة منذ عام   إ
ً
ة ا هة م ة مار منصور دي بول رسائل دورة موجَّ َّ ون لجمع كتب الرؤساء العامُّ  أن  ع

 وأداء األ   أدائها،  تحس  للعمل ع    أو بهدف اإلرشاد  الفروع ،  جدول أعمال  ع ة  مهمَّ  مسائَل  تغ ،  عضاء
ة لجميع أعضائنا.  ة للغا ة مهمَّ  تدر

َّ
 مواد   دو أن رسائَل الرؤساء العامِّ سات والمجالس.  ي  المؤسَّ

 
ان عام  1.1 ل له 2020لقد  ا ال مث ثنائ  حقا عاما اس
 

األزمات   غرقت  ات ال ارها واحدة من أسَوأ الحق اعت ة  َّ ــــخ ال  تار ة  َّ ة مم ارة عن ف ان ع   العام الما
 لها انعكَست  ة ال ح  عواقَب سلب ت إ

َّ
 عن أنها أد

ً
 األرواح، فض  مالي رت ع

ّ
 أث  اإلطالق، ال ة ع َّ الصح

ا ە،  أ لدان والعالم   اقتصاد ال  ع ة  قة الفق
ّ
 المجتمع. والط وازن 

ّ
طالة وعدم الت  زادة الفقر وال إلضافة إ

مون   . المؤمنون المل عة عامهم الدرا  حول العالم. لم يتمكن الطالب من متا را. ازداد عدد الالجئ ُّ  ت األ
  ة ب َّ  إلقاء التح ار. ح  األ

ِّ
ادة وتل فوا عن زارة دورالع

ّ
  توق . يتمُّ

ً
ات مستح عض  عضهم ل الناس واحتضان 

جوز للفروع والمجالس عقد االجتماعات المنتظمة.  ه ال 
ّ
ما أن ة.  ب عات ال ب التجمُّ

ُّ
ق العائالت، من أجل تجن تف

 صع
ً
انت سنة ة. لقد  َّ  مساعدة من الحكومات أو المنظمات الخ  ع  من المحتاج ث حصل ال  ال  ا

ّ
الت  و

ً
ة

شعة.  ات ال ة ولن تكون لدينا منها سوى الذك  للغا
ة خالل عام  2021ندخل اآلن عام  عد رحلة صع ت األزمة 2020،  َّ . لقد غ ت  دورَّ ل مرة رسالت نا ألوَّ ث  ، ح

جاد   إ ء، دفعتنا إ ل  ل  عات، وق
ُّ
لت التوق

َّ
 واإلجراءات، وعد ت الروت ة وجه العالم، وغ َّ دة  الصح طرق جد

 المجلس العام نفسه ،  َّ ا، وح  جميع الفروع والمجالس العل مت ع
َّ
ار. وحت داع واالبت  ، مع اإل يِّ للعمل الخ

شاف نفسها.   إعادة ا
 

ة2.1 ع هذە الرسالة الدورَّ  موض
 

 لعام  دة، أرد أن2021 هذا الخطاب الدوريِّ ات جد دا   ، وهو عاٌم إلعادة البناء واطالق  عض األمور ال أتناول 
ار  ما تهدف األف عانون.   الذين  ا ع جا  فَينعكس إ ل مستمرٍّ ش ن عملنا   يتحسَّ  بها،   التفك عا إ نحتاج جم
د  ث أن الغرض الوح  تعمل بها مجالسنا، ح قة ال  الط ط الضوء ع سل بيهنا و  ت  سأوردها ههنا إ واألسئلة ال

   منها هو توف هم ع
َّ
ن عض ما سأقوله ، ل  مع  َّ  إ  والمستمع ا عض قرَّ فق 

َّ
ة. قد ال يت  الخدمات للقاعدة الشعب

 .  ومحدوديَّ الرغم من عيو س العام ،  فكر الرئ ف  عرفون ك  األقل س



 

16th President General International   
2021 

 

2 
 

ن من خالل تق  وقراءتها بتمعُّ  أو أجزاء،  فقراٍت  إ  الرسالة م هذە  تقس ح بتواضع أن يتمَّ مها وذلك خالل أق س
  اإلضافة إ قات واالنتقادات حول محتوى هذە الرسالة،   التعل  تل سعد ما  ة.  اجتماعات الفروع المنصورَّ
 : ا

ّ
 الت  وهو  الغرض  هذا خدم   ا ون  إل ا د  ب  عنوانا صنا  خصَّ  وقد  القادمة.  للسنوات حات مق

.cgi.circularletter@gmail.com 
ماننا من خالل أ  ، إ اسم الربِّ  ،

ْ
ز لها، ولنعزِّ ور هذا العالم   الصالح من  َرنا الربُّ حرِّ  أن  َّ ما أتم ة، ف َّ عمال المح

قراءة  ستمتعوا   أن  َّ عانون. أتم الطبع مع إخوتنا الذين  ء، و ل  ل   وق
ً
ننا أو  . 2021رسالتنا الدورة ب

 
2 .  ِّ شطة المجلس العام العال  أ

 
 لجمع س السادس ع َي دور الرئ

ِّ
 أن أؤد ضا ُ  ال  ف كب ، إنه ل  ورسائ  وعرو  محادثا ة ما أقول دائما 

ساعدهم ورجال الدين والعائلة ال ة تجاە أعضائنا واألشخاص الذين  ة كب  مسؤول منصورة مار منصور دي بول، و
 ، وط من المجلس العام العال  م دعم غ قت 

ّ
عها قد تحق ة جم ن حول العالم. نجاحات السنوات األخ وآخ

   المناطق) ، والموظف سِّ  وم ميِّ  اإلقل ِّ س العال ة (نواب الرئ َّ ة الدول َّ ل امل من اله ارس،  والدعم ال  
ل هذا ا ش   ا ال حاد الرائع . والمجالس العل

ِّ
 الت

 
س العام1.2 ات الرئ  مسؤول
 

 داخل   الوحدة  والحفاظ ع ادة  الق ه  وتوج ات، ج ات اح االس  واق د المسار،  تحد   س العام  الرئ ة  مهمَّ
َّ
إن

القناعات عينها ونتوافق ع شارك وجميع َمن حولنا  ما إال عندما ن
ُ
 قد مكنه الم  المجلس ال  نَّ  ل حاد.

ِّ
 االت

ء. وأغتنم هذە الفرصة ألشكر  ل  س العام: الخدمة فوق  لة للرئ ة الن ات. هكذا أرى المهمَّ  التغي  المشاركة 
 أي مجال من مجاالت العمل.    ِّ  المجلس العام العال  لالنضمام إ لوا دعو  جميع الذين ق

عرفه  ما ال  حبُّ ة وال1ال أحد  َّ ة والحوار داخل المجلس العام، . لذلك قمنا بتوسيع نطاق الشفاف مقراط مة والد َحْو
 الجميع،    االستماع إ من   ت  العظ لدان، فإن سعاد  ال ة. عندما أسافر إ  القاعدة الشعب كون أقرب إ   ّ ح

ا.   المجالس العل  إ  من أي وقت م م خدمات أ
ِّ
قد  الفروع، و أن المجلس العام أقرب إ اف  جب مع االع

 . س ائنا المؤسِّ ذلك إرث آ م  رِّ ُ ا، ف ا وموضع تقدير ومحم  ومحب كون المجلس العام معروفا أ  أن 
 

 عمل المجلس العام2.2
 

ة لعام   الرغم من األزمة الصح  2020ع  ُوِضعت  ادرات ال د من الم  العد ا من مواصلة العمل 
َّ
، فقد تمكن

ة  ج ات ة (الخطة االس  مجال 2016/2022الدول    إلدارتنا.  طاقة أ  مما أع دة، ما أضفنا جوانب جد  ،(
 مجال االتصاالت،   توسيع قدرات أعضائنا.  ا ساهم  نت، ممَّ  اإلن ات من األحداث ع نا الع التدرب ، 

المعل أ  ، غن
ً
ة  جاذب امل، وأصبح أ ال م موقع المجلس العام  د تصم كة أع ة "ش ومات وسهل االستخدام. 
ة.  َّ ار ومواد تدر المحتوى من أخ ارة مليئة دائما   أوزانام" اإلخ

 مارس  اء  دأ ال ب الخاصة 2020عندما   صفحة ال نا ع قة.  ة العمل ولو لدق  المجلس العام وت ، لم ُي
 اعتمدناها  ن المجلس العام جميع اإلجراءات اإلدارة ال  والح حاد من تجاوز هذا الوقت  المض

ِّ
 يتمكن االت ، ح

ة،  َّ ادة مساعداتنا الدول ا، وقمنا ب د من المجالس العل ة العد ات عض دات لف ة. لقد منْحنا تمد  ال الذي لفَّ

                                                            
س أوغسطينوس 1  ، الفصل األول.  انظر القد تاب العا  ، الثالوث ، ال
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 من  د من الدول (أ  العد ة إ رسال موارد إضاف   300,000و  حوا  دولة). إن إ 70يورو إ  األسا َ هو  2هتما
اب  خاصة األطفال والش )   المحتاج ة لهذە األزمة ب الطبع اآلثار الضارَّ ة) ألعضائنا ، و ة والعقل ة (الجسد الصحَّ

 عن العمل الذين فقدوا األمل) .  ار السن والعاطل  األسوأ من ذلك هو الذعر Covid‐19وك نَّ ة، ل هو جائحة رهي
هما  ث

ُ
 تلك الجائحة. والرعب الذي ت

 

 

سارع3.2 س ت ة التقد  عمل
 

ر عمل نائب
َّ
ك أوزانام، لم يتأخ دي اوي أنطوان ف س الط ما يتعلق بتقد  ‐ف ازل، بنعمة هللا، و  ال الُمرَسل 

ست )، الذي س اء اللعازر را (من اآل  غ  روما، األب المحبوب جوز ة مع الُمرَسل   تجري العمل  الوقت الحا مرُّ
 مدى  ة السارة، ع َّ  مع القيود الصح َّ  حد ما، ح  إ

ً
عة ة  َّ ل از انت المرحلة ال ان.   الفات ِه  شهرا  11 سع

حوا  ص س ، وأن  أمل التقد   ظلوا متعلق نا أن  من العمل الدؤوب والتحقيق. أطلب من جميع أعضاء جمعيَّ
 حقا ألوزانام  الس3مخلص دة من . و مجموعة جد ب  ح ل صحيح لل ش  فروعنا 

َّ
ستعد جب أن  اق عينه، 

  ق عينها  نحو القداسة ع الط س، والذين قد ينضمون إلينا ع  إثر التقد أتون إلينا ع األشخاص الذين سوف 
 .  أوزانام من خالل الخدمة المنصورة للمحتاج  خ

 
اء 4.2  ال  تأث
 

ر برنمج سفر 
َّ
وع لقد تأث ط لها لم

َّ
 جانب المهام المخط ، إ ل خط ش ان ال  SSVP(توسيع ”  SSVP Plus“نا  ) و

   من إلغاء حوا
َّ
  10د

ُ
لة. ومع ذلك، تمكنت عادة جدولتها لسنواٍت مق لدان مختلفة و   ة إ َّ ش  عام  زارات ت

تغال 2020 ان وال ازل والفات ا وال طال ا والوال  من زارة لبنان و ف وس  جن حدة 
َّ
ات وفرسا واألمم المت

 والمنصوري.   والرو د الشخ  الصع  والتفاهم ع انت هذە أوقاٍت للنموِّ ة.  َّ ك حدة األم
َّ
 المت

وز (يوليو)، يوم   الرابع من شهر تمُّ ا حوا ه سن ع الخاص الذي نحتفل  اب، إضطررنا إللغاء التجمُّ  مجال الش أما 
 عام  . لذا  اب العال ل 2021الش ش  استخدامها  تمُّ  س عاتهم ال ُّ  ت  سخاًء  كونوا أ ، نطلب من أعضائنا أن 

ة المنصورة،  اب األ  لش ب (االجتماع الدو ة تق س عض األحداث الرئ لد.  ل      اب المنصورِّ د للش ِّ ج
ا، واجتماع ا ة مع ال اب العالم ام الش ا+  وأ  عام 15"ساالمان  موارد.   ستحتاج إ ، سنطلق الدعوة 2021")، وال
عة (  الس س مة المؤسِّ قة ترن ما سنصدر   SevenFoundersلمسا ة،  ة والفرس طال ة واإل اللغات اإلنجل  (

شور" ادرات أخرى.  4 الجامعات" SSVPم  م  ، من ب

                                                            
األعض  2 ضا  جب أن يهتموا أ ع   أعمال الف س ع  اهتمام الرئ قت ن: "ال  ة رؤساء الفروع تجاە األعضاء اآلخ اء. إذا  حول مسؤول

  ات ال الواج  للوفاء  ل طب ش س   الرئ ب ، يتم تعي مر بوقت عص ضا ، أو  دورة الظروف "(الرسالة ال تفرضهاان أي منهم م

س العام الثالث ،   (Adolphe Baudon ، 1852من الرئ
ازل ،  3 اولو ، ال تاب الرائع "أوزانام، الخادم" (ساو   ال ك أوزانام  دي د عن فضائل أنطوان ف ه أخونا ) ، ال1997اقرأ الم ذي كت

)  شامبو دو   ) Laido Ciamponeالمنصوري ل
قرُّ  حول 4  .  الطالب المنصورِّ  للفروع ع جا  اإل ار التأث مكن إن ات والجامعات: "ال  ل  ال ة  س فروع منصورَّ أن تأس  الجميع 

ناء الشخ د و ة التقال مان وحما  نمو اإل ساهم  م ، ألنها  وي العظ  العمل ال مة  ّ ة ق  م ة مار منصور دي بول  ة جمع ص

م الصح  للمنصوري أو المنصورَّ والح ر التطور الشخ
َّ
ا ما يتأث ة. غال  إنتاج الثمار الَمرُجوَّ ستمر هذە الفروع   ممارسة يح. س ة  

س العام الرا  "(الرسالة الدورة للرئ امه األو  أ   َ ِ  ح ة ال  الرعا دأ بها وع   قة ال  الط ة ع اجس األعمال الخ   بع ، أنطون

Antonin Pagès  ،1899 .( 
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ارات  5.2  إبت
 

ورنا أ   ما لزوجة أوزانام المخلصة ، أم14ن نعلن يوم ان من دوا ا للعضوات ، تك  آب (أغسطس) يوما عالم
اته.  ائه وكتا ة وصورته وأش ته الذات ة إرثه وس خوخة، لرعا  سن الش ة  اتها، خاصَّ ست ح  كرَّ روا، ال ذا هسوال

 جميع أ ة  ة ممتازة من جميع فروع الجمع ان له استجا ــــخ  لدان بهذالتار د من ال ا نحاء العالم، وقد احتفلت العد
ضا  ة. وأ َّ  الجمع م مناسب لدور المرأة  ة. إنه تك َّ  األزمة الصح  ظلِّ   د، ح  الجد ــــخ المنصوريِّ لما   ،التار

ك.  دي نا من ف لما اق  ،   أ  عرفنا أم
ل)  سان (أب الد أوز  2021 ن د م اب من ع د  5انام، مع االق  الجد م افتتاح المكتب الرئ حمد هللا ، نع  ،

عة. ستكون   الس س  لـ "متحف أوزانام" ومعرض عن المؤسِّ امن مع االفتتاح الرس ال ارس،    للمجلس العام 
 ال  من المقرِّ ْ تَ مرَّ    أ كون لدينا مقرٌّ ث أنه من اآلن فصاعدا س نا، ح سابق ، منظم لحظة خاصة جدا لجمعيَّ

 أخرى أعضاء اللجنة الذين درسوا الجدوى 
ً
 أن أشكر مرة

ُّ
 عاما القادمة. أود  الخمس ة  َّ  الجمع ب نموَّ ل يوا ش

  اإلجماع    ٍّ ت تار  تص اتب،  اء الم تت لصالح   صوَّ لدان ال خاصة جميع ال ة لهذە الخطوة، و االقتصاد
قد 

ُ
 الذي ع تغال عام  إجتماعنا السنويِّ ورتو ال  . 2019 أو

 

 مجال اإلدارة  6.2 نات   تحس
 

   منصور
ُ
ما دعوت  المجلس العام،  ة  ل  اله ة ع الت الصغ عض التعد ام ب  للق

ُ
ة هذا العام، دعوت دا  

س ومجموعات عمل  دة من نواب رئ ز جد  استحداث مرا  المجلس العام، وتمَّ عض جددا لالنضمام إ ولجان. إن 
هم خالل امهم وحماسهم وحبِّ  ال  ع ل قل ة؛ أشكرهم من  َّ ة الدول َّ ل  اله  اإلخوة قد أنهوا سنوات خدمتهم 
 دعما إضاف  ل، سنع ) المق تم لول (س  أ   ة والي ة ف  نها  ح افق د، الذي س ق الجد ا خدمتهم. مع الف

 والتوأمة الد مله للعمل التضام أ عمل المجلس  ة. س ج ات ة، وكذلك سنحاول تحقيق جميع األهداف االس ول
لة.  دة مق  المجلس العام ألوقات جد  اإلدارة، وتحض   االتجاە عينه إلحراز تقدم 

 عام  ة للمجلس العام   2020 الجلسة العامَّ  السفر ب ب القيود المفروضة ع س نت    اإلن قدت ع
ُ
 ع  ، ال

عض الوثائق    )، وافقنا ع سم ل (د انون األوَّ  من  ر) والثالث ع ت ل (أ ن األوَّ ــــخ الرابع من  لدان، بتار ال
   الفروع و شاركون   األطفال الذين  ح ان  ة الطفل"، وهو ب لها "بروتوكول حما ان أوَّ ة  َّ نامج الجمع ة ل المهمَّ

عنا 6األعمال المنصورة
َّ
تيح لنا  . لقد وق ، والذي س اء اللعازرِّ  للتدرب التابع لآل ة تعاون مع المركز الدو اتفاق

ة.  َّ دة مار منصور دي بول الالهوت  وعق ا األشخاص المحتاج ولوج و ث أن نا من ح  تدر  تحس
ة " دال ة، لعملها الرائع الذي تCharity in Hopeلقد منحنا م َّ سوع  ال  جميع أنح" لخدمة الالجئ ذە   تنف اء مَّ

ة مار منصو  َّ ة جمع َّ ان استقالل  إعالن الفات مرور مئة عام ع ضا  ، وقد احتفلنا أ  العام الما ر دي العالم. 
ك أوزانام.  95بول، و  دي س ف  تقد ب  فتح دعوى تط  عاما ع

 

                                                            
كنجر   5 ة،  Raymond Sickingerكتب أخونا رموند س ك ات المتحدة األم انا، الوال  تصف 2017(إند تب ال ) أحد أفضل ال

عنوان: "أنطوان رثه ،  اة أوزانام وعمله و ك أوزانام". ف‐ح  دي
6   ة العامة للمجلس المنعقدة  ل  4وافقت الجمع َسخا من ه 2020ن األوَّ ت جميع الدول 

َّ
وتوكول. وقد تلق  هذا ال ذە ع

اب الذين ت ة األطفال والش حما ساتنا ومجالسنا  وتوكول ، تتعهد فروعنا و مؤسَّ ا. من خالل ال ها محل مكن  قة ، و حت الوث

ل أولئك الذ ة عن المجلس العام ، أشكر  ا الن ة والتعاطف والحنان.  َّ المح نا  مرعاي وتوكول ، والذي  موا هذا ال ارە ين صمَّ كن اعت

ة.  َّ  للجمع ــــخ المجلس العال  تار ارزة   عالمة 
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 المساهمات للمجلس العام  7.2
 

ع الشؤون ال موض  هذا القسم  ة خأن  أزمة اقتصاد ت إ
َّ
 أد ة، ال َّ ب األزمة الصح س ة للمجلس العام.  َّ ة، مال ط

 إجراءاتنا   تغي  ع نا  أج ا  ممَّ  المجلس العام،   ة َّ  السن ف مساهماتها ل طف ش  الدول  د من ضت العد
َّ
خف

ان الجميع ع دا. ال أعرف ما إذا   تقي دة األ ف مع الظروف الجد ُّ ة للمجلس والتك َّ أن الشؤون المال العام  علم 
   أ  عاما،  ع ل خمسة  ق  الغرض،  لهذا ا. ة من المجالس العل َّ عات السخ ُّ  الحفاظ عليها من خالل الت يتمَّ

 هذە Concordatالـ"
ْ
ة ثابتة للمجلس العام. جعلت َّ م مساهمات سن مت بتقد  ال لدان ال "  وهو مجموعة من ال

لدان   عن ال
ً
ة نفسها مسؤولة َّ  95السخ ة الـ س حاد 

ِّ
 االت لدان األخرى   ال ٪ 5٪ من نفقات المجلس ، وتغ

ة.  ق  المت
 تواجه المجلس العام  ات ال

ِّ
 من أ  ‐ومع ذلك، فإن التحد  وال    ‐جلها أ

َّ
ة وشاق ة، وتتطلب استمرار الدعم كب

 جميع أنحاء الع    من المنصورِّ ة للمجلس العالما ف العامَّ ال  الت ستمرُّ ا.  ام، الم، من خالل مجالسهم العل
 َّ س، وتوسيع برنامج الجمع ة التقد اب، والتدرب، وعمل ل المثال الش  س  (ع ات ط االس ة، والتخط ل ة واله

 اإلرتفاع.  ة)  س صاالت والعالقات المؤسَّ
ِّ
دة، واالت لدان جد   

ا ة"من أجل الوفاء  كون هناك "لمَّ ة أن  َّ  للجمع ح النظام األسا ق ة،  دات المال ــع  7لتعهُّ لد، خالل ال ل   
 من العام، لمساعدة المجلس العام ونكوردا 8األخ  ال  إ ت  ال ت لدان ال لة ممتازة لل  النظام هو وس . هذا البند 

قة،  ــهذە الط  المجلس العام. و ادة مساهماتها   نمط ل دعم من الجميع، من العودة إ صدق أن نتمكن،    َّ أتم
ة. نحن  َّ ج ات سمح لنا بتحقيق أهدافنا االس ا  قت جائحة كورونا، ممَّ  س  السنوات ال ان سائدا  عات الذي  ُّ الت

 من أن عام  ق   شطة المن 2021ع  األ شهد دفعا  الطبع عاما  ، و كون عاما للتحس ة. س  صورَّ
 

ات لألعضاء  . 3  توص
 

قودنا هذا   من خالل المسيح.  ة مار منصور دي بول هو لقاء المحتاج  جمع اة العضو   ح ء    أعتقد أن أهمَّ
 قلب  الها  جميع أش ة  َّ  الرب، وتحقيق السعادة. تقع المح املة  اة ال  اهتداء القلب والح  إ اللقاء الشخ

ة المنصورَّ  ماننا 9ةالروحان ح محور إ  بوض  10و ع من الفروع الـ ل ف     قة عمل األعضاء،  إنها ط .48000 

                                                            
ة "(الرسالة الدورة من الرئ 7  مساهمات سخ ة التجميع إ ع. تحتاج حقي لة أخرى ينميها الف رم فض ة: "ال ة اللمَّ س العام حول أهم

س دي هندكورت   ). Louis d’Hendecourt  ،1911السادس ل
 
 رقم  8 ات  20المطلب األسا ا والمستوع  للمجالس العل  الداخ ة النظام األسا تا ة ل ات األساس قة "المتطل ، من وث

ة") َّ  الجمع انة  عات للفقراء وألعمال الص ُّ " ("ت سب  والمن
 
مكن 9  الجسد ؛ إنهم موجودون هناك و أع  الذين نراهم   جروحهم وتظهر ندوب تاج الش"... المسا دا  عا و وك نا أن نضع إص

سة لذلك اإلله الذي ال نراە ، وال نعرف ك
َّ
ة لنا الصور المقد س ال م. أنتم  ام

َّ
ادنا وسنكون خد اههم [...] أنتم أس  ج ال ع ه و ف نح

س جانمو ،   ل ك أوزانام إ دي م "(من رسالة من ف  شخص ه  َّ    13فلن نح  ). 1836ن الثا
 
ف  10 ع ل  ف ة  ة األخ َّ  إحدى  ظهوراته العلن ك،  دي د، أعلن ف  الرغم من مرضه الشد ا ، وع اته تق ة ح ا،  نها طال  إ ورنو 

م  ة وتقد َّ س األعضاء من خالل ممارسة األعمال الخ  لتقد ة مار منصور دي بول هو  الس د لجمع المساعدة أن الغرض الوح
ة] لها هدف واحد فقط:  ب: "[الجمع

َّ
 بها المنصوري بوجه المسيح المعذ لت   قة ال  الط . هذە   لإلخوة واألخوات المحتاج

د ة" (أنطوان ف َّ ة والروح َّ  حاجتهم الماد م المساعدة للفقراء  ة وتقد ّ  من خالل ممارسة أعمال المح ك جعل أعضائها مقدس ي
  أوزانام ، ل من أيَّ فورنو ، األوَّ ع ل  ). 1853خطاب أمام ف
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، وللخدمة  س وجودنا للخ قة، عندما نكرِّ ش بهذە الط از أن نع  جميع أنحاء العالم. إنها لنعمة وامت ة  المن
اة أعضائنا.  ة لح َّ ع حي اة الف  تضامنا مع الفقراء. إن ح

 
ات هائلة  1.3  تحد
 

ة  َّ سلسالت هرم  وأنظمة مفرطة و
َ
 قواعد ِّ  تب

ُ
ت  عاَي  العالم، عض أجزاء    ف تنا.  مس اٍت 

ِّ
نا نواجه تحد

َّ
ن ل

مة ة عظ وقراط  ب ة إ َّ ل الجمع ب تح
َّ
جب أن نتجن ة.  ة للغا وقراط اٍت ب َّ َرنا أوزانام11وآل

َّ
ما حذ . القواعد 12، 

ن الم ة ، ل ث األنظمة ورَّ جب تحد ما  دة.  خافة للدعوات الجد ة أهم؛ القواعد واللوائح المفرطة فيها ردع و َّ ح
سود  ث  انا وح  تفتقدها أح ن ال  األما  واألمل إ ة. علينا أن نجلب النور والخ ِّ ف مع الظروف المتغ ُّ والتك

طر الظالم.  س جب حملها، و ان   الظالل وصل
ة   قلق للغا  الإن ق  ــــخ ع  لها تار لدان ال  ال ما  َّ غالقها، ال س ة. شأن انخفاض عدد الفروع والمجالس، و َّ جمع

د عد كوف  رسائل من دول مختلفة تقول إنه   فر  19‐تصل  ستخت
َّ
. أن نعرف أن م قل

ِّ
حط ة، األمر الذي  وع كث

 تد َّ جعل عي   ضا هو عار حق ساٍت ستغلق أ سات هناك مؤسَّ ، أن تغلق فروع ومؤسَّ مع. إنه لمن الجنون،  برأ
د الفقر وعدم المساواة. لذلك أطلب من رؤساء المجالس المسؤولة عن الفروع  ا  ي  ح عد الجائحة،   عالم ما 

شطٍة من د ب إغالق أل
ُّ
خاذ أي قرار جذري، علينا تجن

ِّ
ل ات ة ، وق َّ  الجمع دورهم  ام  سات الق جهة ون مواو المؤسَّ

ما  َّ ة، ال س شطة المنصورَّ ة األ  استمرارَّ  للحفاظ ع م هذا اإلغالق. إنه تحٍد حق
ِّ
 تحت ات ال

ِّ
ها ذات أالتحد

َّ
ن

عتمدون عليها.   الذين  ار السنِّ خاصة األطفال وك ، و د من األشخاص المحتاج ة للعد  فائدة كب
التدرب ، أعتقد أن الدورات ما يتعلق  نت موجودة  ف  اإلن ة ع ا ‐التدر . من ا ‐وأخ م أقسام لت

ِّ
قد

ُ
 أن ت لمهمِّ

ا المعلومات  استخدام أحدث تكنولوج  مجموعة من الدورات والندوات واالجتماعات،  ل مجلس أع   التدرب 
 وهو مج ل كب ش مكن أن ينمَو  ة. هناك مجال آخر   هذە المهمَّ ة أو واالتصاالت للمساعدة  ــــع الخاصَّ ال المشار

 يتمكن  دا للدخل ح  ترعاها عدة دول والمجلس العام، من أجل خلق فرَص عمٍل تكون مصدرا جد ة، ال االجتماع
ستخدمون هذا النموذج.  نا للذين  اة. تهان  الح ساعدهم من النجاح   من 

 
 لها 2.3  اعات ال دا
 

عض أجزاء العا   ضا،  ةلقد الحظت أ ورَّ   ل عام عن  13لم، مواقف تعاٍل وتعجرف غ ش  األعضاء، ناتجة  ب
ر 
ِّ
ة والغرور والحسد شوائب تؤث اء واألنان خدمتنا للفقراء. ال طة   المرت ة أو تلك غ ا الثان االختالف حول القضا

طرد هذە المشاعر   الصالح أن  سأل الربَّ جب أن   أعضائنا؛ لذلك  ر وحدتنا. لألسف ع قنا وتدمِّ  تفرِّ ار ال واألف
ات له   إن عدم قبول نتائج االنتخا  المجلس العام  إ

ُ
م ترد ئة التنظ ات العاصفة والس ات االنتخا  من روا ث ال

جب أن نقاومه.   مؤٍذ آخر  ٌ ضا تأث  أ

                                                            
 أْمر   11

َ
ْعد َ  أْمر، أْمٌر 

َ
ْعد َ ٍم  "أْمٌر   ُح

َ
ْعد َ ٌم  ٍم، ُح  ُح

َ
ْعد َ ٌم    ُح

َ
اك

َ
ن
ُ
ٌل ه ل

َ
ا، ق

َ
ن
ُ
ٌل ه ل

َ
ا ق ة، ). 10؛28" (أشع َّ بع نظام الجمع جب أن ن

شارك  ن ة ال َّ ل ، والمح  اإلنج ن دون أن ن  بها.  ل
 
ي ا  12 ام الذات الح ع البوق أمامها ، اح  تق ة ال س ة ، الف دائ دمرنا: غش روحنا ال قنا و ع مكن أن  قلل ء واحد فقط  لذي 

ة ،  قوة النخ  م من شأن أي قوة أخرى غ  لل  أو حبٌّ ا سل والضعف وال  ال ي إ
ِّ
 تؤد ب المفرطة ال ا د وال ع التقال ن ن

ك أا دي ات " (رسالة من ف َّ تنا من خالل مضاعفة اآلل  تعرقل مس ات ال وقراط  منه للعمل ، أو الب اق للتحدث أ  لتوَّ وزانام إ
ار  َّ روا ، األّول من أ  سوال  ). 1841أم

 مما  13 ادلة  ة المت انت مشاعرنا األخ  أعضاء المؤتمرات: "لطالما  دة ب كة. لحول العالقات الج نا الراسخة والمش طالما رس
ة ، مصدر قوة  ة ، مع زمالة األعمال الخ

ِّ
ساطة االجتماعات وأجواءها الود انت   األعضاء.  مة ب ة و سادت هذە الصداقة الحم حي

س العام الثالث ،  ة " (الرسالة الدورة للرئ دا نا منذ ال  ). Adolphe Baudon  ،1848لجمعيَّ
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ا  منصور نا  تدر  تحس ء   لِّ ل   ق  علينا اع،  ال  هذا ب مثل
ُّ
 تجن  أجل ، 14من ِّ ار أمر ص  األف اين  ت  إن .

نعدام  قارب العداء و
ُ
اقة وت ة ول َّ اعات من دون مح ثار مثل هذە ال

ُ
ن عندما ت نا. ل ومستحسن، من دون إزعاج جمعيَّ

ة  للغا  مؤسفة  مرحلة  إ  وصلنا  قد  نكون  أننا  أعتقد  المؤهالت 15العطف،  دون  قادتنا  من د  العد ار  اخت  تم .

ة  مجاال 16المناس لة ،  عض المش من جذور   الواقع، ت مة.  دارة األزمات والحوار والَحْو ة و لوماس ت مثل الد
امل.  ال نا  ، وهذە مسؤولي  المناسب ح

َّ
ار المرش   اخت

 قد  ة ال الت المعقدة أو الصع  مواجهة المش خذە 
َّ
جب أن نت عندما تكون لدينا أي شكوك حول الموقف الذي 

شأ، نحتاج  اننا. ت عة م  الس س  من المؤسِّ فعله، أو أيٍّ ان مار منصور دي بول س سأل أنفسنا عما   أن  ساطة إ ب
ات  17هل نفّعل الفضائل المنصورة ادئ وأساس ا؟ هل نفهم م ، أم نضع هذە الفضائل جان  خدمة المحتاج

مكن التغلب ي؟  ة والعمل الخ َّ  االمح   النظام، أم أننا نخلط ب أن نكون محاط ل هذا، إذا سمحنا ألنفسنا    ع
ة، أال  َّ  الجمع  من االنضمام إ ال هوادة. ولنتذكْر هدفنا الرئ نا   خدمة ق مان والرجاء،   اإل ة المسيح،  َّ مح

ة.  َّ ح ة المس َّ س من خالل ممارسة أعمال المح
َّ
 وهو أن نتقد

 
اب، مصدر فخر لنا  3.3  الش
 

  ةإ َّ  الجمع  لوجودهم  خالص امتنا م 
َّ
 فروع مار منصور دي بول، أود أن أتقد تمون إ اب الذين ي . ال 18الش

  اب (تراوحت أعمارهم ب عهم ش عة، جم  الس س  تذكروا دائما المؤسِّ دا. عاما) ، لم  38و  18تفقدوا األمل ا
 دائما أفضل ما ل موا

َّ
 وقد دا اط أ اإلح ، شعروا  اب المنصورِّ  الش  قادة كونوا ون ل ابنا مدعوُّ  ش ة. َّ ديهم للمح

 .
ً
 مألون فروعنا فرحا وحماسا ورحمة

   وحبِّ ة َّ  والمح  والعدالة
ِّ
 الحق س ع  ُيؤسَّ  "الذي ش األخوي  التعا  إ  يتوقون ة. َّ  الجمع  حا اب هم الش

ة" َّ اب تلك العو 19الح جد الش ة، سوف  َّ  كنف الجمع  .  ساعد ع ة و اة المنصورَّ  تمنح الطاقة للح امل ال
شجيع والمساحة  ْون دائما الدعم وال

َ
تلق س العام، س  أمس الحاجة إليها. لذا، افهموا أنه من هذا الرئ دعم من هم 

                                                            
 ذعض الموا  14

ِّ
حد نا   وجود جمعيَّ ران ع

ِّ
دو أنهما يؤث بها عند قبول أعضاء جدد: "هناك خطران ي

َّ
جب أن نتجن   اته. األول قف ال

 هو أن اجتماعاتنا  ة. والثا ـــع المساعدة الماد ـ  توز شاطها ع   قت  مخطط لتقاسم المنافع، و  ساطة إ قد  هو أنها قد تتحول ب
 ح اهتة ا  تصبح مملة و ، جول جوس س العام الثا  " (رسالة دورة من الرئ ف المبتدئ خ  
ٍّ
 ). Jules gossin ،1847د

 
 لل  15 س ه دائما أال   التواضع ، والحرص الذي نول اب نمو ونجاح الفروع المنصورة  من أس تهنئة أو عن روح التواضع واإلخاء: "ت

  ان ، ونع عد أنفسنا قدر اإلم التواالثناء ، ون   م شمها. هل ما زلنا مل
ّ
 نقد ة ال  الفوائد الصغ ل الفضل ع ضع الذي مارسه هللا 

س  اج   س العام الرابع، أنطون ق؟ " (الرسالة الدورة من الرئ سونا بتفوُّ  .(Antonin Pagès ، 1895مؤسِّ
 
ذ أعمال الفروع: "الصفات الرئ  16  يتم بها تنف قة ال الط ما يتعلق  : الطابف ع  س الف  بها رئ جب أن يتح   ة ال ع الودود ؛ س

"  حذر من منطلق تصال استمرار  ا ، العمل  . وأخ ع وأعضائه وللفقراء ؛ كرە لروح الروت قدة للف
َّ
ل المودة الصادقة والمت (دل

ة، َّ  )1845الجمع
 
 هللا   17 ته" (الرساعن أسس العمل المنصوري: "التواضع والشجاعة والثقة  َّ ل معا أساس مجتمعنا وأرض ش   لة  الفضائل ال

   ، جول جوس س العام الثا  )Jules Gossin  ،1846الدورة من الرئ
ب أن الفروع   18 د من الطالب ، من المع ث يوجد العد عض المدن ، خاصة ح   اب: " حول الحاجة الماسة ألعضاء فروعنا الش

 الش ست لخ  أسِّ ل من األ ال كون لديها عدد قل ا ما  فة ، غال انة اللط  الد ة ضمن أوا َّ  المح قائهم  عضاء اب ومن أجل إ
ة ، ومن المناسب لنا االستفادة َّ د "مشتل" الجمع التأ   ات  ل  ال شاؤها   إ  يتمُّ  من المؤكد أن الفروع ال اب من هذە الدماء  الش

مكن    ة ال دة الق س العام الثالث ، الجد ل عام "(الرسالة الدورة للرئ  ) . Adolphe Baudon  ،1851أن تجلبها إلينا 
 
 األرض" ،   19 ون ، الرسالة العامة "السالم  س يوحنا الثالث والع  45§القد
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ة. سامحوا أخ نا الحب  أمس الحاجة إليها ولجمعيَّ م تجاە من هم  ام  ال طاءنا، والصوت والوقت. أشكرم ع
دنا،   ما ُيَوحِّ م ع ة، وركزوا طاقت س لديهم دعوة منصورَّ  المجالس من أشخاص ل شأ  ل ت ة مشا لغوا عن أ وأ

م.  م. دعونا نثق  ة، نضع آمالنا ف َّ  الجمع ة   أدوار مهمَّ ا لتو  واستعدوا ق
 

 الحنان والتعاطف والشجاعة 4.3
 

ة   جمع   شط  علينا التغلب صفتنا أعضاء  َّ  يوم، و يتع لَّ ات هائلة  مار منصور دي بول، فإننا نواجه تحد
ننا ما ب طنا، أي ف  مح ساعدهم، أو   هذە  20عليها، إما مع من  مكن التغلب ع ن بنعمة هللا،  نحن األعضاء. ل

: الحنان والتعاطف والشجاعة.  ل منصوريٍّ  خصائص  ات بثالثة عوامل   العق
ا  21نانالح ل  ة للجار، من المستح ة األخ َّ  والمح

ِّ
رم ، ومن دون الود اقة وال ورٌي  فمن دون اللطف والل

ة)  ة والالهوت  تحقيق الفضائل (األساس  
ً
ة ا صع م حنانا كب

ِّ
قد جد المنصوري الذي ال   س ة. َّ  المح ممارسة
ن ومار منصور دي بول  اآلخ س كون من الصعب ألوزانام والمؤسِّ  الفقراء وس صعب االستماع إ . من دون الحنان 

عانون    الذين  ألولئك  المشورة م  تقد ة َّ ف  ك  الرسالة 22معرفة  سماع  
ً
ة  صع  سوف تجد  الحنان،  دون  من .

ا ما  ، والذين غال ا من القادة المنصورِّ
ّ
ما إن كن َّ فة، وال س قلوب لط ف  َّ ة. علينا أن نت ضة  المنصورَّ ق مون  ح

ورة.   ال اعات غ ة جدا، مما يولد الخالف وال  ق
ة  َّ ل  الم ارة  ال ل خاص  ش اة 23ظهر التعاطف   ح  عندئٍذ مدى المعاناة  ح أ لمس األعضاء بوض  إذ  ،

افح األطفال  ث  ة المنصورة، ح ــــع االجتماع  المشار ضا   التعاطف أ . يتج ار السن المحتاج  وك والمر
 إجراءات   أي  ة،  العالقات الداخل   ضا ن التعاطف واضح أ  ل ة. اتهم اليوم  ح  المحن   للتغلب ع ضا أ
مكننا   الهيئة اإلدارة للمجالس. من دون التعاطف، ال   أعضاء الفروع، أو  ل المثال ب  س ــها، ع ة وتجار َّ الجمع

 . ا.  أن نكون أعضاء منصورِّ صبح شخص ما منصور ا أن  ل عمل ن، من المستح ان اآلخ إن لم نضع أنفسنا م
  س ة. الشخص الذي  َّ مكنه ممارسة المح  ال  ة. األنا َّ سان ة واإل َّ ء. إنه أساس العالقات الخ ل  التعاطف هو 

مار  دو أنه  ي؛ فقط ي مارس التضامن ال ة ال   تحقيق مصالحه الخاصَّ ة إال إذا إ َّ ذ أعمال خ مكن تنف سها. ال 
قها التعاطف.   س

                                                            
جب أن  20   ) وال ننا نحن المنصورِّ ة" (ب َّ ة للمح كة الثان  "الش  إ كة األو هنا أود دائما أن أش من تتعاون مع الش  (المتعلقة 

"   كتا امل  ل  ش  عن هذا  ة  والعدالة]Apasionados por la caridad y la justiciaساعدهم). تم التعب َّ المح  " [شغوف 
ا ،  ان . 2017(مدرد ، إس ا  اإلس  ) ، الصادر عن المجلس الوط

 
 الَمِس   "21 ِ ظ َما 

ْ
 َوع

َ
ان  

ْ
ِإن
َ
 ف ِ  َما 

ٌ
كة

َ
 
ْ
ت
َ
ان  

ْ
ِة. ِإن َّ  َما ِللَمَح

ٌ
ة َ ْسِل

َ
 
ْ
ت
َ
ان  

ْ
رَ يح. ِإن

َ
ُموا ف مِّ

َ
ت
َ
، ف

ٌ
ة
َ
اٌء َوَرأف

َ
 أْحش

ْ
ت
َ
ان  

ْ
وح. ِإن   الرُّ َّ  َح ِ

ئا َواِح  ْ
َ
َن ش ِ

َ
ت
ْ
ٍة، ُمف

َ
س َواِحد

ْ
ف
َ
 ِبن
ٌ
ة
َ
 َواِحد

ٌ
ة َّ ْم َمَح ُروا ِفكرا َواِحدا َول ِ

َ
ت
ْ
ف
َ
  دات َ ع، َحاِسِب

ُ
َواض

َ
ْل ِبت َ ُعْجٍب،  ِ ٍب أْو 

َحزُّ
َ
ئا ِبت ْ

َ
 ش
َ

ُم َ 
ُ
ْعض

 َواِحٍد إِ  لُّ ْل  َ ِسِه، 
ْ
ف
َ
َو ِلن

ُ
 َما ه  َواِحٍد ِإ لُّ ظُروا 

ْ
ن
َ
 ت
َ
ِسِهْم . 

ُ
ف
ْ
َل ِمْن أن

َ
ض
ْ
ْعَض أف َ ضا. ال ْ َن أ

َ
َو آلخ

ُ
   َما ه

َ
ا ف

َ
ْم هذ ْن ِف َ   ل ِ الِفكُر الِذي 

  ل ضا." (ف ْ  أ
َ
ع ُس َ  )5‐1،  2الَمِسيح 

 
ساعدهم" (  22    المنظمات ال ارك تجاە أولئك الذين يتألمون محسوسا  ة الم ح انة المس كون حنان الد  أن  َّ ك " نتم دي ف

 مجلة" شور  عنوان "مخاطر الصدقة" الم  مقال  ل   elle EreLa Nouv ، "29أوزانام ،   )1848ن األوَّ
 
ي ، الذي   23 سة فقط لدعم الفقراء والتعساء ، من خالل العمل الخ ة مار منصور دي بول مكرَّ عن التكتم: "جهود أعضاء جمع

ة  فعال  الخفاء ، تكون أ ة  شطة هذە الجمع انت أ لما  ا لإلعجاب. و مة رائعة و تواضعا مث ه ح ي  عملها ا جلبون إل لخ
 ،  ا الوون الثالث ع ا ف معاناة األفراد "(ال  ). 1885وتخف
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اء وأنظمة العالم، لدرجة   مواجهة األق ون وضعفاء  ء. نحن صغ مكن فعل أي  ختاما من دون الشجاعة، ال 
ماننا وسالمنا وأملنا ل مع إ دا مواجهة مشا مكننا أ مبتكرة . تمنحنا الشجاعة الروح ال24أنه من دون الشجاعة ال 

  ع ة وعدالة. أن تكون شجاعا   أخوَّ حث عن مجتمع أ  ال الة،  ة وفعَّ جاد حلول سلم  نحتاجها إل ة ال داع واإل
حث عن طرق مختلفة لممارسة  ساعدهم ، وال م األفضل لمن   تقد ة دائما   نطاق واسع"، والرغ  ع "التفك

 ت ة. جاب  إ  نتائج  وتحقيق ة،  الخ دا األعمال  أ شعَّ   ط لن َ  أو المح ن  فالعضو الح الحماس.   زدهر الشجاعة
ة، وأن تكون شخصا مليئا   أن تكون صاحب رؤ ع . أن تكون شجاعا  ح والقلب العاط  من الف  تأ الشجاعة ال

 وراء الرفاە المادي س  تغضب، وأن  ضا أن تعرف م  أ ع ة. أن تكون شجاعا    األمل والمثال والمعنوي والرو
 أن نكون شجعانا.  ع ال  ل فعَّ ش ة  َّ  خدمة المح اها   أعطانا هللا إ  ألبناء هللا. إن وضع المواهب والقدرات ال
  ع المسيح،  س اسم رنا  حنان وتعاطف وشجاعة،    بع المسار المنصوريِّ اء، ن  إذن، أيها اإلخوة واألخوات األعزَّ

 تواضع  سان األ  ا وحاجة. اإل
 

فو . 4  عام جول د
 

ة 1.4 قة أدب  مسا
 
اير  8  ل  2021ف ع األوَّ ة الخامسة ، "الف َّ ة الدول َّ قة األدب  المسا طلق المجلس العام العال فو".  ‐، س جول د

 َّ  والمهن ة َّ  الشخص اة  الح  عن  معروفة  أو غ دة  جد ل  تفاص  تقدم  ال ة  األدب  المقاالت أو األعمال ا ة س
ع الجم ل، وتوسُّ ع األوَّ  الف  نموِّ  مساهمته  ط الضوء ع سل   اإلضافة إ فو،  ة لد َّ ة والعائل ة حول والمنصورَّ َّ ع

 العالم. 
اة   ح س فقط ع ة، ول َّ ــــخ الجمع  تار عة   الس س ة المؤسِّ  أهمِّ  ع ك  ال يواصل مكتب المجلس العام العال

دي اوي أنطوان ف  الط ضا  ن وأ د، ول ِّ ل ج ش سه   دعوى تقد س ك أوزانام ، أعظم مثال لدينا، والذي 
سة ن ن تجاە ال اد اآلخ ة.  25مساهمات الروَّ سان  واإل  والمحتاج

ل  ع األوَّ ة "الف قة الدول  منحت  ‐عتقد المجلس العام أن المسا قاتها ال فو" ستكون ناجحة مثل سا جول د
نا وأعمالهم، جوائز للمنصو  س اة مؤسِّ دە: فهٌم أعظُم وأفضُل لح ط ما ن الض  من مختلف أنحاء العالم. هذا هو  رِّ

ــهم  عن عي
ً
قها. 26وصفاتهم وفضائلهم ، فض  تأمل رئاسة المجلس العام تحق ة ال َّ س  . وهذا هو أحد األهداف الرئ

 ا  ع  متاحة  ستكون  ال اك  اإلش وط      مذكور  هو  العام ما المجلس    الخاص و  اإلل لموقع
)www.ssvpglobal.org ،قة قات السا  المسا لة القادمة، و وفقا لإلرشادات المستخدمة   األسابيع القل   (

                                                            
 وضوح     24 ل أ ش كشف هللا  مة.  ات العظ  وجه الواج  تصمد  ة ال

َّ
 من تلك القلوب الهش

ً
 جما ئا أ دە " ال أعرف ش ا عن 

ل  ونز  صنعوا من ال ُ  وشك اال  عمل أصحاب تلك القلوب ، الذين لم  أنهم دائما ع اعا  عطوا إنط ُ سالم. من لحم ودم ، والذين  س
ك أوزانام ، مقال" مخاطر روما وآ دي جرأتهم "(أنطوان ف ال القادمة سوف تتفاجأ   األج

َّ
 أن الخجل، غ ون  مالها "، يتهمهم المعا

دة"  اط  10"، عدد  Le Correspondant ج  ). 1848ش
 
 جمعّ حول دعم ال  25 ن   االضطهاد. ول  خضمِّ سة أن تهلك، وقد نمت دائما  ن مكن لل ة: "ال  ك اثول سة ال ن ة لل َّ ضة مار جمع

 عن َّ  ع ة ال  هذا الصدد، الرغ  جرأة. لنتذكر،   إخالصا و األ  المدافع سة أ ن جب أن تجد ال ا بيوس منصور دي بول ،  ا ها ال
 عا   س ا 1925م الحادي ع ة مار منصور دي بول" (الرسالة الدورة للرئ َّ ع لجمع  العالم ف ة  ل أبرش   شأ   أن ُي لعام السابع ، 

س ،  ج ي دي ف  ). 1931، ه
 
ارس ،   26  الفقراء" ( ك أوزانام: عالم ب دي ظهر كتاب "ف ُ  ، المسار ال2003 هذا الصدد ،  ار شول ف ج ط س) ، من تأل

ة مؤكدة َّ م اد مة ومعرفة أ هم ثقافة عظ  الرغم من امتال ن ، ع  اآلخ س  ألوزانام والمؤسِّ
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ة َّ  منح جوائز نقد تمُّ  م 27س ق    نحن ع ن وكذلك لفروعهم. اب الفائ
َّ
ت  السنة لل   اد  العمل األ  أن ن

صة لـ   قأ  Devauxالمخصَّ مت سا
ِّ
د
ُ
 ق  مستوى األعمال ال كون ع  Lallier) وBailly de Surcy )2017  ‐س

اة هذا  ‐) ) 2020( Clavé)  و2019( Lamache)  و2018( ة لالهتمام من ح ل مث ات وتفاص م م
َّ
قد ث  ح

  ان مهما جدا  ة.  الرجل الذي  َّ ــخ الجمع ــ  تار
  ادي لـ الت حول الدور ال  مقاالت وتأمُّ ا ل  Devauxندعو جميع المجالس العل ة،   َّ س الجمع ة تأس  عمل

ذلك مع المجلس  ساهمون  ة والمنصورة، ف م اد ة واأل ة والمهن ة الشخص اته وعمله، من الناح  دراسة ح وتحف
العام  دء   ال فو تحت األضواء. تحت عنو  2021العام   ان د

  ح مكتب المجلس العام أنه   يتم 2021انون األول   8ق فو"، ة لجول د َّ ــــخ إختتام "السنة العالم ، وهو تار
  ضا،  فو. أ سنا د ار لمؤسِّ  جميع أنحاء العالم، كتذ ات  َّ ل األبرش   قداس الشكر  ر  27االحتفال  ت ، 2021أ

ة لو   الذكرى السن  الفروع. أي  ة  َّ ته، وتقرأ فقرات عنه كقراءة روح  الفروع أن تتذكر قصَّ جب ع  فاته، 
س   المعجبون بهم، ألن تأس ك  ف  ومحب عة معروف  الس س  العمل لجعل المؤسِّ يواصل المجلس العام الحا

ا  جماع
ً
ان عم ة  َّ ــــخ 28الجمع  تار   ة   األهمِّ ساوون  عهم م كون ، وجم ذلك س ام  ة. إن عدم الق َّ الجمع
 . ة ظلم كب  مثا

 
فو؟ 2.4  من هو جول د
 

  فو  د س  ل سوا  فرا  جول  Jules‐François‐Louisولد Devaux  18    (يوليو) وز   1811تمُّ  كولومبي
Colombières      الدراسة دأ   ب،  والدە طب  Collège Royal(فرسا). اين    Caenسن الع     عام . ن،

1830  س ك أوزانام والمؤسِّ دي ف   ة األو  للمرَّ ث إلت  جامعة السورون، ح ارس لدراسة الطب    ، ذهب إ
ن   المناقشات. 29اآلخ شطا جدا  كن   الرغم من أنه لم  ـــخ"، ع ـ  "ندوات التار  ، وشارك 
ع  Devaux، أصبح1833 عام  ل ف عة ألوَّ  الس س  صند أحد المؤسِّ ل أم أوَّ ارە   اخت ة. تمَّ َّ ة المح َّ وق لجمع

ل اللمَّ  عته لتحص ستخدم ق فا،  ان ظ ة مار منصور دي بول.  َّ  صندوق لجمع ل أم عدها أوَّ ما أصبح  ع  ة للف
 األخت  ف المجموعة ع ة. وهو الذي عرَّ َّ  ا Rosalie Renduاألسبوع  وافقت ع ة، ال َّ لفور ، من بنات المح

عرف  ان  فو  ح أن د  أمس الحاجة إليها. من المرجَّ ة للعمل مع من هم  اهم ، وأظهرت لهم طرقا عمل  نوا ع
ة.   َّ س الجمع ل تأس دا ق  ج  األخت روزا

  ارس عام فو   د  غادر جول  الطب،  دراسة مل  أ  أن   1839عد   ستقرَّ لدة  Normandieل     نورماندي،
Trivières ف  ت ف مؤقتا عن ممارسة الطب. سافر  Honfleur. مارس الطب 

َّ
عد وفاة والدته، توق هونفلور. 

 ميونيخ  فو  ة. عاش د َّ ع للجمع س ف ث حاول من دون جدوى تأس ا، ح  ألمان ا، وخاصة   أورو  أنحاء عدة  إ
فو  Maretوعمل هناك مع األب  ل من المعلومات حول د ة ماره. هناك القل  العاصمة الفرس   َ

ِّ
و
ُ
ب. ت الحب

ر)  27يوم  ت ل (أ  عاما.  69عن عمر يناهز الـ  1880ن أألوَّ

                                                            
ا  27 م الم  سمحت للمجلس العام بتقد ة والمتواصلة ال  مساعدته السخ ا ، ع طال  إ ول  فأة شكر المجلس المركزي لجنوب الت

ل عام.    ن   للفائ
د عن ال  28 ارس لمعرفة الم ) "  القرن التاسع ع ة مار منصور دي بول  َّ  كتاب "جمع  جمعتهم، ير سة ال اتب ) لل2003مؤسَّ

Matthieu Brejon de Lavergnée  .ه  ماتيو بروجون دي الفرن
 
ا الذي    29  أوم اثل ة  ات اته وعمله" ، لل  جامعة السورون: ح درك أوزانام ، األستاذ  ته عام  كتاب "ف   نجد مع ثروة ، 1876كت

  سخة المصحَّ ال شدة    ع األول نو س الف ة تأس  عمل ادة أوزانام   عة وق  الس س  المؤسِّ ل، العالقة ب ة من التفاص حة كب
اتب  ل وال ها الزم

َّ
 أعد ة، وال ان اللغة اإلس   Francisco Javier Fernández Chentoوالمعلقة  سكو خافي س نتو، فرنانديز شفرا

 مدرد عام  ت   2017و
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نتاجات  . 5  اإلس
 

الال  ا   الناس تواضعا، مكت ة المنصورة، لصالح أ س منصور دي بول، نجد شعار المهمَّ ة القد َّ  علم جمع ة  ع ن ت
"Serviens in spe  األمل؟ أمل"الخدمة ع ة  َّ  شعارنا؟ ما عالقة برنامج الجمع ارة ع  أمل. لماذا تظهر هذە الع

  ماذا ؟
 

ة 1.5 مان والمح  األمل واإل
 

د من المقا  العد ش ة.  َّ لة األمل الالهوت ة لفض  كب
ً
ة مار منصور دي بول مساحة  لجمع س النظام العال الت كرِّ

لمة    ام والمالحظات إ  المادة واألح ل المثال، تحت عنوان "الدعوة المنصورة"، فإن األمل  1.2أمل.   س ع
اع المسيح من خالل خدمة   هم ات ون، طلق عليهم اسم منصورُّ  الذين  ة،  الجمع  أعضاء  "إن دعوة  جدا: مهمٌّ

اَمهم من خالل اال  ظِهر األعضاء ال ُ رە.   حنانه وتحرُّ شهدون ع   التا ، و . المنصور المحتاج صال الشخ
ِّ
ون ت ُّ

 األمل "  خدمون 
ة،   والروحان ح،  والف  الخدمة، ة:  المصطلحات التال  مع جَمع

ُ
 ت  فإنها ة،  الدول  القاعدة    رجاء لمة  ظهرت  م

صف  الذي  ة، ك اثول  ال سة ن  لل ِّ م المس  التعل  إ ند قائمة المراجع هذە س   ة. َّ  والمح مان،  واإل  والدعوة،
ة. ا مان والرجاء والمح نا من هللا): اإل ِّ  تق ة (تلك ال  لفضائل الالهوت

د اة األ وت السموات والح  مل  نرغب بها  ة ال َّ لة الالهوت  أن الرجاء "هو الفض  ع م المس  التعل ة  ينصُّ
أنها "الفض ة  ف المح عرِّ

ُ
سة ت ن  وعود المسيح". وال  ثقتنا   كسعادة لنا، واضع  بها نحبُّ ة ال َّ  هللا لة الالهوت

خوتنا وأخواتنا  ة أبناء هللا و َّ مح ة هللا"،  َّ ما نفسنا من أجل مح نا    ق ء من أجل ذاته، ونحبُّ ل  ل  الذين  ق
 أمرنا  المسيح أن نمارسها. 

طان، إحداهما ت ليهما مرت ل، نفهم أن  التفص ة)   (األمل والمح لت  الفض ل هات  بتحل  األخرى: أنا أحبُّ عتمد ع
 األمل، ونطلب  اء، دعونا نركز ع ها اإلخوة واألخوات األعزَّ ساطة. لذا، أيُّ ل   هللا  ة  د اة األ  الح َّ  وأتم ق

 والطاقة حاجة، بنفس التفا م المساعدة لمن هم  
ِّ
ه، 30الخالص ألرواحنا ونقد ش ف اء الذي نع . خالل زمن ال

س منصور دي بول ومثال  فإن األمل  القد  خ األمل، ع   شاركهما. دان اللذان ن وسان الوح رم هما الف وال
  حي مس ة   رحلتنا اليوم  ذلك،  س كذلك؟ عالوة ع  العالم. أعتقد أن هذا صحيح، أل ِّ عة ، سنغ نا الس س مؤسِّ

   لها ،  ات ال ح
ِّ
ل وتحد مكننا أن نواجه مشا دين،  نا، معمَّ  دراس  العمل،  ة،   األ اتنا:  جميع مجاالت ح

س منصور  ة القد َّ  جمع سة و ن  ال  . كوننا  د من الجوانب األخرى  تنا والعد  صحَّ فة،  حث عن وظ  ال
ان.  عض األح   ة تجاە الناس  ة أمل كب خي شعر  أوجاع ونكسات تجعلنا  انا  شعر أح ضا،   دي بول أ

 
 
 
 

                                                            
جب ا   30   ة ، وأشخاصا مجهول َّ  مرئ سوا وجوها غ علمنا أن الفقراء ل ة   األعمال الخ  ع سا ل إضفاء الطابع اإل العتناء بهم ، 

ة: "عندما قال رَّ  َّ  للمح عد الحق شارك معهم ما نحن وما لدينا. هذا هو ال  ن
ٌ
 الدوام إخوة م فقراء ع ن كون ب ، لم تكن هذە "نا:" س

 االجتماعات العامة ،  ك أوزانام ، مقتطف من مح دي ة "(أنطوان ف َّ ارة أمل ومح ل لعنة ع ذە ،   تالم اط ش 1لعنة ألقاها ع
1836   ف  1848آذار  19إ قوم ع103، سجل  SSVP، أرش  ، الذي  جد الرجاء المس ع المسيح ، الدعم  ). وهكذا  س امة  ق

كون م ع المسيح واللقاء معه عندما  س ة  ستطيع المؤمن التوقف عن رؤ وت هللا. ال   بناء مل شارك  جعلنا  ة ألنه  ع  المح
 الفقراء. 
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ب والظالم 2.5  الظالل والصل
 

 مجتمعنا  ان ، و ل م   : "هناك نور وظالم 
ً
 قائ مواسا ة   خ ات، قام أحد األعضاء األ  ، إحدى المناس

ة،  ما للغا ان هذا العضو حك  ، ة  س ال ل المنظمات".     موجودة  شهد األضواء ونواجه الظالل عينها  ف
 إ ا دفع  القناعة والمرو  ممَّ ء الحاجة إ ل  ل  ن ق ة لمنظمتنا، ول ة والسلب جاب  الجوانب اإل    التفك نة 

اتنا.   ح  سنواجهها ال محالة  الت ال  مواجهة المش
شاط   أي  ما هو الحال  عض األوقات األقل مالءمة.  ضا   أ

ُ
دة وشهدت عاطفة شد  

ُ
، شعرت منصوريٍّ   ا  ح

عض الذين ي، نل ضا  اعات. هناك أ سعون فقط إلحداث  مكننا الوثوق بهم، أو  أشخاص من حولنا ال    ت
ة. 
َّ
س لديهم دعوة منصورة حق ــــج ألنفسهم، ول و ة، أو لل اس ل مهنة س  س ة  َّ  ستخدمون الجمع

 ومع الم  التعامل مع األعضاء،   الغة ة  صع سمون 
َّ
 الذين ي عض القادة ههناك 

َّ
 أن ما  ، ع  والمتطوِّ م وظف
به

ُ
 الش م جهودنا وتث ة تقسِّ ق  جروح حق   ث عن هذە الظالل ال

َّ
ة. إنه ألمر مؤلم أن نتحد َّ ال مح فون  ات يت

ما وعد هللا الشعب اليهو  اثر ثمارهم"  ون ، وتت اَر  القادة المنصورون وُ د ُ سأل هللا أن "  أحد.   أيِّ دي؛ ع
ظ 
ْ
َو وَ "ان

ُ
 َوه

ُ
ه
ُ
ْوت
َ
ع
َ
 د

ِّ
ْم. أ

ْ
ت
َ
 َولد ِ  ال

َ
 َساَرة ِ ْم، َو َم أِب  ِإْبَراِه اء، ُروا ِإ " (إشع

ُ
ه
ُ
ت ْ
َ
 َوأ
ُ
ه
ُ
ت اَر َ  َو

ٌ
 NIV(، 2: 51اِحد

وا. "
َّ
 وال تتع اء، وكونوا أمين م: كونوا أق ل إل ، أتوسَّ  مواجهة هذا الواقع القا َو َوالرَّ  لذا 

ُ
. ه

َ
 َساِئٌر أَماَمك بُّ

ِعْب " 
َ
ْرت
َ
 ت
َ
ْف َو

َ
خ
َ
 ت
َ
 .
َ
ك ُ ْ  َي

َ
 َو

َ
 ُيْهِملك

َ
 .
َ
 َمَعك

ُ
ون ة َ ن دا8: 31(ت  عنا أ  ألنه لن يتخ  الربِّ ت  ُ . 31). فلن

ع ذلك، سوف
َّ
وس. عندما ال نتوق

ُّ
 بنور روح هللا القد نط نها س ات، ل  من الصع ث  ال ق  نعا فسح الظالم الط

: للنور. قال 
ُ
وٌر «هللا

ُ
ْن ن َ وٌر »ِل

ُ
 ن
َ
ان

َ
 النور والظلمة .، ف ن  ورأى هللا النور أنه حسن. وفصل هللا ب وما  3: 1" (تك

 ليها)
 

ات  3.5  إرشادات ألجل تجاُوز الصع
 

 ال    والعامل  أن يواصل جميع اإلخوة واألخوات ، وكذلك المتطوع َّ  جميع أنحاء العالم ، القأتم ة  َّ ام جمع
م
َّ
 الفقراء إطالقا، إن م ع ة، دون الح َّ مح ة و

َّ
مود  تواضعا،  وري، نحو األ ت وال ي الثا ا من خالل العمل الخ

، مط  من هللا فقط. كونوا مسالم  تأ ها وال  نمتل انا ال ندرك القوة ال اجاتهم. أح م واقعهم واحت ،  واعتفهُّ
   األسا  النظام عوا  إت  أخرى، ة  ناح  من ة. وقراط اعات والب  ال  عن  إبتعدوا عانون.    من  مع  عطوف كونوا

ة، من َّ  األمور األقل أهم عوا الوقت  ِّ اعات وال تض  ال  حلِّ  إسَعوا إ عة.  الس المؤسس ا  َّ ة ح َّ ة  للجمع َّ دني
تظرنا.  ة. الخالص ي  أوثان

 مختلف أنحاء دعونا  طَهدين 
َّ
ة ودعم األشخاص المض  من أجل حما دة العذراء، شفاعة الس  هللا ،  ع إ ن

 
ٍّ
ئة، ووضع حد ام الب ، واح  من أجل السالم العال  الربِّ ع إ ة. دعونا ن َّ اس ة أو س َّ اب دي العالم، سواء ألس

 ذلك الفقر المعنوي ما    ال الفقر،  أن والماد 32لجميع أش  أيها اإلخوة واألخوات، عا،  نرجو لنا جم . ي والرو

                                                            
د ما   31 ما طلبنا: "ن  عندما ال تنجح خططنا   هللا ، ح  وضع ثقتنا  ك أوزانام إ دي دە هللا ،  دعونا أنطوان ف  الشك. حي

روا ،   سوال  أم ه "(رسالة إ  ثقتنا  طلب منا أن نرى ما  حب أن   أنه  ل ع ط الدل الض  هو  ق ) ، 1844يوليو ،  27عدم ال
ه جلس ف ان   الذي  ر ل ال  ت سمع فإن هللا "مثل األم ال

ُ
دو أن صلواتنا لم   الرغم من أنه ي نها عن ابن مع العلم أنه ، ع ها ، ل

 ذراعيها" (المرجع نفسه).   تأخذە ب
 
س سوى  32 ن هذا ل لهم. ل  حل مشا قة العاملة ، ومساعدتهم ع م خدمة هائلة للفقراء والط مكننا تقد حول الفقر المعنوي: "

ة لل  المهمة األساس ة، وهذە  كون االهتمام دائما هو المنفعة المعن جب أن   أعماالسطح الظاهر.   ال تقت ة، ال َّ ة جمع لها الخ

 جميع أعمالنا" (الرسال ة  ِّ جب أن نجد هذە اإلزدواج  النفوس.  ء للوصول إ ل  ل   ق س نها  ة ، ول  المصالح الجسد ة ع

س الخامس  الون ،  Paul Calonالدورة للرئ  ). 1907بول 
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ة  ل والفضائل المنصورَّ م اإلنج َ م ، ونحمل ِق حزٍم ضد اإلجهاض والقتل الرح اة ونناضَل   الدفاع عن الح   ستمرَّ
 )10:38أينما ذهبنا (أعمال الرسل 

 
 عام إلعادة بناء العالم 4.5
 

 2021 العام  عد التغلب ع  فروعنا ،   ع َّ تع  س ل الوقت الضائع. ض  ة، حان الوقت لتع َّ األزمة الصح
ئناف جميع   اس تمُّ قة. س ضا بهذە الط ف أ َّ ت مضاعفة الجهود الستعادة ما فقدناە. ضمن المجلس العام، س

 عام     إجراؤها ان ي    ال شطة ارس2020األ   د   الجد  العام  مثل افتتاح المقرِّ د من الرحالت  ، والعد
ل هذا  ض عن   السنوات القادمة، بزخم مضاعف. سوف نعوِّ ة)،  َّ ل س العام ووأعضاء اله ل من الرئ ة ( َّ ش  الت

 والخدمة.  د من التفا ث والم  العمل الحث
شاط المج ة و َّ  حي عتمد ع   حاد الدو

ِّ
دا، ألن االت ف أ

َّ
مكن للمجلس العام أن يتوق صاب" ال  "  لس العام ل

 للعالم مثل   نحن المنصورِّ دا.  عنا أ  الصالح لن يتخ نا المطلق هو أن الربَّ قي دة.  ِّ وسات الج الف ل فرد 
 هذا العام 33الروح للجسد اء، فلنكن    2021. لذا، أيها اإلخوة واألخوات األعزَّ  ألوزانام ومدافع  ثابت مخلص

 عن األمل  قيِّ  للجميع سالم المسيح. حق َّ  أتم  واإلحسان والسالم
 

 
 
 
 

ا
َ
ف ما دي أول  َرناتو ل

  س العام السادس ع  الرئ

 
 
 
 

                                                            
33    اغة مقطع من الرسالة إ تو (د Diognetoإعادة ص ون للعالم ما هو الروح للجس120يوجن حيُّ  تقول: "المس ة) ال َّ الد د". م

س   القد ضا إ  هذە الجملة أ عض المؤلف سب   ( Justinي  ). 165‐100جاس
 


