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ي   31باريس، 
 2022كانون الثان 

س ة إىل إخــــــــالرِّ
َّ
وري

َّ
ي وأخـــالة الد

اء،ـــــون 
َّ
ي األعز

  وان 

ة مار منصــــأعض ي جمعيَّ
 
 ور دي بول ـــــاء الفروع ف

ي جميع أنحاء العالم. 
 
 ف

ٌللعملٌالمنصوريٌعميقٌ ٌتأَملٌ  ٌواالجتماعي ٌالمجالٌالتعليمي ي
وف  ياتٌعرصنٌا

ِّ
ٌتحد ي

ف   

ٌ2022ٌ–ٌٌ ٌٌأوغستٌ-بيي  ي ة -Pierre-Auguste le Taillandierلوتاینديي ٌتحتٌاألضواءٌالعالميَّ

ٌ

ٌ 

 التمهيد -1

ٌالمسيٌح
ُ
يسوع نٌا

ُ
د ٌسيِّ

 
ٌٌ!مبارك

ٌخَوٌإ ي
اٌءي  ٌاألعزَّ

َ
ديٌ،ٌأخ منصوٌر ٌالعزيزات،ٌأعضاءٌفروعٌماٌر ي

ٌواي  ٌجميعٌأنحاءٌالعالم،ٌأتمن َّ ي
ٌبولٌف 

ً
ٌٌٌأول

ٌ
 
ٌٌناٌيسوعٌالمسيحٌبوفرةٌ كمٌربٌ أنٌيبارك

َ
ٌٌمريُمٌٌوأنٌتكون ٌإىلٌجانبٌالمحتاجي  

ً
ةٌالقداسةٌبجانبنا،ٌخاصة الكليَّ

ة،ٌسواء اٌلٌأكانٌذلكٌٌالذينٌهمٌتحتٌحمايةٌالجمعيَّ منٌخاللٌعملٌالفروعٌ.منٌخاللٌأعمالهٌا ٌجتماعيةٌأٌو

ٌيٌُ ي
ٌللغايةٌأنٌأسعدي 

َ
ه ٌللمرةٌالسابعةٌمنذٌأٌتَوجَّ ٌٌنإليكمٌمنٌجديد، ٌالرئيسٌالسادسٌعشر

ُ
ِخبت

ُ
انت

ٌجميعٌأنحاءٌالعالم،ٌمنٌخاللٌرسالةٌلجمعيٌَّ ي
ةٌف  ديٌبول،ٌأنتمٌجميعٌأعضاءٌالفروعٌالمنصوريَّ منصوٌر ةٌماٌر

2022ٌٌٌلعاما ٌهي ي
ٌوالن  ٌٌهذه ٌأوغست ٌبيي  ٌإىل ٌالمهداة ة ٌالعالميَّ ٌالسنة ي  Pierre-Auguste Leٌ،لوتاینديي

Taillandierٌ منصوٌر،ٌأحدٌمؤسِّ ٌجمعيةٌماٌر ٌ.ٌديٌبوٌلٌسي

1841ٌمنذٌعامٌ
 
ةٌتقليد ٌالرسالةٌالدوريَّ عتير

ُ
ٌالرؤساءٌالعامٌٌٌِّا،ٌت منصوربي   ٌلجمعيةٌماٌر ٌٌديٌبولٌيتم ٌ ي  

ٌجدولٌاألعمالٌالمنصوريٌِّ ي
ةٌالموجودةٌف  ٌتعملٌعىلٌٌوٌالتعاملٌفيهاٌمعٌاألسئلةٌالجوهريَّ ي

ٌعملٌالن  تحسي  

ٌرسائلٌ ٌتعتير ٌالقاعدة. ٌالرئيسٌالعامٌوأعضاء الفروعٌواألعمالٌاالجتماعيةٌوالمجالسٌدونٌأيٌوسيطٌبي  
ٌالرؤساءٌالعامٌِّ

َّ
،ٌبالطبع،ٌمواد ةٌبيٌَّتدريٌي   ٌكبي  ٌاٌألعضاءلةٌذاتٌقيمة ٌٌ.جميع 

بٌَ
َّ
ةٌللغاية.ٌتطل  َّ لٌكتابةٌالرسالةٌلحظةٌفريدةٌوساحرةٌوممي 

ِّ
ك
َ
ش
 
،ٌت ٌبالنسبةٌىلي ي

ٌأتٌمن ِّ يي
اٌمنٌالوح  ام  ٌٌيَّ

اٌبرغبات
 
اٌوثيق

 
ٌترتبطٌارتباط ي

والصالةٌوإعدادٌالنصوصٌالن  ديٌبولٌوالتشاوٌر منصوٌر ةٌماٌر ٌٌجمعيَّ
 
ٌهٌاعاتوتطل

ٌٌلعالم.ٌجزءٌ بهاٌمنٌأجلٌاومطال
ُ
ٌَمنٌمحتواهاٌقدٌاست ٌالدوليٌٌَّوِحي ي

هاٌخاللٌرحالي 
ُ
ٌأجريت ي

ة،ٌمنٌالتفاعالتٌالن 

اٌوبشكلٌأخص ٌ ٌمنٌالحواٌر
َ
ٌوٌيلرصي    حٌواألخ ي

ٌوأخواي  ي
ٌالذيٌأحافظٌعليهٌمعٌإخوي  ٌ.يٌوالديمقراطي

ةكتابةٌالرسالةٌالد .ٌٌوريَّ ي
ٌحياي  ي

ٌهبةٌمنٌهللاٌف  ٌهذهٌبالفائدِةٌٌهي ي
ٌرسالن 

َ
،ٌأنٌتعود ي ٌقلنر

ٌكلِّ ،ٌمن أتمن َّ

ٌف ٌبأكملها. ِة ٌالعالميَّ ِة ٌالمنصوريَّ ٌالنصٌَّعىلٌالجماعِة ٌأنٌهذا ٌٌإنٌمعرفة ٌالكثي  ٌٌوسيتداوله ٌبعدٌن رونه
َّ
ويتذك
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ٌ ٌٌسنوات 
َّ
ٌَعديدة،ٌعىلٌالرغمٌمنٌأن لٌحاض 

ِّ
ٌهٌيمث

َّ
ٌإاهتمامهم،ٌهوٌٌنا،ٌوأنهٌسيكونٌمحط

 
ٌٌمتياز ف  ٌ ٌٌوشر .ٌٌٌكبي  ىلي

ٌإٌِف
َّ
ٌأزٌين ي
ٌن 

ُ
ٌٌٌن

 
ا،ٌوأ

 
ٌجيد ٌكالمي

َّ
ٌعيدٌصياغةٌالجملٌعد

 
ٌدونٌتحف يجمعٌٌٌٌظ،ٌمنٌأجلٌإنتاجٌنص ٌةٌمرات،ٌوأنتقدٌنفسي

ا،ٌ المستطاعويكونٌباالصالبةٌوالسهولةٌمع  ٌقدٌر ا.ٌٌٌلتاىلي
 
ن  
َّ ٌمي 

ٌوالمعانٌبأقسامٌهذهٌالرسالة.ٌوأدعوكمٌإىلٌإرسالٌتعليقاِتكُمٌوانتقاداِتكُمٌ ٌعىلٌالجميعٌالتفكي 
ٌأتمن َّ

:ٌٌ ي
إىلٌالعنوانٌاآلي  احاِتكُمٌعىلٌمضمونهٌا ٌٌٌ mCgi.circularletter@gmail.coواقي 

ٌ

ر ت -2 ِّ المجلس العام  طوُّ  العالمي

ٌعىلٌرغمٌالجائحة2.1ٌ

ٌالرهيبةٌٌ ٌاآلثار ٌبسبب صعبة ٌا ٌأيام  ية ٌالبشر ٌنعلم،ٌعاشت ٌالصحيٌٌٌَّالناتجةٌعنكما ٌالعالميٌَّاألزمة ٌة ي
ة،ٌوالن 

ٌ
َ
ف
َّ
ية.ٌإنٌالخل ٌالخسائرٌالبشر ٌكانٌلٌتليسٌجائحةتٌماليي   ةٌفحسب،ٌبل ٌ ٌهٌامشكلةٌصحيَّ اٌتأثي 

 
ٌ ٌأيض

ٌاجتماعي
ونٌٌٌقويٌ ٌواقتصاديٌ  ٌلقدٌفقدٌالكثي  ٌبالتاىلي م(.

 
ٌالتضخ ي

بٌف  ٌمماٌتسبَّ )ارتفاعٌأسعارٌالموادٌالخامٌوالطاقة،

ٌذلكٌنحن،ٌأعضاءٌٌ ي
ٌالفقراء،ٌبماٌف 

ً
،ٌوالبعضٌاآلخرٌأقل،ٌخاصة ا،ٌالبعضٌأكير ٌجميع  ي

وظائفهمٌوآمالهم.ٌنعاي 

ٌجمع تنا،ٌواجهٌمؤسِّ كيفٌيةٌمارٌمنصورٌديٌبول.ٌولكن،ٌمنذٌنشأةٌجمعيَّ سوناٌاألعزاءٌأوبئةٌمماثلةٌوعرفوٌا
يٌَّ 1ٌة،ٌعىلٌالرغمٌمنٌالشدائٌديحافظونٌعىلٌشعلةٌاألعمالٌالخي 

َّ
ٌ).ٌأتذك ٌأوروبٌا ي

ف  ٌا وباءٌالكولي  (1835ٌ-1827ٌر

(ٌٌ م1920ٌَ-1918والنفلونزاٌالسبانية ٌصمَّ ٌحي   ةٌماٌر(، ،ٌٌديٌبولٌمنصوٌرٌتٌجمعيَّ ٌالمرض  عىلٌمساعدة

ٌا ٌفقر  ٌٌ.وخاصةٌاألكير

تٌإىلٌنمِطٌ
َّ
ةٌأد اهٌٌٌحياةٌ ٌمنٌالواضحٌأنٌالقيودٌالحاليَّ

َّ
ٌمعهٌونتخط اٌأنٌنتماشر ٌكانٌعليناٌجميع  جديد.

ٌ
َّ
ٌالعملٌوالتعليمٌعنٌبعدٌوتأث ي

ٌف  ي
ٌفانغمسٌالمجتمعٌالمدي  ةٌٌرتٌالعالقاتٌالشخصيٌَّونعيشٌمعٌالجماعة.

ٌ
َّ
ٌكماٌأن ة. منٌالتقنياتٌالجديدةٌللقيامٌبالجتماعاتٌوالتواصلٌمعٌٌٌوٌااستفادٌالناسٌوازدادتٌالمشاكلٌالنفسيَّ

ٌالمقابل،ٌلمٌتستطعٌالفئاتٌاألشدٌفقرٌ ٌاآلخرين.ٌولكن ي
ٌِّف 

،ٌكونهاٌالٌاٌمنٌالستفادةٌمنٌهذاٌالتواصلٌالرقمي

مٌونقصٌ
 
ٌاألشهرٌالمقبلة،ٌنتوقعٌعودةٌالتضخ ي

نت.ٌفف  تملكٌأجهزةٌالكمبيوترٌوالهواتفٌالمحمولةٌوالني 

ٌ
ِّ
عاتٌللجمعيٌٌَّالغذاءٌالحاد ةٌوانخفاضٌالتير  اتٌاالقتصاديَّ

تنا.ٌوانخفاضٌالمؤشرِّ جمعيَّ ٌاتٌومنٌضمنهٌا

 
-1827)  ةجائحة الكوليرا الثاني  ت في القرن التاسع عشر ، شهدت أوروبا العديد من األوبئة ، سببها الرئيسي الكوليرا والجدري. ضرب   1

 وجيزة، أخذ اسم جمعية ( والذي، بعد فترة 1833ل )الخيري األو   فرع ( فرنسا بشدة. كما نرى، فإنه يتزامن مع تاريخ تأسيس ال1835
كان هذا  . جائحة الكوليرا   في خضم    الجمعي ة رت على تأسيسد أن تكون هذه الكارثة الصحية قد أث  ليس من المستبع   مار منصور دي بول.  

ن عدم  دة للمبادرة لفعل شيء ما لجميع المحتاجين في باريس ، أولئك الذين يعيشون في حالة معلى األرجح أحد الجوانب المحد   
ل  دي بول  مار منصور االستقرار. سوف تجد المزيد من المعلومات في مقال " أعضاء جمعية    واألوبئة" ، المتاح علىاألُو 

ic-https://wp.me/pbDghi بقلم الزميل اإلسباني خافيير شينتو ،. 
 

 

mailto:Cgi.circularletter@gmail.com
https://wp.me/pbDghi-ic
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ٌأوضَحٌ ٌالدولٌوداخلها. ةٌحولٌاللقاحاتٌأنهٌٌتٌالحربٌاالقتصاديٌَّازدادتٌالالمساواةٌوالبؤسٌبي  

ٌمنٌالعالمٌينتظرٌالجرعةٌاألوىل .2ٌٌبينماٌيحتفلٌالبعضٌبالحياةٌبدونٌارتداءٌاألقنعةٌالواقية،ٌالٌيزالٌالكثي 

.ٌومعٌذلك، ٌنشيطٌٌازدادٌالجوعٌوالضعفٌوعدمٌاليقي   ي  
ٌي  ٌٌومبدعي  ٌكانٌالمنصوري 

َ
واٌيد

 
العونٌٌٌللغاية،ٌومد

ٌجميعٌالقارٌَّ ي
ٌكانتٌهناكٌالعديدٌمنٌالمبادراتٌف  ٌهذهٌاألوقاتٌالعصيبة. ي

اتٌٌلمساعدةٌأولئكٌالذينٌيعانونٌف 

ٌ
َّ
ٌنف ي

ٌوالمشاري    عٌوالحمالتٌاالجتماعيةٌالن  ةٌمارٌمنصورٌديٌبول.ٌوقدٌخصَّ صٌالمجلسٌٌذتهاٌبالكاملٌجمعيَّ

ٌٌٌامالع ٌمنٌٌٌٌالعالمي 300ٌٌٌٌنفسهٌأكير لحواىلي عىلٌمكافحةٌال70ٌٌألفٌيورٌو .ٌبالضافةٌإىلٌٌجائحٌةدولةٌلمساعدتهٌا

أعمال ٌا
 
ٌكانتٌهناكٌأيض ٌٌذلك،

ُ
ٌهوٌِّت ٌ  مثلٌالتقوىٌوالصالةٌ.ٌةٌمجتمعنٌايٌَمي ِّ 

ٌ

يٌوالفرص2.2ٌ
ّ
حد

ّ
ٌسنةٌالت

ٌالصحيٌَّ ٌاألزمة ٌالرغمٌمن ٌالعالميٌَّعىل ٌالعامٌٌة ٌكان ٌة، ٌالمخصَّ ، ي
ٌالماض  ٌالمشارٌيصٌللمؤسِّ ٌوٌٌكس

ّ
ٌجولٌدوف

Jules Devauxٌُبإعدادٌثمٌِ،ٌم ٌالعام،ٌقمنٌا ٌنهاية ي
ة.ٌف  ٌالرقميَّ ٌأو ة ٌالحضوريَّ ٌالنجاحاتٌواألنشطة ٌللغايةٌمنٌحيث ا ر 

ٌ
ً
مٌنبذة

ِّ
ٌقةٌللغايةٌعنٌأداءٌالمجلسٌالعامٌةٌشيٌِّعامٌٌَّتقريرٌيقد ة.ٌبفضلٌالدعمٌالقيٌِّالعالمي مٌٌخاللٌهذهٌالفي 

ٌالمجل ي
ٌف  في  

َّ
ٌوالموظ وىلي

 
ٌٌِّللمجالسٌالعلياٌوالمجلسٌالد

ا،ٌسأذكرهٌبإيجاٌزسٌالعامٌالعالمي ٌكبي   ا
،ٌأحرزناٌتقدم 

ٌهذٌا ي
 . القسمف 

ٌمجالٌالتدريب،ٌلديناٌالعديدٌمنٌنقاطٌالقوٌَّ ي
ٌيجبٌف  ي

طٌعليهٌاةٌالن 
ِّ
الضوءٌ،ٌمثل:ٌإصداٌرٌأنٌنسل

ةٌللعام ةٌرقمٌ"بٌ،ٌوإطالقٌكتا2021ٌالرسالةٌالدوريَّ تٌالمنصوريَّ
َّ
 Chroniques Vincentiennes nº » ٌ"5السجَّل

ٌندوٌٌَ« 5 ٌوعقد
َ
ٌي   ٌت ٌوالفقرٌوالمستقبل ٌالجائحة نتٌحول ٌالني  ٌٌوٌعير ٌتأليفٌالمؤسِّ سٌاكتشافٌكتابٌمن

،ٌوعدةٌدوراتFélix Clavéٌٌٌٌهليكسٌكالٌفالمشاركٌفٌِ ٌِّألعضاءٌالمجلسٌٌ  ةتدريبيٌَّ  عنٌالشعٌر
وكذلكٌٌٌٌالعامٌالعالمي

سٌالماألول"ٌٌفرعتنظيمٌالمسابقةٌاألدبيةٌالدوليةٌ"ال.ٌبالضافةٌإىلٌلجميعٌالزمالٌء جولٌاركٌشحولٌالمؤسِّ

Jules Devauxٌٌٌديفوٌٌ المؤسِّ ٌزارهٌا ي
ٌٌ.Félix Clavé هٌليكسٌكالفسٌالمشاركٌفٌِوزيارةٌاألماكنٌالن 

،ٌفقدٌأماٌبالنسبةٌللتطوٌ  ٌ رٌالروحي
ٌيومٌلٌدعاٌالمجلسٌالعامٌالعالمي ٌكلٌٌوٌ صَّ ينٌمن ٌالثالثٌوالعشر ي

مٌف 

ٌإطاٌرشهٌر ي
ٌإطالقٌ"تسايفٌر-أنطوانالطوباويٌحملةٌتقديسٌٌٌف  هٌتمَّ

ّ
أن ٌكمٌا ةٌأوزانام"،ٌلتالوتٌِعدريكٌأوزانام. هٌايَّ

ٌٌ لٌٌاألبي   ٌفيليبٌمينٌٌِشهٌرٌٌالتاسعٌمنٌووَّ الزميلٌالفرنسي هٌا
َّ
،Philippe Menetٌٌٌهٌٌٌأيلولٌمنٌكلٌعام،ٌوالذيٌأعد

ٌٌدعوىالذيٌنشكرهٌعىلٌهذهٌالمبادرة.ٌتجريٌ اٌمعٌالتحليلٌٌتقديسٌفريدريكٌأوزانامٌعىلٌقدم 
 
وساق،ٌتزامن

ٌِّ
ي ٌٌللعازرياوقدٌتابعٌاألبٌٌٌ.للقضيةٌالطنر ي  جوزينر

 
ٌنهايةٌالعمليةٌٌ Giuseppe Guerra CMاٌويرٌَّغ ي

عنٌكثب.ٌف 

 
. وهكذا ، في حين أن تغطية التطعيم في البلدان األكثر العالميعطي توزيع اللقاحات حول العالم صورة لعدم المساواة العميقة الموجودة في جميع أنحاء  2

على من المعلومات  مزيدال(. 2021٪ )ديسمبر  10٪ من السكان ، في البلدان األفريقية ، على سبيل المثال ، بالكاد تصل إلى  50 الـ تقدًما تتجاوز
 الرابط التالي: 

.continente-por-mundial-nivel-a-19-covid-contra-vacunacion-de-https://es.statista.com/estadisticas/1236281/tasa 

 

https://es.statista.com/estadisticas/1236281/tasa-de-vacunacion-contra-covid-19-a-nivel-mundial-por-continente
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ٌٌٌالعام،ٌتمٌَّ "رسالةٌعيدٌالميالد"ٌالموجَّ يطٌفيديٌو عىلٌشكلٌشر ٌجميعٌأنحاءٌٌتصويٌر ي
ٌف  هةٌإىلٌجميعٌالمنصوريي  

ٌالعالمٌ.

اٌ ٌمجالٌالدارةٌوالتنظيم،ٌأمَّ ي
ٌ"إدارةٌالحوكمة"ٌالجديدة،ٌبالضافةٌفقدٌف  أنشأٌالمجلسٌالعامٌالعالمي

ٌدراساتٌحولٌ ي
وعٌف  ٌإىلٌالشر ي

ٌأفضلٌالممارساتٌف  ي
االنتهاءٌمنٌٌإدارةٌالمخاطر.ٌخاللٌالعام،ٌتمٌٌَّإطاٌرٌتبن ّ

ٌ
َ
ٌي   ٌوثيقت

َ
ت ٌي   ٌٌإضافيَّ

َ
مفيدت ٌكانتٌا ٌتحديثٌٌي   ٌ، ٌالدولية: ٌاألنشطة ٌلتنفيذ ٌالخدماتٌوالوظائفٌٌٌٌاألدواٌرٌللغاية لجميع

ٌٌ،الدولية
َّ
اتيجيٌَّومراجعةٌالخط ٌأيٌةٌلهذهٌالمرحلةٌةٌالسي  ٌفيهٌ،ٌٌو2023ٌأيلولٌحن َّ هوٌالتاري    خٌالذيٌينتهي

ٌ
َّ
ٌموظ العهد.ٌتمٌتعيي   ٌهذٌا
َ
ٌف

َ
ٌجديد عملٌالمقرٌِّي    نٌلتعزيٌز ةٌٌٌطاالوسمسؤولٌالعام.ٌبالضافةٌإىلٌذلكٌواصلٌٌي 

ة ٌالجمعيَّ ي
ٌقدٌنشاطهٌٌوٌف  ٌنيسانٌالمقبل20ٌٌتعامَلٌمعٌحواىلي ي

مٌف  .ٌنعي   ي
قةٌعىلٌالمستوىٌالوطن 

َّ
قضيةٌمعل

ٌجميلٌالجديٌدٌبإذنٌهللاٌافتتاحٌالمقرٌِّ ي
ٌباريسٌباحتفالٌدين  ي

ٌٌ"ٌف  لهٌتدشي  
َّ
ٌمساحةٌأوزانامٌالتاريخية"ٌ.يتخل

مٌ 
 
ٌ نحنٌنشهدٌتقد ٌكبي  ٌللمعلوماتٌعىلٌموقعٌا صاالت.ٌبالضافةٌإىلٌالتحديثٌاألسبوعي

ِّ
ٌمجالٌاالت ي

ف  ٌا

ٌالعامٌٌ) ٌأوزانام"،ٌوتمٌٌٌَّ(،ٌتمwww.ssvpglobal.orgٌٌٌَّالمجلس ةٌ"شبكة ةٌالرقميَّ
َّ
ثالثةٌأعدادٌمنٌالمجل ٌٌٌإصداٌر

 
ٌٌبث

ٌمعٌالرئيسٌالعامٌ. ٌحوارّيي     
 
ٌٌبرنامجي  الدوىلي عاٌر

ِّ
ٌوسوٌفتحليلٌالدراسةٌٌوالٌعىلٌصعيدٌآخر،ٌأنهتٌلجنةٌالش

ٌ
ُ
ات شٌتوصيَّ

َ
ناق
ُ
ٌالعاَمي   ٌخالهاٌٌت جريتٌٌٌٌكمٌاٌٌٌ.2023و2022ٌٌٌٌل

 
ٌالعامٌٌأ ٌالعالمٌٌخالل ٌالمقابالتٌمعٌوسائل ات عشر

ٌ
َ
ٌبرامج ي

ةٌ ٌوشاركناٌف 
ةٌ ٌإذاعيَّ

ٌالتواصلٌاٌلشبكاتٌعىلٌٌوٌوتلفزيونيَّ ي
ٌبرزتٌف  ي

ة.ٌومنٌالمعالمٌاألخرىٌالن  جتماعيَّ

ٌ ٌمؤسِّ ي  
 
ٌبيان ٌنشر ٌمنٌقبلٌالمجلس،ٌأحدهماٌضدٌَسٌمجالٌالمعلوماتٌهي واآلخرٌبشأنٌٌ"تلٌالرحيمالق"ي   

ٌ
 
ٌةٌ.ألسلحةٌالنوويٌَّلٌوضعٌحد

ٌٌو ا ٌالسنويٌحضوريًّ ٌاجتماعه ٌأيلولٌٌ،عنٌبعٌدعقدٌالمجلسٌالعام ي
ٌمدريدٌ)إسبانيا(،2021ٌف  ي

ٌف  ،ٌ

ةٌ"ال مٌميداليَّ
َّ
ةوب  هذهٌالمناسبةٌقد ٌاألمل"ٌإىلٌالمجلسٌالبابويٌ"مساعدةٌالكنيسةٌالمحتاجة"ٌمحبَّ ي

 Aideٌ)ٌف 

à l’Église en détresse)ٌةٌتعاونٌمعٌيٌَّ،ٌبالضافةٌإىلٌتوقيعٌاتفاقMISEVIٌٌٌُالعلمانيٌَّرَسٌ)ٌالم ٌالمنصوٌرلي   ي  
(.ٌٌيٌِّ ي  

ٌٌٌخاللٌهذاٌاالجتماعتمٌٌَّكمٌا
 
ٌك ٌإطالقٌثالثة
َ
ٌالجامعاتٌيٌِّت ي

ات"،بات:ٌ"تأسيسٌفروعٌالشبابٌف  "اليومٌٌٌوٌوالكليَّ

وعٌ ةٌلمشر ٌللفقراء"ٌوٌ"إجراءاتٌعمليَّ ةٌ("SSVP PLUSالعالمي ٌإىلٌزيادةٌإنتشارٌالجمعيَّ وعٌالرامي
.ٌ )أيٌالمشر

ٌ"
 
ٌضعفا ناٌالنسخةٌالنهائيةٌمنٌ"بروتوكولٌحمايةٌالفئاتٌاألكير ٌبدايةٌهذاٌالعام،ٌنشر ي

بالضافةٌإىلٌذلك،ٌف 
ٌالمجالسٌالعلياٌ. ي

ف  ٌالستخدامهٌا

اٌمنٌفي ٌمنٌالتطّور،ٌبدء  ٌكانٌهناكٌالكثي  دتٌعىلٌٌةٌجنتيماٌيتعلقٌبالشباب،
َّ
ٌأك ي

ةٌالن  التعدادٌالنهائيَّ

ةٌالحصائياتٌل ٌٌ منصوٌر30صدقيَّ ةٌماٌر ٌجمعيَّ ي
ٌف  )الفئةٌالعمريةٌٌٌديٌبولٌٌ٪ٌمنٌالشبابٌواألطفالٌوالمراهقي  

ٌ ا(.ٌٌو35ٌٌحن َّ ٌفالدوليةٌلهذاٌالقسمٌعىلٌالعمل،ٌٌاسةالرئٌنيابةواظبتٌٌعام 
َّ
متٌالعديدٌمنٌالدوراتٌعنٌٌنظ

ٌوالٌِسٌ ٌايٌَّبعد، ٌما ٌمنٌاجتماعٌٌ « Salamanque Digital »ل  ٌجمعتٌالمشاركي   ي
2018ٌٌالن  ٌالشبابٌومنسِّ ي

ف 
ٌالحاليٌِّالوطنيٌِّ .ٌٌي   ٌٌوٌٌي   ي

ةتّموٌز4ٌٌف  ٌللشبيبةٌالمنصوريَّ اليومٌالعالمي ٌ،ٌوهٌو
َ
هت ٌموجَّ ٌرسالتي   ٌللشباب،ٌٌي   ٌ،ٌتمٌنشر

ٌكماٌتمٌَّ ةٌلألصدقاء". وعٌ"الشبكةٌالدوليَّ ٌالسبعةالٌتنظيمٌمهرجانٌأغنيةٌوإطالقٌمشر سي  
سِّ
َ
 Les Sept »ٌمؤ

fondateurs » ٌ.ٌا ٌكبي   ا
يةٌواليطاليةٌمنٌقبلٌالشبابٌوحققٌنجاح  ٌبالفرنسيةٌوالنجلي  

http://www.ssvpglobal.org/
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ٌاستمرٌَّ ي
ٌٌالٌيمكنناٌأنٌننسٌالتواري    خٌالهامةٌواالحتفالّيةٌالن  ي

ٌاالحتفالٌبهاٌف  ي
ٌف  المجلسٌالعامٌالعالمي

منصوٌر4ٌٌجميعٌأنحاءٌالعالم:ٌٌ ةٌماٌر ٌجمعيَّ ي
)يومٌالشبابٌف  وٌز ٌ)21ٌٌ(،ٌٌديٌبولٌٌتم  ٌالمجلسٌٌذكرىٌٌتّموٌز تأسيس

ٌلألخواٌت14ٌٌالعام(ٌو ُعقدتٌخمس3آبٌ)اليومٌالعالمي ٌكمٌا ةٌللمٌٌة(. ٌعنٌالعديدٌجلساجتماعاتٌعاديَّ
ً
،ٌفضال

ٌالدوليٌِّجتماعاتٌعىلٌمستوىٌنوابٌالرئيسٌالقليميٌِّمنٌأيامٌالتدريبٌواٌل ٌشوريٌي   ٌكانٌمنٌدواعي .ٌلقد ي  

ٌ
 
ازيل(ٌوشارك ٌ)الير ي

ٌلقبٌالمواطنٌالفخريٌمنٌمدينةٌتاوباي  ي
ٌتلف َّ

ُ
ٌالجلسةٌالرسميٌٌَّت ي
ةٌل ٌ"اليومٌالمنصوري"ٌف 

.ٌ لمانٌالمحىلي ٌالير ي
ٌبرازيليا،ٌف  ي

ٌف 

ٌلناحية ا ٌالدوليٌٌٌَّأمَّ ٌلٌٌتداعياتتٌٌاستمرٌَّة،ٌٌاألنشطةٌوالمشاركة ي
ٌالثاي  ،ٌٌٌٌلجائحةالعام ي ٌسلنر ٌتأثي  ٌإحداث ي

ف 

ٌاألنشطةٌالمختلفة.ٌوبالرغمٌمنٌذلكٌقمناٌبزيارةٌسبعٌدولٌ ي
معٌوجودٌقيودٌجعلتٌمنٌالصعبٌالمشاركةٌف 

وعٌ" تغالٌوفرنساٌوباراغواي(.ٌأتاحٌمشر ازيلٌوالير "ٌإدخالSSVP Plusٌٌ)جبلٌطارقٌوالمكسيكٌوإسبانياٌوالير

ةٌم ٌٌديٌبولٌارٌمنصوٌرجمعيَّ ي
ة ف  ٌٌجمهوريَّ

َّ
.ٌمعٌاألممٌالمت ،ٌالرأسٌاألخرص  حدة،ٌشاركٌالمجلسٌالعامٌالعالمي

اٌأوٌ ٌ عنٌبعٌدشخصي  ٌعدةٌجلساتٌلمناقشةٌالبيئةٌوالفقرٌوالتشر ي
ٌ،ٌف 

َّ
قٌبالفاتيكان،ٌتمٌدٌوالهجرة.ٌفيماٌيتعل

وشاركٌال ٌكمٌا ّيةٌالمتكاملة. نميةٌالبشر
ّ
ٌقسمٌإدارةٌالت ي

ف  ٌكعضٌو ي
ةٌبالعديدٌمنٌاالجتماعاتٌتعيين  مجلسٌبفعاليَّ

ٌ
ِّ
المتعل ٌ.حولٌالقضايٌا ٌقةٌباألطفالٌوالمهاجرينٌوالالجئي  

ٌ
ً
ٌكالعادة،ٌاستثنائية ة، .ٌبالضافةٌإىلٌالمبلغٌالسنويٌالذيٌيرسلهٌكانتٌالعالقةٌمعٌالعائلةٌالمنصوريَّ

ٌ ي
ٌف  ٌالموجود ٌالدوىلي ٌالمكتب ٌإىل ٌالعالمي ٌالعام ٌ المجلس ٌالتير ٌتم ٌغرفةٌٌفيالدلفيا، ٌلتجديد ٌبمبلغٌكبي  ع

ٌاألماجتماعاتٌ ة ٌمكاتبٌالجمعيَّ ي
ٌسيتم ٌف  ي

ٌوالن  ،ٌٌ ٌإىل ٌاسمها ٌتغيي  ٌوقد ٌأوزانام". أصدرتٌالعائلةٌٌ"صالة
ٌفقرٌ 

ّ
قاحاتٌإىلٌالبلدانٌاألشد

ّ
اٌلدعمٌتقديسٌأوزانام،ٌوآخرٌحولٌأهميةٌإرسالٌالل اٌصحفي 

 
ةٌبيان ا،ٌٌالمنصوريَّ

منصوٌرٌبناءًٌٌوذلك ةٌماٌر احٌجمعيَّ ٌٌديٌبوٌلٌعىلٌاقي  ي
ٌجميعٌاالجتماعاتٌالن  ي

ٌف  .ٌشاركٌالمجلسٌالعامٌالعالمي

ٌعامٌ ي
ةٌف  متهاٌالعائلةٌالمنصوريَّ

َّ
ٌالعديدٌٌةٌالدوليٌَّماٌاجتماعاتٌاللجنةٌالتنفيذيٌَّيٌَّ،ٌوالٌِس2021ٌنظ ي

ة،ٌوكذلكٌف 

"ٌ ةٌحولٌالتدريبٌوالروحانيةٌوحملة 13ٌٌمنٌاألحداثٌالرقميَّ
ً
ل ٌمي   ي

ٌوالن  ٌأمكنةٌسكنٌ"، تهدفٌإىلٌتأمي  

دينٌ.ل ٌلمتشر

ةٌ ةٌلإلعجاب.ٌأرسلتٌاللجنةٌالدوليةٌللمساعدةٌوالتنميَّ ،ٌفاألرقامٌمثي  ضامنٌالعالمي
َّ
أماٌبالنسبةٌللت

(CIAD) 350ٌٌإىل ٌالكوارثٌالطبيعية(ٌوالمشاري    عٌاالجتماعية.30ٌٌألفٌيورٌو ي
دولةٌللمساعداتٌالنسانيةٌ)ف 

هٌأستحدثتٌ
َّ
ٌ"نداءٌالشهر"،ٌالذيٌجذبCIADٌٌٌكماٌأن اٌيسمَّ ٌللمجلسٌالعامٌقسم  ي

وي  عىلٌالموقعٌاللكي 

ةٌٌ ٌاألخويَّ ٌالمعونة ٌنجحتٌإدارة ٌإىلٌذلك، ٌبالضافة ٌفيه. ٌللمبادراتٌالمذكورة ة عاتٌالماليَّ َّ العديدٌمنٌالتير

ٌمنٌ عاتٌألكير ٌتير ٌتأمي   ي
ةٌ)التوأمة(ٌف  مليونٌيوروٌ.50ٌالدوليَّ ٌدولةٌيبلغٌمجموعهٌا

ٌ
ِّ
ترون،ٌبالرغمٌمنٌالقيودٌالمتعل تنفيذٌكلٌهذهٌاألنشطةٌوالمبادرات.ٌٌة،ٌفقدٌتمٌَّقةٌباألزمةٌالصحيٌَّكمٌا

 ٌ ٌوخي ِّ
ً
فاعَّل ٌا ٌدائم  ٌيبف  ٌأن ٌالعالمي ٌالعام ٌللمجلس ٌأتاحت ي

ٌالن  ٌالقوةٌوالشجاعةٌوالطاقة ٌنشكٌرهللاٌعىل ا.ٌولذلك

 
ر الكاتب العظيم ماتيو ، سينشُ  2022. في مايو 1820 آب 14دت في ل  وُ التي  الكروا أوزانام ، الزوجة المخلصة ألوزانام ، تكريما ألميلي سو 3

 بريجون كتابًا عن أميلي.
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األبٌأندريسٌموتٌو هذهٌالفرصةٌلنشكٌر منصوٌرٌشٌد،ٌالمٌرAndres Mottoٌوننتهٌز ةٌماٌر ٌل جمعيَّ ٌالدوىلي ٌالروحي

ةٌ.ديٌبول   ٌٌ،ٌعىلٌمشورتهٌاألخالقيةٌوالدينيةٌخاللٌهذهٌالفي 

 

 االنتخاباتٌالقادمٌة2,3ٌ

ٌ ي
المجلسٌالعامٌالٌأيلولٌف  العام،ٌسيبدٌأ ٌمنٌهذٌا منصوٌرٌعالمي ةٌماٌر لتصويتٌاعمليةٌٌديٌبولٌلجمعيَّ

ٌٌلل ي
ٌف  ٌاجتماعٌٌٌٌالتاري    خ،ٌالذيٌسيتم ٌرئيسٌالعامٌالجديد،ٌالسابعٌعشر ي

ٌروما.2023ٌٌٌٌٌٌحزيرانانتخابهٌف  ي
،ٌف  بالتاىلي

ٌإنٌ
ُ
ٌست ي

ٌقبلٌالدعوة،ٌالن  10ٌٌنشر ي
ٌكماٌهوٌمنصوصٌعليهٌف  ةٌنظامٌأشهرٌمنٌاالنتخابات، ،ٌستتضمنٌالجمعيَّ

ٌالجميعٌ ٌعىلٌأساسهاٌتستطيعٌالدولالمطلوبةٌٌمعايي  ي
ٌأوٌاألخواتٌالذينٌٌالخوةأسماءٌٌاختياٌرٌالن 

َّ
عونٌٌيتمت

ٌلبالصفاتٌ ي
ّ
ٌتوىل ةٌٌمنصبٌالرئيسٌالعام. ٌٌودورهمٌاالمجلسٌالعامٌوشخصيةٌالرئيسٌالعامٌُيشهدٌألهميَّ ي

ف 

ديٌبول منصوٌر ٌٌٌلذلكبأكمله.ٌٌٌٌمجتمعٌماٌر
 
ٌأ ي
ٌالن  ٌالفرصة ٌتيَحٌأشكٌرهللاٌعىل

 
ٌٌٌٌت ٌةىلي ٌالمنصوريَّ ٌالعائلة ٌخدمة ي

.ٌٌف 

ٌممارسٌمنٌخالل ي
الدٌولٌن  ٌٌرهذٌا

َّ
ٌ،ٌتمك
 
ٌن
ُ
ٌةٌ.مدىٌصعوبةٌهذهٌالمهمٌٌَّمعرفةمنٌٌٌت

ةٌهناكٌمعيارانٌموضوعيانٌللغايةٌ)المادتانٌٌ لنظامٌالجمعيَّ ٌا
 
(ٌالنتخابٌالرئيسٌالعام:3.7ٌو3.5ٌٌٌٌوفق

ٌمنقطع،ٌٌو ةٌبشكلٌغي 
ونٌويتساءلون:ٌهلٌتحديدٌٌعيشٌالحياةٌالمنصوريَّ الكثي  ٌللسن.ٌقدٌيتفاجٌأ

الحدٌاألدي 

ٌ طي   اٌأنٌهذينٌالشر
 
ء؟ٌأعتقدٌأيض ي

كلٌشر ٌالنتخابٌالمنصوريٌالذيٌسيهذٌا كافيي   سليسٌا
َّ
أ ةٌماٌرجمعيٌٌَّي 

  لمدةٌستٌسنواتٌ.ديٌبولٌٌمنصوٌر

ٌ

ٌكفوٌء2.4ٌ وطٌالمثاليةٌالنتخابٌرئيسٌعام ٌالشر

ٌ
َّ
ٌبالنظرٌإىلٌالملفٌالش ٌالمتواضع، ي ٌرأيي ي

ٌف  ٌأعتقدٌأنهٌيمكنٌٌلخصي ، ي
ٌالذينٌسبقوي  ٌالعامي   لرؤساء

ٌأخرىٌذات ٌاالختيارٌعىلٌٌضيقٌعٌة،ٌلضمانٌأنأساسيٌَّة،ٌولكنهاٌيٌَّإضافةٌمعايي  عٌبمهاراتٌالقيادةٌٌٌشخص 
َّ
يتمت

فٌه ِّ ٌتشر ي
ٌالمهامٌهذالن 

ُ
ٌ،ٌوت

ِّ
ٌٌبجن ةٌٌالذينٌلديهمٌشخاصاأٌلاألطرافٌأوٌبالتاىلي )مثلٌالمصالحٌدوافعٌشخصيَّ

ٌمنٌاعتالءٌهذاٌالمنصبٌالسياسيةٌ(
َّ
ٌُمجهٌَّ.ٌنحنٌبحاجةٌإىلٌمرش اٌحي  

 
ٌرللمحافظةٌعىلٌزينٌجيد طو 

َّ
الذيٌٌالت

ٌٌأحرزهٌالمجلسٌالعام ٌٌ.1839منذٌعامٌٌالعالمي

منٌ تنٌا فٌجمعيَّ
َّ
ة.ٌتتأل عٌالرئيسٌالعامٌبمواهبٌومهاراتٌقياديَّ

َّ
وريٌأنٌيتمت 153ٌٌمنٌالرص  ٌدولةٌ)وهي

ٌيجبٌعىلٌالقائدٌأنٌيكونٌلديهٌرؤيةٌشاملةٌت اٌبعدٌيوم(،ٌوبالتاىلي
ٌدنموٌيوم 

ِّ
حد

ُ
ةٌرؤيةٌت للمستقبلٌٌٌالجمعيَّ

نهٌمنٌٌتمٌو
ِّ
ي"ٌٌك منصوٌرقيادةٌ"الجيشٌالخي  ةٌماٌر لٌبجمعيَّ

َّ
ٌٌمنٌالمستحسنٌأنٌٌ.ٌٌديٌبولٌٌالممث

َّ
الرئيسٌٌيتحىل

ٌتعاطفٌٌٌوجاذبيةٌٌبالعامٌٌ ٌٌٌلكي
َّ
ٌنٌمنٌحملٌرسالةٌالحسانٌوالخدمةٌوالمحبٌَّيتمك ٌكان،ٌوخاصَّ ةٌٌةٌوالصداقةٌأينما

يٌَّ ٌالرحالتٌالتبشي  ي
ٌةٌ.ف 
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ٌمنٌالمستحَسٌ
َ
تطويريٌٌَّنٌأنٌيكون ،ٌمعٌٌٌةٌلتعزيٌزلدىٌالرئيسٌالعامٌأفكاٌر ٌالدوىلي ي اتيجر التخطيطٌاالسي 

ٌ اتيجيةٌوالمؤسَّ ٌعىلٌالمجاالتٌاالسي  كي  
ٌبرنامجٌالعملٌاألوٌٌٌَّرحوٌَفتكونٌتلكٌاألفكارٌمٌِة.ٌيٌَّاتسالي  حٌىلي

َّ
ٌٌ)للمرش

ةٌ ٌٌيتم ٌٌمنٌثمٌٌ(إطالقكمنصًّ
 
ٌٌٌاهتحويل

َ
ٌومبادراتٌ.ٌومشاري    عٌٌَإىلٌبرامج

ح اٌبأنٌيكونٌالرئيسٌالعامٌقادرٌ أٌيٌُيقي 
 
ٌض ٌلغتٌٌِاٌعىلٌالتواصلٌبلغات  غي 

ٌظلٌالعٌَهٌاألمٌِّ ي
لمةٌوٌ .ٌاليوم،ٌف 

،ٌمنٌالمستحيل قمي الرَّ ٌر ٌيٌَأالٌٌٌٌوالتطو 
َّ
ٌٌٌنٌَقٌِت ٌٌٌلغات 

ُ
ٌاالجتماعاتٌوالمفاوضات،ٌوالبحثٌٌٌلٌإىلٌحدٌ سهٌِّأخرىٌت كبي 

ٌالجماع،ٌٌو ةٌٌوٌٌٌرالتحاوٌُعن سميَّ ٌالرَّ ات ٌالشخصيَّ ٌمع
ِّ
ٌممث

َّ
ٌالمنظ ىلي

ٌاالجتماعيٌَّ ٌةٌٌةٌوالسياسيٌَّمات
ُ
،ٌوالزياراتٌٌخرىاأل

ة ةوالعالقاتٌٌالدوليَّ ٌالدينيَّ .ٌ
 
ورّية ٌالسمةٌض  ٌلٌهذه

َّ
ٌالفوريٌٌِّن جمي  

ٌالمي  ٌتكلفة
 
ٌمرتفعة ٌالوقتٌٌي   ي

للغايةٌف 

ٌ.ا ٌلحاىلي

ةٌإداريٌَّ هٌُيطلبٌمنٌالرئيسٌالعامٌأنٌيكونٌلديهٌخير
َّ
ٌكماٌوأن

َ
ٌٌفرع ٌٌةٌسابقة.ٌإنٌرئاسة ٌ ٌأوٌعمل 

ٌاجتماعي

ٌ ٌٌأوٌمجلس  ٌُيعتيرُ
 
لالهتمامٌلتجن ٌا اٌمثي   ٌٌمطلب  ي

ٌٌللمجلسٌالعامٌالتنظيمٌالداريبٌاألخطاءٌف  ٌ.ٌالعالمي يرَ
َ
هذٌاٌُيعت

ٌا
 
أيض ٌا

 
طٌمفيد أعضاءٌالمكتبٌٌواٌلالشر ٌلختياٌر ي

ةٌالمجلسٌالعجميعٌالخدماتٌالموجودةٌف  ٌ.اهيكليَّ ٌمٌالعالمي

ٌقدٌتكونٌاألهم ي
ةٌوالن  ٌٌ،النقطةٌاألخي 

َّ
ٌِّتتعل

بٌمنٌالرئيسٌالعامٌالجديدٌأنٌٌٌقٌبالجانبٌالروحي
 
إذٌُيطل

ةٌوال ة،ٌالرئيسيَّ اٌللفضائلٌ)المنصوريَّ ٌحقيقي 
ً
ة(،ٌوراعيٌ يكونٌرسول يومٌٌٌكلٌٌٌَّرهاٌالعالُمٌشةٌ)بينماٌيدمٌِّلأٌلٌٌاالهوتيَّ

ٌشبكاتٌالتواصلٌمنٌخاللٌ ٌا(،ٌاالجتماعي السالمٌٌعنٌالحياةٌ)ضدٌالجهاضٌوالقتلٌالرحيم(،ٌرسولٌٌَمدافع 

ٌ ٌاوالوئام
 
ٌللمسيحيةلٌنابذ ٌلٌٌاعمٌ ادٌوٌأليديولوجياتٌالمعادية ة ٌالمنصوريَّ ٌجميعٌاألوقاتٌلعائلة ي

والكنيسةٌٌف 

ٌ
َّ
ٌالمقد ٌأصعبٌاألوقات.ٌسة،ٌخاصَّ ي

ٌةٌف 
َّ
ةالإن ٌنتيجةٌإيمانناٌ.ٌمحبَّ ٌهي

ٌالموضوعيٌَّ ٌالمعايي  ٌمعٌمراعاة ٌجميعٌاألحوال، ي
ٌالمٌَةٌوالذاتيٌَّف  ٌفإنٌهللاٌهوٌالذيٌوٌ ة صوفةٌأعاله،

ٌ
َ
افقٌالمنت ،ٌفإنهٌسي  ٌسيختارٌالرئيسٌالعامٌالمقبل.ٌوبالتاىلي
َ
ٌمهامٌِّخ ي

ٌف  لٌعهدهمٌٌهمٌويٌُبي  
َّ
لهمهمٌبحيثٌيتكل

ةٌمارٌمنصوٌر ٌديٌبولٌوجهودهمٌبالنجاح،ٌلصالحٌالفقراءٌولصالحٌجمعيَّ ٌعليناٌتكثيفٌصلواتناٌحن  .ٌيبف 

ٌنرفعٌصلواتناٌإىلٌربٌِّالمدعوٌٌِّالقدسٌاألشخاَصٌٌيختارٌالروُحٌ ٌتنتظرنا. ي
اٌللرسالةٌالساميةٌالن 

 
ناٌيسوعٌينٌحق

ٌٌ ٌ    المناسخصٌٌ  يتمٌانتخابٌالشالمسيحٌلكي ٌكلٌالصِّ ةٌٌبٌالذيٌتجتمعٌفيه ٌالجمعيَّ ِكرتٌويعملٌلخي 
ُ
ٌذ ي

فاتٌالن 

ِلٌ ٌا
 
ف ِّ ٌوُمشر

ً
ٌ.ويكونٌأهَّل ٌاألسبقي   ٌ رثٌالرؤساءٌالعامي  

هةٌللشباٌب2.5ٌ ٌرسالةٌموجَّ

ٌ
َ
ٌبولٌٌٌٌإنٌوجود منصوٌردي ةٌماٌر ٌجمعيَّ ي

ٌوالشبابٌف  ٌهوٌٌاألطفالٌوالمراهقي  
 
ٌالسببٌٌٌنعمة ٌلهذا للجميع.

افٌبأهميٌَّمنٌٌلٌَّأمٌَنٌل ٌاالعي  ي
ٌعامٌٌمارٌمنصوٌرٌفروعةٌحضورٌالشبابٌف  ي

ديٌبول،ٌمنذٌالتأسيسٌالمجيدٌف 

1833ٌٌ هذاوحن  ٌ.4ٌيومنٌا

 
ها.مهب لإلستمراراء والشباب لصالح الفقراإلهتمام بعلى  الجمعي ةأنطوان فريدريك أعضاء  ، حث   للجمعي ةاألول  فرعبعد سنوات قليلة من تأسيس ال 4  ام  

. تأسست الجمعية منذ على الجمعي ة  أن تستقطب أعضاءها من الشباب ليمثلوها "إذا كان من المفيد أن يأتي الشباب للعثور على األصدقاء واإلخوة، ف
الجديدة  هفكارأبو تصبح األعمال الخيرية ممارسة منتظمة. الشباب مفيد بجرأته، وحتى بتهوره سيها و أنمثل مؤس    تشيخأربعة عشر عاًما: يجب أال 

 (.1847ها. )أنطوان فريديريك أوزانام ، بالتي لم نفكر  األعمال، من خالل  طرحهاالتي ي



   السادس عَشر الرئيس العام  

 

8 
 

ٌا دوم  ٌِإٌٌٌنستذِكٌر
َ
ٌٌٌٌرث ي

فراساي  ٌجورجيٌو ٌبيي  ٌلِذكراهٌٌ،Pier Giorgio Frassatiٌٌالطوباوي ا
 
ٌٌٌيومٌَالأناٌٌ  أنشٌٌوتخليد ٌالعالمي

ٌٌالمنصوريٌِّبابٌ لشل ةٌالسنٌاوأسَّ ٌاللمَّ ٌباةٌخاصَّ
ُ
ٌست ي

ٌلشباب،ٌوالن 
َ
العامٌ.ستأن ٌفٌهذٌا

ب ٌتسبَّ ي
لتٌاألزمةٌالن 

َّ
ٌ ٌجائحةبهاٌالٌتشك

ٌعاَمي ي
2021ٌٌٌو2020ٌٌف 

ِّ
ا،ٌوخاصةٌللشباب.ٌٌتحد جميع  لنٌا ٌا ي 

ٌمناطقٌَ ي
ةٌ ٌٌومعٌذلك،ٌفإنهمٌهمٌالذين،ٌف  ةمنٌالعالم،ٌقدٌأدارواٌعملٌفروعٌٌكثي  منٌخاللٌخدمةٌٌٌالجمعيَّ

ٌالفقراءٌ
َ
ام.ٌالٌأستطيعٌأنٌأجد ٌوالي   ةٌهمٌعىلٌألشكرٌٌَالكلماِتٌٌبتفان  ةٌتجاهٌٌبادرةٌالمحبَّ ٌفقرٌ الجمعيَّ ٌاٌ.واألكير

كمٌتخدمونٌٌ
َّ
بالنسبةٌلنا،ٌألن ٌا

 
ونٌجد ٌتساعدونٌبإتمامٌٌلفقراءٌٌواٌٌوتزورونأنتمٌمهم  ي

يةٌالن  األعمالٌالخي 

ٌأنٌاألشخاصٌالمٌُ تنا،ٌمدركي   ٌهمٌستضعٌَتقومٌبهاٌجمعي  ٌأمسٌِّفي   ي
ةمساعٌدالالحاجةٌإىلٌٌف  وإىلٌٌةٌالمنصوريَّ

ٌٌ.جرأةٌالشباب

ٌلديكمٌٌإٌِ ٌأن ٌالمتواعلموا َ ٌشخصي ي
ٌضعٌٌف  يٌسٌٌعٌ ومدافٌٌٌِعظيم ٌٌٌحليف 

ٌانضمٌَشر ٌمٌ .
ُ
منصوٌرإىلٌٌٌٌت ةٌماٌر جمعيَّ

ٌسنديٌبولٌ ي
ٌٌف  اٌمخاوفٌالشبابمٌفهٌَّتلذلكٌأٌ،الخامسةٌعشر ٌوالٌتمام 

ِّ
ٌيواجهونهٌاٌياٌتتحد ي

.ٌسيكونٌالن 

ٌهناكٌ
 
اٌمكان ٌٌملكٌدائم  ي

ةف  ٌٌمارٌمنصوٌرٌجمعيَّ ٌٌةٌداخلٌالمجلسٌالعامديٌبولٌوخاصًّ اٌمعٌ.ٌوتماشيٌ العالمي

ٌا
ُ
امٌالذيٌقطعت ٌهٌتجاهٌمبادراتٌالشباب،ٌيٌُاللي  

ُ
ٌأنٌأعلنٌَسعد ي
ٌعامٌٌي  ي

ةٌٌ،ٌسنطلقٌمسابقةٌدولي2022ٌٌَّأنهٌف 

ٌللشباب.ٌ
ُ
ٌٌ-دفعٌنفقاتٌالفائزينٌٌسيتم ٌحيث

 
ٌلكلٌنائبٌرئيسٌإقلٌيٌواحد ٌٌ-مي ي

2023ٌٌٌآبٌللمشاركة،ٌف  ي
،ٌف 

ٌ
َ
تغال(:ٌٌثي   ٌحد ٌلشبونةٌ)الير ي

ٌلٌٌاللقاءٌللشبابٌف  ٌلشبابٌٌالعالمي ي
ةألشةٌٌاٌٌف  ٌ)معٌٌٌيبةويومٌالشبٌٌالمنصوريَّ العالمي

فرانسيس(ٌ. ٌالبابٌا

ٌ ٌأتوجَّ
ً
ة ٌالجٌنسر ٌَليا:ٌيجبٌأنٌنإىلٌرؤساءٌالمجالسٌالعٌٌُهٌاآلنٌمباشر

 
ٌشبابيٌٌَّان

ً
ٌٌتوضيٌحمنٌأجلٌٌةوطنيٌٌَّة

منصوٌرٌعملٌالشباب ةٌماٌر ٌلجمعيَّ وريٌٌٌِّديٌبولٌالمنتسبي   ٌجميعٌالبلدان.ٌمنٌالرص  ي
إىلٌأبعدٌٌدعمٌالشبابٌٌف 

ٌ
 
مشاري    عٌَحد ٌٌٌ؛ٌتطويٌر

َ
لهم،ٌوالبحثٌعنٌطرقٌإبداعيةٌٌلِخٌٌٌوبرامج ٌا ٌمستقبلستقطابهمصيص  ي

ف  ٌهٌم،ٌواالستثماٌر

ٌوفتحٌالمزيدٌمنٌالمساحاتٌلهمٌٌل
ِّ
ٌقراٌرٌخاذٌِت ٌٌات  ي

وريٌةالوطنيٌٌَّاتجمعيٌَّالف  ٌأخرى.ٌمنٌالرص  ٌتدابي  ،ٌمنٌبي  

احاتٌِ ٌوٌبعي  ٌهمٌاالستماعٌإىلٌالشبابٌوأخذٌاقي  لاالعتباٌر ٌٌ.5همـٌِهمٌوتنفيذٌمبادراٌتأفكارٌيٌتقب 

3 
ِّ
 ـي   . توصيات للمنصوري

ٌٌ ي
دٌبعضٌالمواقفٌالن 

ِّ
الفصل،ٌسأعد ٌهذٌا ي

ٌالبالغف  األعضاءٌمنٌجميعٌأنحاءٌالعالمٌٌٌمنٌقبلٌٌعنهٌاٌٌتمَّ

ٌ تٌمنٌخاللٌالقنواتٌالمختلفةٌالموجودة،ٌمثلٌالوسيطٌاألخ،ٌالذيٌتمٌٌَّوذلكٌإىلٌالمجلسٌالعامٌالعالمي

ٌتسميتهٌ ٌوالمعاوني   ٌاألعضاء ٌالعالقاتٌبي   ي
ٌقدٌتنشأٌف  ي

ٌحلٌالمشكالتٌالن  ي
ٌالمجالسٌالعلياٌف  لمساعدة

ٌٌ ةٌٌواآلخرين.ٌالتعليقاتٌوالتوصياتٌالتاليةٌهي يَّ ٌالتبشي  ي
ٌخاللٌرحالي  ي

نتيجةٌمالحظاي  ٌا
 
ةٌٌإأيض ٌالمباشر ي

تصاالي 
ٌمعٌالخوةٌواألخواتٌ.

 
مها"الشباب مفيد بجرأته ، حتى من خالل تهوره ، باألفكار الجديدة التي  5 ها. )أنطوان فريديريك أوزانام ، بعمال التي لم نفكر من خالل األو  يقد  

1847 ) 
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ٌ
ُ
لٌٌَتستحقٌ ٌموٌرهذهٌاأل ٌلٌتنٌاخدمتكونٌبلٌالجميعٌلفيهاٌمنٌقٌٌِالتأم 

ً
عىلٌٌلذينٌيعانونٌأفضل.ٌعالوة

هناٌٌ ٌإليهٌا ٌسأشي  ي
واألسئلةٌالن  ٌعملذلك،ٌفإنٌاألفكاٌر حولٌسي  لنٌا ٌا

لٌإنذار 
ِّ
ٌوٌٌتشك ساتناٌٌمٌؤٌوٌٌفروعنٌامجالسنٌا سَّ

رهاٌوحول ٌٌسلوكٌأعضائنا.ٌقدٌيختلفٌوتطو  ٌباءٌبعضٌالقرًٌٌّمعي ٌٌبعضٌماٌهوٌمكتوب 
َّ
ٌهمٌعىلٌاألقلٌِّهنا،ٌلكن

ٌ
ِّ
ٌبحدودي،ٌٌرسيعرفونٌكيفٌأفك امي

ٌ ٌ.معٌالي  

ٌ

ٌإ3.1ٌ
ِّ
مٌالقانونٌوالن ٌحي  ٌظامٌاألساشي

ٌ
َّ
ٌكلٌمنظ يٌَّتضع ٌكانتٌعامٌٌٌَّة،ٌسواءًٌمةٌبشر

ً
ٌٌٌة خاصَّ ٌة،ٌدينيٌَّأٌو

ً
علمانيٌٌٌَّة طويٌتن،ٌٌللصالحٌالعامٌٌة،ٌقواني  ٌَأٌو

ٌيجبٌإإجراءاتٌٌعىل باعهاٌحن َّ
ِّ
امٌالمبادئٌوالقٌٌٌِيتمٌَّت ٌيٌَاحي 

 
ٌتوحد ي

ةٌماٌرمٌالن  ٌجمعيَّ ي
هاٌبحسبٌاألصول.ٌف 

َّعيختلفٌاألمر.ٌٌمنصورٌديٌبول،ٌاٌل سون،ٌخاللٌالسنواتٌاألوىلٌلوجودٌٌشر ةآباؤناٌالمؤسِّ ٌبوٌٌَو،ٌالجمعيَّ ٌٌحي 

ةٌٌهيكلةٌٌتصميمٌٌعملية،ٌٌمنٌهللا وجٌٌٌَّ،الجمعيَّ
ُ
لتٌبإصدارٌٌت ٌاألوَّ ٌٌٌٌالنظامٌاألساشي ي

لٌمنٌالعامف  وَّ
َ
ٌشهرٌكانونٌاأل

18356.ٌٌ

لٌٌيٌُاليوم،ٌٌ
ِّ
ٌٌشك ديٌبولٌٌالنظامٌاألساشي منصوٌر ٌلجمعيةٌماٌر

ً
ٌٌٌوثيقة

ً
ةٌوشابةٌمنفتحةٌعىلٌشاملٌٌٌوٌٌصلبة

ٌتمٌَّ ي
.ٌالتحسيناتٌالن  وقابلةٌللتغيي  ٌٌالحواٌر غي ِّ

ُ
ٌإجراؤهاٌخاللٌهذهٌالعقودٌلمٌت كتٌالمؤسِّ ٌحرَّ ي

ٌٌالروحٌالن  سي  

ٌ ي
ٌالعمل1833عامٌالالسبعةٌف  ي

ٌف  ة(؛ٌاالتصالٌالشخصي ؛ٌالمنصوري :ٌالحاجةٌإىلٌالصالةٌ)فردّيةٌومجتمعيَّ

ٌ
ُ
ٌةٌوٌَّاألخ

َ
ٌيجبٌأنٌنعيش ي

اليٌَّالخوةٌواألخوات؛ٌعالمٌمعٌاٌهالن  بخدمةٌالفقراء؛ٌودعوتنٌا امنٌا ةةٌالي   ٌٌ.منصوريَّ

ٌ
َ
ٌبعضٌاألحيانٌقدٌن ي

ةٌٌٌٌالنظامنتقدٌبعضٌبنودٌٌف  ٌالديمقراطيَّ وقراطية.ٌهذهٌهي ٌالبي  ي
مفرطةٌف  نجدهٌا أٌو

مٌبهاٌ.سال م
َّ
اٌهٌوكشٌاٌل

 
ٌأخرىوأيٌٌلنظامماٌالٌيمكنناٌفعلهٌأبد منٌقبلٌالقادةٌٌٌٌاتٌالموافقةٌعليهتمٌٌَّقواني  

ٌإدارةٌالٌلمنصوريي  ٌا ساتوالٌفروعلتحسي   ٌٌالنظاموالمجالسٌبدقة.ٌنحنٌنعلمٌأنٌٌمؤسَّ
ً
،ٌكماٌأنٌليسٌكامَّل

ٌطريقٌالقداسةٌوالتواضعٌوخدمةٌا ي
ٌوسيلةٌأكيدةٌلمساعدتناٌف  كذلك.ٌلكنٌالقاعدةٌهي ٌليسوٌا ٌةالبشر ٌلمحبَّ

ٌٌ. ي
ءالنظاملمنٌيعاي  ي

ٌٌوٌٌطريقٌ ٌٌٌوهٌٌ،ٌقبلٌكلٌشر
 
ٌٌٌمنارة
ُ
تنٌادٌمستقبلٌٌرِشٌت ٌيٌٌٌٌُوفه.ٌٌجمعيَّ

ِّ
مٌوالرسالةٌوالرؤيةٌيٌَدٌالقٌِحد

ل ٌنريدهٌا ي
تنٌاٌالن  ٌٌ.ٌاعضائهأٌلٌوٌجمعيَّ

 
ت اإلشارة إلى الحاجة إلى مع نمو المجتمع، أصبح من الضروري وضع توجيه أساسي لالجتماعات واإلجراءات التي تدعم دعوتنا وجاذبيتنا. كما تم   6

تعديل على النظام األساسي، يتضمن تأسيس  1839م. وهكذا، نُشر في عام في جميع أنحاء العال بإنتشارهاوالسماح  فروعإنشاء مجالس لتنشيط عمل ال
على وجه الخصوص.   مناصب القادة، ومعايير االنتخابات، والتوصيات اليومية للعمل الخيري، وكذلك منصب اإلخوة واألخوات، والعالميالمجلس العام  

، لشرح دور المجالس المركزية والعليا، وبقيت لسنوات 1856و  1850، في عامي امالنظ على ينين إضافي  تعديل   تم إضافةخالل القرن التاسع عشر، 
في باريس، تم دمج المجلس العام لباريس )ذكور( والمجلس العام لبولوني )أنثى(. بعد ذلك  1967الجمعية العامة لعام    خاللعديدة دون تغيير أو تعديل.  

سون ر بها المؤس   ات التي بش  جًوا من الحداثة، دون التخلي عن األساسي    لنظامخذ ايرلندا(، ات  إي دبلن )، خالل الجمعية العامة ف1973بوقت قصير، في عام  
تشرين   . فياالذي كتبه الرئيس التاسع، بيير شوار، الفتً   التمهيد للنظامنص  كان    ة.  ون من خالل الرسائل الدوري  السبعة واألعمدة التي ورثها الرؤساء العام  

ل ، انعقدت جمعية عامة في روما )إيطاليا( حيث وافقت غالبية المجالس العليا على النسخة  جمعي ةعلى ال شامل إضفاء طابع عالمي وبهدف، 2003 األو 
داخل  هيكلي ةً جديدة معتمًدا، كل هاع المجالس العليا جم  كبير ، ي   عام عالمي إلى اتحادجمعي ة مار منصور دي بول  2003الحالية. حولت تغييرات عام 

ت الموافقة على تعديل جديد ، مع تغييرات طفيفة ، ، تم   2016سات األخرى. في عام الشراكات مع المؤس  على  ع المجلس العام ويتضمن مقاالت تشج   
  في الجمعية العامة في روما أيًضا.
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ٌاألخٌأدولفٌبودونٌ ٌ"الفرعٌٌٌ،Adolphe Baudonٌكانٌالرئيسٌالعامٌالثالث،
َّ
اٌبالقولٌأن

 
اٌجد

 
سعيد

دٌبالسقوطٌ،ٌهوٌالذيٌانحرفٌعنٌ
َّ
هٌقام،ٌعىلٌالعكسٌازدهٌرٌ؛ٌوإذٌانظامالالُمهد

َّ
مراعاةٌتقاليدٌبٌفذلكٌألن

ةٌ ٌتكييفٌوأهدافٌالجمعيَّ ي
ٌأوٌٌنظامالبأمانةٌ".ٌيرغبٌالعديدٌمنٌاألشخاصٌف  ٌحلٌِّلمعٌوضعهمٌالشخصي

ٌ ٌٌهإنشاٌؤٌ،ٌولكنٌلمٌيتمٌَّمعي َّ ٌٌموقف 
َّ

الغرض.ٌنحنٌالذينٌيجبٌأنٌنتحىل ٌنظاٌمالمعٌٌالمتواضعةٌبالمرونةٌلهذٌا

ٌأنٌٌ،ٌٌو
 
نعلمٌأنٌمبادئهاٌٌنتبعهٌدونٌترد ة.ٌٌزاخرٌةد،ٌألننٌا ٌالموضوعيَّ

َّ
ٌإن ٌالحياةٌٌٌٌىحدإٌٌ،ٌوهي ةأسس ٌٌ،ٌيتّمٌالمنصوريَّ

ٌعنه ٌٌٌاالتعبي  ا
 
ٌطريٌقأيض ٌالالتقيٌٌَّعن ٌنٌتٌنظامالبٌتامد ٌالطريقة ٌبهذه ٌألننا ،ٌ

َّ
ٌأعرافٌجن تنٌابٌإخضاع ٌٌجمعيَّ

ٌإنٌوجودٌٌ اتٌمختلفة. ٌرٌٌالنظاملتفسي  ٌتطو  ٌالمجلسٌٌبإالمجالسٌالعلياٌٌٌٌتضمن نسجامٌوتماسكٌكاملٌمعٌمبادئ

ٌٌالعام معٌالعالمي ٌا ٌٌتجاوب  التعديلٌٌللمجلسٌالعامٌالمطلقٌسينا.ٌالدوٌررغبةٌمؤسِّ أٌو ٌقابلٌللتحويٌر ٌالغي  العالمي
أنٌيكونٌحاميٌ  ٌٌللنظامٌٌاهٌو ةلوحدةٌداخلٌالٌٌاوحارس  ٌٌ.لجمعيَّ

ٌاألساسيٌَّ وط ٌوالشر ٌالقواني   ٌمرونةٌٌيهدفٌوجود أكير تنٌا ٌإىلٌجعلٌجمعيَّ ء ي
قبلٌكلٌشر ٌنفسهٌا ةٌوالقاعدة

وقراطيٌة وباوي7ٌٌٌوديناميكيةٌوحداثة،ٌدونٌقيودٌالبي 
 
ٌأزعجتٌاألخٌالط ي

ٌوالقواعدٌالزائدةٌالن  والتسلسلٌالهرمي

)إشعياءٌفريدريكٌأوزاناٌ-أنطوان ٌا ٌكثي   ةٌللفروعٌٌالنظام(.ٌُوجد28ٌٌ،10ٌم ٌالحياةٌاليوميَّ ساٌتلتحسي   ٌٌوالمؤسَّ

ٌ ةٌوبمزيدٌمنٌالحبِّ ٌفعاليَّ ٌخدمةٌٌهٌو.ٌوالمجالسٌولخدمةٌالفقراءٌبشكلٌأكير ي
ٌةحليفٌعظيمٌف  :ٌٌأعمالٌالمحبَّ

ٌ
َّ
كانتٌمبادٌئفكل كانٌٌهمٌا ٌكلمٌا الأوضح، ٌالذٌالتعاونٌالفعَّ .ٌالتسلسلٌالهرمي ٌأكير ي

ٌتطبيٌقيٌيجبٌأنٌنتبعهٌف 

ٌللحب،ٌٌالنظام ٌللوالتفاهم.ٌٌمصالحةالٌمفهوماعتمادٌمعٌهوٌالتسلسلٌالهرمي ي
ِّ

امٌالكىل ،ٌوالعملٌنظامالحي 

ٌ ٌيٌمٌاهٌوٌودة،ٌةٌجيٌِّتنظيميٌٌَّبانسجامٌمعٌتعاليمٌالكنيسةٌواالستنادٌإىلٌممارسات 
ً
ٌ ٌ.ٌاغنيٌ ٌضمنٌمستقبَّل

ٌالنشطي  ٌاالستبعادٌالمؤسفٌلألعضاء3.2ٌٌ

تنا،ٌبعدٌعمليةٌشاملةٌ ٌهوٌالمصادقةٌعىلٌاستبعادٌأعضاءٌمنٌجمعيِّ منٌأصعبٌالقراراتٌبالنسبةٌىلي
اٌاستبعادٌعضوٌمنٌجمعيٌَّ ٌاتخاذٌهذاٌالقرار!ٌمنٌالمؤلمٌدائم  َّ ٌكمٌهوٌصعبٌعىلي . ي

تنا،ٌعىلٌالمستوىٌالوطن 

ٌ ٌخاصَّ
ً
منصوٌرٌٌة ةٌماٌر إىلٌجمعيَّ عندٌدخولنٌا ةللقيامٌبأعمالٌٌديٌبولٌٌٌوأنٌالروحٌالقدسٌدفعنٌا يمكنٌأنٌٌٌالمحبَّ

ٌتقديسٌ ي
ٌالوقتٌعينهٌخدمةٌأولئكٌالذينٌيعانون.ٌلذلك،ٌفإنٌاستبعادٌأيٌشخصٌٌٌأنفسناٌ،تساعدناٌف  ي

وف 

ٌنهايةٌالمطاف،ٌهٌو ي
ٌٌمنعٌمنصوريٌ ٌ،ف 

َّ
ٌسةٌ.منٌتحقيقٌهذهٌاألهدافٌالنبيلةٌوالمقد

ٌالرئيسٌالعام،ٌٌأعلمٌأنٌالقواعدٌوالمبادئٌتنص ٌ ي
ٌهنا،ٌبصفن 

ّ
ٌأود ي

ٌٌمناشدٌةعىلٌهذهٌاالحتماالت،ٌلكن 

ٌأحدٌٌ ٌاستبعاد ٌالعليا:ٌقبل ٌاأٌلٌٌالخوةالمجالس ٌاٌل،ٌٌخواتأو
َّ
ٌت

 
ٌاألنَسٌقٌممٌَّحق ٌكانٌمن ٌإذا ٌبديلة،ٌٌٌٌٌقبيتطبٌٌا عقوبات

ٌالنذارٌأوٌ ٌتمثل
َّ
ٌمؤق ٌبشكل ٌعمله ٌاٌتعليق ٌاٌةٌ.لطوعيٌَّأوٌاالستقالة

 
ٌأيض ٌذلك ق ٌُيطبَّ ٌأن ٌاعىل ي

ٌف  ٌلفروٌع،

ساتٌو ٌوٌالمؤسَّ ي
ة.ٌإنٌاٌمجالسف  ٌلجمعيَّ والرصِّ ٌالعديدٌمنٌالقضايٌا ي

عليهٌااعاتٌالن  لعنٌا
َّ
ٌأط ٌبلدان  ي

مختلفة،ٌٌٌ،ٌف 

ٌإجراءاتٌقانونيٌٌٌَّإقالتهمٌٌتالذينٌتمٌٌٌَّي  ٌالمنصوريٌِّتنبعٌمنٌٌ جي  ٌة،ٌٌدون
ٌأوٌٌبٌٌمتحجِّ ٌعدمٌوجودٌدفاع هٌاُمعتيرِ

َّ
ينٌبأن

 
يسي ةرنا: تغيير روحنا األصلية )البدائية( ، د فقط يمكن أن يوقفنا ويدم   "شيء واح 7 أمام الناس ، احترام الذات الحصري  تبغي الظهور تيال الروح الفر  

لتراخي ؛ أو ؛ اإلفراط في الممارسات والصرامة التي من شأنها أن تؤدي إلى االسترخاء وا الجمعي ة البعيدة عنماكن األالذي يتجاهل الفضيلة في 
 " الروتين  من خالل مضاعفة، باإلضافة إلى الممارسات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل تقدمنا  بالفعلكثر انشغااًل بالكالم منه األ العطاء

 (.1841مايو  1")رسالة من أنطوان فريديريك أوزانام إلى أميلي سوالكروا ، 
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يٌٌِّذهٌالمواقفنوعٌمنٌاالضطهاد.ٌيجبٌأنٌنتجنبٌه اٌخي  ٌتجاهٌجميعٌرفاقناٌبأنٌنكونٌدائم  تنٌاي   ٌمسي  ي
ف 

ة يٌُالمنصوريَّ ٌكمٌا الحصولٌعىلٌفرصةٌثانية، أنٌنرتكبٌاألخطاء،ٌوبالطبعٌيحقٌلنٌا ٌا جميع  ٌ.ٌيمكننٌا
ِّ
ٌالكتابٌٌعل منا

8ٌخويٌ.المقدسٌعنٌالتصحيحٌاأٌل

ٌٌبالطبع
َّ
ٌيبتجٌنٌهذاٌالمطلبٌٌقالٌيتعل

 
مٌأوٌالتعاطفٌمعٌأولئكٌالذينٌيرتكبونٌاألخطاء؛ٌإنهاٌوٌ بٌالل

سنواتٌع سوٌا ةٌإنصافٌلهؤالءٌاألشخاص،ٌالذينٌكرَّ ٌمجردٌعمليَّ
َّ
ديٌبول.ٌٌد منصوٌر ةٌمنٌحياتهمٌلجمعيةٌماٌر

ٌكلٌهذ ي
والٌاللجوءٌإىلٌاعتماٌد يجبٌنهجالٌٌاوف  امٌوالمحبٌٌَّمصالحةالحواٌر ٌ بينناٌ.فيمٌاةٌواالحي 

ٌاألهميةٌالنبيلةٌللتعليٌم3.3ٌ

ٌتمٌَّ ٌمعلومات ٌبتضمي   ا ٌأقومٌدائم  ، ي
اي  ٌومحاض  ي

ٌخطاباي  ي
ٌاليونيسفٌواليونسكوٌٌٌٌف  منٌقبل ٌا

 
سابق هٌا نشر

ٌ
ِّ
ٌالحد ي

ٌٌحولٌأهميةٌالتعليمٌف 
َّ
لوكاالتٌاألممٌالمت ٌا

 
ٌالعالم.ٌوفق ي

ف  الفقرٌٌحدةٌهذه،ٌُيمكنٌأنٌينخفضٌمنٌالفقٌر

ٌالعالم ي
ٌٌف  ٌكانٌالشبابٌقدٌأكملواٌالتعليمٌالثانويٌعىلٌاألقلٌ)قبلٌالمستوىٌالجامعي 9ٌإىلٌالنصفٌإذا (.ٌتشي 

ورةٌمشاركةٌهذهٌالبياناتٌإىل منصوٌرٌض  ةٌماٌر ٌاٌجمعيَّ ٌالمشاري    عٌالتعليميٌَّأخالقي  ي
ةٌعىلٌٌةٌلمساعدةٌالنسانيٌَّف 

ٌ
ٌئةٌ.اتٌالسيٌِّتقليلٌهذهٌالمؤشرِّ

ةٌمارٌمنصورٌ ،ٌديٌبولٌكيفٌيمكنٌلجمعيَّ
ً
ٌالتعليمٌحولٌالعالم؟ٌأوال ٌتحسي   ي

يمكنٌٌالمساعدةٌف 

ٌلل ٌللمستفيدينٌمنها،ٌوخاصَّ ٌتدريبيةٌمهنية ٌالعملٌطريقةٌفروعٌرعايةٌدورات ٌالتدريبٌعىل ٌُيَعد ٌالشبابٌمنهم. ة

ٌتتلقاهاٌمنٌالٌ،أكيدةٌلتعزيزٌالعائالت ي
فروع،ٌومساعدتهاٌعىلٌتحريرهٌاوتقليلٌاعتمادهاٌعىلٌالمساعدةٌالن 

ٌ
َ
اٌمنٌحلقةٌالف ٌمكافحةٌفرٌَقرٌالمٌُنهائي  ي

ةٌاالستثمارٌف  الستبعادٌعنٌالتكنولوجيٌاغة.ٌيمكنناٌويجبٌعليناٌخاصَّ

ة ٌالرقميَّ
 
ٌالعقباتٌأمامٌالتعليمٌودخولٌالناسٌإىلٌسوقٌالعمل.ٌبالنسبةٌلألطفال،ٌٌ،ٌوالذيٌُيعد اليومٌأحدٌأكير

ٌ
ُ
ٌت اٌالحضاناعتير

 
ٌإتٌأيض

ً
ٌٌستجابة

ِّ
ٌممتازةٌلهذاٌالتحد

َّ
ٌالتعليم،ٌمنٌالطفولةٌإىلٌالجامعة،ٌٌي.ٌإن ي

أيٌاستثمارٌف 
ٌمنٌأجلٌٌيستحقٌ  الجهدٌالكبي  ٌهذٌا

ِّ
ٌٌالعملٌعىلٌالحد

َ
والمنٌالف 10ٌٌ.ةاالجتماعيٌَّهشاشةٌقٌر

ٌ
َّ
ٌيتأل ي

ٌالن  ٌالعناضٌالخمسة ٌالتعليمٌهوٌأحد ٌننسٌأن ٌأن ٌيمكننا وعٌٌوال ٌالمشر ٌٌفٌمنها المنصوريٌ"للتغيي 

رٌَ "،ٌالذيٌتصوَّ ي ٌالمنهجر
 
ٌت

َّ
ةٌوتبن ٌهٌالعائلةٌالمنصوريَّ
 
ٌت
ُ
اٌجمعيٌٌَّه

 
ديٌبول.ٌأيض منصوٌر ،ٌيحصلٌالناسٌبالِعلمةٌماٌر

ٌعىلٌوظائفٌأفضل،ٌممٌَّ
ً
يمنحهمٌدخَّل األفضل،ٌيأكلٌالناسٌبشكلٌأفضلٌويعيشونٌحياةٌٌا ٌأفضل.ٌمعٌاألجوٌر

ٌ
َّ
دٌوٌضعونٌبصّحٌأفضلٌويتمت لجميعٌالمجالسٌواٌٌمنرةٌإيجابيةٌتبدأٌٌةٌأفضل.ٌإنهٌا ٌٌٌلفروعالحضانة.ٌتهانينٌا ي

الن 

 
 ثانية. يكفي أن نذكر يونان ، شمشون ، داود ، مرقس وبطرس ، من بين آخرين. منحهم هللا فرصةً  ألشخاص   عديدةً  نجد في الكتاب المقدس أمثلةً  8
إلى النصف إذا أكمل جميع البالغين تعليمهم الثانوي" ، الذي نشرته اليونسكو على الرابط التالي: مقال "الفقر العالمي يمكن أن ينخفض  قراءة 9

https://es.unesco.org/news/pobreza-mundo- podria- -adultos-terminaran-Educacion-secundaria. 

 
كان ، منذ البداية ، من أعز المهام ألعضائنا األوائل. كان أوزانام مقتنعًا بضرورة تحسين تدريب عمال المصانع ،  دريبال ينبغي أن ننسى أن الت 10

ه ، س أنطوان فريدريك أيًضا جزًءا مهًما جًدا من حياته للتعليم ، ألن  هم. كر  ر  تقبل أفضل لهم وألس  قر وضمان مسلمساعدتهم على الخروج من دائرة الف  
 كأستاذ مساعد ، ثم ًسا معظم حياته البالغة ، أوالً في ليون )حيث درس القانون التجاري( ، ثم في جامعة السوربون في باريس )أوالً كما نعلم ، كان مدر   

 جنبي(.ا لألدب األأستاذً 
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ٌ
ِّ
ٌالحضانةٌوتنظ ٌالمدارسٌودور ٌتدريبترع ٌاجتماعيةٌٌٌٌةمهنيٌٌٌَّاتم ساعدهمأٌومشاري    ع

ُ
ٌت ٌأسالفنٌاللذين ٌكماٌكتب ،

ٌملحقٌدليلٌ ي
منصوٌرف  ةٌماٌر ٌ ٌ.1845لعامٌديٌبولٌلٌٌجمعيَّ

خاذٌالقرارات3.4ٌ
ِّ
ٌات

ٌتفاجأناٌلقدٌ
َّ
ِخٌبعضٌالقراراتٌالمهمٌٌَّبأن

 
ٌات ي

ٌالن  ٌة
َ
ٌبعضٌمنٌٌٌتذ ي

تٌعىلٌمستوىٌالمجالسٌالعلياٌف 

ٌ،ٌقوب153ٌِالبلدانٌالبالغٌعددهاٌ
 
ٌل
 
ٌبمعارضةٌشديدةٌورٌٌُت

َ
ٌفض
 
،ٌوإالٌيصدٌرٌ.ٌيجبٌتنفيذٌأيٌقراٌرمنٌأساسهٌاٌت

تنٌافإنٌ ٌعملٌبشكلٌجيدٌ.تلنٌٌجمعيَّ

ٌٌنإالٌأ
َّ
ٌٌرد ي ٌٌ،ربمٌا،ٌيحدثٌهذٌاٌالفعلٌالسلنر

َّ
واحدٌأوٌشخصانٌأٌوٌخذهاٌشخص ٌألنٌهذهٌالجراءاتٌيت

ٌ ،ٌدونٌاالستماعٌإىلٌأعضاءٌالمكتبٌاآلخرينٌأوٌحن َّ ٌكبارٌقادةٌالدولة.ٌعىلٌسبيلٌالمثال،ٌثالثةٌعىلٌاألكير

ٌ
ِّ
ٌٌٌ،ات،ٌوماٌإىلٌذلٌكقةٌبإغالقٌمشاري    عٌالرعايةٌاالجتماعية،ٌوطردٌاألعضاء،ٌوتوقيعٌاالتفاقيٌَّالقراراتٌالمتعل

ٌيجبٌٌ أرادٌمؤسِّ ٌكمٌا ، بشكلٌجماعي قالٌأوزانامٌ.11ٌٌمنٌأجلٌتقليلٌاألخطاٌءٌوذلكٌسوناٌ.مشاركتهٌا ٌكمٌا

ٌ
ِّ
ٌات م

 
ٌيت ٌبحيثٌلذلكٌأطلبٌأن ٌالمجالس، ٌالتشاورٌمع ٌالقراراتٌبعد ٌالمزايٌاٌتم ٌتخاذ ٌبي   الموازنة

ا،ٌوإعطاءٌاألشخاصٌالمعنيٌِّ
 
ٌعنٌأنفسهم،ٌوأنٌيكونٌوالعيوبٌمسبق ٌالفرصةٌللتعبي  ةاي   واالنسجامٌٌلمحبَّ

ٌ امٌمفتاحٌأيٌقرار،ٌوخاصَّ ٌواالحي 
ً
ٌٌٌة

ِّ
ٌتؤث ي

ٌالقراراتٌالن 
َّ
الموظ المستفيدينٌأٌو عىلٌاألعضاءٌأٌو ٌٌر ي

نداي  هٌو .ٌهذٌا في  

ٌ
 
ةٌوالمشاكلٌالقانونيٌَّإليكمٌلتجن وريَّ ٌالرص  ٌمختلفٌأنحاءٌالعالمٌ.بٌالخالفاتٌغي  ي

ٌظهرتٌف  ي
  ةٌالن 

3.5ٌٌ
 
ٌقداسٌةللٌالفرعٌمكان

ٌ ي
ة،ٌوبسببٌاألزمةٌالصحيٌَّف  ٌاألشهرٌاألخي 

َّ
ٌأث ي

ٌٌةٌالن  ي
ا،ٌالحظناٌأنٌالناسٌقدٌانعزلواٌف  رتٌعليناٌجميع 

ٌ ٌوحن ّ ي ٌعنٌالعالمٌالخارحر ٌبيوتهم،ٌمنقطعي   ي
انهم.ٌفالخوفٌمنٌالموتٌوانعدامٌٌعالمهمٌالخاص،ٌف  ٌعنٌجي 

ٌالعنايةٌاللهيٌَّ ي
ٌالثقةٌف 

َ
ٌكانٌلهذاٌالتق ٌةٌقدٌيفّشانٌهذاٌالسلوك.

ُ
ٌ ٌعوق ٌكثي  ورته. منٌٌٌعواقبه،ٌعىلٌالرغمٌمنٌض 

ٌمن ٌيعودونٌببطءٌإىلٌطبيعتهمٌبخوفٌوكثي  ٌاليوم، ٌٌالناس،ٌحن 
ِّ
د ونٌمي  ٌالٌيزالٌالكثي  ٌٌالشكوك. ي

دينٌف 

ٌ الدراسةٌ.معاودةٌنشاطهمٌاليومي ٌ،ٌمثلٌالعملٌأٌو

ةٌٌالٌيمكنٌٌلٌٌخاللٌهذهٌالعودة ٌالزماجمعيَّ ي
ديٌبولٌأنٌتقفٌمكتوفةٌاأليديٌف  منصوٌر نٌوالمكان،ٌماٌر

يٌللفروعٌوعىلٌالمئاتٌمنٌٌٌٌألنٌالفقراءٌيعتمدونٌإىلٌحدٌ  ٌعىلٌالعملٌالخي  ةكبي  ساتٌالرعايةٌالمنصوريَّ ،ٌمؤسَّ

الحضانة.ٌ العجزةٌودوٌر البابٌامثلٌدوٌر ٌٌدعانٌا
َّ
ٌأل ٌصفنٌا33-14ٌ:22ٌنخافٌ)من  ي

ٌٌ.(،ٌألنٌهللاٌف 

ٌ
ُ
ٌالٌت ي

كاتٌالن  ٌمنٌخاللٌالير
 
ٌٌٌعد

ُ
عليوالٌت ٌحصلنٌا ي

ٌحصٌالن 
َ
ٌها،ٌست

ُ ٌالطلباتٌوتزدادٌالحتياجاتٌ)لوقاٌكير

12ٌٌ ،42-48ٌ
َّ
ٌيتوق .)ٌ ٌمنٌأيٌوقت  ٌاليومٌأكير ٌأيهاٌالخوةٌواألخوات، ، ٌٌعٌهللاٌمناٌالكثي 

َّ
،ٌألن ٌعواقَبٌٌمص 

ٌاتٌالمؤسفة،ٌكارثيٌَّ،ٌبالضافةٌإىلٌالوفيٌَّجائحةال
 
يٌٌَّة ٌالتعليم،ٌزيادةٌٌعىلٌالبشر ي

حصٌف 
ُ
ةٌجمعاء:ٌخسائرٌالٌت

ٌعنٌهللا،ٌمعلومات ٌوسائلٌالعالمٌطةلٌومغٌاألمراضٌالعقليةٌوالنفسية،ٌاالبتعادٌالروحي ،ٌزيادةٌالبؤسٌعير

منٌاألمورٌ.والجوع،ٌ هٌا ٌوغي 

 
 يسين. أوالً ، يرتكبون أخطاء أقل ؛ ثانياً ، يقاومون الهجمات بهدوء أكبر ".يجب أن يكون القادة قد    11
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ٌاألعزٌَّ ي
ٌفهلٌنجدٌأعذارٌ أماٌنحنٌزمالي  ٌاء،

ً
ٌواهية كٌٌٌا ٌإىلٌاجتماعاتٌالفرع؟ٌهلٌنتمسَّ لعدمٌالعودة

ٌا
 
ٌٌبالحياةٌاألرضيةٌالفانيةٌأمٌأنناٌنؤمنٌحق ٌكُرُسل  منٌخاللنا ٌحياتنٌا ي

ٌيقومٌبهاٌف  ي
ٌبقوةٌهللاٌواألعمالٌالرائعةٌالن 

ٌله
ُ
ٌٌٌ؟ٌهلٌنعتقد

َ
ٌالفرع ٌأن ا

 
ٌٌٌحق

ُ
مكان ٌالصداقةٌوتنمٌوقداسةٌوإيمانٌوخدمةٌوصالة،ٌحيثٌٌٌٌهٌو ؟ٌهلٌمارسنٌاتنشأ

ة راضونٌعنٌٌالحقيقيٌٌٌَّالمحبَّ ةةٌأمٌأننٌا اضيةٌٌالمحبَّ ةٌٌاالفي  قميَّ ٌالرَّ
َّ
ٌٌ؟ٌحذ ي

ٌف  الباباٌفرانسيسٌعىلٌتويي  كانون27ٌٌٌٌر

لٌالفائت ٌمعٌالذينٌيعانوٌنةٌدونٌ،ٌ"إنٌالمسيحيٌَّمنصورٌديٌبول،ٌيومٌعيدٌالقديسٌاألوَّ ي
ٌالتواصلٌالحقيف 

ٌقادرةٌعىلٌ ٌالمسيح"ٌ.ٌتجسيٌدغي 
ٌمعٌتطبيقٌالجراءاتٌالوقائيٌَّ ٌيجبٌأنٌنعودٌبالطبعٌللعملٌالفعىلي ي

وتوكوالتٌالن  باعٌجميعٌالير
ِّ
ٌةٌوات

ٌفلنحرص ٌ ٌالعالمية. حة ٌالصِّ مة
َّ
ٌمنظ ٌٌوضعتها

ِّ
ٌات ٌحميدةهامناٌعىلٌعدم ٌوالفرديٌَّمثلٌاألنانيٌٌَّبصفاتٌغي  ةٌٌة

ٌوالجشعٌوالكسل ٌخاصَّ ،ٌ
ً
ٌإىلٌتعزيٌزٌة ٌنحنٌبحاجة ٌأمامٌهللا. ٌفروعنٌاٌعندماٌنكونٌمسؤولي   ٌألنٌهذهٌهي ،

ٌ
َّ
إىلٌالجن ٌسنصلٌبهٌا ي

ٌ ةٌ.الطريقةٌالن 

ٌةالعائلة3.6ٌٌ ٌالمنصوريَّ

ٌٌملٌَّلنٌأ ٌوآملٌأنٌتتبن َّ ة، وطٌللعائلةٌالمنصوريَّ ٌالمشر ٌغي  اٌمنٌتعزيزٌدعمي
 
ٌ-ٌالمجالسٌالعلياٌأبد

ٌالخوةٌواألخواتٌٌ ٌٌٌ-وكذلكٌجميع
ٌأتلف َّ ٌمناطقهم.ٌومعٌذلك، ي

ٌأماكنٌٌٌٌَتقاريرٌَالموقفٌعينهٌف  حيثٌيصعبٌٌٌٌمن

ٌمرغوبٌ ٌإنتاجيةٌفيها،ٌوهذاٌاألمرٌغي 
عٌ فيه.ٌعائلةٌمارٌمنصورٌديٌبولٌإقامةٌتعاونٌأكير ٌٌٌ،جميٌلٌهوٌتجم 

ٌيمنٌهللا،ٌٌمستوًحٌ ٌفتحٌلناٌإمكانيٌَّييناٌقوٌِّيدناٌٌووحِّ ية.ٌدعمهاٌهٌوجديدةٌلتطويرٌخدماتٌٌِات  تناٌمهمٌٌَّمنٌناٌالخي 

ٌ امناٌالمؤسَّ .ٌمنٌوالي   اتٌِسي ٌوواجبناٌٌنٌاأولويَّ ي
ٌٌَاألخالف  ي

اتيجيٌٌَّ،رسةألباٌأنٌنعتن  ٌبطريقةٌاسي 
َّ
ناٌبذلكٌنضمنٌة،ٌألن

ٌصالبةٌوشموليٌَّ ٌةٌ.تقديمٌمساعدةٌأكير

ٌٌ-ماٌنفتقرٌإليهٌ ي
ٌعىلٌضاحن  ي

ٌٌهوٌأنٌنؤمنٌٌَ-أعذروي  ي
كةٌالن  ة!ٌلماذاٌالمشاري    عٌالمشي  اٌبالعائلةٌالمنصوريَّ

 
حق

ٌ
ِّ
ةٌللحد ٌالمبادراتٌالجماعيَّ اٌعىلٌورق؟ٌأينٌهي ٌحير 

دين؟ٌلماذاٌاأٌلٌلطالماٌحلمناٌبهاٌتبف  َّ ٌنشطةمنٌعددٌالمشر

ٌ امجٌالمنسَّ عةٌٌقةقةٌمتفرٌِّوالير
ِّ
ٌٌٌومتقط

ِّ
الحد ٌالمعٌِّإىلٌهذٌا هي ٌٌ؟ٌمٌا ي

ٌالعالقاتٌٌوقاتٌالن  عشِّ
ُ
؟ٌلماذٌااألطرافٌٌبي  ٌت

اٌ
 
كأحيان

ِّ
شك

ُ
منصوٌرٌن ٌاٌدعوكم؟ٌأديٌبولٌبعائلةٌماٌر

 
ٌكثبٌعىلٌٌإذ فٌعن ةٌوجمالللتعر  هذهٌٌالنتماءٌإىلٌأهميَّ

ٌ ةٌ.العائل

ٌنتائجٌاالنتخاباٌت3.7ٌ

ٌ
 
ٌوأ ي

ٌيحزنن  ٌآخر ٌبموضوع ا ٌدائم  ب
 
ٌٌكرهذٌِطال ي

ٌف  ٌاالنتخابات ٌمسألة تنٌاهو ٌمختلفٌٌجمعيَّ ٌعىل ،

ٌٌإىلٌالمجلسٌاألعىلٌفرع،ٌمنٌاللمستوياتا ٌالعالمي
اتٌالتقاريرٌوالرسائلٌمنٌجميعٌأنحاءٌالعالمٌ.ٌأتلف َّ ٌعشر

ٌإىل شي 
ُ
ةالمشاكلٌالٌت ٌتحدثٌخطي  ي

ٌةٌاتٌاالنتخابيٌَّأثناءٌالعمليٌٌَّالن  ي
ٌوالن 

ِّ
يٌإىلٌالفتنةٌواالنقسام.ٌيجبٌأنٌٌتؤد

ٌبعضٌاألماكنٌمصدرٌتكونٌاٌل ي
ٌف  ٌبالوحدة؛ٌومعٌذلكٌفهي ي

بةٌنتخاباتٌلحظةٌاحتفال،ٌأيٌاحتفالٌحقيف  ري 

ٌنٌ.وفتنةٌوحٌز

ة،ٌ ح،ٌلكلٌانتخابات،ٌإنشاءٌلجنةٌإنتخابيَّ شبهٌتلكٌالموجودةأقي 
ُ
ٌالمجلسٌالعامٌت ي

ٌٌف  ،ٌبحيثٌالعالمي

ٌ
ِّ
ٌيعرفٌالمرشحونٌالمواعيدٌالنهائيةٌوالمراحلٌوالمتطل ٌجوٌ ٌهٌائجراٌلٌةٌبكلٌانتخاباتباتٌوالقواعدٌالخاصَّ ي

ٌف 



   السادس عَشر الرئيس العام  

 

14 
 

هٌٌمنٌالسالمٌوالوئام.ٌٌ
َّ
أن ٌالقٌوكمٌا حٌالفرٌدواضحةٌوكاملة.ٌإنٌٌٌٌاني  ٌيجبٌأنٌتكون

 
بهدفٌخدمةٌٌٌٌانتخابهٌٌليتمٌٌٌَّترش

منصوٌر عملٌمحبٌَّديٌبولٌٌجمعّيةٌماٌر ٌٌ.عليهتشجيعٌالةٌوإحسانٌيجبٌهٌو

ٌ
َّ
ٌالذينٌالٌيقتنعونٌبنتيجةٌاٌلوتضافٌإىلٌكلٌهذهٌالجوانبٌمشكلةٌبعضٌالمرش ٌحي   ي

نتخاباتٌالن 

ٌ
َّ
هونحٌالفائزٌأوٌجرتٌأوٌينتقدونٌالمرش ٌالموضوعيةٌةٌاالنتخابيٌَّالعمليٌٌَّصورةٌُيشوِّ ة.ٌلسوءٌالحظ،ٌالمعايي 

ٌال حليستٌوحدها
 
ش ٌالذاتيٌٌٌَّتسبقهٌا،ٌولكنٌٌمطلوبةٌعندٌالي  ،ٌوالمهاراتٌالدارية،ٌالمعايي  ي

ة،ٌمثلٌالذكاءٌالعاطف 
ٌالومهاراتٌالقيادة،ٌوالمعرفةٌالواسعةٌومفاهيمٌالدبلوماسيٌَّ تحسي   دائمٌا ٌةٌ.اتٌاالنتخابيٌَّعمليٌَّة.ٌيجبٌعلينٌا

ٌالرؤساءٌ ٌفيها ٌهناكٌمناطقٌشغل ٌالقيادة. ٌتجديد ٌالفتقارٌإىل ٌأخرى: ٌمزمنة ٌمشكلة ا
 
ٌأيض هناك

15ٌٌٌٌأو10ٌٌٌٌمناصبهمٌلمدةٌٌ حن  ٌ 20ٌٌأٌو
ي
ٌقانوي  الوضعٌغي  ا.ٌبالضافةٌإىلٌكونٌهذٌا

لقوانيننا،ٌٌٌٌعام  ٌا
 
وفق ٌا فهٌوتمام 

ٌعىل ا
 
ٌأيض ٌمرونةٌيدل  ة

َّ
ٌجانبٌهؤالءٌقل ٌٌمن ٌمنٌخالل ٌالذين، كهمالقادة ٌالٌيسمحونٌٌبٌتمس  مناصبهم،

قادة،ٌمعٌكلٌواليةٌجديدة ٌا
 
ٌأيض ٌف،ٌٌبرئاساتٌجديدةٌٌيطمعونٌٌ،بالتجديد.ٌهناك ٌلكنهمٌٌيغي ِّ ونٌوظائفهمٌفقط،

ٌمكاتبٌالمجالسٌ ي
اٌماٌيظلونٌف  ساتدائم  ٌهذاٌالنوعٌمنٌالظاهرةٌضارٌ والمؤسَّ للغايةٌمنٌحيثٌالتجديدٌٌ.

.ٌ ٌالهيكىلي

ٌ ي
ِّ

ٌاصىل ٌيلٌٌللربَّ
َ
ةٌمارٌمنصورٌديٌبولٌمنح ٌٌجمعيَّ

ً
ٌٌقادة

ِّ
ٌقد

ِّ
ٌمستعد لمواجهةٌٌٌمناسبينٌبشكلٌسي  

ٌ
ِّ
ٌياتٌاليومٌٌتحد

 
ةٌٌِمٌح ٌيٌَول ٌالذينٌينضمٌ ٌٌمنٌٌالجمعيَّ ٌألغراضٌٌيهاٌٌونٌإلاالنتهازيي  

 
وهويٌَّلٌٌالٌتمت وتاريخنٌاثقافتنٌا ٌتنٌا

ٌِبِصلة.ٌ

ٌالجوانبٌالبيئيٌة3.8ٌ
ٌمشكلةٌمناخٌاألرض.ٌٌإحدىٌالمشاكلٌالحاليٌَّ ٌلةٌهي

َّ
منصورٌٌإن ةٌماٌر اٌٌجمعيَّ ٌتقليلٌديٌبولٌدور  ي

ف  ٌا
 
أيض

السلبيٌَّ يٌَّاآلثاٌر ٌالمناخٌعىلٌالبشر ٌأوروباٌأوٌأفريقيا:ٌٌة.ٌالٌيهم ٌةٌلتغي   ي
أمريكا،ٌف  ٌآسياٌأٌو ي

هذٌافأينٌنعيش،ٌسواءٌف 

اٌٌيهمٌٌٌَّالموضوع جميع  ٌنفسهٌاٌٌالطريقةبنٌا
َّ
ٌكن فقرٌا،ٌسواء ٌأٌو أغنياء ٌٌا

 
ة،ٌشهد ٌالسنواتٌاألخي  ي

ٌء.ٌف 
َ
طبيعيةٌٌٌناٌكوارث

ٌالحرائقٌ ٌمثل ٌالسيطرةهائلة ٌعن ٌوالزالزل.ٌكلٌهذهٌٌٌالخارجة ة كانيَّ ٌواالنفجاراتٌالير رة
والفيضاناتٌالمدمِّ

ٌ
َّ
دٌالد

ِّ
ول
ُ
ٌهجتأخرى،ٌمثلٌالبطالةٌوالٌجانبيةٌ ٌبٌبآثارٌ مارٌوتتسبٌَّاألحداثٌت ٌٌي 

َ
ٌٌنقصٌالقرٌٌوالقشيٌوزيادةٌالف ي

ف 

ٌوالسكنٌ.ٌالغذاء

اٌٌ جميع  ٌسواءٌمنٌخاللٌٌٌٌاألرضتقديمٌيدٌالعونٌومساعدةٌٌيمكننٌا ٌالطاقة،ٌأٌوٌٌتدابي  بسيطةٌمثلٌتوفي 

ٌكهربائيةٌأوٌإعادةٌتدويرٌالنفايات،ٌأٌو اءٌسيارة ةٌشر ٌكبي  ٌتمثلٌالضغطٌعىلٌالحكوماتٌلتٌتدابي  ٌٌممارساٌتٌبن َّ
ٌكلٌ ٌأقلٌَّ بالبيئة. ٌا ر  ءٌض  ي

ٌٌشر
 
ٌهذهٌالحربٌللحفاظٌعىلٌالبيئةٌمنٌحولناٌ.ٌُمفيد ي
ٌف 

ٌالساعةٌنٌافروعٌُلمٌتدركٌ ٌٌحن 
َ
ٌٌالقوة

 
ٌتمتلك ي

ٌهاٌالن 
 
يٌٌَّعووق ءٌهوٌفة.ٌأعمالهاٌالخي  ي

ةكلٌشر ٌٌمحبَّ ،ٌوحن 

ٌائحٌالمفيدةٌالمتمٌَنصال ٌٌرٌةوٌيح 
ٌمنٌخلقٌهللاٌ)"حولٌكيفيٌَّ ٌهي ي

.ٌيمكننٌاLaudato Sí)ٌ"12ةٌالتعاملٌمعٌالبيئةٌالن 

 
12"Laudato Sí ي ة ي" ه ر وُ غير المسؤولة ويطالب بالتغيير والتوحيد العالمي لمكافحة التده   والتنمية   االستهالك   البابا فرنسيس ، ينتقد فيهت رسالة رع و 

ة، وكذلك القادة ة الدولي  ة والعلمي  ة والبيئي  لتوقعات المجتمعات الديني   استجابة   يوه 2015 حزيران 18رسمًيا في  هاناخي. تم نشرر المُ البيئي والتغي  
ي ةالرسالة  ر  فرنسيس أنه يأمل في أن تؤث    البابا ر المناخ. أوضحلها تغي  يما يتعلق باألزمة التي يشك   ين، فين واإلعالمي   ين واالقتصادي   السياسي    على  الرع و 

لكوكب" الطاقة والسياسة االقتصادية وأن تطلق حركة عالمية من أجل التغيير، لوقف "التدهور العالمي للبيئة". وخاطب البابا "كل من يسكن هذا ا
 .2013بعد نشر "نور اإليمان" في عام  ، هم بالضغط على السياسيين في هذا الصدد. هذه هي ثاني رسالة عامة ينشرها البابا فرانسيسا إيامطالبً 
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ٌأبسطٌٌ من ٌا ٌبدء  ، ٌالكثي  ٌتعليمهمٌمواقفٌالمستفيدينٌمنٌخدماتنٌاٌٌكلٌَّتوجيهٌٌٌٌمثل،ٌٌالممارساتفعل ،ٌمنٌخالل
ليٌَّ ٌنتائجٌرائعة.ٌهلٌفعلناٌذلكٌأثناءٌالزياراتٌالمي   ةٌمنٌشأنهاٌأنٌتعطي ٌصغي 

 
بالفئاتٌٌٌنٌخاللٌتواصلنٌامٌٌٌِوةٌأ

ٌأم ٌالبيئة ٌالنقاشٌحول ي
ا؟ٌهلٌنشاركٌف 

 
ٌضعف هٌٌٌٌاٌلٌٌاألكير ةنعتير ٌبلديٌَّمحبَّ ي

ٌِّ؟ٌوف 
ٌاالجتماعي وعملنا فعلناٌاتنٌا ،ٌماذٌا

ٌستهالكٌ؟لتقليلٌاٌل

ٌأدعٌوهللاٌأنٌٌ
َّ
منصوٌرقادةٌٌٌٌيحث ةٌماٌر ٌبولٌٌجمعيَّ ٌالعالمٌٌدي ٌأنحاء ٌجميع ي

ٌالهتمامٌٌف  ٌالقضيةٌٌٌعىل بهذه

ٌ
َّ
ٌنتمك ٌٌنٌَحن 

َ
ٌرٌ منٌإحداثٌف ٌبأنٌيتمٌَّق  ا.ٌوبالمثل،ٌأوضي اٌوخارجي  ٌلتناقٌلٌمناسبٌبشكلٌالفروعتدريبٌٌ،ٌداخلي 

ٌٌلمعلوماتا
 
ٌمنٌشأنهاٌالحد ي

،ٌالٌِسٌاآلثارٌالسلبيةٌللتلوٌ منٌٌالبيئيةٌالن  ثٌوالهمالٌالحكومي
ٌيٌَّ ٌضواحي ي

ماٌف 
ةٌ. ٌالمدنٌالكبي 

ٌ
َّ
ٌتتوق ٌما ٌهذا ي. ٌالخي  ٌلعملنا ة ٌوأهميَّ ٌعندهاٌفقطٌسنضيفٌقيمة

َّ
ٌمن ٌبدونٌٌعه ٌأجيالٌالمستقبل، ا

ٌيستسيأيديولوجيةٌأوٌ ك.ٌإنهٌنهجٌيروقٌللشباب،ٌٌٌ،ٌببساطةٌعنٌطريقٌحبِّ الطبيعةٌواالعتناءٌببيتناٌالمشي 

اٌأن
 
ةٌالذينٌسيفهمونٌأيض ٌهذٌاهوٌٌدٌديٌبولٌمارٌمنصوٌرٌالنتسابٌإىلٌجمعيَّ ي

عوةٌمنٌهللاٌلحداثٌفرقٌف 

ٌوااٌل ٌالمتكاف   ٌ.ٌالعالمٌغي  ي
ٌ إنساي 

ٌماوزانمنٌأجلٌإعالنٌقداسةٌفريدريكٌأالصوم3.9ٌٌ

ٌ ي
ٌٌنيسانٌمنٌكل23ٌٌِّف 

َ
ٌنحتفلٌبذكرىٌتاريخ ٌمهمٌَّعامٌ، ٌوالدةٌٌي   ٌلجمعيةٌمارٌمنصورٌديٌبول: ي  

ٌة(ٌوإنشاءٌأولٌ"فرع1813ٌالطوباويٌأنطوانٌفريديريكٌأوزانامٌٌ) ٌٌخاص ٌٌ(.ٌلذلكٌهوٌيومٌ 1833"ٌٌ)للمحبَّ
 
اٌٌجد

هاٌالخوةٌلناٌجميعٌ  ٌٌ،واألخواتا،ٌاي  لتعزيزٌهذهٌالتواري    خٌوعيشهاٌبشكلٌأفضل،ٌأطلقٌالمجلسٌالعامٌالعالمي

ٌعامٌ ي
ٌ"الحملةٌالروحي2021ٌٌَّف  إىلٌالصَّ ٌتدعٌو ي

ٌكلٌةٌلتقديسٌأوزانام"ٌ،ٌوالن  ،23ٌٌوم سٌاليومٌمنٌالشهٌر المكرَّ

ٌ
َّ
مٌلتقديسٌأوزانامٌ)الصومٌبحسبٌتعاليمٌالكنيسةٌالمقد

 
امٌبسةٌبتكت ٌ(ٌ.عىلٌحدىٌكانعاداتٌكلٌموإلي  

ٌكلٌشهرٌللصومٌمنٌأجلٌتقديسٌأوزانامٌ؟ٌالرقم23ٌٌاختيارٌيومٌٌلماذاٌتمٌَّ ٌحياة23ٌٌمن ي
اٌف 
 
مهمٌجد

ٌالمنصوريٌَّ ي
ٌولدٌأوزانامٌف  . ٌ،ٌوتزو1813ٌَّنيسان23ٌٌي   ي

وز23ٌٌجٌف  س1841ٌتم  ة،ٌوأسَّ معٌٌٌأولٌفرعٌللجمعيَّ

ٌ ي
ٌ،ٌوكتبٌوصي1833ٌٌَّنيسان23ٌٌاألصدقاءٌف  ي

1853ٌٌٌنيسان23ٌٌتهٌف  ٌزوجتهٌالعزيزةٌأميىلي اٌيعطي وكانٌدائم 

ٌ ٌ ي
ٌآخر،23ٌباقةٌمنٌالزهورٌف  ٌبمعن  اٌمنٌكلٌشهر.

 
هوٌالرقمٌالذيٌيرمزٌبشكلٌأفضلٌإىل23ٌٌنيسانٌأيض

ٌكلٌأخ ٌشخصيٌَّ ٌحياة ي
ٌوأختٌ.ٌةٌأوزانامٌف 

ٌ
َّ
ءٌ الكتابٌالمقد ٌٌسٌمىلي

ِّ
ٌباألمثلةٌالمتعل 13ٌوٌمقةٌبالصَّ

َ
ٌوٌَ.ٌأنقذٌهللاٌنين

َّ
ٌمارٌىٌمنٌالد

َّ
انهاٌصامواٌٌألنٌسك

3ٌٌ:5ٌ)يونانٌٌ
َ
ٌينقذ حن  ٌيصوموٌا ٌأن ٌاليهود ٌمنٌجميع ٌإستي  ٌالجماعيٌَّ(.ٌطلبت ٌالبادة ٌاةٌٌهمٌهللاٌمن ٌيد لفرسٌٌعىل

ٌٌ 16ٌٌ:4)إستي  ٌإالٌمنٌخاللٌالصالةٌوالصومٌ)من َّ دٌيسوعٌللتالميذٌأنهٌالٌيمكنٌإخراجٌالشياطي  
َّ
(.21ٌٌ:17ٌٌ(.ٌأك

ٌالصحٌر ي
40ٌٌاء،ٌصامٌيسوعٌنفسه،ٌأثناءٌالتجربةٌف 

َ
لينقذ ٌا )لوقٌاٌيوم  يٌر ٌٌ.ٌ(4ٌ:2نفسهٌمنٌالشر

 
م ر أنفسنا. يجب أن نقد   ، فإننا أيًضا نطه    ي إلى هللا من أجل أوزانامرتداد. لذلك ، عندما نصل   وسائل تساعدنا في عملية اإل لمحب ة"الصوم والصالة وا 13

موتو ي من أجل تقديس أوزانام بسرعة. هذا هو الهدف النبيل لهذا الصيام الذي اقترحه الرئيس العام ”، أوضح األب أندريس هذا الصوم إلى هللا ، نصل   
 العالمي. العام، المستشار الروحي للمجلس اللعازري
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ٌ ٌالصَّ
 
ٌةٌقويٌَّروحيٌٌَّومٌأداة

 
ٌةٌجد ي

اٌف  ٌهذهٌالحملةٌالروحية،ٌدائم  ي
ا.ٌلذلك،ٌالجميعٌمدعوونٌللمشاركةٌف 

ٌ
َّ
علنٌالكنيسةٌالمقد

ُ
ٌت ينٌمنٌكلٌشهر،ٌحن  تقديسٌأوزانام،ٌوالذيٌسيحدثٌبالٌشكٌالثالثٌوالعشر ٌا سةٌرسمي 

اٌ. ٌ قريب 

ٌ

الخدمٌة3.10ٌ ٌشعاٌر

لتوجيهٌعملٌجميعٌالقياداتإنٌ ٌٌاعتمادٌشعاٌر
 
ٌتقليد يرَ

َ
ٌالرؤساءٌالعامٌٌٌِّاُيعت ٌلجمعيٌَّبي   منصوٌري   ةٌماٌر

ٌبول ٌالمشاعرٌٌدي ٌعن ٌُيعيرِّ ٌالشعار ٌيٌٌالصادقةٌٌ. ٌالذي ٌالعام، ٌالمجلسٌبهاٌٌٌٌشاركتللرئيس ي
ٌف  ٌالمتعاوني   ٌأقرب مع

ٌ
َّ
ٌالمقرٌِّوموظ ي
ٌجميعٌأنحاءٌالعالمٌ.ٌ،ٌوبالطبعٌمعٌجميعالعامٌف  ي

ٌالخوةٌواألخواتٌف 

ٌالشعارٌوالرٌَّ ٌالخلطٌبي   ي
ٌ ٌةٌللمجلس،ٌفهوٌشعارٌ سالةٌأوٌالرؤيةٌالتأسيسيٌَّالٌينبع 

ينفردٌبهٌٌٌشخصي

ٌ
ُ
يت
َّ
الذيٌتبن 2016ٌهٌعامٌٌالرئيس.ٌالشعاٌر

 
،ٌموجود ي تمٌانتخاير ٌالمأخوذٌمنٌمرقسٌٌٌٌ،ٌعندمٌا ي ٌالمقطعٌالكتاير ي
9ٌف 

ٌ ،30-37ٌ"ٌ واٌ:
 
ل
 
ٌفظ ريقٌ؟"ٌ

َّ
ٌالط ي

ٌف 
َ
لون

َ
جاد

َ
ت
َ
مٌت

ُ
نت
 
ٌ"فيَمٌك هم:

 
ل
 
ٌسأ

َ
ٌالَبيت َل

َ
اٌدخ مَّ

 
رناحومٌفل

َ
ف
 
ٌِإىلٌك وجاؤوا

ٌوقا َ
َ ٌَعشر ي 

ن 
َ
عاٌاالث

َ
َسٌود

 
.ٌفَجل كيرَ

َ
وٌاأل

ُ
ٌفيَمنٌه

َ
لون

َ
جاد

َ
ريِقٌَيت

َّ
ٌالط ي

ف  ٌكانوٌا هم
َّ
ن
َ
،ٌأل نٌٌصاِمتي  

 
ٌأ
َ
راد
 
هم:ٌ"ٌَمنٌأ

 
َلٌل

ٌآِخَرهمٌَجميعٌ  ن 
 
َيك
 
ل
َ
وم،ٌف

َ
َلٌالق وَّ

 
ٌأ
َ
وخاِدَمُهم"ٌَيكون ٌٌ.ٌا

ٌ اٌعىلٌالرسل.ٌعندماٌسألٌالمسيح،ٌ"ٌُيظهرٌالرب 
 
اٌشديد ٌالنجيلٌصير  ي

ٌٌٌيسوعٌف 
َ
لون

َ
جاد

َ
ت
َ
مٌت

ُ
نت
 
ٌك فيَم

ريق؟"ٌ
َّ
ٌالط ي

ء.ٌلكنٌيسوع،ٌالذيٌيعرفٌف  ي
ٌاخجلٌالرسلٌولمٌيجيبواٌبسر

 
د ٌقلبٌالنسانٌجيِّ ي

ٌكانٌُيدركٌٌماٌف  ،

ٌيسوعٌالٌ ٌملكوتٌهللا. ي
بالفعلٌماٌيدورٌمنٌحوله:ٌكانواٌيتبادلونٌآرائهمٌحولٌمنٌسيكونٌأعظمٌبينهمٌف 

يدينهم،ٌإنهٌببساطةٌيستغلٌ  خهمٌأٌو ٌٌيوبِّ
َ
مهمٌ.ضعفهمٌويحاكيهمٌبلغ

ِّ
ٌتهمٌليعل

ٌ
ِّ
همٌالمخل ٌملكوتٌهللاٌهمٌبخصوصٌ"العظمة"،ٌأخير ي

الذينٌيخدمونٌإخوتهم.ٌٌصٌأنٌالعظماءٌف 
ٌمهمٌَّ منٌأجلٌأنٌيصبحٌٌالخدمة،ٌوقبولٌاألخٌكماٌهو،ٌهي عىلٌالتطوٌر .ٌالخدمةٌومساعدةٌاآلخٌر ٌكلٌمسيجي ة

ٌمهمةٌكلٌمنصوري.ٌفمنٌخاللٌالخدمة،ٌنقومٌبأعمالٌالرحمةٌوالمحبٌَّ اٌأفضل،ٌهذهٌهي ٌشخص  ة،ٌوبالتاىلي

ٌ
ُ
ٌٌن ٌلذٌاالرب.ٌٌٌٌمنصبحٌأقربٌبكثي 

ِّ
الش إىلٌٌ،ٌفإنٌهذٌا يدعونٌا امعاٌر ٌٌٌِّاللي  

ي
ٌاٌٌبخدمةٌٌالحقيف 

َ
ٌٌلخوةٌواألخ واتٌاألكير

اٌ.
 
ٌحرمان

ٌ
 
ة ٌٌبالضافةٌإىلٌذلكٌهنالكٌعير
 
ٌخرىٌقويٌَّأ ٌكلماتٌالربَّ ٌٌةٌنستخرجهاٌمن

َّ
ٌأن ٌهي ي

ناٌالٌنستطيعٌالوقوعٌف 
ٌالشخصيٌَّ عاءات

ِّ
ٌاالد يسمَّ ومٌا ٌللطموحٌوالفخٌر ٌاألرضيٌَّة ٌٌب ٌ"القوة

َّ
ٌلكن ٌلجة"، مدعوون هديٌَّنٌا ٌعلٌحياتنٌا

َ
ةٌمحبٌٌٌَّة

ٌ
َّ
،ٌالذينٌيت ٌلآلخرين.ٌويجبٌعىلٌالقادةٌالمنصوريي   ٌمهمٌٌَّخذونٌقرارات 

ً
لمساعدةٌالفقراء،ٌأنٌينتبهواٌبشكلٌٌة

:ٌهلٌتريدٌأنٌتكونٌاألوٌٌَّخاص ٌ ٌملكوتٌهللا؟ٌلذا،ٌهناٌعىلٌاألرض،ٌلٌَلطلبٌيسوعٌالتاىلي ي
ٌٌٌعليناٌأنٌنكوٌنٌف 

ٌونخدمٌمتواضعي  ٌ ٌٌ.لجميعاٌمتفاني  

ٌوخاِدَمُهم"
 
ٌآِخَرهمٌَجميعا ن 

 
َيك
 
ل
َ
وم،ٌف

َ
َلٌالق وَّ

 
ٌأ
َ
نٌَيكون

 
ٌأ
َ
راد
 
ٌبوضوحٌإىلٌأنٌالعظمةٌٌٌ،"ٌَمنٌأ ٌآيةٌتشي  هي

ٌ ٌنظرٌالربٌهي ي
ٌف  ٌالصالحة ٌالذينٌيعيشونالوحيدة ون ٌالمنصوري  ٌبها ع

ّ
ٌيتمت ي

ٌوبساطةٌ،تلكٌالن  ٌبتواضع ،ٌ
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ةالفضائلٌ ٌريٌٌُوٌالمنصوريَّ
ِّ
ٌٌإخدمةٌٌلحياتهمٌٌونسخ

َ
يسوعٌلمشاركةٌمنٌدونٌمقابٌل14ٌواتهٌمخوانهمٌوأخ .ٌيدعونٌا

هللا،ٌخاًصٌ إياهٌا ٌمنحنٌا ي
والمواهبٌوالمواردٌالن  ٌهذهٌاألوقاتٌالعصيبةٌمنٌالالعطايٌا ي

ٌٌ.جائحةةٌف 

ٌ
ُ
ٌالذيٌتبنيت المجلسٌالعامٌالعالمي إىللذلك،ٌفإنٌشعاٌر ٌا عىلٌالخدمة،ٌمشي   ٌا

حرصي  ٌز
ِّ
هٌاٌٌهٌُيرك

َّ
ٌالسبيٌلٌٌأن

ٌالذيٌيقودناٌإىلٌالعظمةٌالنجيليٌَّ ٌ 45-25ٌٌ،35ةٌ)كماٌيقولٌمن  ةٌللفريقٌ(.ٌهذاٌالشعارٌهوٌالعالمةٌالممي َّ

ٌ
َّ
ٌالذيٌيتأل ٌٌٌفٌمنٌالمجلسٌالعامالحاىلي ٌ.ٌٌالعالمي ٌأوجِّ ي

ٌالدعوةٌالن  ٌفهي ههاٌإىلٌجميعٌالخوةٌواألخوات،ٌوبالتاىلي

تنٌاعىلٌجميعٌمستوياتٌ،ٌي  ٌالمنصوريماٌإىلٌالقادةٌيٌَّوالٌِسٌ كماٌهوٌمكتوبٌعىلٌعلمٌٌٌليخدمواٌباألمٌلٌجمعيَّ

ديٌبوٌل منصوٌر ةٌماٌر ٌ ٌ.الحبيبٌجمعيَّ

ٌ

4 
 
ي  لو س المشارك " مهداة للمؤسِّ  . سنة  Le Taillandier"  ٌٌتایندني

 

وع4.1ٌٌ ٌٌ"الدوليةالسنويةٌالمواضيعٌٌ"مشر
ٌالحاليٌَّ ٌالوالية ٌأبرٌزسمات ٌللمجلسٌالعامٌٌمن ٌٌ)ة 2023ٌ-2016العالمي ٌالمؤسِّ ٌمسألة ٌالسبعة.ٌٌ(ٌهي سي  

ٌربالنسبةٌللعديدٌمنٌاألعضاء،ٌفإنٌالطوباويٌأنطوانٌفريدريكٌأوزانامٌهوٌالوحيدٌالمعروفٌوالم
َّ
اٌٌ،ٌٌووق أمَّ

ٌٌٌ،فدورهمٌثانوياألعضاءٌالستةٌاآلخرونٌٌ
 
خطأ ٌكانٌأوزانامٌيرفضٌٌهذٌا همٌأبطال.

َّ
ٌٌٌباستمراٌرٌٌفكل التفكي  ٌهذٌا ي

.ٌفف 

والعالمٌقالٌ:1841ٌهٌعامٌرسالت ٌفرنسٌا ي
بزيادةٌأعدادٌالفروعٌواألعضاءٌف  ٌاحتفلٌمنٌخاللهٌا ي

اٌسبعة"ٌٌ"ٌٌٌالن 
َّ
كن

ٌأصدقاءهٌ. بالتاىلي ٌا
 
ٌمنصف

ٌ اٌعنٌالمؤسِّ
 
ٌاليوم،ٌالٌُيعرفٌسوىٌالقليلٌجد ل،ٌالذيولكن،ٌحن  يٌاألوَّ ٌاآلخرينٌللفرعٌالخي  ٌسي  

ٌ
 
سأ ٌٌٌٌسِّ ي

ٌ.ٌمنٌأجل1833ٌٌنيسان23ٌٌٌٌف  قٌأكير ٌٌٌالتعم  ٌالسبعةبحياةٌالمؤسِّ ٌ،ٌٌهٌموعملٌٌسي  
 
أنيٌ ارتأ طلقٌٌٌَنٌا

ُ
وٌعٌٌن ٌمشر

ٌيتضمٌَّةٌٌالسنويٌٌٌَّالمواضيع" . ٌالحي   منذٌذلك ٌا
ٌنجاح  ٌالذيٌحقق ٌتنظيمٌمسابقةٌٌالدولية"، وع ٌالمشر ةنٌهذا ،ٌأدبيَّ

ٌالوإطالقٌطابعٌعليهٌصورةٌ ٌالذيٌيتمٌٌَسمؤسَّ .ٌٌبالمناسبٌةٌشعارٌخاّصٌٌبتكاٌروإٌرٌحولهٌالموضوعٌالسنويٌ وٌَح 

ٌ ٌالسنوات: ٌهذه ٌطوال ٌالحال ٌهو ٌهذا Bailly de Surcyٌ)2017ٌكان ٌو )2018ٌ(ٌLallierٌ ٌو )2019ٌ

(ٌLamacheٌٌو)2020ٌ(ٌClavéٌٌو)2021ٌ(ٌDevaux.ٌ)ٌ

 
ؤكد النص على االدعاء البشري ليعقوب ويوحنا )ابن زبدي( بالجلوس ، أحدهما عن اليمين واآلخر عن ي( ، 45-42،  10)مر  اآليات الالحقةفي  14

ولذا ، . من المؤكد أن يعقوب ويوحنا قد تخيال أن الملكوت الذي اقترحه المسيح سيكون عظيماً ومجيدايسوع المسيحاليسار ، في المملكة التي سيؤسسها 
أنتم تعلمون أن الذين يُحسبون رؤساء األمم يسودونهم، وأن عظماءهم أماكن محترمة إلى جانبه. كان يسوع حازًما ولكنه دائًما محًبا: "  كانا يتطلعان إلى

ألن  ا. عبدً  يكون للجميعاواليصير فيكم ان  أراد. ومن يكون لكم خادًما يصير فيكم عظيُمامن اراد ان بل هذا بينكم. يتسل طون عليهم. فال يكون هذا فيكم 
أثناء  الرب تعاليم سماعهم كيف أن يعقوب ويوحنا حتى بعد هذه اآلية". تُظهر عن كثيرين ليبذل نفسه فديةخدم ولم يأت ليُخد م، بل لي  أيًضا ابن اإلنسان 

ههم يزال هذا يحدث حتى اليوم للعديد من  إلى أورشليم، لم يفهموا منطق ملكوت هللا، واستمروا في التفكير والعيش وفقًا لفكر هذا العالم. ال توج 
ة األشخاص الذين، على الرغم من وجودهم في الكنيسة لفترة طويلة، ينجرفون بسهولة  والغرور واألنا والفخر، ألنهم يشغلون مناصب فتغويهم القو 

في مواجهة هذا الظهور الضعيف للطموح والتكريم واالمتيازات  يتهاون يسوع المسيح ال.، والحركات والخدمات الرعوية الكاثوليكية امهمة في الرعاي
الخالصي. لكي يكون التالميذ جزًءا من مجتمع الملكوت، يجب أن يكونوا مستعدين  مشروعهواألماكن األولى، ألن كل طموح يتعارض مع أسس 

 مع يسوع المسيح. والمحبةالتباع طريق المعاناة والتفاني والتواضع والخدمة المتفانية 
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وعٌتضمٌَّ ،ٌفازتٌبهٌفرقةٌبرازيليةٌٌٌ"ةٌالدوليةالمواضيعٌالسنويٌَّ"نٌمشر ي
اٌإطالقٌمهرجانٌسينماي 

 
أيض

ٌٌ Les Sept Fondateurs ةٌ""ٌ؛ٌومسابقةٌاألغنيةٌالدوليٌٌَّ SSVP : L’Origine بفيلمهاٌ"
َّ
ٌقامٌ"ٌبعد ي

ةٌلغاتٌ،ٌوالن 

األصليةٌزمالءٌبرازيليون.ٌومنٌا ٌٌٌٌألنشطةبتأليفٌنسختهٌا ي
ٌاألخرىٌالن 

َّ
ٌشك
 
ٌل
 
منٌهذهٌالمبادرةٌزياٌرٌٌت ٌا ةٌمقابرٌٌجزء 

ٌ ٌالمؤسِّ ٌالعامجميع ٌالمجلس ٌيقومٌبها ي
،ٌوالن  ٌٌٌسي   ٌعامٌٌٌٌالعالمي ي

بعدٌعام.ٌف  ٌا ٌا2022ٌٌعام 
 
مختلف ٌاألمٌر ٌلنٌيكون ،

ٌ
ِّ
ٌحيثٌنرك ،ٌ ٌعىلٌالمؤسِّ ٌأوغستٌزٌاهتمامنا ٌٌلٌوسٌالمشاركٌبيي  ٌ ي Pierre-Auguste Le Taillandierٌٌتاینديي

(ٌ1811-1886.ٌ)ٌ

ٌ ٌهذا ٌخالل ٌمن زٌالمجلسٌالعام، ٌيعزِّ
ُ
ٌاأل ٌ"المواضيعٌٌالحدثٌوالمبادرات وع ٌبمشر ٌالمرتبطة خرى

ةٌالذاتيٌَّةٌالدوليٌَّالسنويٌَّ العٌعىلٌالسي 
ِّ
امٌبتعزيزٌالط ٌة"،ٌااللي   ٌجمعيٌِّةٌلمؤسِّ ديٌبولٌٌسي منصوٌر تناٌالعزيزةٌماٌر

هوٌٌ ٌكمٌا ٌدالسبعة،
َّ
ٌأشكرٌكلٌٌمحد ٌالتفويض. ٌهذا ي

ٌالقوةٌف  ٌنقاط ٌوإحدى ٌالدوىلي ي اتيجر ٌاالسي  ٌالتخطيط ي
أولئكٌٌٌف 

ٌ واٌصورةٌالمؤسِّ ٌدوراتٌالذينٌنشر ي
ٌالسبعةٌ)ذوٌالخلفيةٌالزرقاء(ٌوالذينٌأدرجواٌهذاٌالموضوعٌف  ةٌٌسي   جمعيَّ

ةٌ. ديٌبولٌالتدريبيَّ منصوٌر ٌ ماٌر

ٌ

ٌ

ٌأوغستٌمنٌهٌو4.2ٌ ٌٌٌلٌوبيي  ي ٌٌ؟Le Taillandierتاینديي

ٌأوغستٌٌولدٌٌ ٌٌٌٌٌلٌوبيي  ي ٌٌ،Le Taillandierٌٌٌٌتاینديي ي
ٌفرنسا.ٌهو1811ٌٌٌٌيناير28ٌٌٌٌف  ي

ٌروانٌف  ي
ٌاألصدقاءٌف  أحد

جمعيٌَّ سوٌا ٌالسبعةٌالذينٌأسَّ ي
ٌباريسٌف  ي

ديٌبولٌف  منصوٌر ٌٌلمٌيكنٌلديهٌسوىٌشقيقٌ .1833ٌنيسان23ٌٌةٌماٌر

ٌ
 
Le Taillandierٌٌوالدتهٌمنٌعائلةٌنبيلة.ٌانتقلٌٌوٌراوالدهٌمنٌعائلةٌتجٌَّينحدٌر.ٌشارلمنهٌُيدعٌٌأصغٌرٌواحد

ٌمعٌعائلتهٌ
َّ
ٌالقانونٌ.إىلٌباريس،ٌحيثٌتمك ي

ٌنٌمنٌإكمالٌدراساتهٌف 
ٌ"فروعٌالتاري    خ"،ٌداعيٌ  ي

ٌإىلٌأنطوانٌفريدريكٌأوزانامٌف  يٌِّانضمَّ إىلٌالعملٌالخي  ٌٌٌا
ً
ٌفعاليةٌبدل ٌمنٌاألكير

.ٌيصفهٌأوزانامٌبأنهٌ"شابٌمحبوبٌللغايةٌالمناقشاتٌالنظريٌَّ ٌالٌتنتهي ي
ٌالتاري    خٌواألدبٌوالفلسفةٌالن  ي

ةٌف 

ٌ
َّ
ٌكانٌأوزانامٌيقولٌممازح ٌومط ." أنهٌليسٌمنٌليون"ٌ.لعٌوذكي الوحيدٌفيهٌهٌو ٌا:ٌ"الخطٌأ

ٌعامٌ ي
ٌكماٌٌ،ٌقامٌبدورٌ 1833ف  ٌتأسيسٌالفرعٌاألول. ي

ٌِّنشطٌف 
سٌالتعليمٌالمسيجي ٌٌدرَّ خاللٌٌللراغبي  

ليةٌوزياراتٌالزياراتٌال ٌكانٌامي   ةٌللفضول: اLe Taillandierٌٌلسجن.ٌحقيقةٌمثي  ٌٌفرٌع"الٌتقسيمخاللٌحذر 

ي"ٌاألول ٌكانٌيعتقدٌأنٌهذاٌالقرارٌسيكونٌنهايةٌاٌ،الخي  ةألنه أثناءٌالنقاشٌحولٌهذاٌالموضوعٌٌ.ٌبىكلجمعيَّ

ٌٌ ي
لف  .ٌٌوتم1835ٌٌٌَّكانونٌاألوَّ ٌالمحاض  ي

ذلكٌف  ٌٌوذكٌر ورةٌالسماحٌألعضاءٌٌلكنٌأقنعهٌالمؤسِّ سونٌاآلخرونٌبرص 

ٌالفرعجددٌباالنضمامٌإىلٌ ٌباريسٌ.،ٌمنٌأجلٌخدمةٌعددٌأكير ي
ٌٌمنٌالفقراءٌف 

ٌعامٌٌ ي
ٌٌٌٌٌلٌو،ٌذهب1837ٌٌف  ي مانLe Taillandierٌٌٌٌتاینديي نٌا،ٌثمٌإىلٌمسقطٌرأسه،ٌرٌوLe Mansإىلٌلٌو

Rouenٌٌٌأوغست Pierre-Augusteٌٌٌ.ٌبيي  أولٌالمؤسِّ جوا.ٌتزوجٌماريٌبودريهٌو ٌالشبابٌالذينٌتزوَّ  Marie سي  

Baudryٌٌ ي
ٌروان1838ٌآب7ٌٌف  ي

.ٌف  ي Rouenٌٌ.ٌأنجباٌأربعةٌأطفال،ٌثالثٌفتياتٌوصنر كةٌتأمي   اٌلشر ٌكانٌمدير  ،

ٌعامٌ ي
ٌف  ٌهناك، . سٌفرعٌالقديسٌغودار1841ٌومستشف  ٌأسَّ ،Saint Godardٌٌ

َّ
اٌله.ٌكانٌيتمت عٌٌوأصبحٌرئيس 

ةٌ 
ٌالمٌٌٌُبشعبيَّ ٌزمالئه ةٌبي   كبي 

ٌاألوٌ  ٌالعديدٌمن .ٌونال ينٌوالمواطني   ٌأخذهاٌ.ٌٌعٌ ولمٌيمتنٌٌٌِمةِسٌحاض  ٌأيامهٌٌٌعن س كرَّ
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ٌأحبٌَّ ي
لهٌالن  بيةٌأبنائه،ٌألصدقائه،ٌوللفرعٌولحديقةٌمي   ةٌلعائلته،ٌلي  ٌاألخي 

ُ
ا.ٌت ٌكثي   ٌَُوٌها ي

ٌأوغستٌٌٌٌف ِّ ٌٌٌٌلٌوبيي  ي تاینديي

Pierre-Auguste Le Taillandierٌٌ ي
ٌمسقطٌرأسهٌف  ي

يناهٌز1886ٌآذاٌر23ٌف  اٌ.75ٌٌال   ٌعنٌعمٌر ٌ عام 
ٌ

ٌمسابقةٌاألدبيٌةال4.3ٌ

ٌ ي
ٌالنسخةٌالسادسةٌمنٌالمسابقةٌاألدبيٌَّطلٌِ،ٌسي2022ٌٌُشباط8ٌٌف  ةٌةٌالدوليٌَّقٌالمجلسٌالعامٌالعالمي

ٌٌ".ٌسيتم Le Taillandierٌ -لٌ"المؤتمرٌاألوٌَّ
َّ
ٌتتمك ي

جديدةٌأٌوٌنٌمنٌتقديمٌجوانَبٌمنحٌالجوائزٌللمقاالتٌالن 

ٌمعروفةٌ ةةٌواةٌوالمهنيٌَّالحياةٌالشخصيٌٌَّعنغي  ٌوالعائليٌٌَّلمنصوريَّ وكذلكٌلتسليطٌالضوءٌعىلٌٌٌ.سةٌللمؤسَّ

ٌإنشاءٌال ي
ٌاألوٌٌَّفرعمساهمتهٌف  ي

منصوٌرٌنموٌِّلٌوف  ةٌماٌر ٌالعالمٌ.ديٌبولٌٌجمعيَّ ي
ٌف 

ٌ ةٌللمجلسٌالعامٌالعالمي ٌالٌتزالٌالقيادةٌالحاليَّ
ُ
زٌعىلٌاألهميٌَّت
ِّ
ٌرك ٌلعبهاٌالمؤسِّ ي

ٌةٌالن  ي
سونٌالسبعةٌف 

ةٌمارٌمنصوٌر طٌالضوءٌليسٌفقطٌديٌبولٌٌتاري    خٌجمعيَّ
ِّ
سل
ُ
عىلٌحياةٌالطوباويٌأنطوانٌفريدريكٌأوزانام،ٌٌوت

ٌ
َّ
ٌتقد ٌوالذي ٌلدينا ٌمثال ٌمٌَأعظم

 
ٌتقديسٌت ٌبشكلٌٌهعملية ٌولككبي  ،ٌ

َّ
ٌقد ي

ٌالن  ٌالمساهمة ٌعىل ا
 
ٌأيض مهاٌن

ٌ يٌةللفقراءٌٌولسونٌاآلخرونٌللكنيسةٌٌوالمؤسِّ ٌٌ.لبشر

ٌالدوليٌَّيٌَ ٌأنٌالمسابقة ٌالعالمي ٌ"المؤتمرٌاألوٌَّعتقدٌالمجلسٌالعام "ٌستكونLe Taillandierٌٌ-لٌة

ٌمنٌجميعٌأنحاءٌ ي  
للمنصوريِّ ٌُمنحتٌجوائزهٌا ي

بالضبطٌماٌناجحةٌمثلٌالدوراتٌالسابقة،ٌالن  هٌو العالم.ٌهذٌا

ٌ اٌعيوب  هم.ٌٌٌهموعملسيناٌنريده:ٌمعرفةٌالمزيدٌواألفضلٌعنٌحياةٌمؤسِّ
 
هوصفاتهمٌوفضائلهمٌوأيض

َّ
أحدٌٌكماٌأن

ٌ.األهدافٌالرئيسيٌَّ ٌكرئاسةٌالمجلسٌالعامٌالعالمي مٌتحقيقها ٌنعي   ي
ٌةٌالن 

ٌدست
ِّ
ٌسيتم ٌٌحد ي

ٌالن  هاٌعىلٌموقعٌالمجلسٌالعامٌاٌقواعدٌالمسابقة، ،ٌالرشاداِتٌنشر ةٌالعامٌٌَّلعالمي

ٌ
َ
ٌالمستخد

ُ
ٌالمسابقاتٌالسابقة،ٌوت ي

مٌجوائزٌنقديٌةمةٌف 
ِّ
ٌينتمون15ٌٌقد ي

ٌالفائزينٌوللفروعٌالن  في  
ِّ
،ٌسواءٌللمؤل

ٌ
ِّ
ٌتوف وريٌَّإليها. ٌالمعلوماتٌالرص  ٌجميع ٌالمسابقة ٌالمصادٌررٌقواعدٌهذه ٌالنص، ٌهيكل ٌالصفحات، ٌ)عدد ة
ٌالببليوغرافيٌَّ

 
ٌٌ.ٌ.ة،ٌاألسعار،ٌٌالمقبولة،ٌالمواعيدٌالنهائيٌَّغاتٌٌة،ٌالل ٌمنٌأنٌالعملٌاألكاديمي ٌحوٌل.(ٌنحنٌعىلٌيقي  

Le Taillandierٌٌٌٌٌبالمعلوماتسيكون ا ٌٌٌكمٌاٌٌغنيًّ ي
ٌالسابقة،ٌٌٌٌف  ٌاالسنوات

 
ٌالفضولٌٌٌٌعنٌخصائَصٌٌٌكاشف ٌمن والكثي 

الرجلٌالمهمٌٌَّحول ٌتاري    خٌحياةٌهذٌا ي
ف  ٌا
 
منصوٌرةٌجد ةٌماٌر ٌٌ.ديٌبوٌلٌجمعيَّ

ج ٌالوطنيٌَّأدعٌو ٌالمجالس ٌأو ٌالعليا ٌالمجالس ٌميع ٌمقاالت  ٌلنشر ٌٌٌة الت 
ٌٌٌوتأمَّ ٌالمهمِّ ٌالدور ٌلعبهٌٌٌحول الذي

ٌأوغستٌ ٌٌلٌوبيي  ي تاینديي
ٌعمليٌَّ ي

ةٌمارٌمنصوٌرف  هٌٌتشجيعٌدراسةٌحياتٌِالعملٌعىلٌ،ٌٌوديٌبولٌةٌتأسيسٌجمعيَّ

ٌجوانبهاٌالشخصيٌَّوعملٌِ ي
ةٌةه،ٌف  ة،ٌالدراسيَّ ة،ٌالمهنيَّ ٌٌدعمٌالمجلسٌالعامبالضافةٌإىلٌٌٌ.والمنصوريَّ ٌٌالعالمي ي

ف 

ٌلسنةتنفيذٌال ٌٌ.2022ٌموضوعٌالسنويٌالدوىلي

العالمٌلحياءٌذكرىٌهذٌاي ٌجميعٌرعايٌا ي
ف  اسٌالشكٌر

َّ
ٌأنٌيتمٌاالحتفالٌبقد حٌالمجلسٌالعامٌالعالمي قي 

ٌ ٌكانونٌاألولٌٌالمؤسِّ ٌالثامنٌمن ي
تاري    خٌاختتامٌ"الموضوعٌال2022سٌف  ٌ،ٌوهٌو ٌٌٌلٌوٌٌسنويٌالدوىلي ي ٌتاینديي عٌٌ".ٌأشجِّ

ٌا
 
ٌرأيض

 
ٌٌمنٌخاللٌإرثهجميعٌالفروعٌعىلٌتذك ةقراءٌتحضي  ٌٌٌنصوصٌعنهلٌاتٌروحيَّ ي

ٌآذار،ٌتاري    خٌموتهٌ.23ٌف 

 
 بمكافأة الفائزين كل عام. عالميوالمنتظم الذي يسمح للمجلس العام ال نشكر المجلس المركزي لجنوب تيرول، إيطاليا  على دعمه السخي    15
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ٌالرئيسٌٌ ي
ٌالمسابقةٌالقادمة.ٌبصفن  ي

آملٌأنٌيشاركٌالعديدٌمنٌالخوةٌواألخواتٌمنٌجميعٌأنحاءٌالعالمٌف 

ٌ
َّ
بأن ٌالعام،ٌأناٌفخوٌر

َ
ٌأعد ي

ٌن 
ُ
وعٌالمهمٌٌَّدت ٌ ٌهذاٌالمشر ٌكبي  ا

 
لٌعون

َّ
تاٌلوأنٌأرىٌأنهٌشك ٌجمعيَّ نا.ٌاليومٌنعرفٌالكثي 

ٌ همٌٌسينٌاعنٌمؤسِّ
َّ
ٌ ٌ.كل

ٌ

ة كلمة  5ٌ  أخي 

ةٌمتناميٌة5.1ٌ ٌجمعيَّ

ٌعامٌ ي
ٌوبشكلٌأخص 1833ٌمنذٌإنشاءٌجمعيةٌمارٌمنصورٌديٌبولٌف  ٌالمجلسٌالعامٌٌ، بعدٌإنشاء

ٌِّ
ٌعامٌٌالعالمي ي

ر1839ٌَف  تنٌاتٌ،ٌتطوَّ ي  ٌة.ٌخاللٌهذهٌالسنواتٌمنٌحيثٌالجودةٌوالكميٌٌَّجمعيَّ
َ
ٌقاَرَبتٌالمئت ي

ٌٌالن 

ٌالعملٌالمنصوريٌ ٌمن
ِّ
ٌاالت ٌنما ٌحادٌ، ٌل العامٌالعالمي  ةٌمارٌمنصورٌديٌبولٌبشكل 

ٌالنموٌ ٌٌجمعيَّ ٌهذا . لمٌٌكبي 
عٌ 
َّ
ٌٌما،ه،ٌربٌَّيتوق ٌمؤسِّ ةٌ.سي ٌٌالجمعيَّ

ٌٌ ي
ٌالجمعيةٌموجودةٌف  ا، سة5ٌٌ،ٌٌفرعٌٌألف48ٌٌعضو،ٌٌٌٌألف800ٌٌمنطقة،ٌمع153ٌٌٌٌحاليًّ عملٌللٌٌآالفٌمؤسَّ

ٌاٌل نمليونٌشخص30ٌٌٌٌوٌٌجتماعي و 
َّ
ٌاألرقامٌٌٌٌيتلق ا.ٌهذه ٌٌٌالفتةالالمساعدةٌيومي 

ُ
والفرحٌوالمسؤوليٌَّتمأل بالفخٌر ةٌنٌا

ة.ٌعىلٌموقعٌالمجلسٌالعاماالجتماعيٌَّ ٌٌٌةٌالكبي  نت،ٌتوجدٌمعلوماتٌعنٌجميعٌالمناطٌقٌٌالعالمي ٌٌٌعىلٌالني  ي
الن 

ة ٌبالضافةٌإىل153البالغٌعددهاٌٌوٌتتواجدٌفيهاٌالجمعيَّ ٌمنهاٌ:ٌ، ٌعنٌكل  ٌٌمعلومات  ي
وي  يدٌاللكي  عنوانٌالير

،ٌوالعنوانٌالكاملٌللمقرٌِّ ي
،ٌوإحصاءاتٌلكلٌموقع،ٌٌٌللرئيسٌالوطن  ي

ٌٌالفروععددٌكالوطن 
ً
ٌأعضائهاٌ.عددٌٌوٌمثَّل

ٌ
َّ
ٌلقدٌحق
َ
ٌق

َّ
الد ٌأنٌأشغلٌفيهٌا ي

ٌيسعدي  ي
،ٌوالن  ٌتٌالواليةٌالحاليةٌللمجلسٌالعامٌالعالمي النبيلٌكرئيس  ٌٌوٌر

ٌٌ ي
ف  ٌا اٌكبي  

ٌتقدم  منصوٌرٌٌنموٌِّعام، ةٌماٌر ٌبوٌلٌٌجمعيَّ ٌانضمٌَّدي ٌٌٌبلدانٌٌةتٌسبٌع.
ِّ
ٌاالت ٌإىل :2016ٌحادٌمنذٌعامٌٌجديدة

ٌ صٌوجزرٌكايمانٌوليبي  وقير ةٌدولةٌٌالفاتيكانٌوألبانيٌا ٌخمسٌعشر .ٌالٌيزالٌهناكٌحواىلي
والرأسٌاألخرص  انيٌا وتي   يٌا

ٌٌ،ٌٌبنعمةٌهللاتمٌتحديدها،ٌٌ ي
وطٌلتأسيسٌٌوتستوف  ٌكلٌ ،ٌمثلٌاليونانٌوالدولٌاٌلفرعجميعٌالشر هذهٌٌٌٌسكندنافية.

ٌالتخطيطٌلهٌاالجهودٌ ٌالٌتمَّ ي
طف 

َّ
ٌللمجلسٌالعاماٌلٌمخط ي اتيجر ٌٌسي  وعٌ"ٌالعالمي ٌ"ٌ.SSVP Plusمنٌخاللٌمشر

ٌ
َ
الذيٌعان وسٌكورونٌا ةٌلفي  ،ٌبالرغمٌمنٌاألزمةٌالصحيَّ ي

منهٌخاللٌهذهٌالسنواتٌالخمسٌمنٌوالين  ينٌا

ٌالعامٌَ ي
ٌالماضيٌَف  ٌي  

َّ
،ٌحط ٌالفروعمٌعددٌٌي   ٌالقياسية:ٌٌالوالمجٌٌمن ٌاألرقام آالفٌفرعٌحصلٌعىلٌبراءة3ٌٌٌٌسٌجميع

ٌ
َ
حِدث

ُ
ٌكماٌِإست ٌجديٌدٌالتأسيس، ٌفرع 

 
ي
َ ن 
َ
ٌمئ

ُ
ٌاهللاٌظهرٌهذهٌاألرقامٌأن.ٌت ةٌمارٌمنصورٌديٌٌٌسيباركٌدوم  جمعيَّ

ٌنغرقٌفيهٌابول ي
ٌمٌٌٌُاألنه،ٌ،ٌعىلٌالرغمٌمنٌاألوقاتٌالمظلمةٌالن 

َ
ونٌوألنٌأعضاءٌٌَوحاةٌمنٌتعاليمهست هاٌمدعو 

ٌ ٌ.هم،ٌجميعٌَللقداسةٌولخدمةٌالذينٌيعانون

5.2ٌٌ ي
النهاي  ٌالشكٌر

ٌ الصَّ ٌهذٌا ي
ٌوف 

 
ٌالعميقٌألعضاءٌمكتبٌعرٌيدد،ٌأ ي

ٌالبالغٌعددهمٌبٌعنٌامتناي  12ٌالمجلسٌالعامٌالعالمي

ا،ٌالذين همانٌتٌعضو 
ُ
ٌٌقيت

 
،ٌبعدٌالتشاورٌمعٌالد ٌوٌَبنفسي ٌاالعتبارٌالسِّ ي

ةٌماتٌالشخصيٌَّلٌاألعضاء،ٌمعٌاألخذٌف 

ٌ ٌٌفاتٌونقاطٌالقوةٌلكلٌ والصِّ ا120ٌٌمنهم.ٌبالضافةٌإىلٌالمكتب،ٌهناكٌحواىلي ٌاٌلعضو  ي
ٌٌرئاسٌةال-يابٌةدارةٌونف 
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ٌٌومجموعةٌعملٌداخلٌالمجلسٌالعام ٌمقرٌِّالعالمي ي
ٌ.ٌوف 

َّ
ٌباريس،ٌلديناٌسبعةٌموظ ي

ٌف  ٌناٌالدوىلي
َّ
ٌمؤه ٌٌفي   لي  

ٌتدريبٌ درٌَّومٌُ ٌٌ.ٌاعاليٌ ٌٌابي  

ٌٌخاص ٌٌكماٌأشكرٌبشكلٌ  تنٌا153ٌالبلدانٌال  فٌجمعيَّ
ِّ
ٌتؤل ي

ٌٌالن 
َّ
ٌوالمجالسٌألنهٌبدونٌدعمٌالموظ في  

والمكتب ٌٌالعليٌا ٌاحيلٌأنٌ،ٌسيكونٌمنٌالمستالدوىلي
 
عملٌ يلعبٌالرئيسٌالعامٌدورهٌجيد ٌا

 
ٌ!ٌ.ٌإنهٌحق ٌجماعي

ٌ
َّ
ٌنتمك ٌٌٌنٌَأطلبٌمنٌالجميعٌالصالةٌحن  ه،ٌومبادراٌتٌٌهوبرامجٌٌمنٌتنفيذٌمشاري    عٌالمجلسٌالعامٌالعالمي

طبماٌيتوافقٌمعٌال
َّ
،ٌمنٌأجلٌتعزيزٌٌمخط ٌالدوىلي ي اتيجر ٌٌٌ.ديٌبولٌٌرةٌمارٌمنصٌوجمعيٌٌَّعملاالسي 

َّ
ٌإذاٌتمك

ُ
ٌٌنت

ٌ
 
ٌالتقد ٌمن ٌبشكل  ٌالمهمٌٌٌَّم ٌهذه ي

ٌأتمٌَصحيحٌف  وسأكونٌقد ٌا
 
جد ٌا

 
ٌة،ٌفسأكونٌسعيد

ُ
"الجيشٌٌٌٌمت ٌلهذٌا دوريٌكقائد

ٌ
َّ
ية"ٌ.المقد ٌسٌلألعمالٌالخي 

ٌ

ا ديٌأوليفي  ليمٌا ٌاألخٌريناتٌو

ٌ ٌالرئيسٌالعامٌالسادسٌعشر

ٌ

ٌ

ٌ

ٌ

 
 
 

 


