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  2019كانون الثاني  31باريس، 

اء، سالة الدَّوريَّة إلى إخوتي وأخواتي األعزَّ  الِرّ

 أعضاء الفروع في جمعيَّة مار منصور دي بول

 في جميع أنحاء العالم.

 األضواء العالميَّة.تحت   Paul Lamache  بول ال ماش – 2019عام 

 

  التمهيد -1

  مبارٌك سيِّدُنا يسوُع المسيح

اءَ  اُء، طالبي العُضويَّة، العاملين في مراكزنا ومؤسَّساتِنا، المعاونوَن أ ،إخوتي األعزَّ خواتي العزيزاِت، األعزَّ
  في العالم. المنصوريَّةِ  المنصوريِّين والعائلةِ  المساعدوَن الروحيُّون، أصدقاءَ  عوَن المحترمون،والمتطوِّ 

ة الثاللغاية  أنا سعيدٌ  لثِة منذُ أن انتُِخْبُت الرئيَس العامَّ السادَس عَشَر لجمعيَِّة بأْن أكتَُب إليُكْم من جديٍد، وللمرَّ
ه هذه فمار منصور دي بول، إليكم إخوتي وأخواتي  الرسالةَ ي جميع أنحاء العالم، أعضاَء الفروعِ المنصوريَّة، أُوِجّ

ـ  العالميُّ  الَّتي يُحيي فيها المجلُس العامُّ  2019لسنة  (المئة والثمانين) لوجوده، ويحتفُل بالسنِة العالميَِّة  180الذكرى ال
  .1 لجمعيِّتنا الحبيبة أحد المؤِسّسين السبعةِ  )ePaul Lamach( إلى بول الماشْ  لُمهداةِ ا

ين، منذ العامِ  تقليدٍ عبارةٌ عن الرسالةُ الدوريَّةُ  ٍة وواحٍد وأربعين) ، مئ(ألٍف وثمان 1841بيَن الرؤساِء العاّمِ
ر أْن يكتَُب الرسالةَ Emmanuel Joseph Bailly de Surcy) األَخُّ إيمانويل جوزيف بايي دوسورسي ( عندما قرَّ

  كتبها أسالفي. الَّتي حقيقيَّةً من المعرفة،أن نتلقَّى ، سنويا، جواهَر ب الحظُّ  حالفَنا ،األولى.  وُمنذ ذاك الوقت

َن، بطريقةٍ إنَّ هذا التقليدَ  ما، عقيدةً في قلب جمعيَّة مار منصور دي بول.   ، الَّذي أَعتبُرهُ ُمهما جدا، كوَّ
الرئيِس  هذا مقصدُ بأكملها.    المنصوريَِّة العالميَّةِ أتمنَّى، من كّلِ قلبي، أن تعودَ رسالتي هذه بالفائدةِ على الجماعةِ 

  .العاّمِ الَّذي يُرسل إليكم هذه األسطرَ 

منها في  دَِّة أقساٍم أو موضوعاٍت، تُقرأُ أجزاٌء قصيرةٌ أقترح تقسيمها إلى ع نظًرا لطوِل هذه الرسالة 
قتراحاتِكُم على مضمون انتقاداتِكُم واأكوُن فعًال مسروًرا بأْن أستقبَل تعليقاتِكُم ووإجتماعاِت الفروعِ المنصوريَِّة.  

                                                           
وان فريدريك ، في باريس، فرنسا، تأسَّست جمعيَّة مار منصور دي بول.  حضر اإلجتماع كلٌّ من أنط1833نيسان  23في    1

ه ، فليكس كالفيEmmanuel Joseph Bailly de Surcyجوزيف بايي دوسورسي  - إيمانويل ،Fréderic Ozanamأوزانام 
Clavier لويس دورو  –فرنسوا -، جولDoraux فرنسوا الليه ،Lallier بول الماش ،Lamache أوغوست ال تايانديه –، وبيار

Le Taillandier،  
يه " مؤسَّسة جماعيَّة".  أوزانام الَّذي أصبحت دعوى تقديِسه في مرحلةٍ  لون ما نسّمِ سين يشِكّ  متقِدّمة، هو األكثر شهرة سبعة مؤّسِ

ْف بجمعبينهم، لكنَّه لم يرغْب أبًدا في أن يكوَن " الم س الوحيَد ".  في العديد من البلدان يُعرَّ يَّة مار منصور دي بول بأنَّ أوزانام ؤّسِ
، فيما يعمُل، على تسليط  امُّ وحَده قد أسَّسها.  فهذا ليَس عدًال، وغيُر ُمْنصٍف لألصدقاء المؤِسّسين اآلخرين.  يعَمُل المجلُس الع

اد ،  ف إلىبإنشائِه مشروعَ : " السنُة العالميَُّة" وهوفرصٌة ممتازة لالضوِء على مسيرةِ ودوِر جميع الُروَّ وحياةِ وعمِل  تراثِ  لتعرُّ
ذين ، بوحي إلهّيِ، عرفوا كيف يُحبُّوَن الُفَقرا ذين أرسلهم هللا والَّ روا أن يعملوا بشكل ملموس وأفكاِر جميع هؤالء الرجال الَّ ء، وقرَّ

  للسعي إلى القداسة، ولبناء عالٍم أفضل.
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الَّذي أُنِشَئ  Cgi.circularletter@gmail.comولهذا الغَرض، يُرجى إرسالها إلى العنوان اآلتي : هذه الِرسالِة.
يًصا    الستقبال تعليقاتِكم.خّصِ

إخوةٌ  اهبالة قد أوحى لي من جهة أُخرى، أَودُّ أْن أُذِكّركم بأَنَّ العديدَ من المواضيعِ الُمدرجِة في هذه الرس
في جميع الفروع، وقد  داولُهاتًال، عه يُظِهُر أنَّ الرسالة قد تمَّ، فوأخواُت من جمعيَّتنا. وهذا يجعلُني سعيدًا جدًا لكونِ 

  م وبروحِ المشاركِة.تمَّ التوقُّف عندَها باهتما
ا بيَن المتطوعين َن، ولكن أيضً على التأثير الرائعِ الَّذي حقَّقتْه هذه الوثيقةُ، ليس فقط بين األعضاء العاميل أشكر الجميعَ 

  نين في العمِل المنصورّيِ.و، اإلكليروِس والصحافِة الكاثوليكيَِّة والمعاوالموظَّفين
  

ٍة أثناء  أَنتهُز المناسبةَ  ألطلَُب منكم، وبإلحاٍح، أن تذكروا بعَض األسماء في صلواتِكم الُمعتادة، وبخاصَّ
صلُّوا للمنصوريِّين الَّذين قبلوا مساعدتي في الخدمة العالميَّة في المجلس العاِمّ، ألجلي،  إجتماعات الفروع.  صلُّوا

  ، ليكونوا قِدّيسين. 2صلُّوا للقادة المنصورِيّين، وعلى حِدّ قول أوزانامالمجالِس العُليا، َؤساِء وإداراِت رُ صلُّوا ألجل ال
  

 ،عن طريق أعمال المحبَّة ،سمه ، من تعزيز اإليمانِ أ، ب، كي نتمكَّنَ شرور هذا العالم هللا عنَّا جميعَ  ليُبعدِ 
في جمعيَّة مار منصور دي بول، الصداقةُ بين األَعضاِء، والتضامُن  نِ اعدالبُ ِن فيما بيننا وبين الَّذين يتألَّمون.  هذا

من غير انقساٍم،  ،ونحن نصِلّي كي نستطيَع، دائًما أن نُتابع هذا الطريقَ   .يُشِكّالن توقيع المنصورِيّين ،مع المحتاجين
َل النَّاِس، فليُكْن آخَرهم أو ِصراعاٍت أو نزاعاٍت، وكي نستطيع معًا، إتِّباَع كلماِت يسوَع : "َمْن أرادَ  أْن يكون أَوَّ

  . 3لُهم "َجميعًا وخاِدًما 
  .2019عوا جميعًا بقراءةِ رسالتِنا الدَّوريَِّة تآمُل أْن تستم
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اختاروني ن الَّذين لمنصوريُّواها إليَّ اإلخوةُ ، أوكلَ كلَّ يوٍم أدرُك عظمةَ ونُبَل المسؤوليَّة الَّتي، ديمقراطيا
.  إنِّي  ،مسؤوليَّةَ هذا المركِز األساسّيِ  لَ ألتحمَّ  يَاِت الضخمة  ،ائيخطأَعي حدودي وأَ أال وهو الرئيس العامُّ والتحدِّ

، ة وأربعًا وخمسيَن منطقةً إقليميَّةً مئ /154في اإلعتبار أَنَّه يَضمُّ   ذي أبعاٍد عالميٍَّة، مع األخذِ الَّتي تواجه إدارةَ مجلٍس 
ولهذا  لرئيٍس واحد.ة / ثمانمئة ألِف عضٍو.  إنَّها مسؤوليَّةٌ هائلةٌ بالنسب 800.000فرعٍ، و  ألفَ  / خمسينَ  50.000

نةُ من رجاٍل ونساٍء وشبَّ كوالقيادةُ الجماعيَّةُ المُ  ،عالميَّةُ السبب لدَينا الهيكليَّة ال اٍن وبالغين، من القاَرات الخمِس، الَّذين وَّ
  شاركتي هذه الصالحيَّاِت والمسؤوليَّاِت في إدارة اإلتحاِد.وافقوا على م

  

سمح ويسَمُح  ي باريس،فاِء، ومن موظَّفي مركز المجلِس العاِمّ األعزَّ ن ُب من المتعاونيالُمحبَّ وهذا الدَّعُم 
يناِت الَّتي سيتِمُّ دمُجها والتحسجمعيَّة مار منصور دي بول حتَّى انتهاِء فترةِ ِواليتي، وبإدخاِل التجديداِت  لي بقيادةِ 

أَندهُش دائًما بكميَّة  ،ويَّةَ عندَما نكتُُب التقاريَر السن .للمجلس العامِّ  إن شاء هللا، في الروتين اليومّيِ  ،في المستقبل
اللَّجنة والدَّائِم ، والِقسم   ،ها بفضل الدَّعم غير المشروِط من المجالس العُلياإنجازَ حادُ الَّتي استطاَع اإلِتّ  اإلنجازاتِ 

 رِ العاِمّ) ودوائ سلماليَّ الثابت للمجل(مجموع الدَُّوِل الَّتي تُقِدّم الدَّعَم ا /Concordatوالمعاهدة / التنفيذيَّة الدُّوليَِّة،
.  إنَّ جميع القادةِ الَّذين يعملون في األقساِم صناالستشارةِ و في هيئٍة إستشاريٍَّة الدوائِر ، أو وع القراِر في المجلِس العاّمِ

هداِف المرسومِة في ُخطَّتِنا ُمتفانوَن للغاية، ويُظهروَن إلتزاًما كبيًرا لتحقيق األ ،أو تنسيقيٍَّة أو في أّيِ خدمٍة أخرى
قتصاديَِّة شاريع بواسطِة الموارِد اإلمعًا نمضي قُدًُما ، معًا نسعى إلى تحقيق عدٍد أَكبََر ِمَن الم اإلستراتيجيَّة الدُِّوليَّة.

  والبشريَِّة الُمتاحِة.
  

                                                           
  ).2018كتاب "أنطوان فريدريك أوزانام" : " نموذٌج ومرجٌع " (خوسيه غارسيا.  بورتو، البرتغال،    2 
  35، 9مرقس     3
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لةً  ني أن أضَع الئحةً ابإمك ِة لإلدارِة الحاليَِّة، لك ُمطوَّ سترسَل كثيًرا، سأذكر بعًضا أ، ال يباإلنجازاِت الُمهمَّ
ِة، مشروعِ  "جمعيَّة مار منصور دي بول  أكثر"مثمنها فقط،   العمل على ،SSVP Plus ل ِخدمِة الَوساطِة العامَّ

نام، الِحفاظُ على العالقاِت تقديِس أوزا دعوىْهرجان األفالِم والسنواُت الموضوعاتيَّة)، المَؤِسّسين السبعِة (مِ  إِستذكارُ 
مشروط للشبيبِة، المساعدةُ األخويَّةُ ، الدَّعُم غير الالدُّولّيِ والتعاوِن فاِق وفاِقّياِت الإلِتّ  صُ فرَ الالجيِّدة مع الكنيسِة، 

ريب، التعاوُن الوثيق مع العائلِة ِة والتدئوحدات التنش للمساعدة والتعاون)، تحديثُ  ة (التوأمة واللَّجنةُ الدُّوليَّةالدُّوليَّ 
، 2019نأمل في العام  . هاإتخاذَ  العامُّ  رُّ المجلسُ المنصوريَِّة.  هذه من بين العديد من المبادراِت األُخرى الَّتي يُسِ 

مار منصور دي بول،  ِة لجمعيَّةِ عالميَّ ال واليتنا، أْن نصَل إلى مرحلِة نُضجٍ في اإلدارةِ ونحن نقترُب من منتصِف 
  مجلٍس أعلى. أيُّ  الَّتي يتبنَّاها ُممارساِت الجيِّدةِ الوذلك بإغناِء تَجربتِنا من 

باِت سكتوأحِمُل معي ُكلَّ هذه الم ثيَر،كفي كِلّ زيارةٍ قانونيٍَّة رسوليٍَّة أقوم بها إلى البُلدِن الُمختلفِة، أتعلَُّم ال
من أجل أن أَضعها َموضَع التطبيق غلى الُمستوى العالمّيِ.  فرحلتي الحديثِة إلى أفريقيا، مثًال ، ذكَّرتني أنَّه يمكْن 

 نا مِكنُ يُ  الفقراَء.  ألنَّ هللا يمنُحنا اإلبداَع الالزَم، واإلقداَم لنَخدمَ  ممارسةُ أعمال المحبَّة بقليل من الموارد اإلقتصاديَّة،
عةٌ يمكنها أن َجيبِ  فياحدًا وبأعماِل الرحمِة من غير أْن نمِلك فِلًسا  المباشرةُ  نا. نصيحةٌ جِيّدةٌ ، يدٌ صديقةٌ، كلمةٌ مشِجّ

  .4تكوَن كافيةً لتقِدّم للمحتاجيَن أشياَء رائعةً 
  

نُشُر نعلى مدار العاِم س. 5تأسيِس المجلِس العامِّ / مئٍة وثمانيَن عاًما على  180نحتفُل بِذكرى ألـ  هذا العامُ 
ادالعديدَ ِمَن المقاالِت والتأمُّ  سينا الُروَّ الَّذين إقترحوا إنشاء هيئة ُعليا  ،الِت والمعلومات عن الفكرةِ الرائعِة لمؤّسِ

يِّ  ِر َمجلس اإلدارةِ السابِق. ثمرةَ  هكذا ُولد المجلُس العامُّ للفروع المنصوريَّة.   6لرعايِة النمّوِ النَّوعيِّ والكِمّ   تطوُّ
 بة لجمعيَّة مار منصور دي بولاستراتيجيٍَّة بالنس  أْن أتكلَّم على أربعِة مجاالتٍ في هذه الرسالة الدوريَِّة أََودُّ 

  التنشئةُ والتدريُب، الشبيبةُ ، اإلعالُم / التواصُل، إنتشاُر الجمعيَّة.  :
  

بالنسبِة للمجلِس العاِمّ، فهو يحتلُّ المرتبةَ  أهميَّةً كبيرةً  والتدريبِ  موضوع التنشئةِ : إن لِ  التنشئةُ والتدريبُ  -أوًال 
، ولكِلّ األعضاءِ  ب المستمرُّ .  ولتحقيق هذا الهدف أَنشأنا " األولى بين النقاِط العشِر للخطَِّة اإلستراتيجيَّة : " التدرُّ

، ا إقليميا لهذا الغرِض / اثني عشَر مندوبً  12الَّذي يعتمدُ على دعم  .دريبِ والت نائب الرئيِس العالميِّ للتنشئةِ  مركز
. اِب اإلقليميِّين للرئيِس العالميِّ جمعيَّة مار منصور دي  تدريب فيعتبُر المجلس العامُّ اليَ  يعملوَن بالمشاركِة مع النُوَّ

  ي الكبير.عالميٍَّة للتعامل مع هذا التَّحدِّ هيكليٍَّة  ولهذا السبب قام بتطوير ،بول أولويَّةً ُمطلقةً 
  

                                                           
ذين أصبحوا مؤِسّسي هكذا شكر فريدريك أوزانام أيمانويل بايي على نصائحه الحكيمة وعلى مرافقته الشباب الجامعيِّين الَّ    4

ر مَن الحماسِة "( رسالة لم يكن يمتِلك هؤالء الكثير من الموارد اإلقتصاديَِّة، لكن كان عندهم الكثير دي بول" وجمعيَّة مار منص
  )1843تشرين الثاني  3انام إلى بايي دوسورسي زأو
ات، وفي تكامٍل مستمّرٍ مع النظام والُمثُ   5 ر ِل العُليا ِلضماِن نمِوّ جمعيَّة مار منصور دي بول في مختلف القارَّ للمؤِسّسين السبعِة قرَّ

يَّات مع مجلِس باريس، إتُّخِذ هذا  لتقاسُِم المسؤول،ِ في البداية ،إنشاءَ المجلِس العامِّ  1839تمُّوز  14أسالُفنا في اجتماعٍ انعقد َفي 
ٍة  / اثنين وعشرين  22يس و ر/ ستة عشر فرًعا في با 16. في هذه الحقبة كان في الجمعيَّة 1839تمُّوز  21القرار في جمعيٍَّة عامَّ

ل اجتماع للمجلس األعلى لم يحصَ خارجها، إالَّ أنَّ أ ٍر ، في وَّ . نجد تفصيل هذه 1840ل كانون األوَّ  27ْل إالَّ في وقٍت مؤخَّ
  )(جمعيَّة مار منصور دي بول في القرن التاسَع عشرَ   Mathieu Brejonالمعلومات في كتاب ماثيو براجون 

  
وز  Geuranger )5 في رسالٍة إلى صديِقه غارنجيه    6  نَّ نتائج هذا الفرعِ ) يقول إيمانويل بايي : في نهاية األمر، إ1833تمُّ

.  في القرن التاسع عشر " مدهشةٌ، تتخطىَّ كلَّ توقعاتِنا".  نوصي بقراءِة الكتاب " فريدريك أووزانام " : إلتزام مثقَّف كاثوليك يِّ
  جيرار شولفي".

F. Ozanam : L’engagement d’un intellectuel catholique au XIX siècle (Gérard Cholvy) 
ل). 6،  5، 4الفصول    تغطي الحقبة الَّتي ُوِلَدت فيها " ندوة المحبَّة " (فرع الجمعيَّة األوَّ
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التدريُب " الَّتي تشملُ  السابقِة سلسلةً ممتازةً من وحداِت التدريِب عندما أَصبحُت رئيًسا، تَسلَّمُت من اإلدارةِ 
وبلغاٍت  عالميِّ اآلن نحن بصدِد إضافِة موضوعاٍت جديدٍة إلى البرنامجِ الوالشامل" (أو التنشئةُ العالميَّة الشاملة)، 

اَل بالركائَز الَّتي َوَضعها مؤِسّس   . 7الجمعيَّة وُمتعِدّدٍة، من غير أْن نفِقدَ االتصَّ
تَّع الشباُب بحِقّ التصويِت، ويحظوَن أولويَّةٌ أُخرى لإلدارِة الحاليَِّة. في هيكليَّة المجلِس العاّمِ يتم هي:  الشبيبةُ  ثانيا
ألطفاِل والمراهقين هي في الواقع بدوٍر قيادّيٍ.  إنَّ نيابة الِرئاسِة العالميَِّة لشؤوِن الشباِب وا يقومونو ،اٍم خاّصٍ مبإهت

وزَ ِخدمةٌ تتعزَّ  م العالميُّ للشباب في جمعيَّة مار " اليو ُز تدريجيا ، وتُنتُج الكثير من الثماِر.  لقد اخترنا الرابع من تمُّ
و شاُب ، وه/Pier Giorgio Frassatiطوباوّيِ بيار جورجيو فراسَّاتي / منصور دي بول" ، تكريًما لذكرى ال

يَّة الَّتي أصاب 24منصوريٌّ إيطاليٌّ تُوفَي عن عمر  ته بعد زيارتِه عائالٍت / اربعٍ وعشرين سنةً بسبب المشاكل الصِحّ
  ُمحتاجٍة.

  

معيَّة مار منصور دي اإلجتماع الثاني لشبيبة جد المجلُس العامُّ قفي العام الماضي ، في َسلَمْنكا إسبانيا، ع
ةً أُخرى من التقدُّم ُخطوةً إلى األماِم لتعزيِز عمِل نيابِة الرئاسِة  لدَُّوليَِّة للشبيبِة. أثناء هذا الحدث ابول، حيث تمكنَّا مرَّ

ِب.  لقد اتيجيَّاِت الشباحديد استر/ اثنا عشر عضًوا جديدًا إلى الفريق العالمّيِ لدعم المجلِس العاِمّ في ت 12، إنضمَّ 
تَهم واست لونكبيٍر ، حيُث أظهَر الممِثّ  كان الحدُث بمثابِة نجاحٍ  هم.  وفي غضوِن عدادَهم وتفانيَ الوطنيُّون عن الشبيبة قوَّ

  بيبِة.الثالِث للش عالمّيِ لو الشبيبة المنصوريُّون في اللقاء الممثِّ  جُح مرةً جديدةً خمِس سنواٍت سين
م المجلُس العامُّ الدعَم الكامَل للمنصوريِّين األوالد، والمراهقيَن والشباِب البالغيَن، ألنَّنا مقتنعوَن بأنَّهم يُقِدّ 

فَرص التبادِل بين الشبابِ من مختلِف المجالِس العُليا، حتىَّ يتمكنُّوا  الُمفيد تكثيفُ  ِمن.  سيكوُن لتجدُِّد جمعَيتنا مصدرال
ساِت الجيِّدِة فيتعلَّمون ويُعلِّمون.  سيكوُن من المثيِر حقا بالنسبة للدَُّوِل أْن تعمَل على تطوير هذه ِمْن تبادِل الُممار

  .8دصوريِّين في الغالقادةَ المن اليوم سيُصبحونَ  انُ شبَّ ف المبادرةِ لصالحِ جمعيَّة مار منصور دي بول،
  

ةً من ميزانيَّ أَودُّ أْن أنتِهَز هذه المناسبةَ ألطلَب مَن  تِهم لدعِم أنشطِة الشبيبة.  فُهم المجالِس أن يُخِصّصوا حصَّ
لموادِّ الترويجيَّة واإلعالنيَّة، اعين ، للدَّوراِت التدريبيَِّة، ونشر في لقاءاتِهم لضِمّ المتطوِّ  بحاجٍة إلى مواردَ ماليَّةٍ 

ةٌ لتعزيِز أعماِل المندوبيَن إنَّ هذه المواردَ م ،وعلى كّلِ حالٍ والسفِر إلى البُلداِن، والعديِد من االحتياجات األخرى.   همَّ
  ر.دبين التم ِص التَّهاني إلى المجالِس الَّتي إعتمدْت ، بالفعل ، هذا النوعَ لبيبِة.  أَتقدَُّم بخاشعن ال

  

َر ال وز يومَ ت، الرابُع من بلدٍ ، في كِلّ مجلس العامُّ العالميُّ أْن يكونَ من هذا الُمنطلق قرَّ ع للشبيبة في  مُّ " تبرُّ
َل المبالُغ الَّتي تُجمُع إلى " صندوق الشبيبة في ج معيَّة مار منصور دي جمعيَّة مار منصور دي بول"، على أن تُحوَّ

بتغذيِة خواِت سيَسمُح ةِ واألندي يقيٌن أنَّ كرَم اإلخوبول" الَّذي يُديره المجلُس األعلى (أو ما يعادله) في كِلّ دولٍة. ع
ِة بشبيبة مار منصور دي بول. شكًرا ل لكافيِة لتعزيزِ هذا الصندوِق بالموارِد ا دعمكم !  سيتمُّ جمع األنشطة الخاصَّ

لِ  وز  التبرعاِت في اجتماع الفرعِ ما بين األوَّ   لهذه الفترةِ. ، أو في التاريخِ األقربِ 2019والسابعِ من تمُّ
  

اَح النجاحِ في ِمحوًرا آخَر رئيسيا : يُمكننا أْن نَؤِكّدَ أنَّ ُمفت: يُشِكُّل ألتَّواُصُل ، بالنسبِة للمجلِس العاِمّ  ألتَّواُصلُ  -ا لثً ثا
.  واألمُر ال يختلُف في "" و "التخطيِط اإلستراتيجّيِ الشاملِ ألتَّواُصِل الفعَّالِ  جمع وبين "الفي  الُمنظماِت يكُمنُ 

جمعيَّة مار منصور دي بول في  ، وتأملُ ارةِ،  إتََّخْذنا ُخطواٍت كبيرةً بول.  ِخالَل هذه اإلدجمعيَّة مار منصور دي 
 َم المجلُس العامُّ بإجراء مزيٍد مَن التحسيناِت على عمليَّات اإلتِّصاالِت، وبشكل خاّصٍ في نشرِ والعالم كافَّةً، أْن يق

                                                           
اَد السبعة الشركاُء المؤسِّ  ل الرئيس العالميُّ الحاليُّ استعمال ُمصطلحِ " المَؤِسّسون " عوًضا عن "ِضّ يُف   7 سون " كي يضع الروَّ

  في المستوى ذاته من األهميَِّة في تاريِخ الجمعيَّة.
،هدُف الجمعية األساسيُّ هو أن تكوَن مجموعةً أو جمعيَّةَ تعاوٍن ُمتبادٍل بين الشباب الكاثوليك   8 ، حيُث إيجاُد الصداقِة والدَّعمِ  يِّ

إسبانيا ، الّذي يقترُح  –ألعلى س ال.  المج) Laical ،2000المسيحيَِّة" (نصٌّ منشور في القسم الثالِث من كتاب قُدوةً ومثاال للعائلة 
يسيَن آخرين.وتأمالٍت ، وصلواٍت ،    قراءاٍت روحيَّةً وتقويَّةً ، ُمهداةً للسيِّدة العذراء ولقِدّ
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التطوير.  وبفضِل اإلتصاالِت الممتازةِ في المجلِس العاِمّ، يُمكُن لجمعيَّة  قيدُ  مبادراتٌ هناَك و ،البرامج والمشاريعِ 
. ىمار منصور دي بول أن تعمَل بشكٍل أفضَل على المستو   العالميِّ

ه مدريد ، قد قام بعمٍل ممتاٍز.  ونحن سععالميَّ إنَّ فريق اإلتصاالِت ال و وبما هبالعمِل الَّذي أُنجَز  وِن للغايةِ يدة، ومقرُّ
ْت إعادةُ ت  إليهبيَّةً وتثقيفًا.  وقريبًا سيُضاف الموقعِ العالميِّ بالكامِل، فأصبح اآلَن أكثَر جاذ صميمقَيدُ اإلنجاِز.  لقد تمَّ

 أخرى.  كما سيُضاف تدريبيَّةٌ  جمعيَّة مار منصور دي بول، وموادُ مزيدٌ من المعلوماِت والوثائِق الجديدةِ عن تاريخِ 
ومن البُلداِن المنصوريَّة.  مَن المجلِس العامِّ  أوزانام " الَّتي تجمُع األخبارَ  هو " شبكة ديدٌ ج ٌر آخرُ إلى الموقِع مصد

امِ  ةُ صورةً جِيّدةً عن األنشطِة ْشرلنَاتنقَُل جميع أنحاء العالِم، وأن  يف للغايِة أن ترى العمَل المنصوريَّ  إلهتمامَ ا ثيرُ يُ  مَّ
  بول.في جمعيَِّة مار منصور دي 

الجوائَز للفيديوهاِت  2019أيلول  6في  " ، الَّذي سيقِدّم َن السبعةُ وهرجان السينما عِن " المؤِسّسلقد أطلقنا للتَِوّ مِ 
مَّ إدخاُل العديد مَن األعماِل السمعيَّة والبصريَِّة. تِ يالتاريخيَّةَ لتأسيس الجمعيَِّة. نأمل أن  األوقاتَ  يواألفالِم الَّتي تُحي

/ المئِة وثمانيَن سنةً على وجوِد  180يندرُج هذا المهرجاُن ِضمَن مجموعٍة من الُمبادراِت لإلحتفال بمروِر الـ 
.  يتِمُّ قبول المشاركات حتىَّ  ْفقا لقواعِد المسابقِة الَّتي وَ  /2019/ الخامس عشر من أيَّار  15المجلِس العاِمّ العالميِّ

  سيُحِدّدها المهرجان.
ِة للمجلِس العاِمّ الَّتي ستعقدُ في بورتو،  سنةهذه ال   Porto-Portugalودائًما في ُحزيران ، وخالل الجلساِت العامَّ

من أنَّ هذه  تعزيز الطابعِ الجماعيِّ لتأسيس جمعيَّتنا. وُكِلّي يقينٌ لبعة " سنُطلق أُغنيةَ " المؤِسّسين الس البرتغال،
  ها في جميعِ األحداِث المنصوريَِّة في أرجاِء العالِم.دُ ستُحِقّق نجاًحا كبيًرا ، وسيتِمُّ إنشا األغنيةَ 

ِت الموافقةُ عليه عام  / ألٍف وتسعمايٍة وتسعٍة وتسعيَن، والَّذي أصبَح  1999إنَّ الشعاَر العالميَّ الرسميَّ الَّذي تمَّ
 لتواصِلنا ووحدتِنا.  هذا وقد وافَق المجلُس للتِوّ على تحديٍث بسيطٍ  ى/ ألفاِن وواحٍد، هو أداةٌ أخر 2001ساريًا منذ 

َل إدخالَ  ميمصللتَ  لشكوى شائعٍة تلقَّيناها في كِلّ مكاٍن  هذه المبادرةُ  تستجيبُ   اسم البلِد خارَج الدائرِة الزرقاء. ليُسِهّ
.  ونأمل أْن تحترمَ  عارِ استخداِم الشسيتمُّ قريبًا توزيع دليِل . حال  ، واآلن وجْدنا لهااهُ نرْ زُ  الدُّوُل التعليماِت  العالميِّ

يَُشِكُّل  " الّذي الُحبِّ  " هرمُ  ناهو دليٌل واضٌح على احترامِ لعنه ونننشَره  أْن نستخِدَم شعاَرنا ونُدافعَ والنماذَج عنه.  
  ل.اإلنسانية في قلِب جمعيَّة مار منصور دي بو تِ اقالالشرَط األساسيَّ للع

إلطالِق فيديو مؤسَّسيِّ عالميِّ لجمعيَّة مار منصور دي بول ، فالفيديو الَّذي نستعمله اآلن تمَّ  نخِطّطُ  2019في العام 
 .تحديثِ الباَت يحتاُج إلى  تبدُّل اإلحصاءاِت،نظًرا لديناميَِّة الحياِة، ولوهو / ألفين وثالثةَ عشَر  2013إنتاُجه عام 

 ،األعمالِ  ادِ روَّ تتواصُل معها مثل على الفيديو الجديد أن يقِدَّم جمعيَّة مار منصور دي بول إلى مختلِف الجماهير الَّتي 
سيكوُن  .عاِت اإلجتماعيَّةِ ووالكنيسِة، والمانحين ، والحكوماِت والهيئاِت الخيريَّة، باإلضافِة إلى غيرها مَن المجم

هذا اإلنتاجِ بعدَّةِ  الخمَس دقائَق، لكنَّه غنيٌّ بالصوِر، وباأللواِن والموسيقى. سيتِمُّ تصويرُ  الفيديو قصيًرا، ال يتجاوزُ 
  لُغاٍت، ونأمل أْن يكوَن ذا فائدةٍ ُكبرى للجمعيَِّة كِلّها.

والرسائِل الدَّوريَِّة إالَّ إذا ساعدِت المجالُس العُليا في نشر هذه األخبار والمقاالِت  كلُّ هذا الُجهِد لَْن يكوُن ُمجديًا
.  فهذه الشراكةُ أساسيَّةٌ ، وهي قبلَ  الضوَء على اإلِتّصاِل الَّذي  ، تُسِلّطُ  ءٍ ُكلُّ شي واألفكاِر الَّتي ينشرها المجلُس العامُّ

  مؤِسّسينا. إرثِ يس ومع رنُقيمه جميعًا مع با
  

إلدارات آخَر الجمعيَِّة بفضِل المشروعِ " جمعيَّة مار منصور دي بول أكثر " ، يُعتبُر نجاًحا  نتشارِ اتوسَُّع إنَّ  رابعًا :
ا يسمُح لنا، ويَّتنا.  لقد قُمنا بإعادةِ هيكلجمع توافِر بة المشروع، عيَّنَّا مديًرا جديدًا، َحجْزنا ميزانيَّةً سنويَّةً مناسبةً، ممَّ

، Liberia –.  لقد َوْصلنا إلى ليبيريا  على األقلَّ انٍ دبل ةَ لى شبكِة المحبَِّة، خمسَ ا عأْن نُضيَف سنوي  ،هذه الشروطِ 
وألبانيا، ونعتزُم الوصوَل إلى مناطَق جديدةٍ من العالِم، ونكتفي بذكِر بعِض البلداِن منها، مثل الغابون،  وقبرصَ 

، واليونان.  شكٌر كبيٌر للمجالِس العليا الَّتي دعمْت  Iles Caïman –المغرب، الرأس األخضر، جزر كايمان 
  المجلَس العامَّ في توسيع انتشاِر مؤسَّستنا في أرجاء العالم !

ائي جمعيَّة مار منصور ًرا ضروريا لتنفيِذ المشروعِ "دو ،/ اإلثني عشر نائَب رئيٍس إقليمّيٍ عالمّيٍ  12الـ  ،إنَّ ألعزَّ
  ين يُحِدّدون الفُرَص لتوسُّعِ الجمعيَّة.دي بول أكثر" ، فهم الَّذ
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 بعِض البُلدان بزياراٍت إلىن أقوَم ، في المستقبل، أا أن أُشارك في هذا المشروعِ بأنوي شخصي  2019في العام 
.  كما يُفرحُ  اِب الرئيِس اإلقليميِّ الَّتي تُمثِّل ُشكًرا  في المحبَّة " ، جاءُ ميداليَِّة " الر ءِ ني أْن أُبلغَكم عن إنشابمعيَِّة نوَّ

 ،ُم بخدماٍت إنسانيٍَّة واجتماعيَّةٍ علنيا مَن اإلتحاِد العالمّيِ لجمعيَّة مار منصور دي بول تُقِدُّمه إلى الهيئاِت الَّتي تقو
ٍة في البلداِن المحتاجِة.  العام  وتاري هذا اإلعتراَف بالجمي 2018وبخاصَّ ا الهيئةُ ، تسلَّم نادي الرُّ  الَّتي سيختاُرها ِل.  أمَّ

ترِسلَها  العُليا أنْ  لمجالِس ل الَّتي يُمكُن ها إستنادًا إلى التعليماتِ ، فسيتِمُّ اختيارُ 2019لتلِقّي الميداليَِّة العام المجلُس العامُّ 
  .2019شباط  العاّمِ قبلَ  إلى المجلِس 

  
  التوصيات إلى المنصوريِّين -3

ها إلى قلب كِلّ المجلُس العامُّ نقلَ  في العالِم حامًال رسالةَ سالٍم ، ومحبٍة ووحدةٍ يودُّ  اأْن أزور بُلدانً  ِة هللا استطعتُ بنعم
هُر كيف تُساهُم جمعيَّة مار ُت أْن أرى العديدَ مَن األعماِل الرائعِة، الَّتي تُظنْ المنصورِيّين.  في رحالتي هذه ، تمكَّ 

األمثلِة على القداسِة بين  .  لقد شاهدُت العديدَ منضَل وأكثَر مسيحيَّةً ناِء عالٍم أفمنصور دي بول، بشكٍل فعَّاٍل، في ب
ا أعطانا فرًحا عظيًما ألنَّ هؤالءِ  هم : القداسة ألنفسهم الناِس يبحثون عن االهّمِ في حياتِ  اإلخوةِ واألخواِت، ممَّ

يها َعبَر التب ِة الَّتي نؤدِّ   عِب هللا.الرجاء والخالص لشير بشولآلخريَن في المجتمعِ، عن طريِق المهمَّ
فاِت والمواقِف الَّتي يجُب تجنُّبُها ، فهي تب من جهٍة أخرى استطعُت أْن أالِحظَ  عدُنا عن هللا، وتقودُنا، بعَض التصرُّ

ة مار منصور دي بول ، هي اإلدانِة الروحيَِّة.  فكما نعلُم أنَّ الغايةَ األساسيَّة لجمعيَّ  عالوةً على ذلك، إلى دروبِ 
ُص لُّ ن العالِم، يجُب التخفيها والَّتي الحظتُها في بعِض المناطِق م المرغوبِ  غيرَ  ، لذا فإنَّ األوضاعَ األعضاءِ  قداسةُ 

  منها بالكامِل.
  

  على المنصوريِّ أْن يكوَن نوًرا 
كم هكذا قُدَّاَم فليضْئ نورُ  "ال يوقدُ ِسراٌج ويُوضُع تحت المكيال، ءَ ، على النوِر أْن يُضيالمسيحكما يقوُل ربُّنا يسوعُ 

  الناس... "
بطريقٍة خجولٍة أو صامتٍة.  فا يدعونا  يُمارَس هذه الرسوليَّةَ  أالَّ  ال يخجل المنصوريُّ من أداِء شهادةِ اإليمان، يجبُ 

ٍة ، بما نحن  9العالم " لنكوَن " ملُح االرِض ونورُ  الَّذين حتَّى الناس   ،10يَن ملتزميننا علمانيِّ عليه، بصفتِ وبخاصَّ
حياةِ  مار منصور المحبَّة، وأُسلوبَ  ظرةَ وةَ لمريَم ، ونَلالمسيحِ والمالمَح الح يَروا فينا َوجهَ نلتقيهم ، من حوِلنا ، 

للبشريَِّة الَّتي تعيُش في الوقِت الحاضِر ُحرمانًا نا ذلك سنكوُن في الحقيقِة، نوًرا اآلخرين.  إْن فعلْ  أوزاناَم والمؤِسّسينَ 
  شديدًا ِمن قيِم العائلِة والمحبَِّة واإلنجيل.

  
  قُدَوةً في التسامحِ على المنصوريِّ أْن يكوَن 

التقليديَّة هميَّةً ُمتجِدّدةً، فباإلضافِة إلى الخصائِص أالَّذي نعيُش فيه، يكتسُب دوُرنا  11غيِر الُمتكافِئ ناعفي مجتمِ 
يتِنا (  انيِّ وغير الُمتساِهِل)، الصبرُ لِم األن( في هذا العا نحتاج إلى خمسِة عناصَر إضافيٍَّة، وهَي : التسامحُ ِبتْنا  ،لُهِوّ

                                                           
  15 – 5،13ى متّ    9

إخفاقاِته ( ...) هذه هي الكرمة، هذا و" فهو عالُمنا بقيمه ومشكالتِه بهمومِه وآمالِه، بانتصاراتِه  " يجب إذًا أْن نواجه هذا العالمَ    10
الميذه، أْن يكونوا ملَح األرِض تهو الحقل الَّذي ُدعَي إليهما المؤمنون العلمانيُّون ليعيشوا رسالتَهم.  فيسوع يريد لهم ، كما لجميِع 

ةُ الَّتي ارتكبْت اليوم بحِقّ كرامِة اإلنساِن : ا ْر أيًضا باالنتهاكاِت العديدةِ ...) فلنفكِّ ) (15-13.5ونوَر العالِم (متى  أليديولوجيَا، القوَّ
رشاُد ميَّةُ، غزو وسائل اإلعالم اإلجتماعيَِّة " (اإلالتكنوقراطيَّةُ العل / ِنظاُم ُحكم التقنيِّين اإلقتصاديَّة، األنظمةُ السياسيَّةُ الالَّ إنسانيَّة،

  هم في الكنيسِة والعالِم. لقداسِة البابا يوحنَّا بولس الثاني).دعوةُ العلمانيِّين ورسالتُ –-الرسوليُّ " العلمانيُّون المؤمنون" 
الواقعيُّ لهذا الوضِع، وهذا جتماعيَِّة هي الحلُّ عندما نتكلَّم على المساواِة اإلجتماعيَِّة، مَن الُمهِمّ أْن نتذكَّر أنَّ عقيدةً الكنيسِة اإل   11

عهم ليكونوا دعاةَ هذه العقيدة اإلجتماعيَِّة لدى شرائِح المجتمِع كافَّةً،  بالتحديد ما بشََّر به أوزانام.  والكنيسةُ تُحضُّ العلمانيِّين وتُشِجّ
.  فالمنص بب قدرتِهم الكبيرِة على وريُّون ، بسوليس في مجاِل التبشيِر وَحسب ، بل في مجاِل العالقاِت اإلنسانيَِّة على األخِصّ
، ومعرفِتهم العميقِة للواقِع، ُهم أفضُل َمْن يشهُد ، ويختبُر وينشُر التعاليمَ    اإلجتماعيَِّة للكنيسِة. التباُدِل اإلجتماعيِّ
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الٍم فردّيٍ، الودُّ (في عه)، ِة (في محيط إجتماعّيٍ حزيٍن وُمنقسٍم على ذاتِ بلٍق وسريع الحركِة)، روُح الدعاقعٍ مفي مجت
)، وجهٌ مبتسٌم (في محيٍط عديِم اإلنسانيَِّة وكئيٍب).  فهذه الشروط ُمضافةٌ إلى مالمح المحبَِّة، مغروٍر وتنافُسّيٍ 

ٍز، وكي نخدَُمهم بشكٍل ذين يتألَّموَن وَمن هم في عوكي نتمكَّن من احتراِم الَّ  هي المفتاحُ  12والفضائِل المنصوريَّةِ 
  .13 أو الروحيِّ على المستوى المادّيِ  اءً أفضَل، سو

  
  بال قيٍد أو شرٍط :  على المنصوريِّ أْن يكوَن الساخطَ 

ن اهتماماِت جميِع َع، وهو جزٌء ممالمجت" بالرجوعِ إلى شعوٍر يتحدَّى أستخِدُم، هنا، الُمصطلَح "الساخط َ
العالم كما  نا قبولُ نُ عن الحياةِ واإليماِن والُكتب المقدَّسِة، ال يُمكِ  ،بإخالٍص شديدٍ  ،ِعندما نكوُن ُمدافعينَ  المنصورِيّين.

جئينَ  قضيَّةِ هَو، وال الخضوُع لمبادئِه.  في  مبالين  أن يكونوا غيرَ  ،والُمهاجريَن ال يستطيُع المنصوريُّون، أبدًا الالَّ
لدُ عقراراِت السياسيَّةَ الَّتي، ِعَوًضا نهم، ُمطلقًا، أن يدعموا الأو ُغرباَء عن معاناةِ قريِبهم، وال يُمكِ  ن حِلّ الُمشكلِة، توَّ

فَ المزيدَ مَن العوائِق، وتُ  ُج التطرُّ يحتاج العالُم إلى السالِم. والرسالةُ المنصوريَّةُ تذهُب ، . َف الراديكاليَّةَ المواقِ و ؤِجّ
  .14على وجِه التجديِد، في هذا اإلِتّجاِه، وفي تعزيِز ثقافِة السالمِ 

مَ  ،باستكانة ،نا أبدًا أْن نقبَلَ ال يُمكنُ  عن وسائِِل اإلعالِم والمدارِس، وعن السياسِيّين  رَ ِم المسيحيَِّة الصادِ يَ على القِ  التََّهجُّ
لدينا هو مثاٍل  المسيح. هنا أعظمُ  ها يسوعُ إقترحَ  الى العالم تختلف تماًما عن تلك الَّتي الَّذين يدافعون عن رؤيةٍ 

  لبَّى دائًما نداء هللا للدفاعِ عن الكنيسِة واإليماِن.الَّذي  15نامأوزا
 علينا أْن نكوَن المبِشّرين باإلنجيِل ، عامليَن بإحتراٍم وتفاٍن تجاهَ الَّذين يتألَّمون، وُمنِدّدين أيًضا بكِلّ أشكاِل القسوةِ 

ِف  واإلقصاِء والتمييِز بين البشِر. نحن نعيُش ، في الوقِت الحاضِر، وفي جميِع أنحاِء الكوكِب، عصَر التطرُّ
ا يوِلّ  ُمقِلقةٌ هي   بحاجٍة إلى المزيد من الصفاِء.نحنُ دُ الخوَف والغضَب بين الناِس. والغموِض وعدِم اليقيِن، ممَّ

، مثل النقِص في المحبَِّة  الُمشكالُت الراهنةُ سِف واقعيَّةٌ. لكنَّها مَع األ ى هذا اإلِتّجاِه،اإلجتماعيَّةُ الَّتي تُشيُر إل الظروفُ 
جئيَن، األنانيَِّة الَّتي تَُحدُّ من ُمساعدةِ الغيِر (أعماِل ا تجاهَ  لإليثارالالَّ  16واإلجهاِض  ،)، اإلرهابِ الَّذي يطاُل الناَس العُزَّ

ُر الحياةَ  ي نتمكََّن معارِكنا، يخوُضها المنصوريُّون بأجمِعهم ، لكهذه هدَف  أْن تكونَ  يجبُ  .والموِت الرحيِم الَّذي يُقِصّ
  .ِخياَر حياٍة، رسالةَ المسيحِ الخالصيَّةَ ، شهادةِ بالمن أْن نقِدَّم 

  
  :   قد يُخالُف المنصوريُّ اآلخرين لكْن بمحبَّةٍ 

                                                           
ُد، الغَْيرةُ د عليها هي : البساطةُ ، التواضُع، الوحضَّ ه والفضائل الخمسُّ الَّتي نادى بها منصور دي بول نفسُ    12 اعةُ، التجرُّ

اَم الكامَل بفضائل القِدّيِس منصور دي الرسوليَّةُ، فمن واجب المصوريِّ أْن يتبنَّي هذه المواقَف، فمساعدةُ الُمحتاِج تتطلَُّب منَّا اإللتز
ي بول الَّذي ينطوي على توصيَّاٍت نصور دبول ألنَّها تُعِبّر عن حِبّ واحتراِم الناِس األقِلّ حًظا. أقترُح قراءةً ِنظاَم جمعيَِّة مار م

ٍة عن موضوعِ الفضائِل الخمِس.      مهمَّ
 مع التركيزِ  ن هذه الفضائلِ م العديدَ  Lallierه إلى المنصوريِّين ، ينصُح األميُن العامُّ فرنسوا اللييه / في رسالتِ  1837في آب   13

  على اللُّطِف في التعامِل.
   

  .  فال تضطِرْب قلوبُكم وال تفزْع "" سالًما أترُك لكم، وسالمي أعطيكُم، ال كما يُعطيه العالُم أُعطيكم أنا 14.27القِدّيس يوحنَّا    14
الواليات  -(أنديانا Sikinger- 0172نوصي بقراءِة الكتاب " أنطوان فريدريك أوزانام " من تأليف ريمون سيكينجر /    15

والقِدّيس  دَوةً من حياة يسوعَ قُ م يتَِّخذُ بوضوحٍ في الفصِل العاشر (ُمرشٌد وخاِدُم)، كيف كان أوزاناالمتَّحدةُ)، الَّذي ُيظهَر لنا، 
  منصور دي بول.

ي بول الرسميُّ لدعِم الحياِة".  دلس العاِمّ العالميِّ " إعالُن جمعيَّة مار منصور ج، نُِشَر على صفحِة األنترنيت للم2018آيار  3   16
حن ال نبني مجتمعًا عادًال ، وال سالًما نتعارُض مع الحياةِ ! تَ فهذا النصُّ يجُزُم : " نرفُض كلَّ االدلَِّة والتهديداِت، واآلليَّاِت الَّتي 

ٍة األكثِر وقاًرا وبراَءةً من بينهم.  وازدهارا، إذا سلَّمنا بأنَّ ذبَح النا نَّها ليسْت، ولَن تكوَن أبًدا قضيَّةً يُمكننا إِس أمٌر مشروٌع، وبخاصَّ
ي هذا النوعِ مَن التفكير.  ال يُمكُن أليِّ الدفاُع أو التغاضي عنها، أو التأُمل بها.  نحن نعتبُر أيًضا، أنَّه ال يوَجُد تماسٌك أو عقالنيَّةٌ ف

  لحياِة.ااإلنساَن من حقِه في  مَ دول، أو أشكال من الحكوماِت ، أو جماعاٍت ناشطٍة غير دينيٍَّة أن تحرُ  شخٍص أو
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، األمُر بالفقراءِ ندما يتعلَُّق عراٌء مختلفةٌ، وهذا أمٌر طبيعيٌّ يُمكن فهُمه، لكن آنحُن مختلفوَن، لنا ثقافاٌت مختلفةٌ، لنا 
والمنصوريَِّة.  ال يمكُن، نجيليَّة عين إلى الوحدةِ وحِلّ أيِّ نزاعٍ ُمستندين إلى القيم اإلعلينا أن نتَّخذَ موقفًا متقاربًا، سا

َف مث يما بيننا. علينا أْن ف، وباألخّصِ عن سائر الناس مختلفين ْن نكونَ ل سائِِر الناس.  علينا أوال يجُب أْن نتصرَّ
إلكليروِس، ألنَّ هذا نسعى إلى تجنُِّب النزاعاِت في جمعيَّة مار منصور دي بول ، ومع العائلة المنصوريَِّة أو مَع ا

في ِة.  سيَّ مهنيَّة والعائليَّة والكنصيَِّة والَط من السلوِك ال يأتي مَن هللاِ.  على المحبَّة أْن تُسيطَر على عالقاتِنا الشخنمال
ما  ى اآلخرين ونضيفَ إل قِت الَّذي نستطيُع فيه أن ننضمَّ جمعيَّة مار منصور دي بول مكاٌن للجميعِ ، إبتداًء مَن الو

كننا أْن نوِطّدَ " الشبكةَ الثانيةَ لدَْينا ِمن قيمٍة.  إذا واَجه منصوريٌّ الصعوباِت ، يجب أْن يْلقى الُمساعدة أيًضا، هكذا يُم
  للمحبَِّة" الَّتي أذكرها دائًما ، في كتاباتي لكم.

  
  على المنصوريِّ أْن يسعى إلى القداسِة :

قداسِة بممارسة األسراِر اللُكِلّ منصورّيٍ.  أوًال ينبغي أْن يَسعى المنصوريُّون إلى  القداسةُ هي الهدُف المركزيُّ 
شِط في الكنيسِة، وبحياةِ الصالةِ.  فبالتشبُّع من هذه القيَِم ، وبالتدريِب الُمناسِب يقِدُر وحفِظ الوصايا، وبحضوِرهم النِ 

دائًما ألْن نكون قِدّيسيَن ، مع العلِم أنَّه ليَس من   الرحمِة.  فْلنسعَ المنصوريُّ أن يكوَن أكثَر فعاليَّةً في ممارسِة أعمالِ 
كلُّ هذه الخصائِص   ،، أنانيُّون وناكرو جميلِ ونَ مغروروكاملين،  إلى القداسِة.  فنحُن خطأةٌ غيرُ  السهِل الوصولُ 

  17في طريِق القداسِة. هي كنايةٌ عن حجارةٍ 
ةً إلى اإلخوةِ واألخواِت الَّذين عاشوا أوضاًعا شخصيَّ  أريدُ  هَ رسالةً خاصَّ   حرجةً.  ال أحدَ ِمنَّا محصَّنٌ ةً أيًضا، أْن أُوّجِ

عاِب الماليَّة، المرِض في العائلة، البطالِة ، القضايا التربويَّةِ   ، المشاكِل العائليَِّة، اإلنهيارِ ضدَّ الِصعاِب، نظير الِصّ
ن ، وبالتالي نكون، مثَل ها من األمراِض.  الكثيُر من هذه األموِر تحدُث لنا، ألنَّنا أنَاٌس عاديُّوغيرِ  العصبّيِ، أو

مباالةِ ، والخياناِت، والحسرةِ اآلخرين، ُعرَضةَ للشروِر، وخيباِت األمِل، واإلحباطِ  العالِم.  في بيئِة  ائدِ َمكو، ، والالَّ
يات.  وفي عالقاتهم مَع أ العديدَ  ونالعمِل، يواِجهُ المنصوريُّ  أيًضا ، في  خوةُ واألخواتُ  اإلوالدِهم ، يشعرُ مَن التحدِّ

ِد المراهقِة، لسوِء العشرةِ، وغياباِت التهديِد المستمِرّ للمخدَّراِت، ااِخلهم ، بعذد   ِب رؤيِة الشباِب للمستقبل.لتمرُّ
عندنا  ذه األوقاَت السلبيَّةَ، ألنَّ ه نا، هو أنَّنا قادروَن أْن نجتازَ نحن لسنا في مأمٍن من ُكّلِ هذه القضايا ! لكنَّ الفَْرَق ه

اسُ  " بقيادِة روحيُّ المنصوريُّ يُش الالجلدّْينا على األَخِصّ " إنَّما" وحدَهم. من يساعدُنا وليس عندنا "المالئكةُ الحرَّ
تُه، نظيَر المؤِسّسين  القِدّيس منصور دي بول و " جنودُ  ، لويز دو  Renduروندوزالي السبعِة وروالخيِر " خاصَّ

هم من الَّذين يشفعوَن لنا ، وكثيرون غيرُ  Jean-Léon Le Prévostاليون لو برافو -، جانDe Marillacماريَّاك 
ون  نالسنا وحدَ لدى هللا.   ه رسالب، هللا لَْن يتخلىَّ عنَّا أبدًا.  إلى المنصوريِّين الَّذين يمرُّ الصادقةَ تي صعوباٍت ، أَُوِجّ

  .واإليمانَ  والسالمَ  لتنقَل إليكم الرجاءَ 
واألسراِر وعن امتالء الحياِة الروحيَّة المنصوريَّة.  لقد الحظُت وجودَ  أهميَّة الصالةعن كلمةً  وأودُّ أْن أقولَ 

نوا كلَّ ما يساعدمنصورِيّين ناشطين جدَّا، في مجاِل اإلحساِن ال ، يعملون ليؤِمّ ذا المحتاجين، لكنَّ ههم إخوتَ  ماديِّ
الفروع نَّ إدائًما بشكٍل كاٍف بممارسٍة دينيٍَّة تقودنا إلى لقاِء يسوعَ من خالل عمِل الخيِر.   النشاطَ اإلجتماعيَّ ال يرتبطُ 

 فروع ْن نختِزلَ ال يُمكننا، في مفهوٍم ُمبسٍَّط، أ ن، للحياة الدينيَِّة والصداقِة.واإليما 18للصالةِ  المنصوريَةَ هي أمكنةٌ 
في العالم، حيث يكوُن الطلُب في العديِد من األماكِن  للفقراِء. " يقِدّم الخدماِت اإلجتماعيَّةَ جمعيَّتنا إلى "مركِز عملَّياتٍ 

                                                           
نِيّين ورسالتُهم في الكنيسِة والعالِم (السادسة عشرة) مَن اإلرشاِد الرسوليِّ " المؤمنوَن العلمانيُّون " (" دوُر العلما 16في الفقرة    17

  ٍل جميٍل عن موضوعِ القداسِة.")، تحدََّث البابا بشك
 Chrsitianارهايد فخمسة عشَر يوًما مع فريدريك أوزانام" ، من تأليف األخ الفرنسّي كريستيان  /15في كتاب " ِلنصِلّ    18

Verhyed كان للصالةِ مكانُها منذُ اإلجتماِع  األَهمَّ في حياِة الفروعِ  ال المحبَّة، كانْت دائًما الوقتَ نقرأُ أنَّ الصالةَ ، بمعيَّة أعم " :
ِل، وهَي اليوَم تحمي الفرَع في كِلّ إجتماٍع : صالةُ المديِح على النِّعِم المعطاِة، صالةٌ لل لشكر هللا  عائالت الَّتي نُراِفقُها، صالةٌ األَوَّ

،لكن ما ال بدَّ من .الذي يرشدنا والذي نشعر به بيننا .  ال صالةَ من دون والعا ه هو أن تُرفق الصالةٌ بالدَّعِم الماِدّيِّ طفيِّ والفعليِّ
    من غيِر صالةٍ ". عمٍل، وال عملَ 
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لمختلفةَ مَن اعلى الحاجاِت الحياتيَِّة األساسيَِّة ُملحا، يفهُم أْن تَتبنىَّ الفروُع المنصوريَّةُ إتجاًها ماِدّيا، إالَّ أنَّ األنواَع 
  . أكثَر شموليَّةً  مختلفةً وإبداعيَّةً تفترُض رؤيةً االحتياجاِت تتطلَُّب أشكاال مَن الدْعِم 

مها للمحتاجينَ إلى ا ضافةِ باإل، فالرجوع إلى الينابيعِ علينا  علينا أن نحافظَ على األصول  ،لخدماِت اإلجتماعيَّة الَّتي نقدِّ
سينا السبعة لتعاليمِ  َزها، مستندين إلى ثنائيَّةِ  مَؤّسِ ، 19اإلجتماعيَِّة في الكنيسةِ  عاليمِ "، وإلى الت والمحبَّةِ  " القداسةِ  ونُعِزّ

سينا  عن تعاليمِ فَبِقدِْر ما نبتعدُ  ُل إلى جمعيَّة أهليَّة كبيرةٍ للمساعدة اإلجتماعيَّة.  في عدَّةِ بلداٍن بقدر مَؤّسِ رتُها زما نتحوَّ
 ، ُ ، وأدرُك أنَّ جزًءا كبيًرا منها يعودُ إلى نقٍص في التنشئة المسيحيَّة ، كنُُت أُفاجأ ه إليَّ أحيانًا، بأسئلٍة توجَّ

  .والمنصوريَّة
وفيُر التدريِب المناسِب لطالبي توِدّيا إلى جميع الفروعِ المنصوريَِّة في العالِم، بأنَّه من الضروريِّ  طلُق نداءً عليه، أُ 

معيَّة مار جلُجدُدَ في فروعِ اال تستعجلوا في قبوِل المنصوريِّين في قائمِة األعضاِء العامليَن.  همالعُضويَِّة قبَل تسجيلِ 
فوا إلى ِقيَِمنا، وتعاليِمنا، ويُحبُّوها ويت   .بعوهامنصور دي بول : فهم يحتاجوَن إلى الوقِت ليتعرَّ

ا وصيَّتي .  فنحُن 20فهي تتعلَّق بالتربيَّةِ  ،2019 رسالِة للسنةاألخيرة إلى جميعِ منصورِييِّ العالِم، في هذه ال أمَّ
ْلنا على العديد من الجبهاِت سنٍة على نشأةِ جمعيَّة مار منصور دي بول ، قد َعم مئتي /200 ىالمنصورِيّين، لحوال

ِر في القضايا اإلقتصاديَِّة واإلجتماعيَّة، ونعمُل أيًضا على أشكال عديدةٍ وا ٍة على الفَقِر الماِدّيِّ المتجذِّ آلفاِق، وبخاصَّ
، كما الفقر الجغرافيِّ من الفقِر ،  ٍة الفقِر الروحيِّ ، فهذه كلُّها تُضاُف إلى التحِدّياِت الضخمِة الَّتي 21الوجوديِّ  وبخاصَّ

، الُهجرةِ، الُمخِدّراِت، تدميِر البيئِة والعُنِف  مجتمُع المدنيُّ ، مثل اإلنهياِر العصبيِ، الِوحدِة، اإلنحيازِ ِجُهها الايو
.   المدينيِّ

فٍة مْن قِبِل الفروعِ المنصوريَِّة إالَّ بنسبٍة قليلٍة، طالما أنَّ اإلخوةَ واألخواِت شال تزاُل مجاالُت العمِل هذه غيَر ُمستك 
، ال يمتلكو َن دائًما التدريَب والخبرةَ والمهاراِت المناسبةَ للتعامِل مَع هذه المطالِب.  فالحكوماُت والمجتمُع المدنيُّ
ليَةُ، وووكاالتُ   مَن اآلثاِر فِ الُمنظَّماِت غير الحكوميَِّة، والكنيسةُ نفُسها ، يناضلوَن منذُ قروٍن للتخفي الُمنظَّماِت الدُّوَّ

التحِدّياُت  برامجِ الُملطَّفِة ُهنا وهناَك.ولكن من دون نجاحٍ واضٍح، فالعالُج يقتصُر على بعِض ال ،22للبؤِس  ةيئسَّ ال

                                                           
ريدريك أوزانام : هو كتاب " ف مَن المنشوراِت األكثِر إثارةً لإلهتماِم عن عالقة أوزانام بالعقيدِة اإلجتماعيَِّة في الكنيسة:   19

  .Midellin , Colombieالتدريِب في جمعيَّة مار منصور دي بول في ميادلِّين ، كولومبيا،  دة " من إعداد دائرةِ وهه المتعدِّ ُوج
نا الكتاُب كيف أنَّ الرسالةَ البابويَّةَ " " ،  Leon XIIIثالث عشَر " " "الشؤون الجديدةُ " للبابا اليون ال Rerum Novarumيُذكرُّ

مساواةُ، كرامةُ العمِل، األُجر الالئُق ، الضرائُب العتلتقي مع فكِر أوزاناَم عن  ادلةُ، الحُق في الملكيَِّة، التخفيُف مْن : " الظلُم ، الالَّ
  ).7معاناِة المحرومين " (الفصل 

للفروِع  يمكنُ  ها أنشطةً ، يذكر في، أصدر المجلُس العامُّ وثيقةَ ُعنوانها " تدريُب الفروعِ الجديدِة والتربيةُ "1928سنة    20
ين الُجدِد، وعن األشكاِل المختلفِة المنصورِيّ  اإلرشاداِت عْن تجنيدِ  المنصوريَِّة القياُم بها في هذا المجاِل، ويقترُح الكتاُب أيًضا بعضَ 

، وعن الموارد البشريَِّة، واإلقتصاديَِّة للفروعِ، وعن سيِر األعماِل في الفروِع، وعن  خوِة وعن لرجاء عند اإلاألعماِل البِرّ
  بها، فهَي على صلٍة دائمٍة بواقِع الحاِل.أنصُح صموِدِهم.  قراءةٌ جميلةٌ 

  
لشعانين من هذه السنة، وكان )، الّذي احتفل به في أحِد ا2014إقَرؤوا رسالةَ البابا فرنسيس في اليوم العالميِّ للشبيبة (سنة    21

د  ). في هذه الرسالِة، يشرحُ 3.5ملكوت السماواِت " (متى َموضوُعه " هنيئًا للمساكين في الروح، ألنَّ لهم  الَحبُر األعظُم كيف يُجّدِ
" كنَز الحياِة األثمِن حتىَّ أقصى  ركُ نَّه علينا أن نعرَف كيَف نتشاُمضيفًا أ ،ه لكِلّ واحٍد منَّا كي نُصبَح تالميَذ مبِشّرينَ يسوُع دعوتَ 

  ". ِرناالحدوِد الُجغرافيَِّة والوجوديَِّة في عص
 900روَن ، حاليا " فقراء" ، و شخٍص يُعتَب هُر وجوَد ملياٍر وخمسمئِة مليونِ ) تُظ2018إنَّ بياناِت منظَّمِة األُمِم المتحدِة (   22

ضيَن للفَقِر بسبِب الصراعاِت واألمراِض،  ى ذلك، شكالِت.  باإلضافِة إلالبطالِة وأنواَع أُخرى مَن المُ والجفاِف، ومليون شخٍص معرَّ
ع بحلول العام  لحالِة الفَقر المتوقَ عشَر.  من أجِل وضِع حدِّ  الفقِر في العالم ِ همَّ دون سِن الثامنةَ  إنَّ نصَف الَّذين يعيشوَن في حالةِ 

ِة والتعليِم.2030  ب : " اليوُم العالميُّ فالُ يتمُّ االحت ، ووفقًا للبنك الدَُّولي، يتعيَّن على جيمِع الُدَوِل زيادةُ اسثتماراتها في الصحَّ
ضيَِّة الفَقِر، فيما عيََّن البابا فرنسيس قتشريَن االوِل من كِلّ عاٍم، حتى تتمكََّن البشريَّةُ ِمَن التأُمِل في  17في  "، للقضاِء على الفَقرِ 

  ". تشرين الثاني : " اليوُم العالميُّ للفقراءِ  الثامَن عشَر من /18
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تهم. ، ألنَّهم ينعِزلون في أنانيَّ و الَّذين يملكوَن اإلمكانيَّاتِ نوا، أوهائلةٌ ونحن ال نجدُ دائًما الدعَم مَن الَّذين عليهم أْن يتعا
سُ لذلك   التِّفاقاِت التعاوِن واإلتِّفاقاِت القانونيَّة بين جمعيَّة مار منصور دي بول ومنظَّماٍت إجتماعيَّةٍ ، إنَّ جمعيَّتنا تَؤّسِ

   .23أُخرى
ويمكُن  ،شخٍص  مليارِ  مليار/ ملياًرا ونصفَ  1.5أنَّ عددَ الفُقراِء في العالِم يبلُغ  24نسكوويُشيُر تقريٌر حديٌث لألُ 

 سنةً). 17إلى  15ُهم الشباب من  تخفيُضه إلى النصِف إذا أْنهى كلُّ البالغيَن الدراسةَ الثانويةَ على األقِلّ (المعنيُّون
دَ تفصيٍل بسيٍط، لكنَّه على قْدٍر كبيٍر من األهميَِّة: إنَّ  قِره، حالِة فَ ُمستوى تعليِم الشخِص يُقِلُّل مْن قد يبدو األمُر ُمجرَّ

عندما يُتاُح لألشخاِص تعليًما جيِّدا فإنَّهم  كنَّه لن يقَع أبدًا في البْؤِس.ْذ يمكنُه أن يعيَش في وضعٍ إقتصادّيٍ بسيٍط، لإ
امةصون من ديتخلَّ    هم أن يفتحوا آفاَق جديدةً لهم وألسِرهم.الَفقر، ويمِكنُ  وَّ

التغلُِّب على ِة حول كيفيَِّة العائلة المنصوريَّ وار منصور دي بول إنَّ منطَق األُونسكو يتوافُق كِلّيا مع رؤيِة جمعيَّة م
المعرفِة كبيرةٌ بين " ُهناَك مسافةٌ  نْ كِ يعَنا يعِرُف هذا األمُر ، لَ أعتقدُ أنَّ جم ُر المنهجيُّ الشامُل.ي: التغيالفقِر في العالمِ 

عانى من الكوارِث الطبيعيَِّة أو  وكثيٌر منها -جْت من الفَقِر " و " حِلّ الُمشكلِة " . ُمعظُم البُلداِن في العالِم الَّتي خر
  نْت من تزويِد مواطنيها بالتعليم الجيِّد من الطفولِة حتى الجامعِة.الَّتي تمكَّ تلك هَي  –الحروِب الُمرِعبِة 

 يُتيَح فرصةَ التعليِم للَّذين هَي أنْ  هِ ب القيامَ ٍل خيرّيِ أن يتعهَّدَ ممن أنبِل األعماِل الَّتي يُمكن لفرعٍ منصورّيٍ أو ع
لتعليِم تأميَن ا يءٍ  ُكِلّ شولِكْن، قبلَ  األحذيِة، ساِعدُهم. وال أقِصدُ ، هنا، ِشراَء اللَّوازِم المدرسيَِّة، والزيِّ المدرسيِّ أويُ 

، ةِ عيَّ المجتم لثقافيَِّة، واألنشطةِ  واةِ من تكاليَف إضافيٍَّة، مثل دوراِت اللُّغِة واألنشطِة الرياضيَّ  بحِدّ ذاتِه وما يتطلَّبُ 
ساسيَّة فقط، اِت اإلنسانيَّة األعلى تأميِن الَضروريَّ  نا المنصوريِّ يجُب أالَّ يقتِصرَ إنَّ التزام .ضمَن أشياَء أُخرى كثيرةٍ 

ا سيكوُن الفرُع أكثَر فعاليَّةً كذإلى ترقية ٍ شاملٍة، وهنا الُمعَوزين مَن الوصوِل لِكن، وقبَل كِلّ شٍئ، أْن نُمِكَّن أصدقاءَ 
  وزيعِ األغذيِة أو السلعِ الماديَِّة األُخرى.تمن أْن يكتفَي ب

ل أوزانام في تشرين  ريدريكف" أسباُب الفَقِر" ، كتبهُ  :كُر مقتطفاٍت مْن مقاٍل عنذأعتقدُ أنَّه يستِحقُّ العناَء  األوَّ
 يدافعُ  كان آنذاكِة الفقِر. فسلسل لكسرِ  واقعيَّةٌ  يُشيُر إلى أنَّ التعليَم وسيلةٌ  ، حيث "الجديدُ  " العصرُ  ، في صحيفة1848

 لهم الدروسُ  غي أيًضا أْن تقدَّمَ س، ينبإلى الفقراء في باري الشعبيَِّة الَّتي كانت تُقدَّمَ  ساءِ حِة الب، إضافةً إلى وجأنَّه قائًال 
 المدارِس الليليَِّة ، يدعو أوزانام إلى فتحِ أفضَل ". وفي مقطعٍ آخرَ أكثَر إشراقًا وبحاٍل  همكي " يعودوا إلى بيوتِ 

  ومدارِس األحِد ، و" مراكَز للفنوِن والصنائعِ " في العاصمة الفرنسيَِّة.
ندُمَج هذه الحقيقة علينا أن األُونسكو.  مةُ ا أفادْت منظَّ كم ،وهَي قادرةٌ على الحدِّ مَن الفَقرِ  بيِة أْن تُغيَِّر العالَم.للتر يُمكنُ 

نا لكي نخدَم بشكٍل أفضَل الَّذين سنُحِسُّن الطريقةَ الَّتي تعمل بها فروعُ  في الحياةِ المنصوريَِّة اليوميَِّة، وبهذا التفكيرِ 
تستضيفُهم  ولئَك األشخاِص الَّذينأماذا فعلنا في الواقِع لنُحِسَّن تعليَم  أهمُّ من ذلك. ءَ ال شي في أنحاِء العالِم. يتألَّمون

  هم؟.الفروُع المنصوريَّةُ أو تساِعدُ 
  
  
  الماْش تَْحَت األَْضواءِ  -  سنة بول الماش العالميَّة -4

في  العضوُ  ، وهوةُ لـ بول الماشْ هَي السنةُ العالميَّ  2019كم أَّنَّ لسادَس عشَر يُفرحني أْن أُبِلغَ بِصفَتي الرئيَس العامَّ ا
  ار منصور دي بول".جمعيَّة ممعيَّتنا الحبيبةَ "ج، ليَؤِسّسوا 1833فريِق األصدقاِء السبعِة الَّذين اجتمعوا، سنة 

َمتَْيِن ألعضاِء جمعيَّة عتَْين وُملهِ )، وكانتا مشجِّ 2018سنةُ اللييه ()، و2017 نجاًحا كبيًرا سنة بايي (ِمثلما عرفَتْ 
  ِلنعِرَف المزيدَ عن "الماش".نحاِء العالِم، هكذا حان الوقـُت أمار منصور دي بول في جميعِ 

                                                           
   " )2018ل والقضيَّةُ اإلجتماعيَّةُ القرن التاسَع عشَر (ألفارو كايروز، ماسيِّو، البرازيكتاُب " أوزانام    23

Ozanam a question social do secula XIX (Alvaro Qulimoz, Maccio, Brasil, 2018). 
  

24   -completed-adults-all-if-half-cut-be-could-poverty-uis.unesco.org/en/news/world//:  http“
secondly-education”  
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لألدبيَِّة العالميَِّة "اباراةِ العامُّ العالميُّ النسخةَ الثالثةَ للمشباط (الثامن من شباط) ، سيُطِلُق المجلُس  8في   -الفرعُ األَوَّ
ُل إلى الكشِف عْن جوانَب جديدةٍ بول الماشْ  أو غيِر معروفٍة كفايةً مَن  ". ستُكافأُ الكتاباُت والمحاوالُت الَّتي تَتَوصَّ

ِل بيِّنُ تُ والَّتي الحياةِ الشخصيَِّة والمهنيَِّة ، والمنصوريَِّة والعائليَِّة لـ " الماْش "،  ، أيًضا، إسهاَمهُ في تأسيِس الفرعِ األَوَّ
  منصور دي بول، وفي انتشاِرها في أنحاء العالِم. لجمعيَّة مار

الكنيسة  –وِلدَ ال ماْش في قريِة القِدّيس بطرس   األكبُر مْن بيِن المؤِسّسين.رُ ) هَو الُمعمِّ 1892-1810بول الماْش (
Saint Pierre – Eglise  إلى عائلِة  كلم من باريس.  وهَو ينتسبُ  350 نسا، على مسافةِ في النورماندي، شماِل فر

  رأِسه. كان والدُه طبيبًا ومختاَر البلدةِ َمسقَطِ ن خدموا النُبالَء المحليِّيَن. مزارعيَن وإداريِّي
إلتقى الماْش  1832نة سمثَل أوزانام والمؤِسّسيَن اآلخريَن.  إنتقَل إلى باريس لدراسِة الحقوِق في السوربون، تماًما 

ٍت العديوكتَب  ،شارك بنشاٍط في المناقشاتِ  التاريخِ " ، حيثُ  أوزانام وانضمَّ معَه إلى " نْدَوةِ  دَ ِمَن المقاالِت لمجالَّ
َل  اتَب الكاثوليكيَّ وكان الك ِة،كاَن صريًحا في مناقشِة األفكاِر المطروحولوسائِِط التواُصِل في عصِرِه. مختلفٍة،  األَوَّ

  السيِّئِة على البشريَِّة.الَّذي وقف علنًا وبحْزٍم ِضدَّ العبوديَِّة وآثاِرها 
َج الماْش سنة   Henriette Lebonِمن َهنريَت لوبون دامبرسين  1844بعدَ إنهاِء دراستِه للحقوِق، تزوَّ

d’Humbersin بول، أدريان، هنري، لَيوني وماري.خمسةَ أوالدٍ الزوجاِن . ُرِزَق :   
ٍة في حمالِت الترويجِ لرفعِ  شاركَ ا في مجاِل التعليِم، وقد وكاَن الماْش متخِصّصا أيضً   ،التعليمِ و ُمستوى التربيِة بهمَّ

  في الدفاعِ عن التعليِم الدينيِّ في المدارِس. كما شاركَ 
، أستاذُ القانوِن الرومانيِّ في )Cote –du- Nordور (ن–يد–كانت حياتُه الجامعيَّةُ رائعةً: عميدُ في أكاديميَِّة كوت

 ).Bordeaux -Grenobleوأستاذ القانوِن اإلداريِّ في الُمدِن الفرنسيَِّة، بوردو وغرونوبل، (جامعِة ستراسبورغ، 
أن تُضِعَف دِة الَّتي مْن شأنِها ، باحتجاجِه ِبحْزٍم ِضدَّ تهديِد التشريعاِت الجديكان نشاُطه السياسيُّ والمَؤسَّسيُّ مهما

 للطبقاِت الفقيرةِ. الحقوَق اإلجتماعيَّةَ 
 العامِّ  لرئيِس ا )Baudonأدولف بودون ( ، وتماًما مثل أوزانام .1848رِس الوطنيِّ أثناَء ثورِة من ِعداد الحكان 

ماًما مثَل روزالي توُمنَِح الماْش وساَم " جوقِة الشرِف"،  .، وكثيريَن آخرين في جمعيَّة مار منصور دي بولالثالث
ن وثمانين إثنتي/ 82ل، عن عمر بأوزانام. تُوفَي الماْش، في غرونورنسوا اللييه، وفريدريك )، فRenduندو (ور

  سنةً.  وهو آخُر مْن تُوفَي ِمْن بين المؤسَّسين السبعِة.
ُل  لفرعُ أ"  المسابقةَ العالميَّةَ ، يعتِقد المجلُس العالميُّ أَن لهذِه السيرةِ الحافلِة باألحداثِ نظًرا  بول الماْش"،  –األَوَّ

َن ِمْن أنحاء العالِم. وهذا ما منصوريَّيئزها إلى ا مثَل اإلصداراِت السابقِة الَّتي تمَّ منُح جواستلقى، أيًضا، نجاًحا كبيرً 
ِسّسينا وعملَهم ،  حياةَ  ،بشكٍل أفضلَ  ،أْن نعِرفَ  نبغيِه بالتحديِد: هداِف ن األهذا واحدٌ م هم.هم، وفضائلَ صفاتِ ومؤَّ

.   الرئيسيَِّة الَّتي نَنوي تحقيقَها ِخالَل مدَّةِ خدَمِتنا في رئاسة المجلِس العاِمّ
 بموَجِب النظاِم الخاِصّ الَّذي سيُنشْر في األسابيعِ القادمِة، على موقعِ المجلِس العامِّ 

www.ssvpglobal.org 
  25، ُسيُعلَُن عن جوائَز نقديٍَّة 2018-2017في مباريات  لخطوِط الرئيسيَِّة الُمستخدَمةِ والَّذي سيُحافُظ على ا

الماْش ستكوُن غنيَّةً بقَدِْر ما  من يٌن أنَّ األعماَل األكاديميَّةَ عندي يق وللفروعِ الَّتي ينتموَن إليها. ألفضِل المؤِلّفينَ 
 ،ذا الرجِل المهمِّ قةً عن حياة هستُقِدّم طرائَف وتفاصيَل دقي .)Lallier، واللييه ()Baillyكانْت عليِه عن بايي (

  .بالنسبِة لتاريخِ جمعيَّة مار منصور دي بول
مار بول الماْش في تأسيس جمعيَّة لعلى الدَّوِر الٌمهِمّ  زُ تركِّ أدعو جميع المجالِس العليا ِلنشِر المقاالِت واألفكاِر الَّتي 

والمنصوريَِّة،  ةِ اديميَّ ، والمهنيَِّة، واألكجوانبهما الشخصيَّةِ ه وعمِله في ي بول، والتشجيع على دراسِة حياتِ منصور د
  .2019 العالميَّةِ ي تعزيِز السنِة الموضوعاتيَِّة والمساهمِة مع المجلِس العاِم ف

ِل  8، في أيًضا وآملُ  القداديُس في ، عندَ إختتاِم " سنة بول الماْش العالميَّةُ" ، أْن تُقاَم 2019/ الثامِن من كانوَن األَوَّ
، لذكرى بول الماْش. وفي هذا اإلتِّجاِه، ، العالِم كِلِّه على نيَِّة مؤِسّسي جمعيَّة مار منصور دي بول وبشكٍل أخصَّ

                                                           
ِة الَّتي تسمُح للمجلِس ) على المساعدِة الكريمِة والمستمرَّ Tyrol du Sudنشكر المجلَس المركزيَّ لجنوب تيرول ، إيطاليا (   25

  .ِح الجوائِز كلَّ عامٍ نْ مَ بِ العاِمّ 
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الحاليُّ ليجعَل المؤِسّسين السبعةَ معروفيَن على نحٍو أفضَل، وليزدادَ الحبُّ لُهم واإلعجاُب بهم، المجلُس العامُّ يعمُل 
باَء المؤِسّسين السبعةَ متساُوون باألهميَِّة في دي بول كاَن عمًال جماعيا، واآليس جمعيَّة مار منصور حيُث أنَّ تأس

  خِ جمعيَّتنا.يتار
  
   الخالصة -5

ائي  هها الرئيُس العامُّ مباشرةً إلى إخوتِه وأخواتِه ُمعِبَّرا أعزَّ المنصوريَّين، إنَّ الرسالةَ الدوريَّةَ ِعبارةٌ عن وثيقٍة، يُوِجّ
  في مواقِفنا. ُمقتِرًحا التغييراِت والتجدُّدَ فيها عن مشاعِره، عاِرًضا أَفكاَره بشأِن الممارسِة المنصوريَِّة، 

لمساعدةِ في هذه لو .نايِم أعماِلنا، والتفكيُر في األموِر المستقبليَِّة، وتعديُل استراتيجيَّاتِ وعادةُ تقجِيّدُّ، من وقٍت آلخَر، إ
نا على تحسيِن أداِء فروِعنا ومجالِسنا واألعماِل مكنها أن تُساعدَ خمسٍة يُ  نحاول اإلجابة عن أسئلةٍ  العمليَِّة ، أقترُح أنْ 

  المرتبطِة بها : 
  وقََّف عن القياِم به في جمعيَّة مار منصور دي بول؟أْن نت ماذا يجبُ   .أ

  قُدًما في رسالتِنا ؟ ما الَّذي علينا القياُم بِه للمضيِّ   .ب
  نا المنصوريَِّة؟به لتحسين فاعليَّتِ  أن نبدأَ  ذي عليناما الَّ هذا التقويِم،  بعدَ ج. 

  ه لنعمَل المزيدَ؟ما الذي نحتاجُ  .د  
  ه؟من القيام بِ  نقلِّلَ أخيًرا، ما الذي علينا أن   . ه
  

هُ أنَّه بالتفكير في هذه التساؤالتِ  عندي يقينٌ   طاقاتِنا وقِوانا في الطريقِ  ، في قلوبنا وفي اجتماعات فروعنا، قد نوّجِ
  هم: فقراُء هللا.من غيرِ  أكثرَ  ذين يتألَّمونَ الَّ  هو في صالحِ  نا المنصوريَّةِ أعمالِ  أنَّ تحسينَ  ، عارفينَ الصحيحِ 

ذي نقوم به، ولو كان الَّ  هللا، أنَّ العملَ  درَك، وبنعمةِ والعشرين، علينا جميعًا أن نُ  الواحدِ  منصوريِّي القرنِ  و نحن
، وقد أعطى ثماًرا عديدةً لمن يعانون من ضيقاٍت مختلفٍة، ليس فقط من الناحية اٌل للغايةِ ومتواضعًا، فهو فعَّ  متكتًِّما

يَّة، ولكن المحبَّة،  تي تتطلَّب جديدًا في ممارسةِ الجديدة من اإلحتياجات الَّ  منها باألنماطِ  لما يتَّصلُ  ،وبخاصةٍ  ،المادِّ
ةِ    ، والمتروكين.المدمنين، والالجئين، واأليتامِ  بالمسنِّين، واألشخاِص  مثل الرعاية الخاصَّ

ياِت الجديدةَ، نحتاج أيًضا إلى تدريٍب منصورّيٍ أكثرَ  حداثةً، وأكثر ديناميَّةً وانفتاًحا على  ولكي نواجهَ هذه التحدِّ
  .نا اليومَ عالمِ 

  
  الذي تقومون به في أنحاء العالم! تابعوا بحزٍم العمَل الرائعَ 

  كم.هذا كلِّه، أودُّ مع يسوَع المسيح ومريَم العذراء ومنصور وأوزانام، أن أشكَركم على اهتمامِ  من أجلِ 
  في فروعنا المنصوريَّة. سنةً مليئةً باإلنجازاتِ  2019وْلتُكْن الـ 

جاء ، أْن نخدُمَ مع محبَّتي األخويَّة، ودائًما   ،في الرَّ
  َرناتو ليما دو أوليفَيرا      

  الرئيس العام السادس عشر 

   
  
  

  .أنطوان بولس وهبي ،نقل الرسالة إلى العربيَّة


