باريس  31كانون الثاني 2017
الرسالة الدوريَّة إلى إخوتي وأخواتي أعضاء جمعيَّة مار منصور دي بول عبر العالم

 - 2017بايي تحت األضواء
 -1مقدِّمة
مباركٌ سيدنا يسوع المسيح !
َّ
َّ
سساتنا،
األعزاء ،أخواتي العزيزات،
إخوتي
األعزاء طالبي العضويَّة ،العاملين في مراكزنا ومؤ َّ
المعاونين والمتطوعين المحترمين.
سررت بتسلمي مها َّم الرئيس العام
كما تعلمون ،في التاسع من أيلول  ،2016وفي باريس (فرنسا)ُ ،
السادس عشر لجمعيَّة مار منصور دي بول .هذا الحدَث أوالني مسؤوليَّة كبيرة جدًّا ،وهو في الوقت
ً
امتيازا ال ح َّد له إزاء التحدِّيات
عينه ،بالنسبة لي كما لجميع األعضاء الجدد في المكتب العالميِّ ،يمثِّل
الهائلة الَّتي علينا مواجهتها حتَّى نهاية م َّهمتنا سنة .2022
سب التقليد
هكذا بفرح بالغ عندي وارتياح عميق ،أستانف إصدار الرسائل الدوريَّة السنويَّة ( )1بِّ َح َ
المنصوريِّ ،والعادات الج ِّيدة الَّتي مارسها من ال يُنتسى من الرؤساء العا ِّمين ال ُملهمين الَّذين سبقوني .إنَّها
المرة األولى ،في تاريخ جمعيَّة مار منصور دي بول ،الَّتي تصدر فيها رسالة الرئيس العام الدوريَّة بكل من
َّ
ُ
ا
أصًل في جمعيَّتنا.
اللغة العربيَّة ،اإليطاليَّة والصينيَّة ،إضافة إلى اللغات الرسميَّة المعتمدة
بالرغم من أَنَّنا نعيش في عصر تسيطر فيه على اال ِّتصاالت التكنولوجيا والحداثة ،الوسائل البصريَّة
وشبكات التواصل االجتماعي ،ما زالت وسيلة اإلعًلم هذه (الرسالة) إحدى الوسائط األكثر فعاليَّة لتأمين
التبادل بين اإلخوة واألخوات في جميع الفروع المنصوريَّة في العالم ،بواسطتها نشاطركم إنطباعات
الرئيس العام ،نعلمكم بما يجري في المجلس العام العالمي ِّ من أحداث ،نتحدَّث إليكم عن مواضيع لها
األولويَّة في النقاش ،وتنقل إلى جمعيَّة مار منصور دي بول ،بأجمعها ،رسالة الوحدة والوئام.
سا عا ًّما أتمنَّى أن نتم َّكن من قراءة الرسالة الدوريَّة هذه والتوقف عندها أثناء اجتماعات
بصفتي رئي ا
الفروع والمجالس في مناطق وجودنا كافَّة.

 -2خ َّ
طة عمل المجلس العام
عام  2015مع افتتاح العمليَّة االنتخابيَّة قدَّمتُ برنامج عملي َّ
ليطلع عليه ك ٌّل من المجالس العُليا
والوطنيَّة ،ويتم َّكنوا من تحليل ما ورد فيه من مرتكزات ومبادىءَّ .
إن هذه المجموعة من األفكار المقترحة
تتوزع َّ
َّ
خطة العمل فيها ،وهي متوافرة
قد فازت ،في روما ،بانتخابات  5حزيران  .2016عشرون مسألة
على شبكات التواصل اإلجتماعيِّ ،وعلى صفحة إنترنت المجلس العام العالمي ِّ.)www.ssvpglobal.org( .
__________________________________________________
( )1كتب الرسالة الدوريَّة األولى أيمانويل جوزيف بايي في  14تموز  ،1841وفيها يُصدر المجلس العام توصيات عديدة عن
المؤسَّسات
الو ِّديَّة مع َ
األمانة لألصول والقانون ،عن تنظيم جمعيَّة مار منصور دي بول وهيكليَّتها ،زيارة الفقراء ،والعًلقات ُ
األُخرى المتميِّزة.

َّ
َّ
الخطة
خطة عملنا هذه والَّتي ،بالتأكيد ،سيتم تناولها ك ِّلها في
أنصح بقراءة العشرين مسألة من
ضا أن تصلوا كي تنجح جميع هذه المبادرات.
االستراتيجيَّة لواليتنا .وأطلب منكم أي ا
أعتبرها كلَّها م ِّهمة جدًّا ،بد اءا باألولى بينها الَّتي تعالج حياة المنصوري ِّ الروحيَّة .أال وهي السعي
تشكل األفق لنشاط
إلى القداسة المبنيَّة على الصالة ،بواسطة أفعال المحبَّة والرحمة ،والَّتي يجب أن
ِّ
تولد الشقاقات ( )2الَّتي تبعدنا عن
المنصوريِّين .يجب أالَّ نهدر الوقت بالمظاهر الثانويَّة الَّتي يمكنها أن ِّ
سس َّأول فرع للمحبَّة .هكذا فقط نبني عال اما أفضل ،أق َّل ظل اما وأكثر مسيحيَّة.
تآلفنا المعهود منذ أن تأ َّ
القداسة مطلب جمعيَّة مار منصور دي بول ،ال يُمكننا أبداا أن نغفل عنها .ونشاطنا ال يمكنه أن
ماديَّة بسيطة ،أو على أفعال تفتقر إلى دليل على الصدق والقصد إلى غاية .من هذه
يقتصر على مساعدة ِّ
لكل ما علينا القيام به
القناعة تتأتَّى الحاجة والضرورة
َّ
لنتعرف في روحانيَّتنا المنصوريَّة األساس والدافع ِّ
من أجل الفقراء ( )3ولصالحهم ( )4بالذات( .المزمور  112من نشيد األناشيد).
َّ
خطة عملنا هو إنشاء دائرة ال ِّوساطة ،وهي هيئة تتلقَّى الثناء
أحد التدابير الجديدة المقترحة في
والتعليقات ،اإلقتراحات والنقد ،المًلحظات والشكاوى المحتملة بشأن العمل المنصوري ِّ الَّذي يقوم به
إن جميع المعلومات الَّتي تصل إلى هذه الهيئة تعالج ب ِّس ِّريَّة تا َّمة .أعتقد َّ
المجلس العالميَّ .
أن إنشاء هذه
ي الشفافيَّة بين
الدائرة يمكنه أن يش ِّجع على إنشاء هيئات مماثلة في المجالس العليا أو الوطنيَّة كي ت ُ ِّ
نم َ
سسات.
الوحدات المنصوريَّة ،
وتمكن األعضاء من المساعدة والتأثير مباشرة في إدارة المجالس والمؤ َّ
ِّ
تؤدِّي دائرة ال ِّوساطة هذه وظيفتها عبر العنوان اإللكتروني اآلتي  .cgi.og@ssvpglobal.org :ويُمكنها
التوسط ،عند الضرورة ،للمساعدة على تسوية بعض األوضاع.
جديد آخر هو اطًلق مشروع "جمعيَّة مار منصور دي بول أكثر" – " ."SSVP Plusيهدف هذا
المشروع إلى تنشيط اإلنتشار العالمي ِّ للجمعيَّة ( .)5حاليًّا يضم العالم  207دول ،و جمعيَّة مار منصور دي
ً
مجهوال يحضُّنا على زرع الكاريسما
بول متواجدة في  151من بينها .هناك إذًا  ،حقل شاسع ما زال
المنصوريَّة في عدَّة مناطق من القارات الخمس ،بما فيها دول غالبيَّة س َّكانها مسلمون .فبالشراكة مع
سنطور هذا المشروع َو ْفق
العالميين،
نواب الرئيس اإلقليم ِّيين
المجالس العليا أو الوطنيَّة ،وتحت رعاية َّ
ِّ
ِّ
أهداف سنويَّة قابلة للتحقيق .فلنتَّحد لنت َم َّكن من أن ننقل إلى االرض ك ِّلها رسالة فريدريك أوزانام ،وبايي
وسائر المؤ ِّسسين.
في مجال االتِّصاالت ،رغبتنا أن ننقل مباشرة ،في حزيران من ك ِّل سنة ،إجتماعات المجلس العام
السنويَّة ،وأن ننشئ نظام " فيديو – المؤتمرات "( -،نظام يعتمد التلفزيون لوصل مباشر في عدَّة أماكن) –
لًلجتماعات االعتياديَّة في اإلدارة ،ولتلك الَّتي تختص بمجاالت التنشــئة والشــبيبة .نحتاج إلى تنشــيط قسـم
___________________________________________________________
السر العَّامين في جمعيَّة مار منصور دي بول .في مقدِّمة النظام األساسي ،كانون
( )2لطالما شغل هذا الموضوع الرؤساء وأمناء ِّ
َّ
األول  ،1835ت َّم تناول هذا الموضوع أيضاا ،لكن التوصيَة كانت صريحة في رسالة أيمانويل بايي الدوريَّة  ،أول كانون األول
 " : 1842ال نسمح إطًلقاا أن يدخل روح الجدال بيننا ".
( )3في هذه الرسالة الدوريَّة ،نكتب دائ اما كلمة " فـقـير " بحرف كبير بارزَّ ،
ألن الفقراء علَّة وجودنا.
( )4كذلك  ،في معرض كتابته ألحد مب ِّشريه عبَّر القديس منصور دي بول عن رأيه  " :ماذا يبغي هللا من معرفتنا وأعمالنا الصالحة
منصوريينَّ ،
ب لدى
إن لم يكن قلبنا مل اكا له " ( .)SV VII , 467بصفتنا
إن قداستنا تُحدَّد بعطاء القلب هلل  .كي يح ِّقق عمله المح ِّ
ِّ
الفقراء ،بأن نخدمهم ونبشِّرهم  ،ونتلقَّى البشارة بواسطتهم.
( -)5في الكتاب الموجز عن جمعيَّة مار منصور دي بول ،الصادر في أيلول  1845عُولج بإسهاب موضوع نم ِّو الجمعيَّة باعتباره
ه ًّما من هموم المؤ ِّسسين ،وهو قدرة الجمعيَّة على النمو من غير أن تفقِّد " روحيَّتها األولى ".

االتِّصاالت بإصدار مجلَّة سنويَّة مواكبة لعمل الجمعيَّة ،وإنتاج أشرطة فيديو جديدة ،وبوضع استراتجيَّات
تؤمن التفاعل بين أعضاء الجمعيَّة وغير المنتسبين إليها .كذلك سنكثِّف استخدام شبكات التواصل
أحدث ِّ
ي والتطبيقات .فكما تعلمون جميعكم َّ
ي ،وعليه يمكنكم ،أن تتوقَّعوا
أن رئيسكم العام الجديد صحاف ٌّ
اإلجتماع َّ
في األعوام القادمة سبقاا ما وتقد اما في هذا المجال.
المهم جدًّا ،ال بل من الضرورة في الزمن الراهن ،أن تسعى جميع مجالس الجمعيَّة وفروعها
من
ِّ
ي إتفاقات تعاون
إلى إقامة عًلقات تحالف استراتجيَّة ومؤ َّ
سساتيَّة ( .)6كذلك سيعقد المجلس العام العالم ُّ
سسات مشهورة على عالقة بالقضايا اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة .ستكون هذه االتِّفاقيَّات إيجابيَّة
وشراكة مع مؤ َّ
جدًّا بالنسبة لجمعيَّة مار منصور دي بول ،ستق ِّوي عملنا في نجدة الحاالت الطارئة عند حصول المآسي
سسات اإلنسانيَّة األخرى من
والكوارث الطبيعيَّة .من جهة أخرى ،نأمل أن تت َم َّكن هذه االتِّفاقيَّات مع المؤ َّ
يتعرفوا إليه بعد.
مساعدتنا على حمل رسالة سيِّدنا يسوع المسيح إلى الكثير من األشخاص الَّذين لم َّ
المؤسسين سنة  ،1833أرى َّ
أن على مسؤولي جمعيَّة
على غرار فريدريك أوزانام ،بايي وغيرهما من
ِّ
مارمنصور دي بول أن يكونوا رؤيَ ِّويِّين وديمقراطيِّين منفتحين على الحوار .بناء عليه نأمل سماع ومعرفة
رأي جميع األخوة واألخوات في العالم بشأن القيم والرسالة ،ورؤية المجلس العام العالمي ِّ الَّتي اعت ُ ِّم َدت
سن باستمرار .عليه سيُنَ َّ
ظم استفتاء للراي العام كي
سنة  ،2010ولكن يُمكنها – ال بل يجب – أن تفعَّل وتُح َّ
نتلقى اإلقتراحات والمالحظات .فأنا واثق بأ َّن جمعيَّة مار منصور دي بول ستشارك بج ِّديَّة في هذا
ِّ
سسيَّة.
االستفتاء ،وستق ِّدم اقتراحات مفيدة تتيح المجال لنظرة جديدة إلى القيم والرؤية ورسالة المجلس المؤ َّ
أخيرا َّ
كل هذا التجديد من غير أن نزيد
ا
إن المسألة األكثر أهميَّة هي أنَّنا سنعمل على تحقيق ِّ
مصاريف المجلس اإلجماليَّة .أظن أن الدول أرسلت ما يكفي من المساهمات الماليَّة لنصون استمرار كياننا
سستنا
على المستوى العالميِّ .عليه إنَّنا نعمل بإبداعيَّة ( )7كي نستخدم الموارد بطريقة مًلئمة لصالح مؤ َّ
ع َوز .ك ُّل هذا المجهود لن يكون له قيمة وفاعليَّة إال َّ إذا هدف إلى تحسين عمل جمعيِّتنا لدى
و ِّل َمن هم في َ
ال ُم ْع َوزين الَّذين نخدمهم.

 -3توصياتنا إلى المنصوريِّين

دخلتُ جمعية مار منصور دي بول سنة  1986وانا أعمل من أجل المجلس العالمي منذ عشر سنوات
وفي مها َّم متن ِّوعة .أثناء قيامي بها استطعت تحقيق عشرات الزيارات إلى بلدان عديدة ،وبفضل هذا،
أتعرف حقيقة جمعيَّة مار منصور دي بول في مناطق مختلفة من الكرة
تم َّكنتُ  ،ولو بشكل غير كاف  ،أن
َّ
بدي هنا بعض التعليقات والتفسيرات عن عمل
األرضيَّة .إنطًلقاا من هذه المعرفة ،لد َّ
ي رغبة في أن أ ُ َ
وديَّة ،أُفصح عنها
سسات وعمليَّة التنسيق بين المجالس .االمر يتعلَّق بمالحظات ِّ
الفروع ،وعن دعم المؤ َّ
ح صيغة عمل
ب بعض النزعات ،وتجنِّبنا المشاكل ( ،)8وألقتر َ
هنا ،وبدون أحكام مسبقة ،في محاولة تق ِّل ُ
أكثر فعاليَّة.
__________________________________________________________
( -)6الفصًلن  6و 7من النظام االساسي ِّ لًلتحاد العالمي ِّ لجمعيَّة مار منصور دي بول.

سر األفخارستيَّا  " :الحب مبدع حتَّى الًل ُمنتهى " (.)SV X1 , 145
(-)7
َّ
لنتذكر تأكيد القديس منصور دي بول عن ِّ
األول .1835
( -)8راجع  " :خواطر تمهيديَّة ومًلحظات هادفة إلى توضيح النظام " كانون َّ

المهم التذكير َّ
بأن نجاح مبادرات الفروع يكمن ،بشكل رئيسيِّ ،في
في عمل المنصوري ِّ اليومي ِّ ،من
ِّ
مناخ الصداقة ،والصالة ،والتعاون بين اإلخوة واألخوات ( .)9بقدر ما تكون اجتماعات الفروع متآلفة
عا واستعداداا عند القيام باألعمال الخيريَّة واإلجتماعيَّة .هذا هو دور
ِّ
ووديَّة يكون المنصوريون أكثر اندفا ا
ي الرؤية ،مو َّج اها نحو
الرئيس والمكتب في الفرع  :السعي كي يكون الجو المنصوري دائ اما إيجابيًّا ،مستقبل َّ
حلول حقيقيَّة لمشاكل األشخاص الذين نساعدهم .لهذا على " المناخ الداخلي ِّ" (في الفروع والمجالس
سستنا (لدى العائًلت واألشخاص المستفيدين من
سسات) أن يكون متناغ اما مع " النشاط الخارجي ِّ" لمؤ َّ
والمؤ َّ
ننس أن
نننمي بيننا العاطفة نفسها والحبَّ نفسه الَّذي نمنحه ِّلمن نساعدهم ( .)10وال
اإلعانة) .علينا أن ِّ
َ
نُصغي إلى األقدم بيننا ،ألنهم يمكلون الخبرة والحكمة الضروريَّة كي يساعدوا الفرع في إنجاز أعماله.
كل المستويات.
مًلحظة أخرى تبدو ضروريَّة ،وهي تختص باإلدارة الداخليَّة للمجالس ،وعلى ِّ
إن الفروع هي الوحدة المنصوريَّة االهم ،والمجالس في خدمتها .إالَّ َّ
ب َحسب األصول (َّ ،)11
سا خاطئاا
أن عك ا
عا
– ال بل غير مقبول – لهذا المبدأ قد حصل في بعض المناطق من العالم ،حيث نستطيع أن نرى فيها فرو ا
تدور حول المجالسَّ ،
ألن هذه األخيرة أصبحت أه َّم منها .ما ُوجدت المجالس إالَّ لتساعد في إنماء الفروع،
كل ذلك ،أن تكون هذه المجالس في خدمة الفروع ودعم
والتثبت من اإللتزام التام بالقانون .وعًلوة على ِّ
المشاريع الَّتي ترى النور فيها .بالمقابل ،ولكي تسير هذه األمور بشكل طبيعي ،على الفروع ،بحكم ما يمليه
نص عليه القانون.
الضمير ،أن تساهم إقتصاديًّا في دعم المجالس وبذلك ِّ
تؤدي الدور المؤ َّ
سسي الَّذي َّ
كميَّات كبيرة من
من جهة أخرى ،ال يمكننا أن نُغفل ذكر الكثير من الفروع والمجالس الَّتي اختزنت ِّ
المال الستخدامها في المستقبل .إالَّ َّ
فورا ،وبحكمة ومسؤوليَّة
أن المثال يقضي أن ت ُست َع َمل الموارد الماليَّة ا
وفعاليَّة ،من غير أن تتراكم .يجب أن نتحاشى تكديس الموارد ،فهذه العادة ال تتًلءم والتقليد المنصوري ِّ.
ضا بمعظمها،
والمساعدات األخويَّة الوطنيَّة وال ُد َو ِّليَّة (عن طريق التوأمة) ،وبًل قيد أو شروط ،تتوقَّف أي ا
على سخاء وتضامن الفروع والمجالس .إذا كدَّست الوحدات المنصوريَّة مواردها الماليَّة وخزنتها  ،سيكون
ننس َّ
أن ثروات جمعيَّتنا ،كما تعلَّمنا مع
من الصعب جدًّا نشر المحبَّة في مناطق أخرى من االرض .ال َ
َّ
ع َوز .عليه َّ
إن الموارد
القديس منصور دي بول ( ،)12هي ذ َّمة ماليَّة تعود ملكيَّتها لألشخاص الذين هم في َ
ضا ،وكما علَّمنا مؤ ِّسسنا ،أن تكون
الماليَّة الَّتي نتلقَّاها يجب أن تو َّجه باألولويَّة إلى المحتاجين .ولهذا أي ا
إدارة ك ِّل ما لدينا دقيقة وشفَّافة.
بالنسبة إلى االنتخابات وعلى مستويات عديدة من هيكلية جمعية مار منصور دي بول الحظنا أن
بعض المر َّ
شحين اعتادوا ،انتقاد النتائج رافضين قبول الرغبة الديمقراطيَّة عند األكثريَّة ،أو التساؤل عن
قانون االقتراع .بطبيعة الحال ،قد تحصل أغًلط في عمليات االنتخاب ،فَ ِّمن واجب المجلس األعلى تراتبيًّا
ويحسنها بآليَّات من الشفافيَّة نظير دائرة ال ِّوساطة الَّتي نحن بصدد إعدادها ،ولكن ،من
ان يعيد النظر فيها،
ِّ
المحليَّة ،نحن بحاجة إلى منصوريين أكثر مرونة وتســام ًحا ( )13يقبلون
غير الدخول في الخصوصــيَّات
ِّ
__________________________________________________________
( -)9نقترح لهذا الموضوع قراءة الرسالة الدوريَّة –  30حزيران  – 2001الَّتي كتبها الرئيس العام الرابع عشر ،خوسيه رامون
دياز – توري موتشا اي دياز ()José Ramon Diaz – Torremocha y Diaz

( -)10لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ،نوصي بقراءة المقال " وللمحبَّة شبكتان"  ،الَّذي كتبه الرئيس العام ،ونُشر
في كتاب " أخبار منصوريَّة  -IVالجزء الرابع".
( -)11نظام اإلتِّحاد العالمي ِّ لجمعيَّة مار منصور دي بول ،المادة " 6-3في المجالس"
( -)12ترك لنا القدِّيس منصور دي بول هذا اإلثبات المقتضب " إنَّنا نعيش من إرث يسوع المسيح ومن تعب الناس الفقراء ".

( -)13نقترح بخصوص هذا الموضوع قراءة المقطع ال ُم َع ْن َون "صفات على الرئيس التحلِّي بها" في الرسالة الدَّوريَّة ،أول آذار
األول أيمانويل بايي.
 ،1844الَّتي كتبها الرئيس َّ

نتائج صناديق األقتراع ،وبتواضع يجيدون تهنئة الفائزين وتقديم الدَّعم َّ
الالزم لهم كي نضمن استمراريَّة
المجلس العام جميع المنصوريين
ناجحة لجمعي ِّة مار منصور دي بول وفي أي مكان ُو ِّجدَت .هذا ويهنِّئ
ُ
سستنا.
الَّذين وضعوا أنفسهم بالتصرف إلجراء اإلنتخابات ،فبدونهم يستحيل تحقيق التجدد المستمر لمؤ َّ
ي عن زيارة
ال يمكنني في الرسالة الدوريَّة األولى لهذه الوالية َّإال أن أتناول الموضوع األساس َّ
العائالت ال ُم ْع َو َزة في منزلها ( ،)14إنَّها مسألة مركزيَّة في نشاط الفروع المنصوريَّة .روزالي روندو
ع َوز ،والنهوض بهذه الزيارات وفق
أرشدت
ِّ
المؤسسين إلى الصيغة المناسبة للذهاب إلى مًلقاة من هم في َ
روح اإلنجيل؛ لذا يجب أن ِّ
تشكل هذه فرصةا كي يصبح المنصوريون أصدقاء المحتاجين ،وبتأثير ُوجداني ِّ
َّ
ُمغَيِّر يشاركونهم حالتهم غير المؤاتية ويتألمون لمأساة ُكل منهم ( .)15على هذه الروح أن تغلب على
خفف من جميع أشكال الفقر الَّتي تواجهنا أثناء ممارسة خدمتنا الرسوليَّة هذه.
زياراتنا ،فت ُ ِّ
صادق
يجب أن يكون انتماؤنا إلى جمعية مار منصور دي بول نتيجة إنتساب طوعيٍّ ،عفويٍّ،
ٍّ
ْ
األهم في هذه الدعوة الربَّانيَّة .عندما يتعلَّق األمر بمساعدة المحتاجين يجب
ومتجر ٍّد ( .)16خدمة الفقير هي
ِّ
َّأال يحصل تباع ٌد بيننا .إذا ا
فعًل ش َّكل الشخص المحتاج صميم العمل المنصوريِّ ،فَ ْلنَثق أنَّنا في الطريق
الصحيح ،وأنَّنا نتجنَّب في مسيرتنا المنصوريَّة الكثير من األوهام واإلحباطات أو الخيبات .في الحقيقة ليس
بمشكلة أن يحصل تباي ٌُن في اآلراء بيننا ،لكن على ذلك أن يقتصر ،وبتواضع ،على طريقة الخدمة .أما
خيبات األمل واإلحباطات فًل يمكن تفاديهما( ،)17لكن تجب معالجتهما بروح المغفرة والرأفة وتقديمهما هلل
نرك َز على ما يه ُّم ً
فعال:
ع َوز ونتوق إلى خدمتهم والنهوض بهم .هكذا يجب أن ِّ
ذبيحةًّ ألجل من هم في َ
سنا
صالة،
سعي إلى تقديس نفو ِّ
المحبَّة ،ال َّ
والحب المتجدِّد تُجاه الفقراء ،مساعدة الكنيسة في رسالتها ،وال َّ
ِّ
وتغيير العالم)18( .
ب بعض المشاكل الَّتي يمكنها أن تنشأ في عًلقة جمعيَّة مار منصور دي بول
علينا اي ا
ضا أن نتجنَّ َ
بالكنيسة ،وفي عًلقتها وهيئات أخرى ،وحتى داخل العائلة المنصوريَّة .على قادة جمعيَّة مار منصور دي
___________________________________________________________
( -)14مراجعة رسالة الطوباوي ِّ أنطوان فريدريك أوزانام 9 ،شباط  ،1837المرسلة إلى المجلس العام في باريس ،والَّتي تخبر عن
تطور وانتشار الفروع المنصوريَّة في ليون (فرنسا) وجميع الضواحي ،وكذلك يفصح أوزانام في هذه الرسالة ا
قائًل" :لطالما
األول زيارة الفقراء في المنزل" .وأيضاا يشدِّد أيمانويل جوزف بايي على هذا المبدأ في الرسالة الدَّوريَّة ،بتاريخ 14
كان همنا َّ
تموز " :1841ال تنسوا أبداا زيارة الفقراء في منزلهم".
( -)15في هذا الموضوع يُمكننا ذكر رسالة فرانسوا اللييه الدوريَّة – آب  – 1837حيث ورد ":يغتبط ]الفقراء[ إن أ ْب َدينا بعض
االهتمام بمشهد مآسيهم وبروايتهم لمتاعبهم اليوميَّة في البيت".
( -)16في الرسالة الدوريَّة –  14تموز  -1841يؤكِّد بايي على هذه المسألة بقوله [...]" :لم يكن هذا مفروضاا على أحد ،كل هذا
توحد الناس وتدفعهم نحو
مقبول طوعاا [...] ،من المركز إلى الفروع ] [...هناك َّأو اال المحبَّة ] .[...المحبَّة ] [...قادرة كفاية أن ِّ
الخير".
ننس أبداا أنَّنا موجودون كي
األول َّ ،1842
األول من كانون َّ
( -)17في الرسالة الدوريةَّ ،
صرح بايي أيضا  ":إخوتي األعزاء ال َ
لنتفرق ،ولكي نحقِّق غايتنا الخيِّرة ،علينا أن نتح َّم َل ونصمت".
نوحد ال
ِّ
َّ
( -)18لنتذ َّكر الكلمات المؤثِّرة التي قالها الطوباوي ِّ أنطوان فريدريك أوزانام في اإلجتماع العام لجمعية مار منصور دي بول ،في
 14شباط " :1848نجاهر بظنِّنا َّ
صات االجتماعات أق َّل م َّما يُلقَّنُ في
أن علم اإلصًلحات الخيِّرة يُلقَّن في الكتب وعلى من َّ
َّ
سر قلبه المحزون في فيض حديث
وانتزاع
يعانيه،
ذي
ل
ا
البرد
ل
وتحم
سريره،
قرب
والجلوس
صعود الطوابق إلى بيت الفقير،
َّ

نتعرف إلى عناصر معضلة
ُودِّي .عندما نقوم بواجبنا في هذه الخدمة ،ال في أشهر ،بل في سنوات طويلة]  [...حينذاك ،نروح َّ
نرعب المجتمع نقدِّم له المؤاساة واألمل"...
جديَّة ،وعوض أن
البؤس الهائلة هذه؛ وعند ذاك يحق لنا أن نقترح تدابير ِّ
َ

متفهمين ،مرنين ومؤيِّدين للتوافق كما يوصينا تقليد الجمعيَّة
صا منفتحين على الحوار،
بول أن يكونوا أشخا ا
ِّ
( )19بالتحديد .قسم كبير من نمط هذه المشاكل ال ُمعاشة في بعض البلدان يتأتَّى عن عدم التقيُّد بالقانون،
تحقق المصالحة
عن ممانعة بعض الَّذين عليهم التنازل والتخلُّص من األنا باسم قضيَّ ٍّة أسمى ،قضيَّة ِّ
تولي الدفاع عن هذا الطرف أو ذاك ،إن الرئيس العام يناشد جميع المسؤولين في
والوفاق .هكذا ،ومن غير ِّ
الجمعيَّة أن يمارسوا مه َّماتهم بتفهم لآلخَر ،بتواضع ومحبَّة ،وأن يبتعدوا عن الغرور البشري ِّ ( ،)20فهذا
سساتيَّة مع العالم الخارجيِّ.
يساعدهم
كثيرا على تحسين العًلقات المؤ َّ
ا
ي أن نشير إلى َّ
أن بعض فروع الجمعيَّة  ،في مناطقَ من العالم ،جد خاضعة
أخيرا ٌ
ا
أمر أساس ٌّ
للمساعدات اإلقتصاديَّة الد َو ِّليَّة م َّما يُس ِّبب إرتبا ا
طا للمنصوريِّين وتقييداا .كل هذه الهبات اآلتية من الخارج
المحلي  ،من
مه َّمة  ،لكن يجب حك اما أن يحاول أعضاء الفروع تنظيم أمورهم كي يتمكنوا  ،على المستوى
ِّ
الحصول على موارد مماثلة حتَّى تتحقَّق المحبَّة مباشرة ،وليس فقط بفضل المساهمات الَّتي يتلق ْونها من دول
أخرى .الفرع وأعضاؤه هم أبطال المسرحيَّة الرئيسيون الَّذين يواجهون معاناة من يسعفون.

 - 2017 -4عام األبحاث عن أيمانويل بايي
أغتنم هذه الفرصة ألعلن َّ
أن العام  2017هو " عام األبحاث عن بايي "  .نطالب بتنشيط الدراسات
لسيرة هذا الرجل الجدير بالذكر ،الَّذي أوجد األوضاع المًلئمة سنة  ،1833كي يتم َّكن بعض الشبان
الفرنسيِّين من إنشاء " فروع جمعيَّة المحبَّة " وتنظيمها.
بكلـيَّتها
األول لجمعيَّة مار منصور دي بول ،وكانت حياته ِّ
كان أيمانويل جوزيف بايي الرئيس العام َّ
مكرسةا للمحبَّة .هذا يستحق الجهد للتعرف بالتفصيل إلى مسيرة بايي .ا
المهم التنويه َّ
أن بايي كان
مثًل ،من
َّ
ِّ
تكون فرع الجمعيَّة األول من شبَّان مختلفي المنشاء  :بعضهم كانوا محامين،
رجل وئام ومصالحة بامتياز.
َّ
آخرون أطبَّاء ،بعضهم كانوا جمهوريِّين وآخرون َملَكيِّين ،بعضهم كانوا ليبرال ِّيين وآخرون محافظين .إالَّ
َّ
صل ،وبمهارة ،أن يدير مسألة
يوجههم نحو الدعوة عينها وعلى الطريق ذاته .وتو َّ
أن بايِّي عرف كيف ِّ
الشقاق وتشتت
اإلنقسام في فرع القديس سولبيس – ( ،Saint Sulpiceالمشار إليه بـ ِّ " الفرع األم " ،متجنِّباا ِّ
ومتنوعة إت َّخذها طوال حياته المنصوريَّة .في الحقيقة علينا
هؤالء الشبَّان ،وهذه واحدة من مبادرات كثيرة
ِّ
أن نتعلَّم الكثير من أيمانويل بايي :
لهذا السبب نحن بصدد تنظيم مباراة ُد َو ِّليَّة لتحرير محاوالت/إنشاءات (نصوص مبت َكرة)ال تتعدَّى
الخاص الَّذي سينشر في األسابيع المقبلة على موقع المجلس العام
الواحدة منها العشرين صفحة ،تبعاا للنظام
ِّ
كل منهم .ونحن لَواثقون َّ
أن بعض هذه األعمال
العالمي ِّ .ستمنح جوائز ماليَّة للمؤ ِّلفين الفائزين كما لفروع ٍّ
طرائف وخصوصيَّات في حياة هذا الرجل المش َبع
األكاديميَّة عن بايي ستكون غنيَّةا بعمقها ،وستكشف عن
َ
حكمةا ومحبَّة .هكذا نستطيع ،في نهاية المباراة ،تقاسم هذه المعلومات مع جميع اإلخوة واألخوات في
____________________________________________________
آخريْن
( -)19في رسالة المجلس العام العالمي الدورية –  11حزيران  -1844قام ك ٌّل من أنطوان فريدريك أوزانام و مسؤولَيْن َ
الوون كورنيدا  ،Leon Cornudetو لويس بوديكور  Louis Baudicourبتعداد سلسلة من الصفات الَّتي ينبغي أن يتحلَّى
خوة ،الحكمة
بها رئيس المجلس .منها :تقوى كبيرة ،القدوة في السلوك ،جزالة االحترام،
سمو الفضائل ،عادة التفاني ،روح األ ُ َّ
ِّ
ا
فضًل عن ذلك ،وفي رسالة بايي الدَّوريَّةَّ ،أول آذار  ،1844طلب الرئيس العام أن يبرهن القادة عن " موهبة
والتواضع.
وتقوى وحكمة مسيحيَّة ".

( -)20في رسائل دوريَّة عديدة عالج الرؤساء العامون ،وبكثير من الخبرة ،مسألة الغرور إضافة إلى أعشاب خبيثة أخرى .نظير
الحسد ونكران الجميل.

كبيرا َّ ،
العالم .نحن أكيدون َّ
وأن المجالس العُليا ستساعد المجلس العام العالمي ِّ في
أن المباراة ستنجح نجا احا
ا
تعميم هذه المبادرة داعيةا إلى مشاركة الجميع.
ستتكرر هذه المباراة ،حتى العام  ،2022لتطال ًّ
كًل من المؤ ِّسسين ،باستثناء أوزانام الَّذي كان
َّ
سا مختلفاا لك ِّل
موضوع أدب غزير .في بدء ك ِّل عام وفي الرسائل الدوريَّة القادمة من واليتنا ،سنعلن مؤ ِّس ا
ونثمن دور
سنة من سنواتنا الموضوعاتيَّة .بالنسبة للمجلس العام العالمي ِّ تش ِّكل هذه المبادرة طريقة لنق ِّوم
ِّ
ي معًا لتأسيس ( )21جمعيَّة مار منصور دي بول .أ َّما الطوباوي
ك ِّل المؤ ِّ
سسين الَّذين تلقُّوا اإللهام اإلله َّ
ْ
فريدريك أوزانام فهو بين المؤ ِّسسين السبعة األصليِّين من لدينا عنه الكثير من المعلومات الت َأريخيَّة
والسيريَّة .نتيجة هذه الحقيقة ،إنَّنا مدينون بعرفان الجميل للمؤ ِّسسين اآلخرين ،إذ لوالهم ،لما كنَّا اليوم حيث
ِّ
استمرينا جمعيَّة متضامنة.ا
نحن ،ولما
َّ
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َّ
سا عا اما لجمعيَّة مار
أعزائي المنصوريِّين والمنصوريَّات ،لم
ب يو اما رئي ا
أتصور أبداا أن أُنت َخ َ
َّ
عشر عا اما الَّذي انض َّم منذ ثًلثين سنة ،في عمر ال  16عا اما إلى فرع
منصور دي بول .المراهق ابن الستَّة
َ
القدِّيس توما األكويني ِّ ،في مدينة كامبيناس ( ،)CAMPINASمن والية ساوباولو( جنوب شرقي البرازيل)،
ع َوز ،وأن يحسن مساعدة الَّذين يواجهون صعوبات في حياتهم.غير
كان يود بالضبط أن يزور عائًلت في َ
َّ
أن العناية اإللهيَّة أرادته هكذا ،والروح القدس إختارني ألكون المدبِّر-الخادم لجمعيَّة مار منصور دي بول
سة إلى الصًلة وإلى دعم جميع المنصور ِّيين في العالم بأكمله.
ك ِّلها .لهذا أنا بحاجة ما َّ
واللجان
أسالكم أن تصلوا ألجلي وللمسؤولين الَّذين يشغلون مها َّم في مختلف الهيئات واألقسام ِّ
المركزي في باريس،
مقر الجمعيَّة
ِّ
سر المجلس العام العالمي ِّ ،كما لجميع العاملين في ِّ
والمكاتب ،وألمانة ِّ
طالبين من هللا الحكمة َّ
معرضون للخطأ وبإمكاننا أن نتَّخذ
الًلزمة إلدارة مستقبل مؤ َّ
سستنا إدارة رشيدة .كلَّنا َّ
أمر واح ٌد يمكنكم أن تكونوا
قرارات سيِّئة ،غير أ َنَّنا ال نخاف من اإلعتراف باألغًلط الَّتي يمكننا ارتكابهاٌ .
َّخر جهدًا كي نعطي المجلس العام أفضل ما عندنا ،من أجل بناء جمعيَّة مار منصور دي
واثقين منه :لن ند َ
بول ،ومن أجل من تساعدهم ،اي اكثر من  30ثالثين مليون شخص منتشرين على سطح هذا الكوكب.
في العام  ،2017نحْ يِّي ذكرى األربعمئة سنة من الكاريسما المنصوريَّة  ،وذكرى تأسيس الجمعيَّة
المشاركة به َّمة في النشاطات الَّتي
العالميَّة للمحبَّة ( .)AICأطلب من جميع فروع الجمعيَّة ومجالسها
َ
تنظمها العائلة المنصوريَّة في مناطقهم ،عن طريق المشاركة بالح َدث واالحتفاالت والمشاريع المشت َركة ،
ِّ
تذوقوا القراءات الروحيَّة الَّتي تقترحها العائلة المنصوريَّة
وبتعاون مو َّ
سع بين مختلف الفروع المنصوريَّةَّ .
طوال هذه السنة ،فهي تس ِّلط الضوء على أصول الكاريسما المشتركة بيننا .من المفيد دائ اما ،من وقت آلخر،
إعادة تسليط الضوء على المفاهيم والقيم والمبادىء الَّتي انتجتها الكاريسما المنصوريَّة بإعادة تقويم نوعيَّة
عملنا في الزمن الحاضر.
نحن جمعيَّة عالميَّة ،علمانيَّة كاثوليكيَّة ،و"جماعة إيمان وصًلة ورجاء" حقيقيَّة .هذه الميزة تًلزمنا
سستنا ،سنة  ،1833ولهذا ال يمكننا أن نغفل هذا الشرط الَّذي يش ِّكل جز اءا مك ِّم اًل لهويَّتنا
منذ بدايات مؤ َّ
ضا بالعيد العشرين لتطويب أوزانام ،فمن المفيد دائ اما أن نتأ َّمل ونتذ َّكر األصول
ورسالتنا .هذه السنة نحتفل أي ا
سستنا.
العلمانيَّة لمؤ َّ

__________________________________________________________________________
( -)21في  30كانون الثاني  ،1853وعندما كان أوزانام يشارك في تأسيس فرع لجمعيَّة مار منصور دي بول في فلورنس
(إيطاليا) ،ألقى الكلمة اآلتية  " :ال يُمكننا اإلعتبار أنَّنا المؤ ِّسسونَّ ،
ألن هللا الَّذي شاء ذلك ،هو بذاته أسَّس جمعيَّتنا " .

أشكر من ك ِّل قلبي المنصور ِّيين الَّذين لبوا الدعوة الَّتي و َّجهت ُها إليهم ليكونوا ضمن فريق إدارة
المجلس العام العالميِّ .أشكركم على تفرغكم والتزامكم وتفانيكم من أجل بنيان جمعيَّة مار منصور دي
بول .وبالمثل أهنِّئ جميع المنصور ِّيين الَّذين عملوا سابقاا في المجلس العام ،وفي مه َّمات متن ِّوعة .لقد أسهمتم
في ترقية المجلس العام إلى المستوى الممتاز الذي بلغه حاليًّا .فليغمركم هللا ببركته !
أعرف َّ
أن مواضيع أخرى كثيرة تستحق أن تعالج في الرسالة الدوريَّة هذه( ،التنشئة  ،الشبيبة ،العائلة،
العمر الثالث والهجرة) لكن أعد بتناولها في النشرات القادمة ،كما أتمنَّى أن أتلقَّى اقتراحات لمواضيع تعالج
في السنوات القادمة .أنتظر تعليقاتكم عبر البريد االلكتروني Cg.circular.letter@gmail.com :
مني أن يكون التواضع ِّسمة ك ِّل
عكم رسالة أمل ومحبَّة مبنيَّة على الفضائل اإلنجيليَّة ،مع الت َّ ِّ
أُو ِّد ُ
أول
صة الَّذين يقومون بمه َّمات في المجالس والمؤ َّ
منصوري ِّ ومنصوريَّة ،وبخا َّ
سسات  " :من أراد أن يكون َّ
ضا شعار هذه الوالية.
الناس ،فليكن آخرهم جميعًا وخاد ًما لهم " (القديس مرقس  )35،9هذا هو أي ا
ظل حماية أ ُ ِّمنا الحنون سيِّدة النعم ،ومع بركة سيِّدنا يسوع المسيح وأنوار الروح القدس ،أشكركم
في ِّ
على إصغائكم واهتمامكم.
مع كامل مودَّتي ،والدعاء بأن نخدم دو اما بروح الرجاء،
َرناتو ليما دو أوليفَيرا
الرئيس العام السادس عشر

