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البطريرك إلياس الحؽيغ ومؤّسس جمعية 
 (3313-3481راىبات العائمة المقّجسة )

 لياس الحؽّيغإ
 مؤّسس جمعّية راىبات العائمة المقّجسة المبنانّية المارونّيات

 *لينجا رزق الجكتؽرة 

 مةمقجّ 
دة في لياس الحػيظ مغ الشخبة السسي  إيعتبخ البصخيخؾ 

ة تاريخ لبشاف الحجيث والسعاصخ ومغ تاريخ الكشيدة الساروني  
ج الػشغ قيا عمى صعيألعساؿ البارزة التي حق  إلى ا انطخ  

سساؤىع أوالكشيدة، وىػ مغ األحبار القالئل الحيغ بخزت 
 و وضع كل  ة، ذلظ ألن  ساشعة في تاريخ الكشيدة الساروني  

ة في خجمتيا. كسا يعتبخ ة والالىػتي  ة والسعشػي  شاقاتو السادي  
الحقبة التي  فية بامتياز، إذ بخزت عطستو ة وششي  شخري  

ة عمى أكسل وجو إذ انفتح خيخكي  ة البصة الدج  ى فييا مدؤولي  تػل  
ؿ مكػ   ة عمى كل  ة ومرجاقي  بججي   نات الػشغ ما جعمو يحػ 

ة ات الدياسي  تمتقي فيو الذخري   بكخكي إلى صخح وششي  
ىحا الرخح في  ة التي اعتادت أف تؤـ  ة والػفػد الذعبي  والخوحي  

فيالقػف مشو التخحيب واالحتخاـ  ،ةالطخوؼ واألزمات السريخي  
ة التي أعمشيا ة والػششي  السػاقف التاريخي   ف  إب إذا قمشا وال عج

ػف عمى مجػ أكثخ مغ عقجيغ يا المبشاني  سي التي عاش في ضم  آمغ وشأة الس افت كثيخ  عمى السأل قج خف  
ة وحشاف. عصف وأبػ   و فتح أبػاب بكخكي لجسيع السحتاجيغ الحيغ وججوا لجيو كل  وأن   ة  مغ الدمغ. خاص  
 ،يغتيا عذخات األلػؼ مغ المبشاني  ة األولى وذىب ضحي  الحخب العالسي   فيلسجاعة لبشاف وعشجما ضخبت ا

 لسداعجة الجياع والسخضى والعاجديغ. اع عمييا الصحيغ مجان  عسج ىحا الخجل الكبيخ إلى إقامة أفخاف يػز  

 :تيغد عمى نقصتيغ أساسي  ىحا البحث يخك   إف  

، وأبخز اإلنجازات التي افبصخيخك   افأسقف   اى سيامتو كاىش  ت  ة البصخيخؾ مشح شفػلتو حشخري   األولى:
 ،اموة التي حرمت في أي  جتساع ومعالجة السعزالت األساسي  ج الجيغ والدياسة واالقيا عمى ُصعُ حق  

غ يجفشيع تحت التخاب، ما م   ليذ ىشاؾسيغ في الذػارع اع ودفغ السػتى السكج  ة إشعاـ الجيقزي   ة  وخاص  
                                                   

 أستاذة في التاريخ الحجيث والسعاصخ. *

تيؼ في الّدنة عؼ دار المذرق مجمَّة إلكترو   نيَّة ترجر مرَّ
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ة ىحه الكارثة السعيذي   اب مخازف السؤف في الرخح البصخيخكي  جعمو يفتح أبػ  ة والرحي ة لمتخفيف مغ حج 
ة األولى. ىحا باإلضافة إلى السذكمة التي حرمت بيشو وبيغ جساؿ باشا أثشاء الحخب العالسي  في وذلظ 

خالب ىحا الحئب ة قج أنقحتو مغ مالحؼ كاف يخص ط إلعجامو او لشفيو مغ البالد. ولكغَّ العشاية اإلليي  
، بسا في ذلظ تشطيع عالقاتو ة  ة عام  ، ولسعالجة القزايا الػششي  ة  تو خاص  في سياستو لخعي   الكاسخ. واستسخ  

 ة في لبشاف مػالية لو.يغ وبالسمظ فيرل الحؼ كاف يصسح إلى إنذاء حكػمة عخبي  بالفخندي  

قو البصخيخؾ عمى إلنجاز الحؼ حق  فيي ا : ىحه الشقصة ستأخح الحي د األكبخ مغ ىحا الشز  الثانية
ة في ات جديسة ومريخي  مغ حيث إبخاز دور السخأة، ومقجرتيا عمى تحس ل أعباء مدؤولي   الرعيج الجيشي  

 ات".سة الساروني  ة راىبات العائمة السقج  ذ "جسعي  تاريخ الكشيدة والػشغ. ومغ ىحا السشصمق أس  

إلى  ات التي دفعت البصخيخؾ الساروني  فع والخمفي  ؽ إلى شخح الجوامغ البحث سشتصخ   في ىحا الذق  
امو واألىجاؼ التي سعى إلى تحقيقيا مغ خالليا عمى اإلقجاـ عمى ىحه السحاولة الدابقة لعرخىا في أي  
مغ جية اإلعجاد  ة  وخاص   ،ةقترادي  ة واالة واإلجتساعي  ُصُعج الجيغ والتخبية ومعالجة السذكالت اإلنداني  

ب والتسييد العخقي  ة مسي  حي  لتأسيذ عائمة مدي ى مشيا أف تكػف . كسا تػخ  والصائفي   دة مشد ىة عغ التعر 
ة بيغ العائالت واألفخاد والسجارس وفي خ باإلنجيل وتعسل عمى نذخ القيع السديحي  صاحبة رسالة تبذ  

 ات.الخىباني  

إلى أف  ،ي مخ ت بياة والسخاحل التة بيحه الجسعي  بعج ذلظ سشدم ط األضػاء عمى القػانيغ الخاص  
، مع وصمت إلى الريغة الشيائي   الجراسة  أف  ة عمييا. يزاؼ إلى ذلظ لقاء نطخة تقػيسي  إة كسا ىي اليـػ
 ة والعقبات التي أخحت تعتخضيا بعج أشيخ قميمة عمى تأسيديا، وأبخزىا أف  ستتابع مديخة ىحه الجسعي  

الخىبشة لمتفتير  ة، ما اضصخ  ر يػسف إلى البصخيخكي  ػد قج تخاجعت عغ ىبتيا لجيخ مامة أورسال لح  الستبت  
جت باستذياد األـ   اإيالم   العقبة األشج    أف  في عبخيغ. إال   ات أخيخ  آخخ، حيث استقخ   عغ مقخ    قج تجد 

 ؽ إلى بعس وقائع الجخيسة.دة روزالي نرخ، مع التصخ  ة والسؤس  الخئيدة العام  

ىتساـ بالذؤوف لى انرخاؼ ىؤالء الخاىبات إلى االذيخ إدة فشا عمى صعيج إنجازات ىحه السؤس  أم  
 ة. ة والخاص  مغ جية فتح السجارس السجاني   ة  ة وخاص  دات التخبػي  ة كالسياتع والسدتذفيات، والسؤس  الرحي  

ة ات المػاتي عقبغ الخئيدة العام  عغ الخئيدات العام   وفي الشياية سشختع مػضػعشا بفرل خاص  
،  ات مع اإلشارة إلى أبخز إنجازات كل  رئيدات عام   غ عجدىغ  ست  دة روزالي، وبمالسؤس   واحجة مشيغ 

 .، وعمى مػضػع الجراسة ككل  واحجة مشيغ   عمى عيج كل   عاـ   ػجوة بوإلقاء نطخة تقػيسي  
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 لالفرل األوّ 

 :  غ وأبرز إنجازاتوة الحؽيّ شخريّ أّوًلا

 مؽلجه ونذأتو - أ

ا ماروف في دخل مجرسة يػحش   1851 العاـ، و 1843 عاـالقزاء البتخوف  - ولج في بمجة حمتا
عاـ الى يتابع دروسو فييا حت   ة غديخ، وضل  كميخيكي  إدخل  1859 العاـ. و اقزاء البتخوف أيز   - كفخحي
س، حيث أرسمو البصخيخؾ بػلذ مدعج إلكساؿ دروسو في روما في مجرسة نذخ اإليساف السقج   1865

 .1871 العاـى ىشاؾ حت   وضل  

ف عمى  يج عػدتو إلى لبشاف حامال  بع شيادة السمفشة في الالىػت، وبتشػيو صادر عغ رؤسائو، دو 
 Juvenus ad maiora natus 1 ة:الئحة الذخؼ إلى جانب اسسو بالمغة الالتيشي  

 ة.إلى مسارسة الػعع والتبذيخ والخياضات الخوحي   وانرخؼ حاال   أؼ "وفتى ولج لمعطائع"

  اغ كاىنا الحؽيّ  -ب 

وفي ج لمعحراء. في نفػس تالمحتو التعب   ابعج عػدتو مغ روما در س سشتيغ في مجرسة كفخحي، غارس  
شة بالقيع شيختو الػاسعة السدي   ولكغ   ،حديخاف يـػ عيج العشرخة 5ة في تقب ل الجرجة الكيشػتي   1871 العاـ

لذؤوف  اغ محامي  ة، وُعي  لمبصخيخكي   شو أميغ سخ  دة قج تخامت إلى مدامع البصخيخؾ مدعج فعي  والفزائل السسي  
 .  2ة وتجخ د وأمانةقزاىا بالعسل بججي   اعام   18ة شيمة الدواج في السحكسة البصخيخكي  

  اغ مطرانا الحؽيّ  -ج 

لو لديارة  ال  ظ مسث  فانتجب الحػي   اك  يخ بصخ  ا الحاج  انتخب السصخاف يػحش   1891نيداف  28في 
درع التثبيت. فسثل لجػ البابا الووف الثالث عذخ الحؼ مشحو بخكتو ة ليحرل لو عمى عتاب الخسػلي  األ

فو بالقياـ بالتفاوض مع السدؤوليغ ىشاؾ إلعادة فتح ة بخوما. كسا كم  ق الكشيدة الساروني  عمى تعم   امثشي  
، 1798 العاـ اة في روما التي كاف نابميػف قج وضع يجه عمييا يـػ دخل روما فاتح  السجرسة الساروني  

قمب  فيتو عمى أكسل وجو وأدخل البيجة قفل مجرستيا وباع أمالكيا وشخ د تالمحتيا. فشجح بسيس  فأ

                                                   
دان الياس الحؽيغ المؤسّ غشاشيػس سعادة، إ  ؛111-119ص 1957عة الكاثػليكية، بيخوت السصب، ، بطاركة المؽارنةأسعج داغخ  1

 .1995ار أي   28لقيت في ديخ العائمة في عبخيغ في أمغ محاضخة  ،56-54، صا حبيبويؽحنّ 
ػاف: "وجو بعش 18، ص1995ار أي   14ػريغ، في لقيت في مجرسة تش  أ، محاضخة 36 العاـ، 1995 المنارةميل سعادة، إبػلذ   2

 ".ظ الكشدي  البصخيخؾ الحػي  
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ب مػارنة ليجرسػا في معيج ساف سػليبذ في باريذ. مشح لصال   8بعج أف حرل عمى  ة  البصخيخؾ، وخاص  
 1914 العاـيذ جة لبشاف في بار ة مغ تأسيذ كشيدة سي  راالت الحثيثة والجاد  ت  بفزل اال اغ أيز  وتسك  

 جة بيغ لبشاف وفخندا إلى سابق عيجىا. وىحا ما أعاد الخوابط الجي  

قاـ بجػلة  ،ة في روماألف فخنظ إلعادة فتح السجرسة الساروني   51ليجؼ الحرػؿ عمى  اوتحقيق  
عػدتو  يقؿ، وفي شخ فخاندػا األو   مبخاشػر الفخندي  و إلى سػيدخا لسقابمة اإلتػج   ة ثع  عمى السجف الفخندي  

مغ فخماف  عفائو البصخيخؾ الساروني  إ ة ليذكخ الدمصاف عبج الحسيج عمى ستانإلى الػشغ "عخ ج عمى األ
 . 3مغ الدمصاف العثساني   ةاالعتخاؼ بدمصاتو البصخيخكي  

ب حػؿ أبعاد ة شيمة حياتو، والحجيث عشو يصػؿ ويتذع  ظ لبشاف والكشيدة الساروني  خجـ الحػي  
 . 4ةة واإلنداني  ة والخوحي  ة والدياسة واالجتساع والذؤوف الكشدي  ليا في الػششي   نذاشاتو التي ال حج  

 اريركا بطغ الحؽيّ  -د 

النتخاب  اخاص   ا، فعقج األساقفة مجسع  1898ا الحاج ليمة عيج السيالد ي البصخيخؾ يػحش  تػف  
كانػف الثاني  6األولى في  في الجمدة اظ بصخيخك  لياس الحػي  إخب السصخاف بصخيخؾ ججيج لمصائفة، فانتُ 

الججيجة التي  مػرفي الػقت نفدو، ومغ األ اوحازم   انداني  إ اسمػب  ألشفدو  ، وعمى الفػر اختط  1899
مغ معالع العير السذتخؾ الحؼ كاف يخفع  اة السذتخكة التي كانت معمس  اعتسجىا لعيجه: السائجة البصخيخكي  

بسغ فييع الكبار  ،يغغ في الرخح مغ رجاؿ ديغ وعمساني  الستػاججي شعاره حيث كاف يذتخؾ فييا كل  
ج العصف، والحشاف وشسل كل   .والرغار ة بسسارسة الصقػس الجيشي   كسا اىتع   ،مخؤوسيو بخعاية تجد 

ة السيالد ورتبة اآلالـ ودرب الرميب. كسا بحؿ عشاية كبيخة إلقامة رياضات كالقجاديذ والرـػ وتداعي  
في صمػاتو  العحراء مخيع بتكخيع خاص   ، وخز  البصخيخكي   ريغ في الكخسي  ة لألساقفة والسصاروحي  

ق مع القاصج  اح  ة ويذارؾ بإقامة زي  مدبحة الػردي   اومطاىخ عبادتو ليا، فكاف يتمػ يػمي   ليا، وأخح يشد 
 نجازاتو: إبخز أ .5إلقامة محبح ليا في حخيرا الخسػلي  

   ذكخػ ججيجة  :اهلى قرخ فيسا بعج وسس  إلت حيث تحػ   1913 العاـ الريفي   تذييج كشيدة السقخ"
لى حجائق إلت األراضي البػر القاحمة ليو السياه الغديخة مغ أراضي الجيخ حيث تحػ  إػبيغ" وجخ  قش  

 اء.وجشائغ غش  

   صبحت ألييا السياه مغ درعػف فإ تػسيع أمالؾ بكخكي واسترالح األراضي القاحمة فييا بعج أف جخ
 خربة. ازخ  مداحات خُ 

                                                   
 .21-18ص ،م.س.ميل سعادة ، إبػلذ   3
 ظ.لمبصخيخؾ الحػي   باخػس الخػرؼ الجور الػششي   ،116-115، 24-21ص ،المرجع نفدو  4
  .24-21-17ص ،المرجع نفدو  5
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  صبحت ألييا السياه مغ درعػف فإ ف جخ  أالقاحمة فييا بعج  راضي  مالؾ بكخكي واسترالح  األأتػسيع
 خربة . ازخ  مداحات خُ 

 عطع أ صبحت مغ أة و لى تحفة فشي  إلت نفاؽ مبالغ شائمة لتدييغ كشيدة الرخح في بكخكي حيث تحػ  إ
 ظ.اف يػسف الحػي  ختو الفش  أكشائذ لبشاف بفزل عسل ابغ 

   في الجيساف أو بالعكذ مغ الجيساف إلى  الريفي   أثشاء انتقالو إلى السقخ  في ات التابعة لو جه لألبخشي  تفق
مغ  ة  مع عمى ىسػميا ومذاكميا السختمفة وخاص  بكخكي، إذ اعتاد أف يدور القخػ التابعة لو، ويص  

 .اأيز  ة ة، وكاف يعسل عمى إيجاد حمػؿ ليا ولمسذكالت السادي  الشاحية الخوحي  

  امعشا سابق   ة في روما كسا مخ  ىتسامو بالسجرسة الساروني  إ . 

  ة في مرخ بشاء  بع أخبارىع. ومغ ىحا السشصمق أنذأ مصخاني  غتخاب وتت  سػارنة االبة ة خاص  عصاؤه أىسي  إ
 عمى شمب السػارنة ىشاؾ.

 اصيجا وصػر أصجر أمخ   ة، فبشاء  عمى شمب رعايا مصخاني  اات في الجاخل أيز  ىتساـ بػاقع األبخشي  اال 
 تيغ.تيغ مدتقم  بقدستيا إلى مصخاني  

   ة ة، تحخيخ الػكاالت البصخيخكي  ة صػر الساروني  باإلضافة إلى تأسيذ أبخشي   اة أيز  مغ أعسالو الخسػلي
فخيقيا وأميخكا حيث أشادوا أخيغ إلى نػاحي في باريذ والقجس ومرخ، وأوفج مجسػعات مغ السبذ  

 ة أميخكا. ة في قار  ات الثقافي  زوا الرحافة والجسعي  ات، وعد  السياتع والسرح  الكشائذ والسالجئ و 

 ةة والرجاليّ ة الندائيّ ات المحميّ تذجيجه عمى تأسيس الرىبانيّ  -ىـ 

ة هللا الحخديشي وشخبل سغ نعيغ لبشاني  يات تصػيب راىب  ومغ األمػر األبخز في عيجه درس ممف  
يغ ة السدابكي  كسا جخػ في عيج تصػيب األخػ   ،ذ مغ حسالياالخي   مخمػؼ مغ بقاع كفخا والخاىبة رفقا

يغ تصػيب الذيجاء السدابكي   1926ؿ تذخيغ األو   11ظ قج أعمغ في الحػي   ف  أالثالثة. وتججر اإلشارة إلى 
قاـ عمى أرواحيع احتفاالت ة وأمخ بأف تُ الصائفي   1861أثشاء أحجاث في  ،تمػا في دمذقالثالثة الحيغ قُ 

أيمػؿ السشاسب عيج ارتفاع  14و 12اـ متتالية بيغ ة عمى مجػ ثالثة أي  ة البصخيخكي  كشائذ األبخشي   بكل  
ة األولى قج ذػب الحخب العالسي  نُ   أف  ة في البتخوف، إال  ة عام  كميخيكي  إالرميب. وحاوؿ إنذاء مجرسة 

 وكشيدة في باريذ. السػارنة ديخ  إلى اة مت الحكػمة الفخندي  خة قج  مداعيو الخي   أجيس السذخوع. ونتيجة  

في مػضػع إنذاء  اد  بعج انتياء الحخب السحكػرة جسع البصخيخؾ مصارنة الصائفة لمبحث مجج  
فاؽ عمى أف يعيج بيحا العسل إلى ت  ى إلى ما بعج وفاتو تع  االت حت  ة. وبعج مفاوضات استسخ  البصخيخكي  

ة أخخػ شبيية ليا في مار عبجا ىخىخيا كميخيكي  إا نذأت دػا السجرسة في غديخ. كسيغ، فأس  اآلباء اليدػعي  
 مئات التالمحة. تزع   اواحجة مشي ة. وكانت كل  بإشخاؼ البصخيخكي  
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بخزت الحاجة إلى القياـ بشيزة شاممة لتصػيخ  ،ات في الجبلإزاء الشقز في وجػد الخىباني  
د عمى ضخورة تعميع السخأة ػليظ تخك  السجتسع. ىحا باإلضافة إلى ضيػر مجسػعات مغ البخوتدتانت والكاث

 ات. يغ رعاية الفتيات المبشاني  ات يتػل  ة. وىحا ما خمق الحاجة إلى نداء لبشاني  الذخقي  

و بعج دخػؿ ة خصيخة وىي أن  ة ووششي  ة سياسي  ة فشذيخ إلى قزي  ا عمى صعيج إنجازاتو الدياسي  أم  
في  ي  فاء، استجعي البصخيخؾ إلى الجيػاف العخ الحمف لسانيا ضج  أإلى جانب  1915عاـ التخكيا الحخب 

يشجػ مغ اإلعجاـ أو الشفي إلى تو وجخأتو مغ أف ة شخري  غ بقػ  ات وتسك  مخ   3عاليو مغ قبل جساؿ باشا 
 ستانة.األ

ى حت   اد  وكاف فييا مريخه ميج   ،في عاليو ي  فظ إلى الجيػاف العخ بعج ثالث زيارات لمبصخيخؾ الحػي  
 الريفي   ة إلى السقخ  اح، فقج قاـ جساؿ باشا بديارة تاريخي  دػية وضعو مع الدف  غ مغ تالسػت وتسك  

 ادولي   يا البصخيخؾ الساروني  غ السكانة الخفيعة التي كاف يحتم  ة في الجيساف. وىحا ما يبي  ة الساروني  لمبصخيخكي  
 .6اي  ومحم

ا، أمخ عمى الفػر بفتح اف بدببيوعشجما انتذخت السجاعة في لبشاف ومات أكثخ مغ ثمث الدك  
ة ليع، كسا ات أماـ الجياع، وسعى لتأميغ القسح والسداعجات الزخوري  مخازف بكخكي واألديخة والسصخاني  

 سيغ في الذػارع.شائمة لجفغ جثث السػتى السكج   بحؿ أمػاال  

لرمح في او إلى مؤتسخ ة وانجحخ األتخاؾ، تػج  وبعج أف انتيت الحخب العالسي   افي ىحا الدياؽ أيز  
ة مغ خالؿ "إعالف دولة ج لتػسيع رقعة لبشاف الجغخافي  السػح   سع الػفج المبشاني  اباريذ وقاد السفاوضات ب

 . 7لبشاف الكبيخ"

الثالث إلى مؤتسخ الرمح  الػفج المبشاني   اد  وقبيل عػدة السصخاف عبجهللا الخػرؼ مغ باريذ متخئ  
بشيجكتػس الخامذ عذخ وأشمعو عمى خخيصة لبشاف القجيع قجاسة البابا  1921آب  27السحكػر، قابل في 

ف عمييا عبارة بالفخندي   1921قبل  ومسيػرة  ،ةوخخيصة لبشاف الحجيث، فسا كاف مغ قجاستو إال  أف دو 
 بتػقيعو، وقج جاءت تخجستيا:

ة بقمب لي  اء، نحخص عمى تيشئتيع ونسشحيع البخكة الخسػ يغ األعد  ة تحقيق أماني أبشائشا المبشاني  "عذي  
 1921.8آب  27رحب". وذلظ في 

                                                   
 .97ص بصخس حخب،  6
)الغالؼ  مة كتاب تاريخ المؽارنةمؼ مقجّ  كيي أرشيف بكر ة فغ الدياسيّ وثائق البطريرك الحؽيّ  بخاىيع الخػرؼ،إسصفاف إ  7

 .غة البطريرك الحؽيّ روحانيّ خميل أبي نادر،  ؛الخارجي(
 .141-138، ص2111جة المػيدة، لبشاف، ، مشذػرات جامعة سي  رة المطران عبجهللا الخؽري مفكّ سامي سالمة،   8
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 3381األّول مؼ أيمؽل  –إعالن دولة لبنان الكبير 

مع  ة  يغ وخاص  ة بالفخندي  لى الحجيث عغ عالقاتو اإليجابي  إ اوتججر اإلشارة في ىحا السجاؿ أيز  
يقـػ  ثع   ،شيلفلديارة دؼ جػ  البصخيخؾ كاف يدتعج   وصادؼ أف   ،شيلفض الدامي في لبشاف دؼ جػ السفػ  
واجب  إليوـ ليقج   البصخيخكي   ض الدامي قج سبقو إلى السقخ  السفػ   ف  ، ففػجئ بأحتفاؿ بيػبيمو األسقفي  باال

 . 9التيشئة باليػبيل

 

 سةة راىبات العائمة المقجّ : قؽانيؼ جمعيّ اثانيا 

 كتابة القؽانيؼ - أ

ة تبي غ بػضػح واجبات ظ بجأ البحث بػضع قػانيغ ليحه الجسعي  عمى شمب البصخيخؾ الحػي   بشاء  
ة ىحه معخفة الفخض الحؼ مغ أجمو دخمت في عزػي   واحجة مشيغ   ى لكل  ، ليتدش  الخاىبات السشصػيات

 .تقاف أعساؿ البخ  إمغ جية تقجيذ ذاتيا و  ة  ة، وخاص  الجسعي  

                                                   
 لقيت في مجرسةأُ محاضخة  - ي"اؼ الخػرؼ في اإلشار الػششظ عد  دور البصخيخؾ الحػي  "، مقالة بعشػاف 114ص ،باخػس  9

 .1994 1ؾ 16شخابمذ في 
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 دوافع كتابة القؽانيؼ - ب

ظ وبحؿ ليا عقمو وقمبو، بجأت عمى الفػر مسارسة نذاشيا ديا الحػي  ة التي أس  ىحه الخىباني   ف  إ
 و تشطيع، وبجوف بخنامج عسل واضح. فكتبت الخئيدة الثانية األـ  أدوف تخصيط مغ  عذػائي   ػجو  ب الخسػلي  

. بجأ العسل بػضع القانػف األبػاف ع عسميا الخسػلي  مشو وضع قانػف يشط   ستيفاني إلى البصخيخؾ شالبة  
حيث  1911 العاـعسل ا بتبػيبو وتشقيحو والتجقيق فيو. وانتيى الا الدبعمي واىتس  بخاىيع حخفػش ويػحش  إ

ت في مشاقذتة والتعميق عميو وإبجاء يا استسخ  السحكػرة ندخة عغ مذخوع القانػف، ولكش   ست األـ  تدم  
أعيجت صياغتيا  ، ثع  وبعج ذلظ شبعت القػانيغ بذكميا الشيائي  ، 1911 العاـى السالحطات السشاسبة حت  

 .197710 اـالعبيا حتى  معسػال   وضل   1928 العاـ اوثبتت نيائي  

   عمى الخاىبات فخض الحس 

 ةنتخاب داخل الجساعات الجيخي  ة االلتأميغ حخي   نتخاب الدخؼ  فخض اال –

  بعج األربعيغ مغ عسخىا وبعج ثساني سشػات لشحورىاال تشتخب رئيدو إال   –

 لدشة.ات في او ثالث مخ  أقم   عتيادؼ  ا و مخ ة في الذيخ واستقجاـ كاىغ غيخ عتخاؼ والسشاولة أقم  فخض اال –

 )دستؽر حياة( 3311ة نتقاليّ الندخة اًل 
الثاني وصجور القخار  كتبت ىحه الشدخة بعج استصالع رأؼ األخػات في أعقاب السجسع الفاتيكاني  

ز لمسذاورات بيغ الخئيدة ة. وورد في ىحه الشدخة مكاف مخر  مغ تججيج الحياة الخىباني   السجسعي  
 .11ات السذتخكةلي  خػاتيا لمتعاوف مغ أجل إتساـ السدؤو أو 

 ة يكتبغ قانػنيغ  ؿ مخ  الخاىبات ألو   غ أف  األمخ الججيج في ىحه الشدخة يتبي   1992ة الصبعة الحالي  
ة يكػف ؿ مخ  ة. وألو  الخىباني   التي اختخنيا والتي يخدف تحقيقيا في حياتيغ   خف فيو عغ حقيقة حياتيغ  ويعب  

 ة باإلضافة إلى تحجيج أشخىا.باني  ة الحياة الخىد ماىي  يحج   لمقػانيغ مخجع كشدي  

 ة لمقانؽن الججيجنعرة تقؽيميّ 
بع تيا الكشيدة، وفييا يت  شة تثب  دة معي  ة ىي شخيق لمحياة السذتخكة في مؤس  الحالة الخىباني   إف  

يع سػف ذواتومثاؿ القجاسة ويكخ   اس  خحونو معم  ، فيت  االتدام   أشج   اباع  السؤمشػف السديح بفعل الخوح القجس ات  
حدب الفخائس تحت قيادة بة والفقخ، ومسارستيا الصاعة والعف   اعسػم   ابشحرىع نحر   ججيج وخاص   عمى نحػ  

                                                   
 .ةات الشدائي  القػانيغ فيسا تعم ق بالجسعي   185  11
 .1928مخسـػ تثبيت البصخيخؾ إلياس الحػي ظ  11
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ة في خجمة هللا ألجل بشاء عمى اكتداب كساؿ السحب   ايغ عغ العالع وعاكفيغ كمي  ، متخم  رئيذ شخعي  
 .12بالسجج الدساوؼ   االكشيدة وخالص العالع كعالمات تشبئ مدبق  

الحؼ كاف  قبػؿ الشحور، ىحا الحق   ة حق  و أعصى الخئيدة العام  د في ىحا القانػف فيػ أن  لسسي  ا اأم  
 .13ىحا القانػف بريغتو األخيخة إلىة مغ إلقاء نطخة تقػيسي   مغ سمصة البصخيخؾ وىشا ال بج  

حجاث ه، واستة وأخخػ مغ مػاد  ماد   مغ حيث الذكل او الريغة )الرياغة( والفرل بيغ كل   :ًلا أوّ 
 ا،الىػتي   اة أساس  مات الحياة الخىباني  ق بسقػ  ة تتعم  ماد   ، وجعل لكل  كتاب الرسؽمكتاب التشفيح، ىحا العسل 

فخد  ة تدعى إلى تصػيخ كل  لتحقيق مبادرات فخدي   اة، مع تخؾ السجاؿ مفتػح  بات قانػني  ، ومتصم  اوكتابي  
 ة.عاتو الخوحي  حدب تصم  ب

ـ   باع معصيات الحق  ة، جخػ ات  والتعجيالت القانػني   مغ حيث التحػيخات :اثانيا  الحؼ بجأ و ومبادئو  العا
 .1991 العاـالعسل بو مشح 

ة، لى الخجمة الخسػلي  إلى السجتسع و إأوضح إلى الكشيدة الجامعة و  بػجو  يت القػانيغ تػج   :اثالثا 
، والدعي مغ أجل التزامغ اإلنداني  واال عتبار سا أخحت بعيغ اال، كنفتاح عمى مذكالت عالع اليـػ

 افة تذسل معطع القػانيغ. ة التي يسكغ أف نذعخ بيا كخميقة شف  معصيات العمـػ اإلنداني  

 .ة  ة عام  ة والكتابي  ة خاص  و يحخخ بالسخاجع اإلنجيمي  بأن   د متغ الشز  يتسي   :ارابعا 

مزسػنيا، وكحلظ ة ال تغيب عغ الشرػص الكشدي   أف  يبجو مغ خالؿ صياغة القػانيغ ىحه  :اخامدا 
 تػجييات الكشيدة. 

ىتساـ بأساليب دؤوليو االي مى تػل  يتػخ   Ratio institutionsاستخجاـ كتب التشذئة  إف   :اسادسا 
ة بي  اة وكتمات الىػتي  و، ومقػ  نتخوبػلػجي  أة، و ة ونفدي  نداني  إمات ما تحػؼ مغ مقػ   التشذئة الحجيثة بكل  

ة ىتساـ الحثيث بالعمػـ األكاديسي  ، باإلضافة إلى االىاومطاىخ  ةالخىباني  ي معطع وجػه الحياة ة تغص  وقانػني  
قبل الترػيت  ، وسيعخض عمى السجسع العاـ  1992ختبار مشح العاـ ة. وىحا الكتاب وضع قيج االوالسيشي  
 عميو. 

 اكشدي   اجة ومتكاممة لتكػف جدس  ة مػح  الجسعي   وحجة متكاممة كسا أف   تؤل فىحه الريغة الججيجة  إف  
 مسح لو. تبالسديح، تعسل في خجمتو وتت احج  مت  

ة وال فػضى في الحياة يسكغ القػؿ: ال عذػائي   التاريخي  ة لحياة الخىباني  ا وفي شخحشا مفيػـ  
ة، بتعبيخ ة. والحياة الخىباني  عات السدتقبمي  ة في األىجاؼ والتصم  " وال عفػي  دي  ىي "عسل مؤس   بلة، الخىباني  

                                                   
 .مجيبةات، إعجاد األخت كمػتيسة الساروني  ة راىبات العائمة السقج  ، قػانيغ جسعي  191ص - 411قانػف   12
  .191، صالعاـ   ق بالحق  الستعم   2، البشج 418القانػف   13
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ليا مذاكميا وتعقيجاتيا  بليا مػىبة كاممة مصمقة، ذلظ ال يعشي أن   ػىبة الخوح" ولكغ  ىي "م أدؽ  
 ة.واحتياجاتيا وبيئتيا الخاص  

معتسج عمى زخع في  ؾ كشدي  ضػء تحخ   في ثانية  إعادة كتابة ىحه القػانيغ وصياغتيا  إف  
ة عمى اتيا الزخوري  بسدؤولي   ؿ في شكل السجتسع السعاصخ، ىي نجاءات صخيحة لشا لمقياـالشرػص، وتبج  

 أثشاء صياغة ىحه القػانيغ. ألف  في عتبار خحت بعيغ االة أُ ة وتاريخي  ة روحي  ىحا الرعيج، وىي حتسي  
 ارات متشاقزة عمى مختمف الُرُعج. لحا، فإف  تتجاذبو تي   ،ؽ نتساءات ومسد  د الحزارات واالمجتسعشا متعج  
، وعمى أساسيا تطيخ الكمسة الفرل، ة ىسا السحظ  وشيادتشا اإلنجيمي  ة القائسة والسعيػشة، حياتشا الخىباني  

 .اأـ إيجاب   االحكع عمى مجػ مصابقتشا ليحه الحياة سمب   ويربح بالتالي سيال  

 .14سةدو راىبات العائمة السقج  الخزاء العطيع بسػت مؤس  

                                                   
 .192ص 33  14
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 يؼ في خجمة الجالية المبنانيةاحتفال جمعية راىبات العائمة المقّجسة المارونّية بيؽبيميا الخمد
 (8131في أستراليا )تذريؼ األول 

 الفرل الثاني
 ات رونيّ سة الماالمقجّ  ة راىبات العائمةغ وجمعيّ البطريرك الحؽيّ 

 

 سةة راىبات العائمة المقجّ س جمعيَّ غ مؤسّ الحؽيّ  :ًلا أوّ 

 ةات تأسيس الجمعيّ خمفيّ  - أ
مغ أجل تشفيح ىحا السذخوع مغ  وبحؿ   ة لمعشاية بتيحيب البشات وتثقيفيغ  ظ ىحه الجسعي  ذ الحػي  أس  

ي لبشاف وفخندا، وعشج مساتو عات السحدشيغ ف، باإلضافة إلى تبخ  اة ذىب  لف ليخة عثساني  أمئة  مالو الخاص  
دت مجارسيا في سػريا ولبشاف وأوستخاليا، ، وتعج  نيائي   ػجو  دة قج ضيخت إلى الػجػد بكانت ىحه السؤس  
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ظ يغادر ىحه الجنيا قخيخ عصت نتائج باىخة في مجاالت التخبية واألخالؽ والجيغ. وىحا ما جعل الحػي  أ و 
 الُرعج.قيا عمى مختمف العيغ باإلنجازات التي حق  

 "سنة المرأة" حجة "سشة العائمة" ثع  و قبل مائة عاـ مغ إعالف البابا واألمع الست  ومغ غخيب الرجؼ أن  
الفتيات عمى  ة  ة العائمة، غايتيا تشذئة الذبيبة وخاص  ييا جسعي  ة يدس  ظ يعسل عمى تأسيذ جسعي  كاف الحػي  

 كدسي و. ""نبـيّ  فعال   إن والقيع والسبادغ الدامية. 

 ةظروف وًلدة الجمعيّ  - ب

و ة ىػ بتكميف مغ الخوح القجس. وكاف عمى ثقة أن  دارة ىحه الجسعي  إما يقـػ بو في  ظ بأف  آمغ الحػي  
، لشذخ تعاليع اإلنجيل عمى اني  ة بتجبيخ رب  بعج مغادرتو العالع ستػاصل عسميا تحت نطخ العشاية اإلليي  

ات الجداـ لسجابية حاجات العرخ وىسػمو مة بالسدؤولي  سة، تديخ مثقأيجؼ قافمة عحارػ العائمة السقج  
ة التي ال تدسح بأف تخزح ىؤالء السخسالت عمى العشاية اإلليي   كمة  باتو، لتخافق شعب هللا، مت  وآالمو ومتصم  

 نيغ  ة، ألنداني  تشيس اإل وصمػاتيغ   كتافيغ  أات الخصيخة. فعمى تحت عبء األحجاث الجديسة والسدؤولي  
 السدتقبل مغ مفاجآت. ليغ   ئاإلنجيل غيخ عابئات بسا يخب   يدرعغ كشػز

ذ: ة السؤس  ومغ روحاني   ة السدتػحاة مغ السجسع الفاتيكاني  وقج ورد في القػانيغ الججيجة ليحه الجسعي  
ه عغ اليػػ رادة هللا في الرالة أو في الحػار السشد  إعغ  والجساعي   "تفخض عميشا الصاعة البحث الفخدؼ  

ـ   ،الحاتي    رادة هللا".إإلى  ع يػمي  ونجاح الخسالة. ىحه الصاعة ىي تصم   والسخك د عمى الخيخ العا

زػعيا بجافع مغ يذ يػسف في شاعتو، ويكػف خل بالقج  ة تتسث  ة إلى ىحه الجسعي  الخاىبة السشتسي   إف  
 كامال   ابشػي   انفديا تدميس  ع يساف وسخاء. فالخاىبة في ىحه "العائمة" تدم  إنقياد لخوح هللا بالخوح القجس وباال

هللا معيا". ومغ فقخىا تغشي اآلخخيغ " ة عشج هللا. وىي ال تخاؼ العدلة ألف  سة مخضي  هلل لتربح ذبيحة مقج  
مة هلل، وأعساليا يا مكخ  إن  األمع.  ة لتتمسح كل  ستخاليا، وتجاىج في مديختيا اليػمي  أفي لبشاف كسا في سػريا و 

 .يجب أف تكػف كحلظ اأيز  

يغ السمتدميغ، ة والعمساني  ة وكاىغ الخعي  بالتعاوف مع أسقف األبخشي   ىؤالء الخاىبات يعذغ دعػتيغ   إف  
واحجة  ، وتعسل كل  نداني  واإل كسا في القصاعيغ الخوحي   ذ في القصاع التخبػؼ  ة السؤس  جات روحاني  مجد  
سػاء  ة ىي مغ صمب تكخيديغ  الخسػلي   تيغ  حيا أف  ة بكمة عمى هللا، مع الثقة التام  بخوح الكشيدة مت   مشيغ  

 ة.دات اإلنداني  ة وفي السؤس  كاف في السجارس أـ خارجيا أـ في السجتسع واألبخشي  

السدتشج إلى  الخسػلي   عسل الخاىبة يقـػ عمى االلتداـ باألساليب الججيجة في العسل الخعػؼ   إف  
ـ  الكشيدة مجعػ   ألف  التخبية وخجمة السخضى  عمىتػصيات الديشػدس الستسحػرة  سيغ الستأل   ة ألف تكػف أ

سة بكيشػنتيا وعسميا تكذف بشاؤىا، فتػاصل بحلظ رسالة اآلب اإللو. والسخأة السكخ  أيع تيا ألن  تحػشيع بسحب  
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ة اآلب لمبذخ عالقة محب   اسة ىي أيز  في ىحا السجتسع. والسخأة السكخ   اخ  ومؤث   حزػر هللا وتجعمو فاعال  
، وىي شيادة لخجمة  شػدس في ىحا السجاؿ يذخح كيف أف  وحشانو. والدي األنػثة ىي عالقة األزمشة اليـػ

 .15ةة تختبط باألمػمة مغ خالؿ مسارسة السشذػرات اإلنجيمي  . فالبتػلي  الكشيدة البتػؿ واألـ  

ز ذلظ ظ مغ مبجأ الصاعة لجػ الخاىبات. وقج لخ  مغ تػضيح مػقف الحػي   وفي ىحا الدياؽ ال بج  
فييا عمى الصاعة لمخئيدة التي أرسميا هللا تعالى  يغ  يحث   1925آب  3ييا إلى الخاىبات في رسالة وج  في 

كل  ما  ف تعصييغ  أة السباركة، وتحاوؿ يا تعسل مغ أجل خيخ األخػات، وخيخ الجسعي  إن  ة، بخعاية خاص  
الخئيدة، ويذيخ في  بػاسصة األـ   يغ  ل تػى بإرادة هللا  أف  ة يساني  إج بخوح مغ  هللا عمييا مغ مػاىب. ويؤك  

 لمخئاسة. ى ولػ لع تكغ أىال  شاعة الخئيدة حت   إلىمقصع آخخ 

 ةتأسيس الجمعيّ  - ج

زت ىحه الفكخة بعج ة. وقج تعد  ظ مشح بجاية حياتو الكيشػتي  ة راودت الحػي  فكخة تأسيذ ىحه الجسعي   إف  
واعتقج  ،ـحاجة البالد إلى التقج   في أثشائياة، والحع ي  و األسقفسو ميام  ة فػر تدم  جػلتو عمى القخػ الجبمي  

 ـ يعتسج عمى التخبية، وم ْغ أججر بالتخبية مغ السخأة؟!.التقج   أف  

ذكخىسا )تقال( روزالي نرخ، واستيفاني  غ مخ  يْ غ المت  يْ الخاىبت   إلىؼ البصخيخؾ في قخية كفيفاف تعخ  
 في العاـة وتتعاشى التعميع. وذلظ رثػذوكدي  ألجميل، وىي ة مغ ناصخة اة راىبات الػردي  كخدوش، مغ جسعي  

 في كفيفاف. دتا مجرسة  ( وقج أس  1893)

ة عمى غخار ة ىاتيغ الخاىبتيغ عخض عمييسا إنذاء رىبشة ندائي  عشجما أُعجب البصخيخؾ بذخري  
ف التقى أ يا اشتخشت مػافقة مدبقة مغ بصخيخؾ القجس. وصادؼة فػافقت الخئيدة ولكش  ة الػردي  جسعي  

ة ليحا السذخوع، ظ البصخيخؾ السحكػر في مجرسة البخوباغشجا وحرل مشو عمى مػافقة رسسي  السصخاف الحػي  
 1893ػز ا عاد ىحا األخيخ مغ روما أوائل تس  ظ. ولس  ؼ الحػي  بقائيسا بترخ  إمع مػافقة البصخيخؾ عمى 

كمة عمى حكسة هللا بالتشفيح مت   اوباشخت فػر  روزالي بسا حرل بيشو وبيغ البصخيخؾ فقبمت األمخ  أبمغ األـ  
 15ة( في ة رسػلي  ة وششي  ة ندائي  ؿ جسعي  ة إلى الػجػد )أو  وتجبيخه ودعع البصخيخؾ. وضيخت ىحه الجسعي  

بذؤوف العسل  اكبيخ   اروزالي اىتسام   وكانت الػالدة في جبيل )ديخ مار يػسف(. وقج أبجت األـ   1895آب 
 وخجمتو.  الخسػلي  

السصخاف لع يكغ يسمظ الساؿ الكافي لبشاء ديخ يكػف  ػد الدبب في اختيار ىحا السكاف إلى أف  ويع
ػد تشتسي إلى راىبات رسال لح  أرسال ىاروف أو أجعى راىبة مغ عسذيت تُ  أف  ة. وصادؼ ليحه الجسعي   امقخ  

 رادت، ثع  أقت ما وإيػائيع. فحق  ة وكانت تجسع األمػاؿ لبشاء ديخ وكشيدة ومجرسة لتعميع أوالد الفقخاء الػردي  
                                                   

 162-153، ص1995 2ؾ 7( مغ محاضخة القاىا في مجرسة مار يػسف جبيل في اساقفة جبيل سابق  أبذارة الخاعي )رئيذ   15
".:بعشػاف  "دور الخاىبة في الكشيدة اليـػ
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روزالي مفاتيح الجيخ  ست األـ  تدم   1895آب  14ة. وفي ة الساروني  وىبت الجيخ السحكػر لمبصخيخكي  
بالحجث الدعيج. وتػافج الشاس  ا، وُقخعت أجخاس الجيخ ابتياج  السحكػر مغ الخػرؼ بصخس رزؽ العسذيتي  

، وجخػ احتفاؿ اظ شخري  سيا السصخاف الحػي  ة التي تخأ  مغ مختمف أنحاء جبيل لحزػر الحبيحة اإلليي  
ة روزالي مقاليج الخئاسة العام   ظ األـ  السشاسبة. وبعج االنتياء مغ ىحه السخاسع سم ع السصخاف الحػي  ليحه كبيخ 

سة، ودخمت عذخ بشات سمظ التعميع واالمتحاف في ستيفاني مداعجة ليا ومعم  اشت األخت ي  عُ فة لمجسعي  
 .16ديخ العائمة مجرسة

 ةأىجاف الجمعيّ  -د 

تو ألبشاء وششو وكشيدتو خة عغ محب  ة تحقيق شسػحاتو السعب  ظ مغ تأسيذ ىحه الجسعي  ىجؼ الحػي  
دة عمى اإلوأبشاء شائفت . وىحا الذعػر ت واالنحالؿ الخوحي  يساف خذية  عمييع مغ الزياع والتذت  و، والسذج 

ة لتحتزغ في رسالتيا الفزائل في السجتسع، ة ندائي  سيذ جسعي  د الػجػه دفعو إلى التفكيخ بتأالستعج  
ى والعشاية بتخبية الفتيات عمى مختمف الُرُعج بغية تأميغ قياـ عائمة صمبة العػد، عديدة الجانب تتحم  

 .ة السدؤولة القائسة عمى جػىخ اإليساف السديحي  بسكاـر األخالؽ والحياة الحخ  

ة الغالية عمى قمبو ق ىحا السذخوع، ارتأػ أف يفاوض في ىحه القزي  ظ بتحقيأثشاء انيساؾ الحػي  في 
ات فييا. وقج ة" التي جاءت إلى لبشاف بغية إنذاء إرسالي  الخاىبة روزالي نرخ السشتسية إلى "راىبات الػردي  

شفيح د التغ عمى درب الخيخ واإليساف والفزيمة، وبجأ الحمع يجخل حي  ة ىحيغ الذخري  جسعت العشاية اإلليي  
 ػد.مة مغ عسذيت اسسيا أورسال لح  ة متبت  في ديخ صغيخ في مجيشة جبيل كانت قج وىبتو إلى البصخيخكي  

ظ في كشيدة الجيخ السرادؼ عيج انتقاؿ العحراء احتفل الحػي   1895وفي الخامذ عذخ مغ آب 
ستيفاني. وكانت اخت روزالي واأل اس األـ  سشاسبة التأسيذ، وقج حزخ القج  لة السحكػر بالحبيحة اإلليي  

سة ة راىبات العائمة السقج  ، أؼ "جسعي  الخاىبة روزالي حجخ الداوية في بشياف ىحا الرخح الخوحي  
ة عمى العشاية اإلليي   كمة  ة مت  عباء ىحه السيس  أروزالي إلى القياـ ب ت األـ  ات". وعمى الفػر ىب  الساروني  

السجاالت  ة، وأفدحت ليغ  مى الجخػؿ في ىحه الخىباني  ع الفتيات ع، وأخحت تذج  وتذجيع البصخيخؾ البار  
ة ة، والسُثل الخىباني  ي  الدامية الحقيق غعغ السباد اة قبل أف تدتذيج دفاع  الػاسعة لعير الفزائل السديحي  

ات شخيقيا عمى دروب الكساؿ معتسجة عمى تػجييات الخئيدات العام   ة تذق  ت ىحه الجسعي  دة. وضم  السسي  
 .إي اىغ  وتذجيع البصخيخؾ غيخ السحجود ، ومجالديغ  

                                                   
 3أوستخاليا، في  - لقيت في سيجنيأُ محاضخة  164-163ص ،سة، مراحل التأسيسالمقجّ ة راىبات العائمة جمعيّ فيخونا زيادة،  16

 .1995شباط 
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 يؼ ات وجمعية المرسميؼ المبنانيّ سة المارونيّ ة راىبات العائمة المقجّ العالقة بيؼ جمعيّ  - ىـ

ظ عشجما كاف يسمي عمى األب مة البصخيخؾ الحػي  ة الخاىبات يخاود مخي  بجأ مذخوع فكخة إنذاء جسعي  
عشى بتيحيب ة راىبات تُ في حيشو ذكخ إنذاء جسعي   ث مخ  نجازاتو حيإبخاىيع حخفػش مخاحل حياتو و إ

 .17ىحه الفكخة الحمع كانت تيجذ ببالو مشح أمج بعيجو الفتيات، 

الثابت  دتيغ. غيخ أف  ثباتات قاشعة حػؿ شبيعة العالقات بيغ ىاتيغ السؤس  إفخ لجيشا دالئل و اال تتػ 
ـ  ة الخاىبات بثو بعج تأسيذ جسعي  مشيسا أن   حدب أرشيف كل  ب ة لجسعي   الثة أشيخ كاف الخئيذ العا

الحؼ كتب إلى  ديغ  ة ليؤالء الخاىبات السخسالت، وذلظ بصمب مغ مؤس  ؿ رياضة روحي  السخسميغ يفتتح أو  
سصفاف إ، وىػ األب الخػرؼ ايخبخىا بحلظ مدبق   1895تذخيغ الثاني  29ة  في الخئيدة األولى لمجسعي  

 ة.تػالى بعجه عجد مغ اآلباء في ىحه السيس   ، ثع  يغالسخسميغ الكخيسي   قداح رئيذ عاـ  

األولى والتي  قػانيشياعجاد إبخاىيع حخفػش بإا الدبعمي و ف البصخيخؾ األبػيغ يػحش  كم   1911 العاـو 
تخؤس  ظ إلى الخئيذ العاـ  ض الحػي  فػ   1918 العاـ. و 1931 وشبعت ثانية  عاد الدبعمي فراغيا 

شخافو "السعاىجة" بيغ رئيدي إىا بعذخ سشػات وق عت بػحي مشو وبة لمخاىبات، وبعجالسجامع العام  
 .18ة لمخاىبات إلى السخسميغدارة الخوحي  سشاد اإلإعمى  تيغ تشز  الجسعي  

 عقبات ما بعج انطالق المديرة -و 

  العقبة األولى -

رسال التي مة أو فيسا كانت السديخة في جبيل )ديخ مار يػسف( سائخة في شخيقيا القػيع إذا بالستبت  
 ية عغ اليبة، ما اضصخ  تو متخم  ة، تعػد لتصالب باستخداد ممكي  بالجيخ السحكػر لمبصخيخكي   عت أصال  تبخ  

 أف  مغ خغع بالفي مجرسة بصخس شحادة في جبيل  ات  مؤق   ة إلى مغادرة الجيخ السحكػر لتدتقخ  إدارة الجسعي  
نتقاؿ إلى عبخيغ في البتخوف بعج إقامة قريخة ة لالدارة الخىباني  إت بشاءىا غيخ صالح لمدكغ، فاضصخ  

ستقخار الخاىبات فيو، ال اذ قج أصبح جاىد  لبزعة أشيخ في كفيفاف ريثسا يربح البيت الحؼ اشتخاه السؤس  
 19سشة عمى التأسيذ. ىأؼ بعج حػال 1896 في العاـوكاف ذلظ 

                                                   
 .213ص 1934يغ، جػنيو، مصبعة السخسميغ المبشاني   ،دًلئل العناية الرمجانية، ػشبخاىيع حخفإ 17
 .278-271السشارة، ص ،اتونيّ سة المار يؼ وراىبات العائمة المقجّ ة المرسميؼ المبنانيّ جمعيّ ػؿ، راجع مارؼ ريتا مخ   18
 جبيل، عسذيت، كفيفاف، قخشبا. ،خسدة أديخة: عبخيغ 1915 العاـ ، وبمغ عجد أديختيا1896ة إلى عبخيغ نتقاؿ الجسعي  إ 19

 .179ص
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 العقبة الثانية -

 عشجما أقجمت فتاة لع تقبميا األـ   1899آب  23روزالي نرخ في  دة األـ  جت باستذياد السؤس  تجد  
ت جفعس   ،روزالي في عجاد الخاىبات عمى االنتقاـ مشيا بصعشيا بخشجخ برجرىا وىي نائسة في سخيخىا

 .20ت بحلظ شخيقيا نحػ القجاسةة السباركة، وشق  بجمائيا مديخة ىحه الجسعي  

ة عمى مدؤولي   بغ  ات تشاو رئيدات عام  ؿ قخف مغ الدمغ مشح تأسيديا شػاة ى رئاسة ىحه الجسعي  تػل  
 جيغ  إنتا، وأبخز واحجة مشيغ   الع عمى مآثخ كل  مغ االش   إدارتيا وتشطيع مديختيا عمى أكسل وجو. وال بج  

 ولشا عػدة إلى ىحا.

 ستذياد الرئيدةإ -ز 

بخاىيع نرخ في إة األخت روزالي دة ىحه الجسعي  استذيجت مؤس   1899آب  23يـػ األربعاء 
ج في عبخيغ بحزػر السصخاف آب ودفشت في اليـػ التالي في كابيال ديخىا السذي   23-22ف ليل مشتر

يغ، وكانت مطاىخ الحدف ة البتخوف وجسيػر كبيخ مغ الذعب والخسسي  كيشة مجيخي   اد وكل  بػلذ عػ  
. والغخيب اة جج  سى بادية عمى وجػه السذاركيغ. وقج اشتخؾ ثالثة مجخميغ في قتميا وبصخيقة وحذي  واأل

راىبة ثانية تجعى األخت صػفيا شيػاف كانت نائسة معيا في الغخفة لع  ة تشفيح عسمية القتل ىحه أف  في دق  
مداعجة. وقبل لفع أنفاسيا األخيخة  أؼ   إليياغ مغ أف تقجـ تشتبو إلى حجوث ما حرل وبالتالي لع تتسك  

 .21ةأخحت ترخخ وتدتجعي الكاىغ ألداء واجباتيا الخوحي  

ة عمست السخاجع األمشي  أ ػر شيػع الشبأ السذؤـو تقاشخت الػفػد مغ مختمف القخػ السجاورة و ف
غ إلى الخػرؼ يثشإغو نبأ الحادثة: ظ فأرسل ثالثة مخاسيع فػر تبم  ا البصخيخؾ الحػي  ة باألمخ. أم  والقزائي  
ة عغ تعازيو الحار   ات معب خ  يو إلى الخاىباا ماروف والثالث وج  يذ يػحش  رسانيػس رئيذ مجرسة القج  أبصخس 

يت دعػات الشعي إلى القخػ السجاورة واألديار وكيشة الخعايا، وأىل الذييجة. وفي  بالحجث الخصيخ، وُوج ِّ
اد وكاتب األسخار بػلذ عػ   صباح يـػ الخسيذ عقج اجتساع لمكيشة والخاىبات والشائب البصخيخكي  

ست عمى أرجاء از في أجػاء مغ الحدف واألسى خي  الجش  غشاشيػس وىيبة لحزػر صالة إ  القذ   البصخيخكي  
 .22الجيخ وأجػاء مختمف القخػ السجاورة

ف حزخة السصخاف و كم  وأبمغيغ  بأن   ،ةـ البصخيخؾ واجب التعدية إلى راىبات ىحه الجسعي  بعج أف قج  
ة، كسا ليي  ىخة الخحسة اإللشفديا الصا اداعي   ،عشو از نيابة  س صالة الجش  لتخؤ   اد الشائب البصخيخكي  بػلذ عػ  

 .اة تكخار  البخكة الخسػلي   يسشحيغ  
                                                   

 .175-174ص ػؿ،مقالة األخت مارؼ ريتا مخ    21
 138عجد  21
 .141-141 عجد 22
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 مراسػ الجفؼ -ح 

ج البصخيخؾ، وقج عاوف الشائب حدب أوامخ الدي  بال الجيخ لقج دفشت الخئيدة الذييجة في كابي  
قى وبعج ذلظ أل ،مي الخقيع البصخيخكي  في مخاسع الجفغ جسيػر غفيخ مغ الكيشة والخىباف وقج تُ  البصخيخكي  

ج بأمخ مغ الدي   الشائب البصخيخكي   اب شيا ثانية   ذكخه، ثع   رسانيػس الحؼ مخ  أكمسة التأبيغ الخػرؼ بصخس 
د عمى صفاتيا ومداياىا الفاضمة وضخوؼ استذيادىا وجاء في التأبيغ:  يا تقال بشت إن  البصخيخؾ وشج 

يعات إلى ججيجة غديخ وفي التاسعة ىميا مغ القمأ انتقل  ثع   1839-1838بخاىيع ولجت في القميعات بيغ إ
في بيخوت.  دت أديارىغ  جاالس التي أس   اـ رئاسة األـ  ات في بيخوت أي  مغ عسخىا دخمت مجرسة المعازري  

غ في ية تدع سشػات: سبع سشػات في بيخوت واثشتمج   وكانت تقال مغ تمسيحاتيا األوالت، وقزت عشجىغ  
ة، فبخعت ودرست فييا المغة الفخندي   ،جتياد والتقػػ بالحكاء واال ةىحه السخحمة الجراسي   فيدت دمذق. وتسي  

. وكانت الخئيدة امفخش   اتيا الخئيدة السحكػرة والخاىبات حب  ة. فأحب  فييا مع شيء مغ قػاعج المغة العخبي  
شيمة ثالث سشػات مغ  . كسا عيجت إلييا أمخ تجريديغ  تعتسج عمييا في تجبيخ شؤوف الجارسات وتجريديغ  

فت إلى بعس مغ ات تعخ  وجػدىا عشجىا... وفي الثامشة عذخة مغ عسخىا عشجما كانت في ديخ المعازاري  
ت وأجبشيا أحب   عغ قانػنيغ   ا سألتيغ  دف إليو بخىة. ولس  ات وتخد  قج زرف ديخ المعازري   راىبات الشاصخة كغ  

سحت ليا. وعمى الفػر ذىبت إلى جاالس الدساح ليا بحلظ. فد ، وشمبت مغ رئيدتيا األـ  ب عشجىغ  التخى  
بادغ ذؼ بجء وليمة عيج السيالد لبدت في الشاصخة ثػب االبتجاء. وبعج  سة مع اثشتيغ مشيغ  األرض السقج  

وعذخيغ سشة كانت فييا قجوة  اة أربع  بت وبقيت في ىحه الخىباني  انقزاء فتخة االبتجاء لبدت اإلسكيع. فتخى  
ة. فدعت لتذييج أربعة أديخة في الشاصخة وحيفا، وعكا، لح الخىباني  لخجمة مرا والكج   صالحة في الجج  

جمب فخماف مغ والي الذاـ ببشاء ديخ في بيخوت. وقج أتت بأعساؿ لوشفاعسخو بالخرػص. وقج سعت 
سشة استجعاىا السخحـػ الخػرؼ  14ة. وبعج أف نحرت نحورىا السؤب جة نحػ ارة مغ خالؿ ىحه الخىباني  جب  

ة. ولجأ إلى وسائل عجيجة مع ة الػردي  لسداعجتو عمى تأسيذ رىباني   الالتيشي   لشاصخؼ  ػس ايػسف شش  
شا بفزل جيػدىسا لب ت شمب الخػرؼ السحكػر، وتسك   األورشميسي   س والجيػاف البصخيخكي  السجسع السقج  

ـ  ة السحكػرة وعاونتو في وضع قانػف ليا. وضم  السذتخكة مغ تأسيذ الخىباني   ة في الخىباني   ت تسارس ميا
 امعشا سابق   سة كسا مخ  ة العائمة السقج  ظ إلنذاء رىباني  لياس الحػي  إدة إلى أف استجعاىا السصخاف ىحه السؤس  
 اقامت ليا ديخ  أة، و ة الػردي  ات لخىباني  ة مخسمي  . باإلضافة إلى تأسيذ عج  1896آب  15دت في حيث تأس  

 . 23ة في عسذيت ودوما وكفيفاف وجخافىبات العائمة المبشاني  ات لخا مخسمي   4دت في القجس، فقج أس   اكبيخ  
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 24رو مؤامرة األخت روزالي نررمجبّ  -ط 

لياس إاؼ جخجذ صادر، و القتمة ىع: اوجشي يػسف صادر، عد   أف  ة يغ بعج التحقيقات القزائي  تب  
في ىحه الجخيسة  في جخيسة الخاىبة الذييجة، وقج شارؾ ايع مغ كفيفاف واشتخكػا جسيع  يػسف زىخا وكم  

كانا يكاتباف أوجشي السحكػرة وكاف ىؤالء  فاذب  الف مغ اغيخ مباشخ كاىغ مغ غاديخ وعمساني   ػجو  ب اأيز  
 ظ.الغتياؿ البصخيخؾ الحػي   اصػف أيز  السجخمػف يخص  

 ة في سؽريانذاط الجمعيّ 
ا األخت كخيدتيغ ى شؤوف رئاستيوتػل   1937ة في بانياس بجأ ىحا الشذاط بتأسيذ مجرسة ابتجائي  

ىشاؾ في  يمي حبير. وقج بجأت الخاىبات نذاشيغ  إخػرؼ وقج ساعجتيا األختاف سابيغ شيخاني ومارؼ 
بخعايتو عمى مختمف الُرُعج. وبعج وقت قريخ أصبح ىحا  لياس وشسميغ  إالقاضي غانع  إلييغمو مشدؿ قج  

سة ىؤالء الخاىبات بعصف ضاىخ مغ . وقج حطيت مجر ليغ   االعقار باإلضافة إلى عقار مالصق لو ممك  
شالبة في مختمف مخاحل  1211 ىت حػالضس   أن ياد لجرجة مسي   ػجوة، فازدىخت بالدمصات الدػري  

يجاتيا ة ىشاؾ. ومغ بيغ خخ  قفمت السجارس الكاثػليكي  أحيث  1967ى ت تسارس نذاشيا حت  التعميع. وضم  
 حافع األسج. زوجة الخئيذ الدػرؼ  

دارة األخت كخيدتيغ إب ،1943عاـ الة ة نذاشيا بفتح مجرسة ابتجائي  ية فبجأت الجسعي  ا في الالذقأم  
بشاء مجرسة حجيثة كاف يقرجىا  اأيز   . وتع  1947 العاـة ة فثانػي  عجادي  إ لت إلى مجرسة تحػ   ثع   ،خػرؼ 

 قفالياإ ى مػعجت مددىخة حت  وضم   ،مجسػعات مغ الصالبات مغ مختمف أنحاء سػريا وفييا فخع داخمي  
 .1867 العاـ

 ة في مختمف أرجاء سػريا نحكخ:ة ليحه الجسعي  ق بالخجمات الرحي  ا يتعم  م وفي

 1954-1946 دارة مدتذفى شخشػس الػششي  إ 

 1973-1949 دارة مدتذفى حسز الػششي  إ 

 1965-1956دارة مدتذفى السجتيج في دمذق إ 

 1964-1954ة في الالذقي   دارة مدتذفى اليازجي الخاص  إ 

ة إلى الخجمة ة انرخفت الخاىبات في البالد الدػري  دات الرحي  قفاؿ ىحه السجارس والسؤس  إعج ب
الججيج إلى فتح بيت  ءلمشر واجتساعي   في الخعايا، وتػجيو أخالقي   ة مغ تعميع ديشي  جتساعي  ة واالالخوحي  

 ة وحزانة لألشفاؿ في بانياس.صالبات الجامعات في ديخ الالذقي  ل
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 لثالفرل الثا
  التربؽيّ ة جمعيّ الواقع 

 

 سة: زيارات راىبات العائمة المقجّ ًلا أوّ 
ىحه  د عمى أف  شج   ،ةإلى ىحه الجسعي   1915آب  14ظ بتاريخ ييا البصخيخؾ الحػي  في رسالة وج  

 حاد باهلل وخجمة البذخ.ت  ة تيجؼ إلى االة رسػلي  ة رىباني  ة ىي جسعي  الجسعي  

ت رسالة نذخ العمع والثقافة حسمت ىسـػ التخبية والتعميع وتػل   -اسابق  معشا  وكسا مخ   –ة وىحه الجسعي  
ة تو الجدجي  ة تداعج الشاشئ عمى تمػيغ شخري  ة وعمسي  ة وإنداني  ، تخبية مديحي  ءفي لبشاف، وتخبية الشر

 ة الػاعية.ة تفكيخه وانفتاحو عمى الغيخ بخوح مغ السدؤولي  ة، وتخسيخ حخي  ة والعقمي  والسعشػي  

يعسل  اتخبػي   انذأت مكتب  أفي بشاء الػشغ والسػاشغ، فقج  الجور التخبػؼ   ة  ة أىسي  مغ الجسعي   ااك  وإدر 
ة عمى تصبيقيا عمى أكسل وجو، ة واعية تعسل الجسعي  ج مغ خالؿ سياسة تخبػي  ة تتجد  لػضع خصط تخبػي  

ع نط   ،ةلتأسيذ الجسعي   يل السئػؼ  سشاسبة اليػبلسة في مجالي التخبية والتعميع. و وفق تعاليع الكشيدة السقج  
 نقصتيغ فقط:  عمىد ججوؿ أعسالو تخك   اتخبػي   االسكتب السحكػر مؤتسخ  

 ة التخبية شسػلي   - 1

 التأىيل، والتأىيل الستػاصل - 2

 ة: كامل جسيع السشاشق المبشاني   ػجوى بنعقج السؤتسخ عمى ثالث مخاحل وغص  إ

 في حػش حاال لسجارس البقاع، لاألوّ 
 ز لسجارس بيخوت وجبل لبشاف والجشػب،في فتقا ومخر   والثاني

 .1995مشو  28آذار و 16الفتخة الػاقعة بيغ  شػاؿفي شخابمذ لسجارس الذساؿ وذلظ والثالث 

 خسدة محاور: عمىبت وتسحػرت ىحه السػاضيع عت السشاقذات وتذع  لقج تػس  

 ل: المتعّمػالمحؽر األوّ 
 سميع. ػجو  ب ر والشسػ  ، ما يداعجه عمى التصػ  امحكس   ااد  عجإ عجاد الشاشئ إىتساـ باال .1

 الدميع والفع اؿ. ػجوستفادة مغ اآللة واستعساليا بالتجريب الشاشئ عمى اال .2

 ضخورة التػفيق بيغ التكشػلػجيا والكتاب في التعميع والتثقيف.  .3
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 المحؽر الثاني: المعّمػ

مغ جية  وخاص   ،رت التكشػلػجيابجيل لو ميسا تصػ   ع والة التعم  ع ىػ السداىع األكبخ في عسمي  السعم   .1
 .كػنو القجوة والسثاؿ

  .ة الخأؼة في التفكيخ وبحخي  قخاشي  ػ ع بالجيسف يؤمغ السعم  أيجب  .2

ة في عسمي   عمى دوره الخيادؼ   امحافط   ة تأىيل وإعادة تأىيل ليطل  لعسمي   ايخزع دائس   أفع عمى السعم   .3
 التخبية والتعميع.

 ث: اإلدارةالمحؽر الثال

ة. دة التخبػي  في السؤس   ة وىي رأس اليـخ التخبػؼ  ة التخبػي  في العسمي   ؾ األساسي  اإلدارة ىي السحخ  
 :اتيامدؤولي   ومغ أىع  

 ة لو.والسشاسب والسالئع لمػلج لتأميغ أفزل الطخوؼ التخبػي   تػفيخ اإلشار الزخورؼ   .1

 األىل، لتييئة أىع   ة  ة وخاص  ة كاف  التخبػي   تشطيع لقاءات ونجوات وحمقات حػار بيغ أعزاء األسخة .2
 ع.ة التعم  الطخوؼ لشجاح عسمي  

ة ة لسجارس الجسعي  سيغ مغ خالؿ عقج دورات تخبػي  سيغ والستعم  تأميغ التأىيل الجائع والستػاصل لمسعم   .3
  .)دورات تجريبية(

لطخوؼ اخ أفزل نو أف يػف  ما مغ شأ وإغشاء السكتبات ومخاكد التػثيق بكل   والثقافي   ر العمسي  التصػ   .4
 ع.ة لمتعم  التخبػي  

 صة.في السجارس يبجأ عسمو ابتجاء  مغ السخحمة الستػس   وميشي   ستحجاث جياز تػجيو تخبػؼ  إ .5

ة والعسل عمى تأميغ الذخوط السادي   والسعشػؼ   ع السادؼ  ضخورة أخح اإلدارة بعيغ االعتبار بػاقع السعم   .6
 ة عمى أكسل وجو.ة ليقـػ بخسالتو التخبػي  والسعشػي  

 .دخاليا في صمب السشيج الخسسي  إة كالخياضة والفشػف والسدخح و تذجيع الشذاشات الالصفي   .7

 اء بيغ السجرسة والبيت.االىتساـ بالتخبية وتعديد التفاعل البش   .8

ة، ة مػضػعي  ة وححر في الػقت نفدو، وتثقيف الشاشئة عمى أسذ عمسي  التعامل مع الػاقع بججي   .9
 اختيار األفزل مغ البخامج التي تعخضيا وسائل اإلعالـ. تداعجىع عمى
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 المحؽر الرابع: األىل

ا بػلذ الثاني . ويقػؿ قجاسة البابا يػحش  اـ إيجاب  أ اة سمب  في العسمية التخبػي   اأساسي   ااألىل دور   ؤد ؼي
 د ىحا السحػر عمى ما يمي:ية عمى الدالـ. ويخك  العائمة ىي السخب   إف  

  ،ةة التخبػي  دور األىل في العسمي  ال بجيل عغ  .1

ة الة في العسمي  ة لبمػغ أقرى الشتائج الفع  بيغ األىل واإلدارة والييئة التعميسي   ضخورة التػاصل السدتسخ   .2
 ةالتخبػي  

ة داخل ضخورة مذاركة األىل في االجتساعات والشجوات والمقاءات التي تعالج السذكالت التخبػي   .3
 عة عغ عسمية التعم  الدمبي  ثارىا آدات إلبعاد السؤس  

 المحؽر الخامس: الجولة 

ع والسػاشغ، ؿ لحقػؽ الستعم  ة والزامغ األو  الجولة ىي السخجع األعمى في وضع الدياسة التخبػي  
 ة التي يجب أف تكػف وفق األسذ التالية: ق بػضع السشاىج التخبػي  ما يتعم   ة فيوخاص  

مشح عقػد مغ الدمغ، وىي بالتالي  والتكشػلػجي   ر العمسي  ػ  فت عغ مجاراة التصة تػق  السشاىج الحالي   .1
 ر.صالح وتأىيل لتربح مالئسة إلعجاد مػاشغ صالح ووشغ متصػ  إبحاجة إلى تصػيخ و 

 .ختيار التي يكفميا الجستػرة االعمى الجولة تأميغ التعميع لجسيع السػاششيغ مع الحفاظ عمى حخي   .2

 ة.دات العام  ات والسؤس  ة في البمجي  ة وفشي  اكد رياضي  ة، أو مخ العسل عمى إنذاء مكتبات عام   .3

 عة في مختمف مشاشق لبشاف وىي:مػز  تيغ  وأديخ ة مجارس راىبات ىحه الجسعي   إف  

 – صخبا – نصمياسأ – مدتذفى بيخوت، مجرسة حارة حخيظ - بيخوت – ديخ األحسخ، حػش حاال
ة )عبخيغ( مخكد الخئيدة العام   الجيخ األـ   - سسار جبيل - البتخوف  – دوما – مديارة – اشك   – غاديخ

 .25ؿ لجسعية العائمة عسذيتمجرسة صػرات، ومجرسة جبيل ىي السخكد األو  

ة ال يسكغ التداىل فييا، ة خصيخة، ورسالة وششي  رسالة التخبية ىي مدؤولي   نختع كالمشا بأف   اوأخيخ  
، ويجب أف يعسمػا بسشتيى ة أف يأخحوا واجباتيع سيغ عمى الذؤوف التخبػي  وعمى القي   عمى محسل الجج 

 يع السدؤوليغ لبشاء الػشغ والسػاشغ عمى مختمف الُرُعج، وعمى أكسل وجو.سالتعاوف مع ج

                                                   
 .233 -221ص، 1932 ،زيارة راىبات العائمة، مرسل لبنانيّ بخاىيع حخفػش، إ 25
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 اتسة المارونيّ ة راىبات العائمة المقجّ جمعيّ مؼ ة : األبعاد التربؽيّ اثانيا 
ومبادغ الفزيمة  ياوشخائع ةىحه الجسعية تيجؼ إلى تخبية الشرء عمى مبادغ الجيانة السديحي   إف  

ة مغ الفداد )ىحه األفكار قج وردت في جتساعي  لبيػت والعائالت وترػف الحياة االخ االتي يجب أف تعس  
ذ"( ومغ خالؿ "صػت السؤس   1915آب  14ظ إلى الخاىبات بتاريخ ية مغ البصخيخؾ الحػي  الخسالة السػج  

 التخبية بشطخه تقـػ عمى األسذ التالية: ندتشتج أف  ىحه الخسالة وغيخىا مغ مػاقف البصخيخؾ وتعميسو 

 ة االعتساد في التخبية عمى سشغ الجيانة السديحي   -أ 

العمع وحجه ال يشفع  أف  ظ في أوائل القخف العذخيغ بيغ العمع والتخبية، واعتبخ لقج مي د الحػي   -ب 
د في الخسالة الحادية عذخة ة، ويذج  وتخبػي  ة بأىجاؼ ديشي   ابل يجب أف ُيخبط دائس   ،ةة البذخي  لبشاء الذخري  

وفي الخسالة الدابعة  ،والتػجييي   في الكتب ذات الصابع الجيشي   ة  ة القخاءة والسصالعة، وخاص  عمى أىسي  
عػجاج الحؼ الخمل وتقػيع اال يجب أف يكػف وسيمة لدج   بلذاتو  بحج   اتعميع الفتاة ليذ ىجف   د عمى أف  يذج  

ة التي يكػف تأثيخىا في ة والكساالت السديحي  إلى الديخة السالئكي   ة وصػال  جتساعي  اال قج شخأ عمى الحياة
 الشفػس أنجح وأفعل. 

و إلى الخاىبات لمتخكيد ة الدميسة وتتػج  دت عمى السبادغ التخبػي  ة رك  جسعي  في الالقػانيغ األولى  إف  
ب عذخة يغ والكيشة، وتجش  تخاـ الػالجيغ والسدش  ة كاممة مع التذجيج عمى احفي تعميع البشات عمى تخبية ديشي  

 ة والصاعة وحب  دت القػانيغ والتعاليع األولى عمى تخسيخ مبادغ العف  وباإلضافة إلى ذلظ شج   ،األشخار
مغ تػبيخ فيجب أف  شة؛ وإذا كاف ال بج  في نفػس البشات بصخيقة عحبة لي   ة  ة كاف  ة والقيع السديحي  السدؤولي  

 لصيف ومفيج لبمػغ الفائجة القرػػ مشو. ذلظ بكالـ يتع  

 ع اإلليي  سا ىي خجمة لمسعم  تخبية ىؤالء الفتيات إن   ع أف  سة فعمييا أف تعم  ما يتعمق بالخاىبة السعم   وفي
 نفدو.

ة لخسالة إنداني   بجأت ىؤالء الخاىبات بفتح السجارس تأدية   واإليساني   وعمى ىحا األساس الجيشي  
يات مغ وراء ذلظ تخبية الذبيبة وتثقيفيا باإلضافة إلى تحريل العمـػ السختمفة متػخ  دة عمى ة، مذج  مديحي  

مطاىخ  كل   وذلظ لتحريغ الشاشئة ضج   ،إضيار وجو السديح لمعالع والعسل عمى بمػغ الكساؿ السديحي  
ذعخ الشاشئة د. وبحلظ تالسسي   د السجتسع والكشيدة واإليساف السديحي  نحخاؼ والفداد والبجع التي تيج  اال

 ة.قترادي  ة واالي  عتساد عمى روح اإلنجيل وقيسو ولػ عمى حداب الحياة الساد  ة االبأىسي  

سة وبعج مخور أكثخ مغ قخف عمى ضيػرىا إلى الػجػد ال تداؿ تعي الخسالة ة العائمة السقج  جسعي   إف  
األساس  -بشطخىا –تي تبقى ث بسبادئيا الستسخار فييا والتذب  وججت مغ أجميا ومقتشعة بزخورة االالتي 

 مات واألسذ التالية:وىحه التخبية تختكد عمى السقػ   ،ةتخبية قجيسة أو حجيثة أو مدتقبمي   لكل  
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 التخبية عمى اإليػساف 

 نزباط واحتخاـ القانػف والشطاـالتخبية عمى اال 

   ةالتخبية عمى السحب 

 التخبية عمى الحذسة والتيحيب واآلداب 

   ة الحق  قخاشي  ػ السدؤولة والجيسة التخبية عمى الحخي. 

إلى الخئيدة  1927آب  14ظ الرادرة في مغ أف ندتػحي رسالة الحػي   وفي ىحا الدياؽ ال بج  
ة سائخة في ى تبقى الجسعي  طي، حت  يي، حخ ضي، وتجب خؼ، وتيق  ليا: راقبي، نب   جػزفيغ قائال   ة األـ  العام  

ات في السجف التي يعسمغ فييا، ويشذخف بػاسصتيا التعميع خػي  أالخاىبات عمى إنذاء  ـ، وحث  شخيق التقج  
 ف  إة. يات مغ السخاشخ العرخي  يات، ويديخف عمى وقاية البشات واألم  بيغ البشات والشداء واألم   السديحي  

ة عمى خصى البصخيخؾ ة وقائي  ؼ إلى صياغة خص  ة تؤد  مزسػف ىحه الخسالة الػصي   إلىنطخة سخيعة 
 عشاصخ التالية:غ الالخاحل وتتزس  

مغ أجل تحقيق  اب لمعسل سػي  ىالي الصال  أ تشطيع دورات تػعية وإجخاء جمدات حػار مع  - أ
 واحج متكامل. وإيساني   إنداني   ة واحجة متكاممة. فيتكامل بحلظ عسل البيت والسجرسة في خط  أىجاؼ تخبػي  

مغ إعجاد حسالت مبخمجة  ػرة اإلعالـ في نذخ الفداد بسختمف وجػىو ال بج  صلخ اإدراك   -ب 
 ة  عاءات واألكاذيب السغخضة والفاسجة والسفدجة لألخالؽ والزسائخ، وخاص  د  اال ة ومجروسة ودحسمزاد  

مة والبخامج د بيغ البخامج السزم  ل عمى السذاىج أف يسي  ا يدي  مة، راؿ السخئي  ت  التمفديػف ومختمف وسائل اال
 ا أف يدتفيج مشيا.مش   كال  التي يسكغ 

ي أوقات الفخاغ لجػ الشاشئة بأمػر ونذاشات مفيجة تشس   ة  العسل عمى ملء األوقات وخاص   - ج
ة وذلظ مغ خالؿ إيجاد حخكات ثقافي   ،اتيع وتخضي أذواقيععقػليع وأجدادىع، وتداىع في استقخار نفدي  

 عمى أنػاعيا. جني  تشديق وتعاوف متبادليغ بيغ السجرسة واألىل وىيئات السجتسع السعبخ ة ة كذفي  ورياضي  

 ط لمسدتقبل في أؼ  ذىانشا عشجما نخص  أفي  اث عشو يجب أف يكػف حاضخ  ىحا الػاقع الحؼ نتحج   إف  
ة مشصمقيغ يجب أف نزع الخصط السدتقبمي   ،مجاؿ مغ السجاالت، وابتجاء  مغ مخحمة الصفػلة لجػ ناشئتشا

ة وروح اإلنجيل، وبحلظ نزسغ ألجيالشا شاني  مغ الجحور، ومغ السشابع األصيمة الرامتة ومغ األصالة المب
 يا.عير اليػـ في ضم  نئة التي العثخات والطخوؼ الدي  مغ خغع بال امذخق   مدتقبال  
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 الفرل الرابع

 

 روزالي نرر  خمفؼ األمّ  ات المؽاتيالرئيدات العامّ 

 3381-3433ة الثانية الرئيدة العامّ  -فاني كردوشتياس األمّ  - 3

 31فاني كخدوش في تياس إلى األـ   اظ كتاب  زالي بأسبػع أرسل البصخيخؾ الحػي  و ر  ـ  بعج استذياد األ
ة يا عمى االلتداـ بقػانيشيا، ونذخ روح السحب  ة لمخىبشة السحكػرة، ويحث  شيا بسػجبو رئيدة عام  يعي   1899آب 

 .26الخئيدة الذييجةؼ إلى خالص الشفػس عمى خصى ما يؤد   ة والعسل عمى كل  ة بيغ أفخاد الجسعي  السديحي  

ـ  الخئيدة الججيجة كانت في ريعاف الذباب وقميمة الخبخة في تػل   إف   خصيخة مغ ىحا الشػع.  ي ميا
ت تسارس روزالي، وضم   الفخاغ الحؼ تخكو غياب األـ  مغ خغع بالة وججارة ة بججي  مت السدؤولي  يا تحس  ولكش  
ة عغ كفاءة وججارة ات الخئاسة العام  ييا مدؤولي  تػل   اؿشػ عخبت أ . و 1927عاـ الى ة حت  الخئاسة العام   مياـ  

نرخاؼ دت بالتقػػ، واالإذا اقتزت الطخوؼ ذلظ. كسا تسي   اوثقة بالشفذ ووداعة مقخونة بالحـد أحيان  
ديخ  . أم ا 27اإلقتجاء بالمديحة: ة وخاص  س والكتب الجيشي  ل وقخاءة الكتاب السقج  الجائع الى الرالة والتأم  

 ؿ وتشاقذيع في أعساليع. اائيغ والعس  عمى أعساؿ البش   اتذخؼ شخري  فيو كانت فعبخيغ  العائمة في

 انجد البشاء نيائي  أوقج  1913ظ وكخ سيا الحػي   1917لكشيدة الجيخ  لقج وضع الحجخ األساسي  
يتيا ة والؿ مج  وتأسيديا شػامجرسة  21ة في الجيخ، باإلضافة إلى بشاء ت مجرسة داخمي  ئنذكسا أُ  1917

 عيغ والسحدشيغ.ة الستبخ  بسا في ذلظ بيخوت، وذلظ بيس  

. وقج صخفت تي"ليي وجمعيّ إ"فاني بالصاعة وبالسحافطة عمى شعارىا في العسل: تياس دت األـ  تسي  
لمفتيات. ومغ ناحية  انذأت ميتس  أػيمة مغ وقتيا في خجمة السخضى واأليتاـ ومداعجة الفقخاء و شفتخات 

ة ة الدشػي  لمخياضات الخوحي   اة في عبخيغ مخكد  الجسعي   ة فقج جعمت مقخ  الخوحي  اىتساميا باألمػر 
 . 28لمخاىبات

ت عمى إجخاء انتخابات ججيجة، فانتخبتيا ة أصخ  عمى رئاستيا العام   ابعج انقزاء عذخيغ عام  
  .سشة( 25. واحتفمت األخػات بيػبيميا )1924و 1919يغ متتاليتيغ: تالخاىبات باإلجساع مخ  
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 57يت عغ عسخ تيا حيث تػف  عمى رىباني   مزت فتخة رئاستيا بالسذاريع واألعساؿ العائجة بالخيخأ
لى البتخوف وبحلت عشاية فائقة ة مغ عبخيغ إومجرسة ونقمت السجرسة الجاخمي   اديخ   15دت أس  بعج أف  اعام  
 . وتيحيبيغ   ىتساـ بالفتيات اليتيسات والديخ عمى راحتيغ  لال

إلى  امصمق   امو بفخح وسعادة مدم سة تدميس  أواخخ حياتيا بجأ السخض يشتابيا فكانت تتقب  : في نيايتيا
ع عمى ية بالسديح الستأل  ة متذب  ة. وعشج اشتجاد ألسيا كانت تقبل الرميب بشفذ عحبة تقي  العشاية اإلليي  

األخيخ كانت تحج ؽ  حتزار والشداعع والعحاب. وعشجما دخمت مخحمة االالجمجمة، وتخافقو عمى دروب األل
 أفعمى وجييا إشارة الرميب. وآخخ كمسة حفطتيا قبل  اوىي عمى فخاش السػت بالسرمػب وتخسع مخار  

 .29ع الخوح لخالقيا: "يا عحراء"تدم  

 339330-3381غ ة جؽزفيؼ الحؽيّ األم الرئيدة العامّ  - 8
نبأ  وة نذاشيا وعصائيا، لحا فإف  يا كانت في ذر فاني إلى جػار رب  تية اسعشجما انتقمت الخئيدة العام  

ت الخئاسة ييا، فتػل  حب  وفاتيا ندؿ كالراعقة عمى أخػاتيا الخاىبات وعمى أىل الجػار مغ عارفييا ومُ 
 امصمق   اورعاية ودعس   االبصخيخؾ. وقج القت مشو تذجيع   يبشة أخاظ جػزفيغ الحػي   مشيا األـ   ة بجال  العام  

 .1931 العاـإلى أف فارؽ الحياة 

ذ والخئيدتيغ جة بديخة السؤس  جػزفيغ في أداء رسالتيا شيمة أربع وثالثيغ سشة مقي   ت األـ  ضم  
 ة تأميغ اإلرشاد الخوحي  ة في شخيقيا الراعجة. كانت باكػرة أعساليا الخسػلي  الدابقتيغ، وسائخة بالخىباني  

يغ، ة السخسميغ المبشاني  ع جسعي  ة دائسة، وذلظ بالتعاوف مة والدعي إلقامة رياضات روحي  لبشات الجسعي  
دة الكخيع بإلقاء السػاعع ف بعس رىباف مؤس  ذ الحؼ كاف يكم  ونالت ىحه الدياسة الشاشصة بخكة السؤس  

ـ  إة. وكانت الخياضة األولى قج أقاميا الخػرؼ والخياضات الخوحي    ة السخسميغ.جسعي   سصفاف قداح رئيذ عا

صاحبة عـد وإرادة صمبة كانت دة و عة وعقل راجح، وروح متجخ  ة وديجػزفيغ بشفدي   دت األـ  لقج تسي  
ت بالعسل ، كسا اىتس  "ي وديع ومتػاضع القمبي ألن  سػا مش  : "تعالػا إلي  وتعم  ع اإلليي  عمى غخار قػؿ السعم  

ا ى عبادتيا لمعحراء ولمقخباف األقجس، أم  ة كانت تتجم  ة. وفي صالتيا اليػمي  عمى تخكيد قػانيغ الجسعي  
ة في ى سعادتيا عشجما تمتقي األخػات لحزػر الخياضة الخوحي  دة، وتتجم  ة فكانت مسي  تيا لمحياة العائمي  ب  مح

ة البذخي   ة، ذلظ إلعتبارىا أف  األحاديث واآلراء السفيجة لتصػيخ عسل ىحه الجسعي   ديخ العائمة وتتبادؿ معيغ  
 عائمة واحجة آلب واحج ىػ هللا.

ة إلى ة واجتساعي  عمى إقامة زيارات روحي   عيغ  يا كانت تذج  الخاىبات أن  بدة ومغ أوجو عالقاتيا السسي  
ا لألوالد ولمشاشئة. ومس   ت بتأميغ التعميع السديحي  ة إلى العائالت. كسا اىتس  البيػت إلسجاء الشرائح الخوحي  
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ونقل رفات  ،ء السخسميغسة واآلباة العائمة السقج  ة بيغ جسعي  الخابصة الخوحي   :قمبيا أمخاف فيأدخل الدعادة 
دة في مؤس   73تيا دات جسعي  ، وفي عيجىا أصبح عجد مؤس  1936ار أي   8ذ إلى ديخ العائمة في السؤس  

غ، فتحت فييسا يْ عمى شمب أىالي ىاتيغ السجيشت   ة وبشاء  ت إلى سػريا في بانياس والالذقي  امتج   لبشاف، ثع  
ة في ة إدارة بعس السدتذفيات الحكػمي  راىبات ىحه الجسعي   ي بعستيغ، باإلضافة إلى تػل  ي  غ ثانػ  يْ مجرست  
جػزفيغ تذخؼ  ة في حمب. وكانت األـ  ة وشخشػس وحسز ودمذق باإلضافة إلى مجرسة ابتجائي  الالذقي  

ـ  ج أحػاليا وتسشحيا االعمييا جسيعيا وتدورىا وتتفق    الدائج. ىتسا

 ات بيجؼ تعديد الفغ  مع راىبات فخندي   كسا حخصت ىحه الخئيدة العامة عمى إقامة تبادؿ ثقافي  
ة بسػىبة جة لبشاف في األشخفي  ة كشيدة سي  ة ليحه الجسعي  والسػسيقى في السجارس. ومغ أضخع األعساؿ الفشي  

 ذ.ظ ومعبج ديخ العائمة عمى ضخيح السؤس  اف يػسف الحػي  الفش  

ستحقاؽ اش وساـ االلفخيج نق  ألخئيذ جىا انجازاتيا عمى مختمف الرعج، قم  إو  ألعساؿ ىحه األـ   اوتقجيخ  
 قيع في ديخ العائمة.مييب أُ  احتفاؿ   فيب، وذلظ السحى   المبشاني  

غ اتيا لتتفخ  يا ومدؤولي  ة اعتدلت مغ جسيع ميام  ، وبعج أف أرىقتيا جدامة السدؤولي  1961 في العاـ
شباط( فارقت الحياة  6) 1964 العاـت عمى ىحا السشػاؿ شيمة ثالث سشػات، و لمعبادة والرالة. وضم  

 وىي تمقي الشطخة األخيخة عمى الرميب. 

31مارت عنجاري الرئيدة العامة الرابعة األمّ  - 1
 

عمى نذخ روح التقػػ والشطاـ، والجخأة وروح السبادرة الذجاعة، ووضعت نرب  عسمت ىحه األـ  
دة خاد. ومغ مبادراتيا السسي  ضصاوالدعي الجؤوب لتصػيخ مديختيا ب عيشييا السحافطة عمى أمانة الخسالة

 فيز لتحاؽ بالجامعات في لبشاف وفخندا وأميخكا لمتخر  خىا فتح السجاؿ أماـ الخاىبات لالوالدابقة لعر
لتحقيق السآثخ واإلنجازات التي  يتيغ  وتصػيخ شخر   الُدُبل لتشسية ثقافتيغ   السياديغ ما يفتح أماميغ   مختمف

ة بالتعاوف مع راىبات في األشخفي   دت نطاـ السدتذفى المبشاني  كسا جج  ؼ إلى خجمة الكشيدة والػشغ. تؤد  
 ة .إلى لبشاف لمقياـ بيحه السيس   اات استجعيغ خرير  كشجي  

ق بالتيحيب والمياقة األمػر التي تتعم   دت عمى كل  يا لمشطاـ والقانػف والتختيب، وشج  دت بحب  تسي  
خفت القانػف وأصػؿ التيحيب. كسا عُ  السبتجئات حبَّ . وقزت سيخات شػيمة لتمقيغ واليشجاـ الخارجي  

 خاذ السػقف السشاسب في الطخؼ السشاسب. وذكائيا السفخط، وات   بجخأتيا السجىذة وإقجاميا البصػلي  

ميل إة الػزيخ سع رئيذ الجسيػري  ااه بجىا إي  بختبة فارس، وقم   لحا، فقج نالت وساـ األرز الػششي  
 ؾ.ة آنحاالبيصار وزيخ الرح  
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ة ىشاؾ. لصمبات الجالية المبشاني   ة إلى أوستخاليا تمبية  ة واإلنداني  ت نذاشاتيا ومذاريعيا الخوحي  متج  إ
ذ ىشاؾ عج  1967 العاـوغادرت ثالث راىبات أرض الػشغ  ع المغات الثالث: ة مجارس تعم  ، وأس 

 ة.ة والعخبي  ة والفخندي  نكميدي  اإل

ـ  تػل   ة سشة وأحدشت انتقاء السدتذارات، وضبصت األعساؿ اإلداري   12ة ج  ة مالخئاسة العام   ت ميا
 .1973 العاـيا جة الصخيق إليجاد خمف ليا في الخئاسة. وانتقمت إلى جػار رب  ة مسي  والسالي  

 (3333-3311ميل نرر )إة ماري الرئيدة العامّ  األمّ  - 8

مشح شفػلتيا مطاىخ الشجابة  مارت، وبجت عمييا األـ   ة عمى يج  حياتيا الخىباني   ـ  بجأت ىحه األ
ة صعبة حيث ة في ضخوؼ أمشي  ست مشيا زماـ الجسعي  ة، وتدم  دة في الجسعي  أصبحت راىبة مسي   والحكاء، ثع  

أعمغ السصخاف يػسف مخعي شيادة  بيحه األـ   ة. وفي ترخيح خاص  ة دمػي  بجأ لبشاف يجخل في حخب أىمي  
فاني قجرتيا ونطختيا إلى البعيج )إلى السدتقبل( تياس ومغ األـ  دة اسسيا دة فقاؿ: "لقج أخحت مغ السؤس  مسي  

تيا، ومغ ظ روحاني  مارت عشجارؼ حكستيا، ومغ األخت كمػتيمج الحػي   جػزفيغ قجاستيا، ومغ األـ   ومغ األـ  
ذلظ فقج  األخت فيمػميغ أبي صعب نذاشيا، ومغ األخت مارؼ مادليغ بدتاني رصانتيا. وفػؽ كل  

 بيخجة. ة مغ كل  ة الخالي  ة ضسيخىا، وحكستيا في اإلدارة، وحياتيا الشدكي  دت بذفافي  تسي  

 خغعبالد. و بائذ أو مذخ   ع لكل  الحشػف، الستأل   خػاتيا وجو األـ  أمت بيغ ميل نرخ قج مث  إمارؼ  فاألـ  
في ديخ ية األجياؿ، وقزت معطع حياتيا خ، فكانت مخب  ات الجديسة في عسخ مبك  ت السدؤولي  يا تػل  أن   مغ

، ومذيخة في مجمذ 1973-1945سشة  28سة لسبتجئات شيمة بتجاء، وكسعم  كسداعجة في اال ال  عبخيغ أو  
 ة في تدييخ أمػر الخئاسة.كاؿ عمى العشاية اإلليي  ات   كل   مطيخة   ،1991-1973اإلدارة 

دت عمى وشج   ة في مجابية الرعاب والعقبات السختمفةبتقػاىا وإرادتيا الحجيجي   ادت أيز  لقج تسي  
أخت واألخح بخأييا إذا  ت بإصغائيا العسيق لكل  ة حيث تحم  ة األخػي  ج بالقػانيغ، وعمى السحب  ضخورة التقي  

ة وما رافقيا مغ تيجيخ ومجازر فتحت ة المبشاني  أثشاء الحخب األىمي  في احتخاـ. و  ، وبكل  اوججت ذلظ مالئس  
دة قج شبعت ثالث صفات مسي   إف  ار لرفاتيا يسكغ القػؿ خيغ وإغاثتيع. وباخترأبػاب الجيخ لشججة السيج  

 تيا:شخري  

 صفاء الزسيخ، 

   حشاف األـ، 

 حكسة القائج.  

صالتي في  :ووضع كتاب اييا الخاىبة يػمي  وفي بجاية عيجىا أعيج الشطخ برالة الفخض التي تؤد  
الثاني. ومغ  الفاتيكاني   رات السجسعة مقخ  وصيغت القػانيغ صياغة ججيجة مدتػحاة مغ روحي   ،الكنيدة
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ىحا الجيخ الحؼ يحكي بفخامتو  ،كدخواف–" في فتقا جة الجبلسيّ مذاريعيا السعخوضة بشاء دار " أىع  
 ة.عاتيا السدتقبمي  وروعتو عطسة تصم  

قمبيا، وقج صجمتيا رؤية بعس  فيىحه السذاريع التي أدخمت الدعادة والفخحة العارمة  أف   ال  إ
في بحسجوف وحارة حخيظ وكفخسمػاف ورمحاال  ة  الحخب، وخاص   فيت و أقفمت أو احتم  األديار قج دم خت أ

رت مغ القرف، مغ السدتذفى دات التي تزخ  ة وبيت الجيغ وكثيخ مغ األديار األخخػ والسؤس  والجي  
ب نصمياس والدلقا وشخابمذ والبتخوف وديخ العائمة الحؼ أصيأ)الجعيتاوؼ( إلى مجارس بيخوت و  المبشاني  

 ازادتيا عدم   بلقمبيا  فيجخل اليأس إصابات مباشخة في كشيدتو الخائعة الجساؿ. ولكغ  ىحه الرجمات لع تُ 
 يات.عمى مجابية التحج   اوترسيس  

 بختبة فارس. جة مشى اليخاوؼ الخئيدة األولى وساـ األرز الػششي  جتيا الدي  قم   1992 في العاـ

 (3333الدادسة ) ةجيمبرت فارس الرئيدة العامّ  األمّ  - 5

اليػبيل  1995عاـ الة ؿ واليتيا أحيت الجسعي  شػا، و 1991عاـ الة مياميا ت الخئيدة العام  تػل  
ف أة الثانية بأمل ورجاء، بستقباؿ األلفي  ستعجادات الة، وفي ىحه الفتخة بجأت االلتأسيذ الجسعي   السئػؼ  

 تحسل معيا تباشيخ الخيخ والدالـ.

يات العاـ جيمبخت ومجمذ إدارتيا بأعزائو األربعة تعسل لسجابية تحج   ألـ  في ىحه األجػاء بجأت ا
ة ليحه الجسعي   ذ" البار  لفيغ، مع العـد الرادؽ عمى إكساؿ السديخة وتحقيق األىجاؼ التي رسسيا "السؤس  أ

 البصخيخؾ نرخهللا صفيخ والدادةلبشاف، وتعسل بتػجييات غبصة  اليادفة إلى خجمة أبشاء لبشاف كل  
ة مغ خالؿ تػفيخ التخبية ق بخجمة العائمة المبشاني  ما يتعم   في ة  ات الصائفة، وخاص  أبخشي   األساقفة في كل  

 ضمة.اشا عمى مبادغ الجيغ الفتبيالرالحة لذب

ة أصيمة ة رىباني  ة مديحي  ة تقـػ عمى حياة روحي  جيمبخت في إدارة شؤوف ىحه الجسعي   سياسة األـ   إف  
ة والفقخ ة، روح السحب  ، أؼ روح تتسيع السذيئة اإلليي  تياوروحاني   سةالعائمة السقج   ةىي صػرة عغ روحي  

يذ يػسف القائسة عمى اإليساف والعسل الرامت، ج، وشاعة القج  بغ الستجد  ة االوالصاعة والعسل، روحاني  
 . 32ل مخيع في بيػتشاوتقب  

بعس األخػات وبسذاركة خبخاء ة مغ قبل جيمبخت انتيت صياغة قػانيغ الجسعي   في عيج األـ  
لشذاشاتيا. فالدشة األولى  في عيجىا، ووضعت بخنامج عسل سشػؼ   نيائي   بػجو  يغ، وشبعت مختر  

ة محب   ة  ة وخاص  دع بالعصف والسحب  ت الخاىبات عمى العسل الست  وحث   "ةالسحب  "لعسميا  ااختارت عشػان  
ا الدشة ز. أم  ة التي عاممشا بيا السخم  كالسحب   اتسام   اوال شخوش   اة التي ال تعخؼ حجود  القخيب. ىحه السحب  
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ة. صالة فعمي   عسل مغ أعساليغ   ف يكػف كل  أدت عمى األخػات ة الرالة" وشج  الثانية فكاف عشػانيا: "سش  
ق بالدشة ما يتعم   ة عشج هللا. وفيسة مخضي  فعل صالة، وذبيحة مقج   واحجة مشيغ   كياف كل   وبالتالي يرح  

ى تكػف ة والرالة حت  ة عمى السحب  ىحه الخسالة السبشي   ،فقج اختارت ليا عشػاف:"سشة الخسالة" 33الثالثة
ة تتػؽ إلى امتالؾ السديح لقمبيا ة في جػىخىا وأىجافيا وأبعادىا. وبالسحب  السكخ سة حياة رسػلي   حياتيغ  

خجمة القخيب بػداعة وتػاضع أثشاء قياميا بفي د أخت أف تعسل بتجخ   ر رغباتيا، وبحلظ تدتصيع كل  فيحخ  
 . 34قمب

شعاعيا عمى إمة بقجاسة الديخة و ا الدشة الخابعة فيي سشة "اليػبيل" أؼ سشة القجاسة الستسث  أم  
الخئيدة يجب أف تكػف ىحه الدشة  في رأؼيا تعيجه إلى اليشابيع. فاآلخخيغ، وىي نعسة عمى اإلنداف ألن  

جيج العيج عمى األمانة لمخوح القجس، مع الحفاظ عمى مبادغ سشة تج ال والرالة وىي أيز  مميئة بالتأم  
 . 35البداشة والفخح والسذاركة

، دعت فييا لمعػدة إلى تا في كمسة افتتاح اليػبيل السئػؼ  تيا قج تجم  ة األـ جيمبخت وروحاني  روحي   إف  
، "رجل العنايةظ الحؼ دعتو "ي  البصخيخؾ الحػ  ذ البار  بالسؤس   ال  اليشابيع، يشابيع الرفاء واألصالة فأشادت أو  

د ست التجخ  فاني تعم  تيومغ الخئيدة اس ،ى الذيادةروزالي استقت روح اإلقجاـ حت   ومغ الخئيدة األولى األـ  
 تي" ."هللا وجسعي   :ة في تتسيع الػاجب ضسغ شعارالسصمق واإلدارة الحجيجي  

أعجبت فمارت  األـ   أم افي العصاء. و  ياجػزفيغ فقج بيختيا بتقػاىا ووداعتيا وسخاء كف   ا األـ  أم  
مارؼ إميل  ا األـ  ة واإلتقاف في العسل. أم  نفتاح والفصشة والجق  بخزىا رحابة الرجر واالأبسدايا عجيجة لجييا 

 مة كمستيا إلى كل  يت في مقج  كسا تػج   ،ة والعشاية بالفقيخفاعتبختيا رمد الحكسة واإليساف السقخوف بالسحب  
 .كميل البخ  إت شػشيا وقج أعج  ليا د الحدغ، وأتس  أخت جاىجت الجيا

ما حباىا هللا بو  ج بالحفاظ عمى ىحه الػديعة بعػف الخوح القجس، وبكل  جيمبخت تتجد   رسالة األـ   إف  
التػاضع والفقخ  ة  ة وخاص  ة رىباني  ة كالعمع والحكاء والػداعة، ومغ صفات روحاني  مغ صفات إنداني  

 ة تحث  ة التقي  ة الخضي  ة. ومغ خالؿ ىحه الذخري  اإليساف والخجاء والسحب   :ةي  والتقػػ، ومغ صفات إلي
 . س حياتيغ  أخػاتيا عمى أف يحفطشيا خسيخة صالحة في العقل والقمب والخوح فتقج  

 خاتـمة
لياس إديا البصخيخؾ ات ومؤس  سة الساروني  ة راىبات العائمة السقج  ىحا البحث السػجد حػؿ جسعي   إف  

رت نفديا الحتزاف ة التي خر  ة الػششي  دة الساروني  ط الزػء عمى ىحه السؤس  جعمشي أسم  ظ الحػي  
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لإليساف الػاعي  ب العمع، والسخضى واليتامى والسعػزيغ ومغ مختمف الصػائف، كسا كانت معقال  شال  
دة مغ مؤس   ل  ديخ مغ أديختيا، وك ة الشبيمة. وأصبح كل  الشاضج السدي غ بالفزائل الدامية والقيع السديحي  

ة والتػاضع واإليساف والتزحية. مشيا أنػار الفزائل، وشعمة السحب   ة تذع  ة ووششي  داتيا مشارة  روحي  مؤس  
سمظ مشح نعػمة أضافخه شخيق الفزيمة التي  ذ بار  دة نذأت عمى أيجؼ مؤس  وىحا ليذ بكثيخ عمى مؤس  

و إلى عتبة القجاسة التي انتقالو إلى جػار رب  الحؼ ولج وتخعخع فيو، ليرل عشج  غخفيا مغ البيت الػالجؼ  
 اديغ واألبخار إلى جانب شخبل والحخديشي فيربح لشا بحلظ شفيع  القجي   في مراؼ   انأمل بأف نججه يػم  

 في الدساء. اججيج  
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