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ن والثالث الدورة السابعة رسالة  للجمع�ة العموم�ة لالتحاد العال�ي المس��ي للطلبة   ني
، ألمان�ا ن  برلني

 
  2022) یولیو( تموز 1

 
ي عقدها االتحاد العال�ي ا  ، ألمان�ا تكللت الجمع�ة العموم�ة اليت ن ي برلني

ة أ�ام أي من  ع� مدار ثمان�ف  بنجاح باهر. ،  لمس��ي للطلبة �ن
(   30إ�    23 كة  ناقشت،  2022  )يونيوح��ران  المش�ت وق�منا  رؤ�تنا  �مثله من دعامة    �مان المس��ي باإل   واحتفت،  الجمع�ة  و�ما 

ي لدى شبابنا  أساس�ة
 نحو العدل والسالم.  حّجهم �ن

 
ن هو األول ي برلني

ي و�اء كورورنا، كان اجتماعنا �ن ا  و�سبب تف�ش ة بعدالذي توافدنا إل�ه شخص�� ي انعقدت   الجمع�ة العموم�ة األخ�ي اليت
ي  

ي عام  ،  بوغوتا �ن
ن    هذا االجتماع  أي منذ سبع سنوات. وقد نجح  2015كولومب�ا �ن ي تق��ب وجهات النظر بني

الحركات الطالب�ة  �ن
ات الذين اتفقوا   الق�ادةف��ق  و )  SCMsالمس�ح�ة ( بينهم    الجد�د وأصحاب الخ�ب من  ة لالتحاد وذلك  ع� األول��ات الرئ�سف�ما 

   وتبادل اآلراء واألفكار.  خالل االستماع إ� بعضهم البعض
Translation is too long to be saved 

نا اآل�ة اإلنج�ل�ةالجمع�ة العموم�ة  لشعار   أّما بالنسبة َجاِء" (روم�ة    ، فقد اخ�ت ي الرَّ ِ
نَ �ن ِحني ر�

َ
  مدى سمّو الدور عن    للتعب�ي )  12:12"ف

ي إعالن رسالة إ�جاب�ة عن حضور هللا المحب بيننا ،    االتحاد   الذي �ضطلع به
ا  والذي  �ن   غالب�

�
ي األوقات الصعبة.  ما يتج�

ك  تمسُّ   و�نّ �ن
ن شبابنا    لمحن ومختلف الظروف الصعبةل  للتصّديرسالة �س�ع المسيح  ب   هذا الج�ل الجد�د ّ ُ دل�ٍل ع� تم�ي ي  خ�ي

الحركات  ق�ادة �ن
ي جميع أنحاء العالم) SCMsالطالب�ة المس�ح�ة (

 . �ن
 

ة انعقاد الجمع�ة العموم�ة، فطول . مصدر إلهاٍم وف�ح� لالتحاد  �ة للحركات الوطن�ةشبكاتنا اإلقل�م لطالما كانت ارتفعت الصلوات   ف�ت
ا   ان�م،  ترافقها يوم��   العبادة والصلوات تقد�م   ع� عاتقها فقد أخذت  بدورها  منطقة    كلّ ال�تاب�ة، أما  دراسات  ال، و قصصال  وتالوة ال�ت

ق األوسط وأ، من ع� اختالفها  ي وال�ش ا مناطق ف��ق�ا، إ� أورو�ا أم��كا الالتين�ة ومنطقة البحر ال�ار�يب � آس�ا والمح�ط الهادئ  ، وأخ�ي
 .وأم��كا الشمال�ة

 
ال�ن�سة   ي 

�ن أصدقائنا  مع  �شاركنا  العبادة  كذلك،  مرور  احتفاءً خدمة  االتحاد  127 بذكرى  تأس�س  ع�  ا   .  1895سنة    عام�
ض االتحاد باستمرا  ع� التحد�ات،  الزمن، الذي �متد أل��� من قرن من  لقد شهد تار�خنا الط��ل ي كانت تع�ت ي اليت �عمل  كان    ر واليت

ي نع�شها اليوم  ي األوقات اليت
ا ع� التصدي لها ال س�ما �ن ، ح�ث  األول موض�ع خدمة الذكرى السن��ة من المزمور  وقد استمدينا . دائم�

ي التن�ّع والتن�ّع  ما يؤكد رؤ�تنا الثابتة والدائمة لإل�مان ورسالتنا بغابة من األشجار الح�ة،  تمت مقارنة االتحاد
القائمة ع� الوحدة �ن

ي الوحدة
 .)17:21(يوحنا   �ن
  

ي  لبالنسبة أما  ن العام  قدمها لتقار�ر اليت ن الجدد األمني ي   إ� ومجموعة من المسؤولني
وىن     الجمع�ة العموم�ة والمتاحة ع� موقعنا اإلل��ت

https://www.wscf.ch/   ام ق�ادات االتحاد مدى    فقد أظهرت ن ات�ج�ةبقتهم  ثو   ال�ت الجهود المبذولة من أجل  و   توجهاته االس�ت
ت تطورە واستقرارە.  ن ن    لّ تقدم ك  كذلك،عمل�ة.  التنظ�م�ة  المهارات  الو رؤ�ة  والبالشجاعة،  االتحاد    مهمة ق�ادات  فتم�ي   تنف�ذي أمني

ا  ،  العموم�ةإ� الجمع�ة    ەتق��ر بإقل��ي   ة   الموارد المال�ةمست��ات عال�ة من النشاط والمهن�ة ع� الرغم من محدود�ة  مظهر�   وك��
ي  القيود  ي فرضها تف�ش  .و�اء كورونا اليت

 
ي ظل    أنّ  لالتحادأمناء صندوق المئ��ة  أفاد  إضافة إ� ما سبق،  

ستقبل االتحاد  لدعم م  إدارة حك�مة ورش�دةالصندوق يواصل النمو �ن
ور�ة لتوسيع نطاق أعمالنا واالتحاد ئ��ة صندوق الذكرى المل  ُتمنُح ع� المدى الط��ل، كما أن أي مساهمة مال�ة   . القّ�مة�ن

https://www.wscf.ch/
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ي تحقيق الهدف األس� 
ي المساهمة �ن

ح�ب   من خاللللحركة المسكون�ة، وذلك  كذلك، برزت أهم�ة االتحاد �ن والمودة  رسائل ال�ت
ي تلقيناها  كائنا.  اليت  من �ش

 
ي ألق�ت    الخطاباتأ�دت  وقد   ي عالم  أصوات الطالب الثائ��نإ�  الملحة  ع� الحاجة    خالل الجمع�ة العموم�ةاليت

لقول    اليوم  نا �ن
ي وجه السلطة

ن بعلومو  الحق�قة �ن ي كنا�سنا.  موّحدةالهوت�ة  مطالبني
لطالما س� االتحاد إ�   نالذي �س�ي ع� خ� أسالفنا فنحن �ن

ز و�التا�ي .  ملهمة بهدف تحقيق العدالة�سل�حهم برؤ�ة   ي حاجة إ�  ال ، ت�ب
�

اآلن أ��� من أي  بالمقاومة والمرونة    االتحاد أعضاء   تح�
عن القمع والحرب من  ال�ث�ي من الروا�ات  و�عد أن سمعنا ). 25:40(ميت  حول العالمالمسيح  مع أصغر إخوة  للتضامنوقت م�ن ، 

ي أوكران�ا وم�انمار 
ها،  الو  الطالب الذين �ع�شون �ن ن والسودان وغ�ي و وفلسطني  .هذە األمم جم�عهارتفع اليوم صلواتنا لتشمل تب�ي

Translation is too long to be saved 
ي هذا الس�اق، أعلنت  

، وحقوق اإل�سان،  الد�مقراط�ةس�اسة االتحاد القائمة ع� أول��ات تمسكها بمن جد�د العموم�ة الجمع�ة و�ن
، واله��ة، واالختالفوالعدالة المناخ�ة واالقتصاد�ةم،  ، و�ناء السال واألصول�ة ن ن الجنسني اتفقنا ع� تجاوز  و وار. ، والح، والعدالة بني

ي هذە المجاالت.    متجددة   وتعل�م وتدر�ب تعاون  ، وحلقات  السابقة وتط��ر برامج جد�دةأعمالنا  
مون بتعميق  بالتا�ي  نحن  و �ن ن مل�ت

ابط داخل مناطقنا وف�ما بينها  أظهرت مناقشاتنا  و .  ن شيت التحد�اتم  األشخاص الذين �عانون  مجمل، وتع��ز التضامن مع  الدعم وال�ت
ك ب��مان مس��ي شامل ومتحرر يرتكز ع�  امنا المش�ت ن  . �تاب المقدس بال مل الناقدالتأال�ت

  
اف بالحاجة إ�    نا تا �ه�كل  التأ��د ع�  أعدنا للنظام األسا�ي لالتحاد،    إعادة االطالع ع�و�عد   وأول��اتنا اإلقل�م�ة، إ� جانب االع�ت

ن التواصل والتعاون ف�ما بيننا   . تحسني
 

ا،  � ا ، وامتنانهم العميق  العموم�ة أعرب مندو�و الجمع�ة وأخ�ي ي أت�حت لهم لالجتماع مرة أخرى مع� عن تقديرهم العميق للفرصة اليت
ي ألمان�ا (،  ا التنف�ذ�ة ومض�فينللجنتنا  

ا والمنظم   الحدث السلسهذا    لتحقيق ،  )ESGالحركة الطالب�ة المس�ح�ة �ن ا استثنائ��   تنظ�م�
ن المشارك لدى   أصداءً  نالوالذي   ال.  ني ي  واإللهامات  حكمة  وستساهم هذە  ا   تظهر اليت ي    جل��

حركاتنا  العموم�ة  الجمع�ة  �ن تجد�د  ي 
�ن

ة ن   .سنوات القادمةلل بطاقات متم�ي
 

ا لنكون  ا واحد�  جم�ع�
 


