َّ
الدنة عؼ دار المذرق
مجمة إلكترو َّنية ترجر َّ
مرتيؼ في ّ
العجد الثاني عذر ،حزيران 8134

الحؽيغ
إلياس
ّ

المارونيات
المبنانية
المقجسة
جمعية راىبات العائمة
مؤسس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجكتؽرة لينجا رزق

*

مقجمة
ّ
يعتبخ البصخيخؾ إلياس الحػيظ مغ الشخبة السسيدة في

تاريخ لبشاف الحجيث والسعاصخ ومغ تاريخ الكشيدة السارونية

نطخ إلى األعساؿ البارزة التي حققيا عمى صعيج الػشغ
ا
والكشيدة ،وىػ مغ األحبار القالئل الحيغ بخزت أسساؤىع
ساشعة في تاريخ الكشيدة السارونية ،ذلظ ألنو وضع كل
شاقاتو السادية والسعشػية والالىػتية في خجمتيا .كسا يعتبخ

شخرية وششية بامتياز ،إذ بخزت عطستو في الحقبة التي
تػلى فييا مدؤولية الدجة البصخيخكية عمى أكسل وجو إذ انفتح
بججية ومرجاقية عمى كل مكػنات الػشغ ما جعمو يحػؿ
بكخكي إلى صخح وششي تمتقي فيو الذخريات الدياسية
والخوحية والػفػد الذعبية التي اعتادت أف تؤـ ىحا الرخح في

الطخوؼ واألزمات السريخية ،فيالقػف مشو التخحيب واالحتخاـ

وال عجب إذا قمشا إف السػاقف التاريخية والػششية التي أعمشيا

ومؤسس جمعية
البطريرك إلياس الحؽيغ
ّ
المقجسة ()3313-3481
راىبات العائمة
ّ

كثيخ مغ وشأة السآسي التي عاش في ضميا المبشانيػف عمى مجػ أكثخ مغ عقجيغ
ا
عمى السأل قج خففت
مغ الدمغ .خاصة وأنو فتح أبػاب بكخكي لجسيع السحتاجيغ الحيغ وججوا لجيو كل عصف وأبػة وحشاف.
وعشجما ضخبت السجاعة لبشاف في الحخب العالسية األولى وذىب ضحيتيا عذخات األلػؼ مغ المبشانييغ،

عسج ىحا الخجل الكبيخ إلى إقامة أفخاف يػزع عمييا الصحيغ مجانا لسداعجة الجياع والسخضى والعاجديغ.
إف ىحا البحث يخكد عمى نقصتيغ أساسيتيغ:

األولى :شخرية البصخيخؾ مشح شفػلتو حتى سيامتو كاىشا فأسقفا فبصخيخكا ،وأبخز اإلنجازات التي
ص ُعج الجيغ والدياسة واالجتساع ومعالجة السعزالت األساسية التي حرمت في أيامو،
حققيا عمى ُ
وخاصة قزية إشعاـ الجياع ودفغ السػتى السكجسيغ في الذػارع ليذ ىشاؾ مغ يجفشيع تحت التخاب ،ما
* أستاذة في التاريخ الحجيث والسعاصخ.
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جعمو يفتح أبػاب مخازف السؤف في الرخح البصخيخكي لمتخفيف مغ حجة ىحه الكارثة السعيذية والرحية
وذلظ في أثشاء الحخب العالسية األولى .ىحا باإلضافة إلى السذكمة التي حرمت بيشو وبيغ جساؿ باشا

َّ
ولكغ العشاية اإلليية قج أنقحتو مغ مخالب ىحا الحئب
الحؼ كاف يخصط إلعجامو او لشفيو مغ البالد.

الكاسخ .واستسخ في سياستو لخعيتو خاصة ،ولسعالجة القزايا الػششية عامة ،بسا في ذلظ تشطيع عالقاتو
بالفخندييغ وبالسمظ فيرل الحؼ كاف يصسح إلى إنذاء حكػمة عخبية في لبشاف مػالية لو.
الثانية :ىحه الشقصة ستأخح الحيد األكبخ مغ ىحا الشز فيي اإلنجاز الحؼ حققو البصخيخؾ عمى
الرعيج الجيشي مغ حيث إبخاز دور السخأة ،ومقجرتيا عمى تحسل أعباء مدؤوليات جديسة ومريخية في
تاريخ الكشيدة والػشغ .ومغ ىحا السشصمق أسذ "جسعية راىبات العائمة السقجسة السارونيات".
في ىحا الذق مغ البحث سشتصخؽ إلى شخح الجوافع والخمفيات التي دفعت البصخيخؾ الساروني إلى

اإلقجاـ عمى ىحه السحاولة الدابقة لعرخىا في أيامو واألىجاؼ التي سعى إلى تحقيقيا مغ خالليا عمى
ص ُعج الجيغ والتخبية ومعالجة السذكالت اإلندانية واإلجتساعية واالقترادية ،وخاصة مغ جية اإلعجاد
ُ
لتأسيذ عائمة مديحية مسيدة مشدىة عغ التعرب والتسييد العخقي والصائفي .كسا تػخى مشيا أف تكػف
صاحبة رسالة تبذخ باإلنجيل وتعسل عمى نذخ القيع السديحية بيغ العائالت واألفخاد والسجارس وفي
الخىبانيات.
بعج ذلظ سشدمط األضػاء عمى القػانيغ الخاصة بيحه الجسعية والسخاحل التي مخت بيا ،إلى أف
وصمت إلى الريغة الشيائية كسا ىي اليػـ ،مع إلقاء نطخة تقػيسية عمييا .يزاؼ إلى ذلظ أف الجراسة
ستتابع مديخة ىحه الجسعية والعقبات التي أخحت تعتخضيا بعج أشيخ قميمة عمى تأسيديا ،وأبخزىا أف
الستبتمة أورسال لحػد قج تخاجعت عغ ىبتيا لجيخ مار يػسف إلى البصخيخكية ،ما اضصخ الخىبشة لمتفتير
أخيخ في عبخيغ .إال أف العقبة األشج إيالما قج تجدجت باستذياد األـ
ا
عغ مقخ آخخ ،حيث استقخت

الخئيدة العامة والسؤسدة روزالي نرخ ،مع التصخؽ إلى بعس وقائع الجخيسة.

أما عمى صعيج إنجازات ىحه السؤسدة فشذيخ إلى انرخاؼ ىؤالء الخاىبات إلى االىتساـ بالذؤوف
الرحية كالسياتع والسدتذفيات ،والسؤسدات التخبػية وخاصة مغ جية فتح السجارس السجانية والخاصة.
وفي الشياية سشختع مػضػعشا بفرل خاص عغ الخئيدات العامات المػاتي عقبغ الخئيدة العامة
السؤسدة روزالي ،وبمغ عجدىغ ست رئيدات عامات مع اإلشارة إلى أبخز إنجازات كل واحجة مشيغ،
وإلقاء نطخة تقػيسية بػجو عاـ عمى عيج كل واحجة مشيغ ،وعمى مػضػع الجراسة ككل.
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األول
الفرل ّ
الحؽيغ وأبرز إنجازاتو
شخرية
ّأواًل:
ّ
ّ
أ  -مؽلجه ونذأتو
ولج في بمجة حمتا  -قزاء البتخوف العاـ  ،1843والعاـ  1851دخل مجرسة يػحشا ماروف في

كفخحي  -قزاء البتخوف أيزا .والعاـ  1859دخل إكميخيكية غديخ ،وضل يتابع دروسو فييا حتى العاـ
 1865حيث أرسمو البصخيخؾ بػلذ مدعج إلكساؿ دروسو في روما في مجرسة نذخ اإليساف السقجس،
وضل ىشاؾ حتى العاـ .1871
بعيج عػدتو إلى لبشاف حامال شيادة السمفشة في الالىػت ،وبتشػيو صادر عغ رؤسائو ،دوف عمى
الئحة الذخؼ إلى جانب اسسو بالمغة الالتيشيةJuvenus ad maiora natus :

1

أؼ "وفتى ولج لمعطائع" وانرخؼ حاال إلى مسارسة الػعع والتبذيخ والخياضات الخوحية.
الحؽيغ كاىانا
ب-
ّ
بعج عػدتو مغ روما درس سشتيغ في مجرسة كفخحي ،غارسا في نفػس تالمحتو التعبج لمعحراء .وفي
العاـ  1871تقبل الجرجة الكيشػتية في  5حديخاف يػـ عيج العشرخة ،ولكغ شيختو الػاسعة السديشة بالقيع
وعيغ محاميا لذؤوف
والفزائل السسيدة قج تخامت إلى مدامع البصخيخؾ مدعج فعيشو أميغ سخ لمبصخيخكيةُ ،
الدواج في السحكسة البصخيخكية شيمة  18عاما قزاىا بالعسل بججية وتجخد وأمانة.2

الحؽيغ مط ارانا
ج-
ّ
في  28نيداف  1891انتخب السصخاف يػحشا الحاج بصخيخكا فانتجب الحػيظ مسثال لو لديارة

األعتاب الخسػلية ليحرل لو عمى درع التثبيت .فسثل لجػ البابا الووف الثالث عذخ الحؼ مشحو بخكتو

مثشيا عمى تعمق الكشيدة السارونية بخوما .كسا كمفو بالقياـ بالتفاوض مع السدؤوليغ ىشاؾ إلعادة فتح

السجرسة السارونية في روما التي كاف نابميػف قج وضع يجه عمييا يػـ دخل روما فاتحا العاـ ،1798

فأقفل مجرستيا وباع أمالكيا وشخد تالمحتيا .فشجح بسيستو عمى أكسل وجو وأدخل البيجة في قمب
1

2

المؤسدان الياس الحؽيغ
أسعج داغخ ،بطاركة المؽارنة ،السصبعة الكاثػليكية ،بيخوت  1957ص111-119؛ إغشاشيػس سعادة،
ّ
ويؽحّنا حبيب ،ص ،56-54مغ محاضخة ألقيت في ديخ العائمة في عبخيغ في  28أيار .1995
بػلذ إميل سعادة ،المنارة  ،1995العاـ  ،36محاضخة ألقيت في مجرسة تشػريغ ،في  14أيار  ،1995ص 18بعشػاف" :وجو
البصخيخؾ الحػيظ الكشدي".
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البصخيخؾ ،وخاصة بعج أف حرل عمى  8مشح لصالب مػارنة ليجرسػا في معيج ساف سػليبذ في باريذ.
وتسكغ أيزا بفزل االتراالت الحثيثة والجادة مغ تأسيذ كشيدة سيجة لبشاف في باريذ العاـ 1914
وىحا ما أعاد الخوابط الجيجة بيغ لبشاف وفخندا إلى سابق عيجىا.
وتحقيقا ليجؼ الحرػؿ عمى  51ألف فخنظ إلعادة فتح السجرسة السارونية في روما ،قاـ بجػلة
عمى السجف الفخندية ثع تػجو إلى سػيد اخ لسقابمة اإلمبخاشػر الفخندي فخاندػا األوؿ ،وفي شخيق عػدتو
إلى الػشغ "عخج عمى األستانة ليذكخ الدمصاف عبج الحسيج عمى إعفائو البصخيخؾ الساروني مغ فخماف
االعتخاؼ بدمصاتو البصخيخكية مغ الدمصاف العثساني.3
خجـ الحػيظ لبشاف والكشيدة السارونية شيمة حياتو ،والحجيث عشو يصػؿ ويتذعب حػؿ أبعاد

نذاشاتو التي ال حج ليا في الػششية والدياسة واالجتساع والذؤوف الكشدية والخوحية واإلندانية.4
ريركا
د-
الحؽيغ بط ا
ّ

تػفي البصخيخؾ يػحشا الحاج ليمة عيج السيالد  ،1898فعقج األساقفة مجسعا خاصا النتخاب

بصخيخؾ ججيج لمصائفة ،فانتُخب السصخاف إلياس الحػيظ بصخيخكا في الجمدة األولى في  6كانػف الثاني
 ،1899وعمى الفػر اختط لشفدو أسمػبا إندانيا وحازما في الػقت نفدو ،ومغ األمػر الججيجة التي
اعتسجىا لعيجه :السائجة البصخيخكية السذتخكة التي كانت معمسا مغ معالع العير السذتخؾ الحؼ كاف يخفع

شعاره حيث كاف يذتخؾ فييا كل الستػاججيغ في الرخح مغ رجاؿ ديغ وعمسانييغ ،بسغ فييع الكبار

والرغار .وشسل كل مخؤوسيو بخعاية تجدج العصف ،والحشاف ،كسا اىتع بسسارسة الصقػس الجيشية
كالقجاديذ والرػـ وتداعية السيالد ورتبة اآلالـ ودرب الرميب .كسا بحؿ عشاية كبيخة إلقامة رياضات
روحية لألساقفة والسصاريغ في الكخسي البصخيخكي ،وخز العحراء مخيع بتكخيع خاص في صمػاتو
ومطاىخ عبادتو ليا ،فكاف يتمػ يػميا مدبحة الػردية ويذارؾ بإقامة زياح ليا ،وأخح يشدق مع القاصج
الخسػلي إلقامة محبح ليا في حخيرا .5أبخز إنجازاتو:
 تذييج كشيدة السقخ الريفي العاـ  1913حيث تحػلت إلى قرخ فيسا بعج وسساه" :ذكخػ ججيجة
قشػبيغ" وجخ إليو السياه الغديخة مغ أراضي الجيخ حيث تحػلت األراضي البػر القاحمة إلى حجائق
وجشائغ غشاء.
 تػسيع أمالؾ بكخكي واسترالح األراضي القاحمة فييا بعج أف جخ إلييا السياه مغ درعػف فأصبحت
زخ خربة.
مداحات ُخ ا

3
4
5
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 تػسيع أمالؾ بكخكي واسترالح األراضي القاحمة فييا بعج أف جخ إلييا السياه مغ درعػف فأصبحت
زخ خربة .
مداحات ُخ ا
 إنفاؽ مبالغ شائمة لتدييغ كشيدة الرخح في بكخكي حيث تحػلت إلى تحفة فشية وأصبحت مغ أعطع
كشائذ لبشاف بفزل عسل ابغ أختو الفشاف يػسف الحػيظ.

 تفقجه لألبخشيات التابعة لو في أثشاء انتقالو إلى السقخ الريفي في الجيساف أو بالعكذ مغ الجيساف إلى
بكخكي ،إذ اعتاد أف يدور القخػ التابعة لو ،ويصمع عمى ىسػميا ومذاكميا السختمفة وخاصة مغ

الشاحية الخوحية ،وكاف يعسل عمى إيجاد حمػؿ ليا ولمسذكالت السادية أيزا.
 إىتسامو بالسجرسة السارونية في روما كسا مخ معشا سابقا .
 إعصاؤه أىسية خاصة بسػارنة االغتخاب وتتبع أخبارىع .ومغ ىحا السشصمق أنذأ مصخانية في مرخ بشاء
عمى شمب السػارنة ىشاؾ.
أمخ
 االىتساـ بػاقع األبخشيات في الجاخل أيزا ،فبشاء عمى شمب رعايا مصخانية صيجا وصػر أصجر ا
بقدستيا إلى مصخانيتيغ مدتقمتيغ.
 مغ أعسالو الخسػلية أيزا باإلضافة إلى تأسيذ أبخشية صػر السارونية ،تحخيخ الػكاالت البصخيخكية

في باريذ والقجس ومرخ ،وأوفج مجسػعات مغ السبذخيغ إلى نػاحي أفخيقيا وأميخكا حيث أشادوا
الكشائذ والسالجئ والسياتع والسرحات ،وعدزوا الرحافة والجسعيات الثقافية في قارة أميخكا.

الرجالية
الندائية و
المحمية
ىبانيات
ّ
ّ
ّ
ىـ  -تذجيجه عمى تأسيس الر ّ
ومغ األمػر األبخز في عيجه درس ممفات تصػيب راىبيغ لبشانييغ نعسة هللا الحخديشي وشخبل

مخمػؼ مغ بقاع كف اخ والخاىبة رفقا الخيذ مغ حساليا ،كسا جخػ في عيج تصػيب األخػة السدابكييغ
الثالثة .وتججر اإلشارة إلى أف الحػيظ قج أعمغ في  11تذخيغ األوؿ  1926تصػيب الذيجاء السدابكييغ

الثالثة الحيغ ُقتمػا في دمذق ،في أثشاء أحجاث  1861الصائفية وأمخ بأف تُقاـ عمى أرواحيع احتفاالت
بكل كشائذ األبخشية البصخيخكية عمى مجػ ثالثة أياـ متتالية بيغ  12و 14أيمػؿ السشاسب عيج ارتفاع
الرميب .وحاوؿ إنذاء مجرسة إكميخيكية عامة في البتخوف ،إال أف ُنذػب الحخب العالسية األولى قج
ديخ وكشيدة في باريذ.
أجيس السذخوع .ونتيجة مداعيو الخيخة قجمت الحكػمة الفخندية إلى السػارنة ا
بعج انتياء الحخب السحكػرة جسع البصخيخؾ مصارنة الصائفة لمبحث مججدا في مػضػع إنذاء

البصخيخكية .وبعج مفاوضات استسخت حتى إلى ما بعج وفاتو تع االتفاؽ عمى أف يعيج بيحا العسل إلى
اآلباء اليدػعييغ ،فأسدػا السجرسة في غديخ .كسا نذأت إكميخيكية أخخػ شبيية ليا في مار عبجا ىخىخيا
بإشخاؼ البصخيخكية .وكانت كل واحجة مشيا تزع مئات التالمحة.
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إزاء الشقز في وجػد الخىبانيات في الجبل ،بخزت الحاجة إلى القياـ بشيزة شاممة لتصػيخ
السجتسع .ىحا باإلضافة إلى ضيػر مجسػعات مغ البخوتدتانت والكاثػليظ تخكد عمى ضخورة تعميع السخأة
الذخقية .وىحا ما خمق الحاجة إلى نداء لبشانيات يتػليغ رعاية الفتيات المبشانيات.
أما عمى صعيج إنجازاتو الدياسية فشذيخ إلى قزية سياسية ووششية خصيخة وىي أنو بعج دخػؿ
تخكيا الحخب العاـ  1915إلى جانب ألسانيا ضج الحمفاء ،استجعي البصخيخؾ إلى الجيػاف العخفي في
عاليو مغ قبل جساؿ باشا  3مخات وتسكغ بقػة شخريتو وجخأتو مغ أف يشجػ مغ اإلعجاـ أو الشفي إلى
األستانة.
بعج ثالث زيارات لمبصخيخؾ الحػيظ إلى الجيػاف العخفي في عاليو ،وكاف فييا مريخه ميجدا حتى

السػت وتسكغ مغ تدػية وضعو مع الدفاح ،فقج قاـ جساؿ باشا بديارة تاريخية إلى السقخ الريفي
لمبصخيخكية السارونية في الجيساف .وىحا ما يبيغ السكانة الخفيعة التي كاف يحتميا البصخيخؾ الساروني دوليا
ومحميا.6

وعشجما انتذخت السجاعة في لبشاف ومات أكثخ مغ ثمث الدكاف بدببيا ،أمخ عمى الفػر بفتح

مخازف بكخكي واألديخة والسصخانيات أماـ الجياع ،وسعى لتأميغ القسح والسداعجات الزخورية ليع ،كسا

بحؿ أمػاال شائمة لجفغ جثث السػتى السكجسيغ في الذػارع.

في ىحا الدياؽ أيزا وبعج أف انتيت الحخب العالسية وانجحخ األتخاؾ ،تػجو إلى مؤتسخ الرمح في
باريذ وقاد السفاوضات باسع الػفج المبشاني السػحج لتػسيع رقعة لبشاف الجغخافية مغ خالؿ "إعالف دولة
لبشاف الكبيخ".7
وقبيل عػدة السصخاف عبجهللا الخػرؼ مغ باريذ متخئدا الػفج المبشاني الثالث إلى مؤتسخ الرمح

السحكػر ،قابل في  27آب  1921قجاسة البابا بشيجكتػس الخامذ عذخ وأشمعو عمى خخيصة لبشاف القجيع

قبل  1921وخخيصة لبشاف الحجيث ،فسا كاف مغ قجاستو إال أف دوف عمييا عبارة بالفخندية ،ومسيػرة
بتػقيعو ،وقج جاءت تخجستيا:

"عذية تحقيق أماني أبشائشا المبشانييغ األعداء ،نحخص عمى تيشئتيع ونسشحيع البخكة الخسػلية بقمب
رحب" .وذلظ في  27آب .1921

6
7

8
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بصخس حخب ،ص.97
مقجمة كتاب تاريخ المؽارنة (الغالؼ
الحؽيغ
إسصفاف إبخاىيع الخػرؼ ،وثائق البطريرك
الدياسية في أرشيف بكركي مؼ ّ
ّ
ّ
الحؽيغ.
روحانية البطريرك
الخارجي)؛ خميل أبي نادر،
ّ
ّ
ي
سامي سالمة ،مف ّكرة المطران عبجهللا الخؽر  ،مشذػرات جامعة سيجة المػيدة ،لبشاف ،2111 ،ص.141-138
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وتججر اإلشارة في ىحا السجاؿ أيزا إلى الحجيث عغ عالقاتو اإليجابية بالفخندييغ وخاصة مع
السفػض الدامي في لبشاف دؼ جػفشيل ،وصادؼ أف البصخيخؾ كاف يدتعج لديارة دؼ جػفشيل ،ثع يقػـ
باالحتفاؿ بيػبيمو األسقفي ،ففػجئ بأف السفػض الدامي قج سبقو إلى السقخ البصخيخكي ليقجـ إليو واجب
التيشئة باليػبيل.9

األول مؼ أيمؽل 3381
إعالن دولة لبنان الكبير – ّ

المقجسة
جمعية راىبات العائمة
ثانيا :قؽانيؼ
ّ
ّ
ا
أ  -كتابة القؽانيؼ
بشاء عمى شمب البصخيخؾ الحػيظ بجأ البحث بػضع قػانيغ ليحه الجسعية تبيغ بػضػح واجبات
الخاىبات السشصػيات ،ليتدشى لكل واحجة مشيغ معخفة الفخض الحؼ مغ أجمو دخمت في عزػية ىحه
الجسعية ،وخاصة مغ جية تقجيذ ذاتيا وإتقاف أعساؿ البخ.

9

باخػس ،ص ،114مقالة بعشػاف "دور البصخيخؾ الحػيظ عداؼ الخػرؼ في اإلشار الػششي"  -محاضخة أُلقيت في مجرسة
شخابمذ في  16ؾ.1994 1
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ب  -دوافع كتابة القؽانيؼ
إف ىحه الخىبانية التي أسديا الحػيظ وبحؿ ليا عقمو وقمبو ،بجأت عمى الفػر مسارسة نذاشيا

الخسػلي بػجو عذػائي مغ دوف تخصيط أو تشطيع ،وبجوف بخنامج عسل واضح .فكتبت الخئيدة الثانية األـ

ستيفاني إلى البصخيخؾ شالبة مشو وضع قانػف يشطع عسميا الخسػلي .بجأ العسل بػضع القانػف األبػاف

إبخاىيع حخفػش ويػحشا الدبعمي واىتسا بتبػيبو وتشقيحو والتجقيق فيو .وانتيى العسل العاـ  1911حيث

تدمست األـ السحكػرة ندخة عغ مذخوع القانػف ،ولكشيا استسخت في مشاقذتة والتعميق عميو وإبجاء

السالحطات السشاسبة حتى العاـ  ،1911وبعج ذلظ شبعت القػانيغ بذكميا الشيائي ،ثع أعيجت صياغتيا
وثبتت نيائيا العاـ  1928وضل معسػال بيا حتى العاـ .101977
 فخض الحس عمى الخاىبات
– فخض االنتخاب الدخؼ لتأميغ حخية االنتخاب داخل الجساعات الجيخية
– ال تشتخب رئيدو إال بعج األربعيغ مغ عسخىا وبعج ثساني سشػات لشحورىا
– فخض االعتخاؼ والسشاولة أقمو مخة في الذيخ واستقجاـ كاىغ غيخ اعتيادؼ أقمو ثالث مخات في الدشة.

نتقالية ( 3311دستؽر حياة)
الندخة اًل ّ
كتبت ىحه الشدخة بعج استصالع رأؼ األخػات في أعقاب السجسع الفاتيكاني الثاني وصجور القخار
السجسعي مغ تججيج الحياة الخىبانية .وورد في ىحه الشدخة مكاف مخرز لمسذاورات بيغ الخئيدة
وأخػاتيا لمتعاوف مغ أجل إتساـ السدؤوليات السذتخكة.11

الصبعة الحالية  1992األمخ الججيج في ىحه الشدخة يتبيغ أف الخاىبات ألوؿ مخة يكتبغ قانػنيغ

ويعبخف فيو عغ حقيقة حياتيغ التي اختخنيا والتي يخدف تحقيقيا في حياتيغ الخىبانية .وألوؿ مخة يكػف
لمقػانيغ مخجع كشدي يحجد ماىية الحياة الخىبانية باإلضافة إلى تحجيج أشخىا.

تقؽيمية لمقانؽن الججيج
نعرة
ّ
إف الحالة الخىبانية ىي شخيق لمحياة السذتخكة في مؤسدة معيشة تثبتيا الكشيدة ،وفييا يتبع

السؤمشػف السديح بفعل الخوح القجس اتباعا أشج التداما ،فيتخحونو معمسا ومثاؿ القجاسة ويكخسػف ذواتيع

نحر عسػما الصاعة والعفة والفقخ ،ومسارستيا بحدب الفخائس تحت قيادة
عمى نحػ ججيج وخاص بشحرىع ا

 185 11القػانيغ فيسا تعمق بالجسعيات الشدائية.
11
مخسػـ تثبيت البصخيخؾ إلياس الحػيظ .1928
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رئيذ شخعي ،متخميغ عغ العالع وعاكفيغ كميا عمى اكتداب كساؿ السحبة في خجمة هللا ألجل بشاء
الكشيدة وخالص العالع كعالمات تشبئ مدبقا بالسجج الدساوؼ.12

أما السسيد في ىحا القانػف فيػ أنو أعصى الخئيدة العامة حق قبػؿ الشحور ،ىحا الحق الحؼ كاف

مغ سمصة البصخيخؾ وىشا ال بج مغ إلقاء نطخة تقػيسية إلى ىحا القانػف بريغتو األخيخة.13

ّأواًل :مغ حيث الذكل او الريغة (الرياغة) والفرل بيغ كل مادة وأخخػ مغ مػاده ،واستحجاث
كتاب التشفيح ،ىحا العسل كتاب الرسؽم ،وجعل لكل مادة تتعمق بسقػمات الحياة الخىبانية أساسا الىػتيا،
وكتابيا ،ومتصمبات قانػنية ،مع تخؾ السجاؿ مفتػحا لتحقيق مبادرات فخدية تدعى إلى تصػيخ كل فخد
بحدب تصمعاتو الخوحية.
ثانيا :مغ حيث التحػيخات والتعجيالت القانػنية ،جخػ اتباع معصيات الحق العاـ ومبادئو والحؼ بجأ
ا
العسل بو مشح العاـ .1991
ثال اثا :تػجيت القػانيغ بػجو أوضح إلى الكشيدة الجامعة وإلى السجتسع وإلى الخجمة الخسػلية،

واالنفتاح عمى مذكالت عالع اليػـ ،والدعي مغ أجل التزامغ اإلنداني ،كسا أخحت بعيغ االعتبار
معصيات العمػـ اإلندانية التي يسكغ أف نذعخ بيا كخميقة شفافة تذسل معطع القػانيغ.
ابعا :يتسيد متغ الشز بأنو يحخخ بالسخاجع اإلنجيمية خاصة والكتابية عامة.
را
خامدا :يبجو مغ خالؿ صياغة القػانيغ ىحه أف الشرػص الكشدية ال تغيب عغ مزسػنيا ،وكحلظ
ا
تػجييات الكشيدة.
سادسا :إف استخجاـ كتب التشذئة  Ratio institutionsيتػخى تػلي مدؤوليو االىتساـ بأساليب
ا
التشذئة الحجيثة بكل ما تحػؼ مغ مقػمات إندانية ونفدية ،وأنتخوبػلػجيو ،ومقػمات الىػتية وكتابية
وقانػنية تغصي معطع وجػه الحياة الخىبانية ومطاىخىا ،باإلضافة إلى االىتساـ الحثيث بالعمػـ األكاديسية
والسيشية .وىحا الكتاب وضع قيج االختبار مشح العاـ  ،1992وسيعخض عمى السجسع العاـ قبل الترػيت
عميو.
إف ىحه الريغة الججيجة تؤلف وحجة متكاممة كسا أف الجسعية مػحجة ومتكاممة لتكػف جدسا كشديا
متحجا بالسديح ،تعسل في خجمتو وتتتمسح لو.
وفي شخحشا مفيػـ الحياة الخىبانية التاريخي يسكغ القػؿ :ال عذػائية وال فػضى في الحياة
الخىبانية ،بل ىي "عسل مؤسدي" وال عفػية في األىجاؼ والتصمعات السدتقبمية .والحياة الخىبانية ،بتعبيخ
12
13

قانػف  - 411ص ،191قػانيغ جسعية راىبات العائمة السقجسة السارونيات ،إعجاد األخت كمػتيمجيبة.
القانػف  ،418البشج  2الستعمق بالحق العاـ ،ص.191
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أدؽ ىي "مػىبة الخوح" ولكغ ذلظ ال يعشي أنيا مػىبة كاممة مصمقة ،بل ليا مذاكميا وتعقيجاتيا
واحتياجاتيا وبيئتيا الخاصة.
إف إعادة كتابة ىحه القػانيغ وصياغتيا ثانية في ضػء تحخؾ كشدي معتسج عمى زخع في

الشرػص ،وتبجؿ في شكل السجتسع السعاصخ ،ىي نجاءات صخيحة لشا لمقياـ بسدؤولياتيا الزخورية عمى
ىحا الرعيج ،وىي حتسية روحية وتاريخية أُخحت بعيغ االعتبار في أثشاء صياغة ىحه القػانيغ .ألف

ؽ
الر ُعج .لحا ،فإف
مجتسعشا متعجد الحزارات واالنتساءات ومسد  ،تتجاذبو تيارات متشاقزة عمى مختمف ُ
حياتشا الخىبانية القائسة والسعيػشة ،وشيادتشا اإلنجيمية ىسا السحظ ،وعمى أساسيا تطيخ الكمسة الفرل،
ويربح بالتالي سيال الحكع عمى مجػ مصابقتشا ليحه الحياة سمبا أـ إيجابا.
الخزاء العطيع بسػت مؤسدو راىبات العائمة السقجسة.14

14

 33ص.192
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الفرل الثاني

رونيات
وجمعية راىبات العائمة
الحؽيغ
البطريرك
ّ
المقجسة الما ّ
ّ
ّ

المارونية بيؽبيميا الخمديؼ في خجمة الجالية المبنانية
المقجسة
احتفال جمعية راىبات العائمة
ّ
ّ
في أستراليا (تذريؼ األول )8131

المقجسة
جمعية راىبات العائمة
مؤسس
ّأواًل:
َّ
ّ
ّ
الحؽيغ ّ
الجمعية
خمفيات تأسيس
ّ
أّ -
أسذ الحػيظ ىحه الجسعية لمعشاية بتيحيب البشات وتثقيفيغ وبحؿ مغ أجل تشفيح ىحا السذخوع مغ
مالو الخاص مئة ألف ليخة عثسانية ذىبا ،باإلضافة إلى تبخعات السحدشيغ في لبشاف وفخندا ،وعشج مساتو
كانت ىحه السؤسدة قج ضيخت إلى الػجػد بػجو نيائي ،وتعجدت مجارسيا في سػريا ولبشاف وأوستخاليا،
11

وأعصت نتائج باىخة في مجاالت التخبية واألخالؽ والجيغ .وىحا ما جعل الحػيظ يغادر ىحه الجنيا قخيخ
الرعج.
العيغ باإلنجازات التي حققيا عمى مختمف ُ

ومغ غخيب الرجؼ أنو قبل مائة عاـ مغ إعالف البابا واألمع الستحجة "سشة العائمة" ثع "سنة المرأة"

كاف الحػيظ يعسل عمى تأسيذ جسعية يدسييا جسعية العائمة ،غايتيا تشذئة الذبيبة وخاصة الفتيات عمى
القيع والسبادغ الدامية .إنو فعال "نبـي" كدسيو.
ّ

الجمعية
ب  -ظروف وًلدة
ّ
آمغ الحػيظ بأف ما يقػـ بو في إدارة ىحه الجسعية ىػ بتكميف مغ الخوح القجس .وكاف عمى ثقة أنو
بعج مغادرتو العالع ستػاصل عسميا تحت نطخ العشاية اإلليية بتجبيخ رباني ،لشذخ تعاليع اإلنجيل عمى

أيجؼ قافمة عحارػ العائمة السقجسة ،تديخ مثقمة بالسدؤوليات الجداـ لسجابية حاجات العرخ وىسػمو
وآالمو ومتصمباتو ،لتخافق شعب هللا ،متكمة عمى العشاية اإلليية التي ال تدسح بأف تخزح ىؤالء السخسالت
تحت عبء األحجاث الجديسة والسدؤوليات الخصيخة .فعمى أكتافيغ وصمػاتيغ تشيس اإلندانية ،ألنيغ

يدرعغ كشػز اإلنجيل غيخ عابئات بسا يخبئ ليغ السدتقبل مغ مفاجآت.
وقج ورد في القػانيغ الججيجة ليحه الجسعية السدتػحاة مغ السجسع الفاتيكاني ومغ روحانية السؤسذ:

"تفخض عميشا الصاعة البحث الفخدؼ والجساعي عغ إرادة هللا في الرالة أو في الحػار السشده عغ اليػػ
الحاتي ،والسخكد عمى الخيخ العاـ ونجاح الخسالة .ىحه الصاعة ىي تصمع يػمي إلى إرادة هللا".

إف الخاىبة السشتسية إلى ىحه الجسعية تتسثل بالقجيذ يػسف في شاعتو ،ويكػف خزػعيا بجافع مغ
الخوح القجس وباالنقياد لخوح هللا بإيساف وسخاء .فالخاىبة في ىحه "العائمة" تدمع نفديا تدميسا بشػيا كامال
هلل لتربح ذبيحة مقجسة مخضية عشج هللا .وىي ال تخاؼ العدلة ألف "هللا معيا" .ومغ فقخىا تغشي اآلخخيغ
في لبشاف كسا في سػريا وأستخاليا ،وتجاىج في مديختيا اليػمية لتتمسح كل األمع .إنيا مكخمة هلل ،وأعساليا

أيزا يجب أف تكػف كحلظ.

إف ىؤالء الخاىبات يعذغ دعػتيغ بالتعاوف مع أسقف األبخشية وكاىغ الخعية والعمسانييغ السمتدميغ،

مجدجات روحانية السؤسذ في القصاع التخبػؼ كسا في القصاعيغ الخوحي واإلنداني ،وتعسل كل واحجة
مشيغ بخوح الكشيدة متكمة عمى هللا ،مع الثقة التامة بأف حياتيغ الخسػلية ىي مغ صمب تكخيديغ سػاء
كاف في السجارس أـ خارجيا أـ في السجتسع واألبخشية وفي السؤسدات اإلندانية.
إف عسل الخاىبة يقػـ عمى االلتداـ باألساليب الججيجة في العسل الخعػؼ الخسػلي السدتشج إلى

تػصيات الديشػدس الستسحػرة عمى التخبية وخجمة السخضى ألف الكشيدة مجعػة ألف تكػف أـ الستألسيغ
تحػشيع بسحبتيا ألنيع أبشاؤىا ،فتػاصل بحلظ رسالة اآلب اإللو .والسخأة السكخسة بكيشػنتيا وعسميا تكذف
12

حزػر هللا وتجعمو فاعال ومؤثاخ في ىحا السجتسع .والسخأة السكخسة ىي أيزا عالقة محبة اآلب لمبذخ
وحشانو .والديشػدس في ىحا السجاؿ يذخح كيف أف األنػثة ىي عالقة األزمشة اليػـ ،وىي شيادة لخجمة
الكشيدة البتػؿ واألـ .فالبتػلية تختبط باألمػمة مغ خالؿ مسارسة السشذػرات اإلنجيمية.15
وفي ىحا الدياؽ ال بج مغ تػضيح مػقف الحػيظ مغ مبجأ الصاعة لجػ الخاىبات .وقج لخز ذلظ
في رسالة وجييا إلى الخاىبات في  3آب  1925يحثيغ فييا عمى الصاعة لمخئيدة التي أرسميا هللا تعالى
بخعاية خاصة ،إنيا تعسل مغ أجل خيخ األخػات ،وخيخ الجسعية السباركة ،وتحاوؿ أف تعصييغ كل ما
مغ هللا عمييا مغ مػاىب .ويؤكج بخوح إيسانية أف إرادة هللا تػىب ليغ بػاسصة األـ الخئيدة ،ويذيخ في
مقصع آخخ إلى شاعة الخئيدة حتى ولػ لع تكغ أىال لمخئاسة.
الجمعية
ج  -تأسيس
ّ
إف فكخة تأسيذ ىحه الجسعية راودت الحػيظ مشح بجاية حياتو الكيشػتية .وقج تعدزت ىحه الفكخة بعج

جػلتو عمى القخػ الجبمية فػر تدمسو ميامو األسقفية ،والحع في أثشائيا حاجة البالد إلى التقجـ ،واعتقج
أف التقجـ يعتسج عمى التخبية ،وم ْغ أججر بالتخبية مغ السخأة؟!.
تعخؼ البصخيخؾ في قخية كفيفاف إلى الخاىبت ْيغ المت ْيغ مخ ذكخىسا (تقال) روزالي نرخ ،واستيفاني
كخدوش ،مغ جسعية راىبات الػردية مغ ناصخة الجميل ،وىي أرثػذوكدية وتتعاشى التعميع .وذلظ في العاـ

( )1893وقج أسدتا مجرسة في كفيفاف.

عشجما أُعجب البصخيخؾ بذخرية ىاتيغ الخاىبتيغ عخض عمييسا إنذاء رىبشة ندائية عمى غخار
جسعية الػردية فػافقت الخئيدة ولكشيا اشتخشت مػافقة مدبقة مغ بصخيخؾ القجس .وصادؼ أف التقى
السصخاف الحػيظ البصخيخؾ السحكػر في مجرسة البخوباغشجا وحرل مشو عمى مػافقة رسسية ليحا السذخوع،
مع مػافقة البصخيخؾ عمى إبقائيسا بترخؼ الحػيظ .ولسا عاد ىحا األخيخ مغ روما أوائل تسػز 1893

فػر بالتشفيح متكمة عمى حكسة هللا
أبمغ األـ روزالي بسا حرل بيشو وبيغ البصخيخؾ فقبمت األمخ وباشخت ا
وتجبيخه ودعع البصخيخؾ .وضيخت ىحه الجسعية إلى الػجػد (أوؿ جسعية ندائية وششية رسػلية) في 15

كبيخ بذؤوف العسل
آب  1895وكانت الػالدة في جبيل (ديخ مار يػسف) .وقج أبجت األـ روزالي اىتساما ا
الخسػلي وخجمتو.
ويعػد الدبب في اختيار ىحا السكاف إلى أف السصخاف لع يكغ يسمظ الساؿ الكافي لبشاء ديخ يكػف

مقخ ليحه الجسعية .وصادؼ أف راىبة مغ عسذيت تُجعى أرسال ىاروف أو أرسال لحػد تشتسي إلى راىبات
ا
الػردية وكانت تجسع األمػاؿ لبشاء ديخ وكشيدة ومجرسة لتعميع أوالد الفقخاء وإيػائيع .فحققت ما أرادت ،ثع
15

بذارة الخاعي (رئيذ أساقفة جبيل سابقا) مغ محاضخة القاىا في مجرسة مار يػسف جبيل في  7ؾ ،1995 2ص162-153
بعشػاف":دور الخاىبة في الكشيدة اليػـ".
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وىبت الجيخ السحكػر لمبصخيخكية السارونية .وفي  14آب  1895تدمست األـ روزالي مفاتيح الجيخ

السحكػر مغ الخػرؼ بصخس رزؽ العسذيتي ،وُقخعت أجخاس الجيخ ابتياجا بالحجث الدعيج .وتػافج الشاس
مغ مختمف أنحاء جبيل لحزػر الحبيحة اإلليية التي ت أخسيا السصخاف الحػيظ شخريا ،وجخػ احتفاؿ
كبيخ ليحه السشاسبة .وبعج االنتياء مغ ىحه السخاسع سمع السصخاف الحػيظ األـ روزالي مقاليج الخئاسة العامة

لمجسعية ف ُعيشت األخت استيفاني مداعجة ليا ومعمسة ،ودخمت عذخ بشات سمظ التعميع واالمتحاف في
مجرسة ديخ العائمة.16
الجمعية
د  -أىجاف
ّ
ىجؼ الحػيظ مغ تأسيذ ىحه الجسعية تحقيق شسػحاتو السعبخة عغ محبتو ألبشاء وششو وكشيدتو
وأبشاء شائفتو ،والسذجدة عمى اإليساف خذية عمييع مغ الزياع والتذتت واالنحالؿ الخوحي .وىحا الذعػر

الستعجد الػجػه دفعو إلى التفكيخ بتأسيذ جسعية ندائية لتحتزغ في رسالتيا الفزائل في السجتسع،
الر ُعج بغية تأميغ قياـ عائمة صمبة العػد ،عديدة الجانب تتحمى
والعشاية بتخبية الفتيات عمى مختمف ُ
بسكارـ األخالؽ والحياة الحخة السدؤولة القائسة عمى جػىخ اإليساف السديحي.
في أثشاء انيساؾ الحػيظ بتحقيق ىحا السذخوع ،ارتأػ أف يفاوض في ىحه القزية الغالية عمى قمبو
الخاىبة روزالي نرخ السشتسية إلى "راىبات الػردية" التي جاءت إلى لبشاف بغية إنذاء إرساليات فييا .وقج

جسعت العشاية اإلليية ىحيغ الذخريغ عمى درب الخيخ واإليساف والفزيمة ،وبجأ الحمع يجخل حيد التشفيح
في ديخ صغيخ في مجيشة جبيل كانت قج وىبتو إلى البصخيخكية متبتمة مغ عسذيت اسسيا أورسال لحػد.
وفي الخامذ عذخ مغ آب  1895السرادؼ عيج انتقاؿ العحراء احتفل الحػيظ في كشيدة الجيخ
السحكػر بالحبيحة اإلليية لسشاسبة التأسيذ ،وقج حزخ القجاس األـ روزالي واألخت استيفاني .وكانت
الخاىبة روزالي حجخ الداوية في بشياف ىحا الرخح الخوحي ،أؼ "جسعية راىبات العائمة السقجسة
السارونيات" .وعمى الفػر ىبت األـ روزالي إلى القياـ بأعباء ىحه السيسة متكمة عمى العشاية اإلليية
وتذجيع البصخيخؾ البار ،وأخحت تذجع الفتيات عمى الجخػؿ في ىحه الخىبانية ،وأفدحت ليغ السجاالت
الػاسعة لعير الفزائل السديحية قبل أف تدتذيج دفاعا عغ السبادغ الدامية الحقيقية ،والس ُثل الخىبانية

السسيدة .وضمت ىحه الجسعية تذق شخيقيا عمى دروب الكساؿ معتسجة عمى تػجييات الخئيدات العامات
ومجالديغ ،وتذجيع البصخيخؾ غيخ السحجود إياىغ.
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المقجسة ،مراحل التأسيس ،ص 164-163محاضخة أُلقيت في سيجني  -أوستخاليا ،في 3
جمعية راىبات العائمة
فيخونا زيادة،
ّ
ّ
شباط .1995
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المبنانييؼ
المارونيات وجمعية المرسميؼ
المقجسة
جمعية راىبات العائمة
ىـ  -العالقة بيؼ
ّ
ّ
ّ
ّ
بجأ مذخوع فكخة إنذاء جسعية الخاىبات يخاود مخيمة البصخيخؾ الحػيظ عشجما كاف يسمي عمى األب
إبخاىيع حخفػش مخاحل حياتو وإنجازاتو حيث مخ في حيشو ذكخ إنذاء جسعية راىبات تُعشى بتيحيب
الفتيات ،وىحه الفكخة الحمع كانت تيجذ ببالو مشح أمج بعيج.17
ال تتػافخ لجيشا دالئل وإثباتات قاشعة حػؿ شبيعة العالقات بيغ ىاتيغ السؤسدتيغ .غيخ أف الثابت
بحدب أرشيف كل مشيسا أنو بعج تأسيذ جسعية الخاىبات بثالثة أشيخ كاف الخئيذ العاـ لجسعية
السخسميغ يفتتح أوؿ رياضة روحية ليؤالء الخاىبات السخسالت ،وذلظ بصمب مغ مؤسديغ الحؼ كتب إلى
الخئيدة األولى لمجسعية في  29تذخيغ الثاني  1895يخبخىا بحلظ مدبقا ،وىػ األب الخػرؼ إسصفاف

قداح رئيذ عاـ السخسميغ الكخيسييغ ،ثع تػالى بعجه عجد مغ اآلباء في ىحه السيسة.
والعاـ  1911كمف البصخيخؾ األبػيغ يػحشا الدبعمي وإبخاىيع حخفػش بإعجاد قػانيشيا األولى والتي
عاد الدبعمي فراغيا ثانية وشبعت  .1931والعاـ  1918فػض الحػيظ إلى الخئيذ العاـ تخؤس
السجامع العامة لمخاىبات ،وبعجىا بعذخ سشػات وقعت بػحي مشو وبإشخافو "السعاىجة" بيغ رئيدي
الجسعيتيغ تشز عمى إسشاد اإلدارة الخوحية لمخاىبات إلى السخسميغ.18
و  -عقبات ما بعج انطالق المديرة
 العقبة األولىفيسا كانت السديخة في جبيل (ديخ مار يػسف) سائخة في شخيقيا القػيع إذا بالستبتمة أورسال التي
تبخعت أصال بالجيخ السحكػر لمبصخيخكية ،تعػد لتصالب باستخداد ممكيتو متخمية عغ اليبة ،ما اضصخ
إدارة الجسعية إلى مغادرة الجيخ السحكػر لتدتقخ مؤقتا في مجرسة بصخس شحادة في جبيل بالخغع مغ أف
بشاءىا غيخ صالح لمدكغ ،فاضصخت إدارة الخىبانية لالنتقاؿ إلى عبخيغ في البتخوف بعج إقامة قريخة

جاىد الستقخار الخاىبات فيو،
ا
لبزعة أشيخ في كفيفاف ريثسا يربح البيت الحؼ اشتخاه السؤسذ قج أصبح
وكاف ذلظ في العاـ  1896أؼ بعج حػالى سشة عمى التأسيذ.

17
18
19

19

إبخاىيع حخفػش ،دًلئل العناية الرمجانية ،مصبعة السخسميغ المبشانييغ ،جػنيو 1934 ،ص.213
ونيات ،السشارة ،ص.278-271
المبنانييؼ وراىبات العائمة
جمعية المرسميؼ
راجع مارؼ ريتا مخػؿ،
ّ
المقجسة المار ّ
ّ
ّ
إنتقاؿ الجسعية إلى عبخيغ  ،1896وبمغ عجد أديختيا العاـ  1915خسدة أديخة :عبخيغ ،جبيل ،عسذيت ،كفيفاف ،قخشبا.
ص.179
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 العقبة الثانيةتجدجت باستذياد السؤسدة األـ روزالي نرخ في  23آب  1899عشجما أقجمت فتاة لع تقبميا األـ
روزالي في عجاد الخاىبات عمى االنتقاـ مشيا بصعشيا بخشجخ برجرىا وىي نائسة في سخيخىا ،فعسجت
بجمائيا مديخة ىحه الجسعية السباركة ،وشقت بحلظ شخيقيا نحػ القجاسة.20
تػلى رئاسة ىحه الجسعية شػاؿ قخف مغ الدمغ مشح تأسيديا رئيدات عامات تشاوبغ عمى مدؤولية
إدارتيا وتشطيع مديختيا عمى أكسل وجو .وال بج مغ االشالع عمى مآثخ كل واحجة مشيغ ،وأبخز إنتاجيغ
ولشا عػدة إلى ىحا.
ز  -إستذياد الرئيدة
يػـ األربعاء  23آب  1899استذيجت مؤسدة ىحه الجسعية األخت روزالي إبخاىيع نرخ في

مشترف ليل  23-22آب ودفشت في اليػـ التالي في كابيال ديخىا السذيج في عبخيغ بحزػر السصخاف

بػلذ عػاد وكل كيشة مجيخية البتخوف وجسيػر كبيخ مغ الذعب والخسسييغ ،وكانت مطاىخ الحدف

واألسى بادية عمى وجػه السذاركيغ .وقج اشتخؾ ثالثة مجخميغ في قتميا وبصخيقة وحذية ججا .والغخيب
في دقة تشفيح عسمية القتل ىحه أف راىبة ثانية تجعى األخت صػفيا شيػاف كانت نائسة معيا في الغخفة لع
تشتبو إلى حجوث ما حرل وبالتالي لع تتسكغ مغ أف تقجـ إلييا أؼ مداعجة .وقبل لفع أنفاسيا األخيخة

أخحت ترخخ وتدتجعي الكاىغ ألداء واجباتيا الخوحية.21

فػر شيػع الشبأ السذؤوـ تقاشخت الػفػد مغ مختمف القخػ السجاورة وأعمست السخاجع األمشية

والقزائية باألمخ .أما البصخيخؾ الحػيظ فأرسل ثالثة مخاسيع فػر تبمغو نبأ الحادثة :إثشيغ إلى الخػرؼ

بصخس أرسانيػس رئيذ مجرسة القجيذ يػحشا ماروف والثالث وجيو إلى الخاىبات معب اخ عغ تعازيو الحارة

وو ِّجيت دعػات الشعي إلى القخػ السجاورة واألديار وكيشة الخعايا ،وأىل الذييجة .وفي
بالحجث الخصيخُ ،
صباح يػـ الخسيذ عقج اجتساع لمكيشة والخاىبات والشائب البصخيخكي بػلذ عػاد وكاتب األسخار

البصخيخكي القذ إغشاشيػس وىيبة لحزػر صالة الجشاز في أجػاء مغ الحدف واألسى خيست عمى أرجاء
الجيخ وأجػاء مختمف القخػ السجاورة.22

بعج أف قجـ البصخيخؾ واجب التعدية إلى راىبات ىحه الجسعية ،وأبمغيغ بأنو كمف حزخة السصخاف
بػلذ عػاد الشائب البصخيخكي لتخؤس صالة الجشاز نيابة عشو ،داعيا لشفديا الصاىخة الخحسة اإلليية ،كسا
ار.
يسشحيغ البخكة الخسػلية تكخ ا
21
21
22

مقالة األخت مارؼ ريتا مخػؿ ،ص.175-174
عجد 138
عجد .141-141
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ح  -مراسػ الجفؼ
لقج دفشت الخئيدة الذييجة في كابيال الجيخ بحدب أوامخ الديج البصخيخؾ ،وقج عاوف الشائب
البصخيخكي في مخاسع الجفغ جسيػر غفيخ مغ الكيشة والخىباف وقج ُتمي الخقيع البصخيخكي ،وبعج ذلظ ألقى
كمسة التأبيغ الخػرؼ بصخس أرسانيػس الحؼ مخ ذكخه ،ثع ابشيا ثانية الشائب البصخيخكي بأمخ مغ الديج
البصخيخؾ وشجد عمى صفاتيا ومداياىا الفاضمة وضخوؼ استذيادىا وجاء في التأبيغ :إنيا تقال بشت
إبخاىيع ولجت في القميعات بيغ  1839-1838ثع انتقل أىميا مغ القميعات إلى ججيجة غديخ وفي التاسعة
مغ عسخىا دخمت مجرسة المعازريات في بيخوت أياـ رئاسة األـ جاالس التي أسدت أديارىغ في بيخوت.
وكانت تقال مغ تمسيحاتيا األوالت ،وقزت عشجىغ مجة تدع سشػات :سبع سشػات في بيخوت واثشتيغ في

دمذق .وتسيدت في ىحه السخحمة الجراسية بالحكاء واالجتياد والتقػػ ،ودرست فييا المغة الفخندية ،فبخعت

فييا مع شيء مغ قػاعج المغة العخبية .فأحبتيا الخئيدة السحكػرة والخاىبات حبا مفخشا .وكانت الخئيدة
تعتسج عمييا في تجبيخ شؤوف الجارسات وتجريديغ .كسا عيجت إلييا أمخ تجريديغ شيمة ثالث سشػات مغ
وجػدىا عشجىا ...وفي الثامشة عذخة مغ عسخىا عشجما كانت في ديخ المعا ازريات تعخفت إلى بعس مغ

راىبات الشاصخة كغ قج زرف ديخ المعازريات وتخددف إليو بخىة .ولسا سألتيغ عغ قانػنيغ وأجبشيا أحبت

التخىب عشجىغ ،وشمبت مغ رئيدتيا األـ جاالس الدساح ليا بحلظ .فدسحت ليا .وعمى الفػر ذىبت إلى
األرض السقجسة مع اثشتيغ مشيغ بادغ ذؼ بجء وليمة عيج السيالد لبدت في الشاصخة ثػب االبتجاء .وبعج

انقزاء فتخة االبتجاء لبدت اإلسكيع .فتخىبت وبقيت في ىحه الخىبانية أربعا وعذخيغ سشة كانت فييا قجوة
صالحة في الجج والكج لخجمة مرالح الخىبانية .فدعت لتذييج أربعة أديخة في الشاصخة وحيفا ،وعكا،
وشفاعسخو بالخرػص .وقج سعت لجمب فخماف مغ والي الذاـ ببشاء ديخ في بيخوت .وقج أتت بأعساؿ

جبارة مغ خالؿ ىحه الخىبانية .وبعج أف نحرت نحورىا السؤبجة نحػ  14سشة استجعاىا السخحػـ الخػرؼ

يػسف ششػس الشاصخؼ الالتيشي لسداعجتو عمى تأسيذ رىبانية الػردية .ولجأ إلى وسائل عجيجة مع

السجسع السقجس والجيػاف البصخيخكي األورشميسي لبت شمب الخػرؼ السحكػر ،وتسكشا بفزل جيػدىسا

السذتخكة مغ تأسيذ الخىبانية السحكػرة وعاونتو في وضع قانػف ليا .وضمت تسارس مياـ الخىبانية في
ىحه السؤسدة إلى أف استجعاىا السصخاف إلياس الحػيظ إلنذاء رىبانية العائمة السقجسة كسا مخ معشا سابقا

ديخ
حيث تأسدت في  15آب  .1896باإلضافة إلى تأسيذ عجة مخسميات لخىبانية الػردية ،وأقامت ليا ا
كبيخ في القجس ،فقج أسدت  4مخسميات ل اخىبات العائمة المبشانية في عسذيت ودوما وكفيفاف وجخاف.23
ا
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مجبرو مؤامرة األخت روزالي نرر
طّ -
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تبيغ بعج التحقيقات القزائية أف القتمة ىع :اوجشي يػسف صادر ،عداؼ جخجذ صادر ،وإلياس
يػسف زى اخ وكميع مغ كفيفاف واشتخكػا جسيعا في جخيسة الخاىبة الذييجة ،وقج شارؾ في ىحه الجخيسة
أيزا بػجو غيخ مباشخ كاىغ مغ غاديخ وعمسانياف مغ الذباف كانا يكاتباف أوجشي السحكػرة وكاف ىؤالء
السجخمػف يخصصػف أيزا الغتياؿ البصخيخؾ الحػيظ.

الجمعية في سؽريا
نذاط
ّ
بجأ ىحا الشذاط بتأسيذ مجرسة ابتجائية في بانياس  1937وتػلى شؤوف رئاستيا األخت كخيدتيغ

خػرؼ وقج ساعجتيا األختاف سابيغ شيخاني ومارؼ إيمي حبير .وقج بجأت الخاىبات نذاشيغ ىشاؾ في
الر ُعج .وبعج وقت قريخ أصبح ىحا
مشدؿ قجمو إلييغ القاضي غانع إلياس وشسميغ بخعايتو عمى مختمف ُ
العقار باإلضافة إلى عقار مالصق لو ممكا ليغ .وقج حطيت مجرسة ىؤالء الخاىبات بعصف ضاىخ مغ
الدمصات الدػرية ،فازدىخت بػجو مسيد لجرجة أنيا ضست حػالى  1211شالبة في مختمف مخاحل
التعميع .وضمت تسارس نذاشيا حتى  1967حيث أقفمت السجارس الكاثػليكية ىشاؾ .ومغ بيغ خخيجاتيا
زوجة الخئيذ الدػرؼ حافع األسج.

أما في الالذقية فبجأت الجسعية نذاشيا بفتح مجرسة ابتجائية العاـ  ،1943بإدارة األخت كخيدتيغ

خػرؼ ،ثع تحػلت إلى مجرسة إعجادية فثانػية العاـ  .1947وتع أيزا بشاء مجرسة حجيثة كاف يقرجىا
مجسػعات مغ الصالبات مغ مختمف أنحاء سػريا وفييا فخع داخمي ،وضمت مددىخة حتى مػعج إقفاليا
العاـ .1867
وفي ما يتعمق بالخجمات الرحية ليحه الجسعية في مختمف أرجاء سػريا نحكخ:
 إدارة مدتذفى شخشػس الػششي 1954-1946
 إدارة مدتذفى حسز الػششي 1973-1949
 إدارة مدتذفى السجتيج في دمذق 1965-1956
 إدارة مدتذفى اليازجي الخاص في الالذقية 1964-1954
بعج إقفاؿ ىحه السجارس والسؤسدات الرحية انرخفت الخاىبات في البالد الدػرية إلى الخجمة
الخوحية واالجتساعية مغ تعميع ديشي في الخعايا ،وتػجيو أخالقي واجتساعي لمشرء الججيج إلى فتح بيت
لصالبات الجامعات في ديخ الالذقية وحزانة لألشفاؿ في بانياس.
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الفرل الثالث

جمعية التربؽ ّي
واقع ال ّ
المقجسة
ّأواًل :زيارات راىبات العائمة
ّ
في رسالة وجييا البصخيخؾ الحػيظ بتاريخ  14آب  1915إلى ىحه الجسعية ،شجد عمى أف ىحه
الجسعية ىي جسعية رىبانية رسػلية تيجؼ إلى االتحاد باهلل وخجمة البذخ.
وىحه الجسعية – وكسا مخ معشا سابقا -حسمت ىسػـ التخبية والتعميع وتػلت رسالة نذخ العمع والثقافة
في لبشاف ،وتخبية الشرء ،تخبية مديحية وإندانية وعمسية تداعج الشاشئ عمى تمػيغ شخريتو الجدجية
والسعشػية والعقمية ،وتخسيخ حخية تفكيخه وانفتاحو عمى الغيخ بخوح مغ السدؤولية الػاعية.
وإدراكا مغ الجسعية أىسية الجور التخبػؼ في بشاء الػشغ والسػاشغ ،فقج أنذأت مكتبا تخبػيا يعسل
لػضع خصط تخبػية تتجدج مغ خالؿ سياسة تخبػية واعية تعسل الجسعية عمى تصبيقيا عمى أكسل وجو،
وفق تعاليع الكشيدة السقجسة في مجالي التخبية والتعميع .ولسشاسبة اليػبيل السئػؼ لتأسيذ الجسعية ،نطع

مؤتسخ تخبػيا تخكد ججوؿ أعسالو عمى نقصتيغ فقط:
ا
السكتب السحكػر
 - 1شسػلية التخبية
 - 2التأىيل ،والتأىيل الستػاصل
إنعقج السؤتسخ عمى ثالث مخاحل وغصى بػجو كامل جسيع السشاشق المبشانية:
األول في حػش حاال لسجارس البقاع،
ّ
والثاني في فتقا ومخرز لسجارس بيخوت وجبل لبشاف والجشػب،
والثالث في شخابمذ لسجارس الذساؿ وذلظ شػاؿ الفتخة الػاقعة بيغ  16آذار و 28مشو .1995
لقج تػسعت السشاقذات وتذعبت وتسحػرت ىحه السػاضيع عمى خسدة محاور:
األول :المتعّمػ
المحؽر ّ
 .1االىتساـ بإعجاد الشاشئ إعجادا محكسا ،ما يداعجه عمى التصػر والشسػ بػجو سميع.
 .2تجريب الشاشئ عمى االستفادة مغ اآللة واستعساليا بالػجو الدميع والفعاؿ.
 .3ضخورة التػفيق بيغ التكشػلػجيا والكتاب في التعميع والتثقيف.
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المحؽر الثاني :المعّمػ
 .1السعمع ىػ السداىع األكبخ في عسمية التعمع وال بجيل لو ميسا تصػرت التكشػلػجيا ،وخاص مغ جية
كػنو القجوة والسثاؿ.
 .2يجب أف يؤمغ السعمع بالجيسػقخاشية في التفكيخ وبحخية الخأؼ.
 .3عمى السعمع أف يخزع دائسا لعسمية تأىيل وإعادة تأىيل ليطل محافطا عمى دوره الخيادؼ في عسمية
التخبية والتعميع.
المحؽر الثالث :اإلدارة
اإلدارة ىي السحخؾ األساسي في العسمية التخبػية وىي رأس اليخـ التخبػؼ في السؤسدة التخبػية.
ومغ أىع مدؤولياتيا:
 .1تػفيخ اإلشار الزخورؼ والسشاسب والسالئع لمػلج لتأميغ أفزل الطخوؼ التخبػية لو.
 .2تشطيع لقاءات ونجوات وحمقات حػار بيغ أعزاء األسخة التخبػية كافة وخاصة األىل ،لتييئة أىع
الطخوؼ لشجاح عسمية التعمع.
 .3تأميغ التأىيل الجائع والستػاصل لمسعمسيغ والستعمسيغ مغ خالؿ عقج دورات تخبػية لسجارس الجسعية
(دورات تجريبية).
 .4التصػر العمسي والثقافي وإغشاء السكتبات ومخاكد التػثيق بكل ما مغ شأنو أف يػفخ أفزل الطخوؼ
التخبػية لمتعمع.
 .5إستحجاث جياز تػجيو تخبػؼ وميشي في السجارس يبجأ عسمو ابتجاء مغ السخحمة الستػسصة.
 .6ضخورة أخح اإلدارة بعيغ االعتبار بػاقع السعمع السادؼ والسعشػؼ والعسل عمى تأميغ الذخوط السادية
والسعشػية ليقػـ بخسالتو التخبػية عمى أكسل وجو.
 .7تذجيع الشذاشات الالصفية كالخياضة والفشػف والسدخح وإدخاليا في صمب السشيج الخسسي.
 .8االىتساـ بالتخبية وتعديد التفاعل البشاء بيغ السجرسة والبيت.
 .9التعامل مع الػاقع بججية وححر في الػقت نفدو ،وتثقيف الشاشئة عمى أسذ عمسية مػضػعية،
تداعجىع عمى اختيار األفزل مغ البخامج التي تعخضيا وسائل اإلعالـ.
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المحؽر الرابع :األىل
دور أساسيا في العسمية التخبػية سمبا أـ إيجابا .ويقػؿ قجاسة البابا يػحشا بػلذ الثاني
يؤدؼ األىل ا
إف العائمة ىي السخبية عمى الدالـ .ويخكد ىحا السحػر عمى ما يمي:
 .1ال بجيل عغ دور األىل في العسمية التخبػية،
 .2ضخورة التػاصل السدتسخ بيغ األىل واإلدارة والييئة التعميسية لبمػغ أقرى الشتائج الفعالة في العسمية
التخبػية
 .3ضخورة مذاركة األىل في االجتساعات والشجوات والمقاءات التي تعالج السذكالت التخبػية داخل
السؤسدات إلبعاد آثارىا الدمبية عغ عسمية التعمع
المحؽر الخامس :الجولة
الجولة ىي السخجع األعمى في وضع الدياسة التخبػية والزامغ األوؿ لحقػؽ الستعمع والسػاشغ،

وخاصة في ما يتعمق بػضع السشاىج التخبػية التي يجب أف تكػف وفق األسذ التالية:

 .1السشاىج الحالية تػقفت عغ مجاراة التصػر العمسي والتكشػلػجي مشح عقػد مغ الدمغ ،وىي بالتالي
بحاجة إلى تصػيخ وإصالح وتأىيل لتربح مالئسة إلعجاد مػاشغ صالح ووشغ متصػر.
 .2عمى الجولة تأميغ التعميع لجسيع السػاششيغ مع الحفاظ عمى حخية االختيار التي يكفميا الجستػر.
 .3العسل عمى إنذاء مكتبات عامة ،أو مخاكد رياضية وفشية في البمجيات والسؤسدات العامة.
إف مجارس راىبات ىحه الجسعية وأديختيغ مػزعة في مختمف مشاشق لبشاف وىي:
ديخ األحسخ ،حػش حاال – بيخوت  -مدتذفى بيخوت ،مجرسة حارة حخيظ – أنصمياس – صخبا –

غاديخ – شكا – مديارة – دوما – البتخوف  -سسار جبيل  -الجيخ األـ (عبخيغ) مخكد الخئيدة العامة
مجرسة صػرات ،ومجرسة جبيل ىي السخكد األوؿ لجسعية العائمة عسذيت.25

أخيخ نختع كالمشا بأف رسالة التخبية ىي مدؤولية خصيخة ،ورسالة وششية ال يسكغ التداىل فييا،
و ا

وعمى القيسيغ عمى الذؤوف التخبػية أف يأخحوا واجباتيع عمى محسل الجج ،ويجب أف يعسمػا بسشتيى

الر ُعج ،وعمى أكسل وجو.
التعاوف مع جسيع السدؤوليغ لبشاء الػشغ والسػاشغ عمى مختمف ُ

25

إبخاىيع حخفػش ،مرسل لبناني ،زيارة راىبات العائمة ،1932 ،ص.233 -221
ّ
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المارونيات
المقجسة
جمعية راىبات العائمة
التربؽية مؼ
ثانيا :األبعاد
ّ
ّ
ّ
ّ
ا
إف ىحه الجسعية تيجؼ إلى تخبية الشرء عمى مبادغ الجيانة السديحية وشخائعيا ومبادغ الفزيمة

التي يجب أف تعسخ البيػت والعائالت وترػف الحياة االجتساعية مغ الفداد (ىحه األفكار قج وردت في
الخسالة السػجية مغ البصخيخؾ الحػيظ إلى الخاىبات بتاريخ  14آب " 1915صػت السؤسذ") ومغ خالؿ
ىحه الخسالة وغيخىا مغ مػاقف البصخيخؾ وتعميسو ندتشتج أف التخبية بشطخه تقػـ عمى األسذ التالية:
أ  -االعتساد في التخبية عمى سشغ الجيانة السديحية
ب  -لقج ميد الحػيظ في أوائل القخف العذخيغ بيغ العمع والتخبية ،واعتبخ أف العمع وحجه ال يشفع
لبشاء الذخرية البذخية ،بل يجب أف ُيخبط دائسا بأىجاؼ ديشية وتخبػية ،ويذجد في الخسالة الحادية عذخة
عمى أىسية القخاءة والسصالعة ،وخاصة في الكتب ذات الصابع الجيشي والتػجييي ،وفي الخسالة الدابعة
يذجد عمى أف تعميع الفتاة ليذ ىجفا بحج ذاتو بل يجب أف يكػف وسيمة لدج الخمل وتقػيع االعػجاج الحؼ
قج ش أخ عمى الحياة االجتساعية وصػال إلى الديخة السالئكية والكساالت السديحية التي يكػف تأثيخىا في

الشفػس أنجح وأفعل.

إف القػانيغ األولى في الجسعية ركدت عمى السبادغ التخبػية الدميسة وتتػجو إلى الخاىبات لمتخكيد
في تعميع البشات عمى تخبية ديشية كاممة مع التذجيج عمى احتخاـ الػالجيغ والسدشيغ والكيشة ،وتجشب عذخة
األشخار ،وباإلضافة إلى ذلظ شجدت القػانيغ والتعاليع األولى عمى تخسيخ مبادغ العفة والصاعة وحب
السدؤولية والقيع السديحية كافة في نفػس البشات بصخيقة عحبة ليشة؛ وإذا كاف ال بج مغ تػبيخ فيجب أف
يتع ذلظ بكالـ لصيف ومفيج لبمػغ الفائجة القرػػ مشو.

وفي ما يتعمق بالخاىبة السعمسة فعمييا أف تعمع أف تخبية ىؤالء الفتيات إنسا ىي خجمة لمسعمع اإلليي
نفدو.
وعمى ىحا األساس الجيشي واإليساني بجأت ىؤالء الخاىبات بفتح السجارس تأدية لخسالة إندانية
مديحية ،مذجدة عمى تخبية الذبيبة وتثقيفيا باإلضافة إلى تحريل العمػـ السختمفة متػخيات مغ وراء ذلظ
إضيار وجو السديح لمعالع والعسل عمى بمػغ الكساؿ السديحي ،وذلظ لتحريغ الشاشئة ضج كل مطاىخ

االنحخاؼ والفداد والبجع التي تيجد السجتسع والكشيدة واإليساف السديحي السسيد .وبحلظ تذعخ الشاشئة
بأىسية االعتساد عمى روح اإلنجيل وقيسو ولػ عمى حداب الحياة السادية واالقترادية.
إف جسعية العائمة السقجسة وبعج مخور أكثخ مغ قخف عمى ضيػرىا إلى الػجػد ال تداؿ تعي الخسالة
التي وججت مغ أجميا ومقتشعة بزخورة االستسخار فييا والتذبث بسبادئيا التي تبقى – بشطخىا -األساس

لكل تخبية قجيسة أو حجيثة أو مدتقبمية ،وىحه التخبية تختكد عمى السقػمات واألسذ التالية:
22

 التخبية عمى اإليػساف

 التخبية عمى االنزباط واحتخاـ القانػف والشطاـ
 التخبية عمى السحبة

 التخبية عمى الحذسة والتيحيب واآلداب
 التخبية عمى الحخية السدؤولة والجيسػقخاشية الحق.
وفي ىحا الدياؽ ال بج مغ أف ندتػحي رسالة الحػيظ الرادرة في  14آب  1927إلى الخئيدة
العامة األـ جػزفيغ قائال ليا :راقبي ،نبيي ،حخضي ،وتجبخؼ ،وتيقطي ،حتى تبقى الجسعية سائخة في
شخيق التقجـ ،وحث الخاىبات عمى إنذاء أخػيات في السجف التي يعسمغ فييا ،ويشذخف بػاسصتيا التعميع

السديحي بيغ البشات والشداء واألميات ،ويديخف عمى وقاية البشات واألميات مغ السخاشخ العرخية .إف

نطخة سخيعة إلى مزسػف ىحه الخسالة الػصية تؤدؼ إلى صياغة خصة وقائية عمى خصى البصخيخؾ

الخاحل وتتزسغ العشاصخ التالية:
أ  -تشطيع دورات تػعية وإجخاء جمدات حػار مع أىالي الصالب لمعسل سػيا مغ أجل تحقيق
أىجاؼ تخبػية واحجة متكاممة .فيتكامل بحلظ عسل البيت والسجرسة في خط إنداني وإيساني واحج متكامل.
ب  -إدراكا لخصػرة اإلعالـ في نذخ الفداد بسختمف وجػىو ال بج مغ إعجاد حسالت مبخمجة
مزادة ومجروسة ودحس االدعاءات واألكاذيب السغخضة والفاسجة والسفدجة لألخالؽ والزسائخ ،وخاصة

التمفديػف ومختمف وسائل االتراؿ السخئية ،ما يديل عمى السذاىج أف يسيد بيغ البخامج السزممة والبخامج
التي يسكغ كال مشا أف يدتفيج مشيا.
ج  -العسل عمى ملء األوقات وخاصة أوقات الفخاغ لجػ الشاشئة بأمػر ونذاشات مفيجة تشسي
عقػليع وأجدادىع ،وتداىع في استقخار نفدياتيع وتخضي أذواقيع ،وذلظ مغ خالؿ إيجاد حخكات ثقافية

ورياضية كذفية عبخ تشديق وتعاوف متبادليغ بيغ السجرسة واألىل وىيئات السجتسع السجني عمى أنػاعيا.

إف ىحا الػاقع الحؼ نتحجث عشو يجب أف يكػف
حاضخ في أذىانشا عشجما نخصط لمسدتقبل في أؼ
ا
مجاؿ مغ السجاالت ،وابتجاء مغ مخحمة الصفػلة لجػ ناشئتشا ،يجب أف نزع الخصط السدتقبمية مشصمقيغ
مغ الجحور ،ومغ السشابع األصيمة الرامتة ومغ األصالة المبشانية وروح اإلنجيل ،وبحلظ نزسغ ألجيالشا
مدتقبال مذخقا بالخغع مغ العثخات والطخوؼ الديئة التي نعير اليػـ في ضميا.
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الفرل الرابع

األم روزالي نرر
الرئيدات
العامات المؽاتي خمفؼ ّ
ّ
العامة الثانية 3381-3433
األم استيفاني كردوش -الرئيدة
ّ -3
ّ

بعج استذياد األـ روزالي بأسبػع أرسل البصخيخؾ الحػيظ كتابا إلى األـ استيفاني كخدوش في 31

آب  1899يعيشيا بسػجبو رئيدة عامة لمخىبشة السحكػرة ،ويحثيا عمى االلتداـ بقػانيشيا ،ونذخ روح السحبة
السديحية بيغ أفخاد الجسعية والعسل عمى كل ما يؤدؼ إلى خالص الشفػس عمى خصى الخئيدة الذييجة.26
إف الخئيدة الججيجة كانت في ريعاف الذباب وقميمة الخبخة في تػلي مياـ خصيخة مغ ىحا الشػع.
ولكشيا تحسمت السدؤولية بججية وججارة بالخغع مغ الفخاغ الحؼ تخكو غياب األـ روزالي ،وضمت تسارس
مياـ الخئاسة العامة حتى العاـ  .1927وأعخبت شػاؿ تػلييا مدؤوليات الخئاسة العامة عغ كفاءة وججارة
وثقة بالشفذ ووداعة مقخونة بالحدـ أحيانا إذا اقتزت الطخوؼ ذلظ .كسا تسيدت بالتقػػ ،واالنرخاؼ

الجائع الى الرالة والتأمل وقخاءة الكتاب السقجس والكتب الجيشية وخاصة :اإلقتجاء بالمديح

27

 .أما ديخ

العائمة في عبخيغ فكانت فيو تذخؼ شخريا عمى أعساؿ البشائيغ والعساؿ وتشاقذيع في أعساليع.
لقج وضع الحجخ األساسي لكشيدة الجيخ  1917وكخسيا الحػيظ  1913وقج أنجد البشاء نيائيا

 1917كسا أُنذئت مجرسة داخمية في الجيخ ،باإلضافة إلى بشاء  21مجرسة وتأسيديا شػاؿ مجة واليتيا
بسا في ذلظ بيخوت ،وذلظ بيسة الستبخعيغ والسحدشيغ.
وجمعيتي" .وقج صخفت
تسيدت األـ استيفاني بالصاعة وبالسحافطة عمى شعارىا في العسل" :إليي
ّ

فتخات شػيمة مغ وقتيا في خجمة السخضى واأليتاـ ومداعجة الفقخاء وأنذأت ميتسا لمفتيات .ومغ ناحية
مخكد لمخياضات الخوحية الدشػية
ا
اىتساميا باألمػر الخوحية فقج جعمت مقخ الجسعية في عبخيغ

لمخاىبات.28

بعج انقزاء عذخيغ عاما عمى رئاستيا العامة أصخت عمى إجخاء انتخابات ججيجة ،فانتخبتيا
الخاىبات باإلجساع مختيغ متتاليتيغ 1919 :و .1924واحتفمت األخػات بيػبيميا ( 25سشة).
26
27
28

أرشيف ديخ العائمة -مقالة األخت ميخاؼ إلياس ،ص.219-216
األم استيفاني تعّمػ إحجى الراىبات ،ص -6أرشيف ديخ العائمة.
سيرة ّ
أرشيف ديخ العائمة ،األخت ميراي ،ص.216
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أمزت فتخة رئاستيا بالسذاريع واألعساؿ العائجة بالخيخ عمى رىبانيتيا حيث تػفيت عغ عسخ 57

ديخ ومجرسة ونقمت السجرسة الجاخمية مغ عبخيغ إلى البتخوف وبحلت عشاية فائقة
عاما بعج أف أسدت  15ا
لالىتساـ بالفتيات اليتيسات والديخ عمى راحتيغ وتيحيبيغ.
نيايتيا :في أواخخ حياتيا بجأ السخض يشتابيا فكانت تتقبمو بفخح وسعادة مدمسة تدميسا مصمقا إلى
العشاية اإلليية .وعشج اشتجاد ألسيا كانت تقبل الرميب بشفذ عحبة تقية متذبية بالسديح الستألع عمى
الجمجمة ،وتخافقو عمى دروب األلع والعحاب .وعشجما دخمت مخحمة االحتزار والشداع األخيخ كانت تحجؽ
ار عمى وجييا إشارة الرميب .وآخخ كمسة حفطتيا قبل أف
وىي عمى فخاش السػت بالسرمػب وتخسع مخ ا
تدمع الخوح لخالقيا" :يا عحراء".29

الحؽيغ 3393-3381
العامة جؽزفيؼ
 - 8األم الرئيدة
ّ
ّ

30

عشجما انتقمت الخئيدة العامة استيفاني إلى جػار ربيا كانت في ذروة نذاشيا وعصائيا ،لحا فإف نبأ

ومحبييا ،فتػلت الخئاسة
وفاتيا ندؿ كالراعقة عمى أخػاتيا الخاىبات وعمى أىل الجػار مغ عارفييا ُ
العامة بجال مشيا األـ جػزفيغ الحػيظ ابشة أخي البصخيخؾ .وقج القت مشو تذجيعا ورعاية ودعسا مصمقا
إلى أف فارؽ الحياة العاـ .1931

ضمت األـ جػزفيغ في أداء رسالتيا شيمة أربع وثالثيغ سشة مقيجة بديخة السؤسذ والخئيدتيغ
الدابقتيغ ،وسائخة بالخىبانية في شخيقيا الراعجة .كانت باكػرة أعساليا الخسػلية تأميغ اإلرشاد الخوحي

لبشات الجسعية والدعي إلقامة رياضات روحية دائسة ،وذلظ بالتعاوف مع جسعية السخسميغ المبشانييغ،
ونالت ىحه الدياسة الشاشصة بخكة السؤسذ الحؼ كاف يكمف بعس رىباف مؤسدة الكخيع بإلقاء السػاعع

والخياضات الخوحية .وكانت الخياضة األولى قج أقاميا الخػرؼ إسصفاف قداح رئيذ عاـ جسعية السخسميغ.

لقج تسيدت األـ جػزفيغ بشفدية وديعة وعقل راجح ،وروح متجخدة وكانت صاحبة عدـ وإرادة صمبة
عمى غخار قػؿ السعمع اإلليي" :تعالػا إلي وتعمسػا مشي ألني وديع ومتػاضع القمب" ،كسا اىتست بالعسل
عمى تخكيد قػانيغ الجسعية .وفي صالتيا اليػمية كانت تتجمى عبادتيا لمعحراء ولمقخباف األقجس ،أما
محبتيا لمحياة العائمية فكانت مسيدة ،وتتجمى سعادتيا عشجما تمتقي األخػات لحزػر الخياضة الخوحية في
ديخ العائمة وتتبادؿ معيغ األحاديث واآلراء السفيجة لتصػيخ عسل ىحه الجسعية ،ذلظ إلعتبارىا أف البذخية
عائمة واحجة آلب واحج ىػ هللا.
ومغ أوجو عالقاتيا السسيدة بالخاىبات أنيا كانت تذجعيغ عمى إقامة زيارات روحية واجتساعية إلى
البيػت إلسجاء الشرائح الخوحية إلى العائالت .كسا اىتست بتأميغ التعميع السديحي لألوالد ولمشاشئة .ومسا
29
31

أرشيف دير العائمة ،األخت ميراي ،ص.219
األخت ماري إلياس ،ص.212-219

25

أدخل الدعادة في قمبيا أمخاف :الخابصة الخوحية بيغ جسعية العائمة السقجسة واآلباء السخسميغ ،ونقل رفات
السؤسذ إلى ديخ العائمة في  8أيار  ،1936وفي عيجىا أصبح عجد مؤسدات جسعيتيا  73مؤسدة في
لبشاف ،ثع امتجت إلى سػريا في بانياس والالذقية وبشاء عمى شمب أىالي ىاتيغ السجيشت ْيغ ،فتحت فييسا
مجرست ْيغ ثانػيتيغ ،باإلضافة إلى تػلي بعس راىبات ىحه الجسعية إدارة بعس السدتذفيات الحكػمية في
الالذقية وشخشػس وحسز ودمذق باإلضافة إلى مجرسة ابتجائية في حمب .وكانت األـ جػزفيغ تذخؼ
عمييا جسيعيا وتدورىا وتتفقج أحػاليا وتسشحيا االىتساـ الدائج.
كسا حخصت ىحه الخئيدة العامة عمى إقامة تبادؿ ثقافي مع راىبات فخنديات بيجؼ تعديد الفغ
والسػسيقى في السجارس .ومغ أضخع األعساؿ الفشية ليحه الجسعية كشيدة سيجة لبشاف في األشخفية بسػىبة

الفشاف يػسف الحػيظ ومعبج ديخ العائمة عمى ضخيح السؤسذ.

وتقجيخ ألعساؿ ىحه األـ وإنجازاتيا عمى مختمف الرعج ،قمجىا الخئيذ ألفخيج نقاش وساـ االستحقاؽ
ا

المبشاني السحىب ،وذلظ في احتفاؿ مييب أُقيع في ديخ العائمة.

في العاـ  ،1961وبعج أف أرىقتيا جدامة السدؤولية اعتدلت مغ جسيع مياميا ومدؤولياتيا لتتفخغ
لمعبادة والرالة .وضمت عمى ىحا السشػاؿ شيمة ثالث سشػات ،والعاـ  6( 1964شباط) فارقت الحياة
وىي تمقي الشطخة األخيخة عمى الرميب.

األم مارت عنجاري الرئيدة العامة الرابعة
ّ -1

31

عسمت ىحه األـ عمى نذخ روح التقػػ والشطاـ ،والجخأة وروح السبادرة الذجاعة ،ووضعت نرب

عيشييا السحافطة عمى أمانة الخسالة والدعي الجؤوب لتصػيخ مديختيا باضصخاد .ومغ مبادراتيا السسيدة
والدابقة لعرخىا فتح السجاؿ أماـ الخاىبات لاللتحاؽ بالجامعات في لبشاف وفخندا وأميخكا لمتخرز في
الدُبل لتشسية ثقافتيغ وتصػيخ شخريتيغ لتحقيق السآثخ واإلنجازات التي
مختمف السياديغ ما يفتح أماميغ ُ
تؤدؼ إلى خجمة الكشيدة والػشغ .كسا ججدت نطاـ السدتذفى المبشاني في األشخفية بالتعاوف مع راىبات
كشجيات استجعيغ خريرا إلى لبشاف لمقياـ بيحه السيسة .
تسيدت بحبيا لمشطاـ والقانػف والتختيب ،وشجدت عمى كل األمػر التي تتعمق بالتيحيب والمياقة

حب القانػف وأصػؿ التيحيب .كسا ُعخفت
واليشجاـ الخارجي .وقزت سيخات شػيمة لتمقيغ السبتجئات َّ
بجخأتيا السجىذة وإقجاميا البصػلي وذكائيا السفخط ،واتخاذ السػقف السشاسب في الطخؼ السشاسب.

لحا ،فقج نالت وساـ األرز الػششي بختبة فارس ،وقمجىا إياه باسع رئيذ الجسيػرية الػزيخ إميل
البيصار وزيخ الرحة آنحاؾ.
31

األخت ماري إلياس.114-112 ،

26

إمتجت نذاشاتيا ومذاريعيا الخوحية واإلندانية إلى أوستخاليا تمبية لصمبات الجالية المبشانية ىشاؾ.
وغادرت ثالث راىبات أرض الػشغ العاـ  ،1967وأسذ ىشاؾ عجة مجارس تعمع المغات الثالث:
اإلنكميدية والفخندية والعخبية.
تػلت مياـ الخئاسة العامة مجة  12سشة وأحدشت انتقاء السدتذارات ،وضبصت األعساؿ اإلدارية
والسالية مسيجة الصخيق إليجاد خمف ليا في الخئاسة .وانتقمت إلى جػار ربيا العاـ .1973

العامة ماري إميل نرر ()3333-3311
األم الرئيدة
ّ -8
ّ

بجأت ىحه األـ حياتيا الخىبانية عمى يج األـ مارت ،وبجت عمييا مشح شفػلتيا مطاىخ الشجابة

والحكاء ،ثع أصبحت راىبة مسيدة في الجسعية ،وتدمست مشيا زماـ الجسعية في ضخوؼ أمشية صعبة حيث
بجأ لبشاف يجخل في حخب أىمية دمػية .وفي ترخيح خاص بيحه األـ أعمغ السصخاف يػسف مخعي شيادة
مسيدة فقاؿ" :لقج أخحت مغ السؤسدة اسسيا ومغ األـ استيفاني قجرتيا ونطختيا إلى البعيج (إلى السدتقبل)
ومغ األـ جػزفيغ قجاستيا ،ومغ األـ مارت عشجارؼ حكستيا ،ومغ األخت كمػتيمج الحػيظ روحانيتيا ،ومغ
األخت فيمػميغ أبي صعب نذاشيا ،ومغ األخت مارؼ مادليغ بدتاني رصانتيا .وفػؽ كل ذلظ فقج

تسيدت بذفافية ضسيخىا ،وحكستيا في اإلدارة ،وحياتيا الشدكية الخالية مغ كل بيخجة.
فاألـ مارؼ إميل نرخ قج مثمت بيغ أخػاتيا وجو األـ الحشػف ،الستألع لكل بائذ أو مذخد .وبالخغع
مغ أنيا تػلت السدؤوليات الجديسة في عسخ مبكخ ،فكانت مخبية األجياؿ ،وقزت معطع حياتيا في ديخ
عبخيغ أوال كسداعجة في االبتجاء ،وكسعمسة لسبتجئات شيمة  28سشة  ،1973-1945ومذيخة في مجمذ

اإلدارة  ،1991-1973مطيخة كل اتكاؿ عمى العشاية اإلليية في تدييخ أمػر الخئاسة.

لقج تسيدت أيزا بتقػاىا وإرادتيا الحجيجية في مجابية الرعاب والعقبات السختمفة وشجدت عمى
ضخورة التقيج بالقػانيغ ،وعمى السحبة األخػية حيث تحمت بإصغائيا العسيق لكل أخت واألخح بخأييا إذا
وججت ذلظ مالئسا ،وبكل احتخاـ .وفي أثشاء الحخب األىمية المبشانية وما رافقيا مغ تيجيخ ومجازر فتحت
أبػاب الجيخ لشججة السيجخيغ وإغاثتيع .وباخترار لرفاتيا يسكغ القػؿ إف ثالث صفات مسيدة قج شبعت
شخريتيا:

 صفاء الزسيخ،
 حشاف األـ،
 حكسة القائج.
وفي بجاية عيجىا أعيج الشطخ برالة الفخض التي تؤدييا الخاىبة يػميا ووضع كتاب :صالتي في
الكنيدة ،وصيغت القػانيغ صياغة ججيجة مدتػحاة مغ روحية مقخرات السجسع الفاتيكاني الثاني .ومغ
27

سيجة الجبل" في فتقا –كدخواف ،ىحا الجيخ الحؼ يحكي بفخامتو
أىع مذاريعيا السعخوضة بشاء دار " ّ
وروعتو عطسة تصمعاتيا السدتقبمية.
إال أف ىحه السذاريع التي أدخمت الدعادة والفخحة العارمة في قمبيا ،وقج صجمتيا رؤية بعس

األديار قج دمخت أو أقفمت أو احتمت في الحخب ،وخاصة في بحسجوف وحارة حخيظ وكفخسمػاف ورمحاال

والجية وبيت الجيغ وكثيخ مغ األديار األخخػ والسؤسدات التي تزخرت مغ القرف ،مغ السدتذفى

المبشاني (الجعيتاوؼ) إلى مجارس بيخوت وأنصمياس والدلقا وشخابمذ والبتخوف وديخ العائمة الحؼ أصيب
إصابات مباشخة في كشيدتو الخائعة الجساؿ .ولكغ ىحه الرجمات لع تُجخل اليأس في قمبيا بل زادتيا عدما
وترسيسا عمى مجابية التحجيات.
في العاـ  1992قمجتيا الديجة مشى اليخاوؼ الخئيدة األولى وساـ األرز الػششي بختبة فارس.

العامة الدادسة ()3333
األم جيمبرت فارس الرئيدة
ّ -5
ّ

تػلت الخئيدة العامة مياميا العاـ  ،1991وشػاؿ واليتيا أحيت الجسعية العاـ  1995اليػبيل

السئػؼ لتأسيذ الجسعية ،وفي ىحه الفتخة بجأت االستعجادات الستقباؿ األلفية الثانية بأمل ورجاء ،بأف
تحسل معيا تباشيخ الخيخ والدالـ.

في ىحه األجػاء بجأت األـ جيمبخت ومجمذ إدارتيا بأعزائو األربعة تعسل لسجابية تحجيات العاـ
ألفيغ ،مع العدـ الرادؽ عمى إكساؿ السديخة وتحقيق األىجاؼ التي رسسيا "السؤسذ" البار ليحه الجسعية
اليادفة إلى خجمة أبشاء لبشاف كل لبشاف ،وتعسل بتػجييات غبصة البصخيخؾ نرخهللا صفيخ والدادة
األساقفة في كل أبخشيات الصائفة ،وخاصة في ما يتعمق بخجمة العائمة المبشانية مغ خالؿ تػفيخ التخبية
الرالحة لذبيبتشا عمى مبادغ الجيغ الفاضمة.

إف سياسة األـ جيمبخت في إدارة شؤوف ىحه الجسعية تقػـ عمى حياة روحية مديحية رىبانية أصيمة
ىي صػرة عغ روحية العائمة السقجسة وروحانيتيا ،أؼ روح تتسيع السذيئة اإلليية ،روح السحبة والفقخ
والصاعة والعسل ،روحانية االبغ الستجدج ،وشاعة القجيذ يػسف القائسة عمى اإليساف والعسل الرامت،
وتقبل مخيع في بيػتشا.32
في عيج األـ جيمبخت انتيت صياغة قػانيغ الجسعية مغ قبل بعس األخػات وبسذاركة خبخاء

مختريغ ،وشبعت بػجو نيائي في عيجىا ،ووضعت بخنامج عسل سشػؼ لشذاشاتيا .فالدشة األولى
اختارت عشػانا لعسميا "السحبة" وحثت الخاىبات عمى العسل الستدع بالعصف والسحبة وخاصة محبة
القخيب .ىحه السحبة التي ال تعخؼ حجودا وال شخوشا تساما كالسحبة التي عاممشا بيا السخمز .أما الدشة
32
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الثانية فكاف عشػانيا" :سشة الرالة" وشجدت عمى األخػات أف يكػف كل عسل مغ أعساليغ صالة فعمية.
وبالتالي يرح كياف كل واحجة مشيغ فعل صالة ،وذبيحة مقجسة مخضية عشج هللا .وفي ما يتعمق بالدشة
الثالثة

33

فقج اختارت ليا عشػاف":سشة الخسالة" ،ىحه الخسالة السبشية عمى السحبة والرالة حتى تكػف

حياتيغ السكخسة حياة رسػلية في جػىخىا وأىجافيا وأبعادىا .وبالسحبة تتػؽ إلى امتالؾ السديح لقمبيا

فيحخر رغباتيا ،وبحلظ تدتصيع كل أخت أف تعسل بتجخد في أثشاء قياميا بخجمة القخيب بػداعة وتػاضع
قمب.34
أما الدشة الخابعة فيي سشة "اليػبيل" أؼ سشة القجاسة الستسثمة بقجاسة الديخة وإشعاعيا عمى

اآلخخيغ ،وىي نعسة عمى اإلنداف ألنيا تعيجه إلى اليشابيع .ففي رأؼ الخئيدة يجب أف تكػف ىحه الدشة

مميئة بالتأمل والرالة وىي أيزا سشة تججيج العيج عمى األمانة لمخوح القجس ،مع الحفاظ عمى مبادغ
البداشة والفخح والسذاركة.35
إف روحية األـ جيمبخت وروحانيتيا قج تجمتا في كمسة افتتاح اليػبيل السئػؼ ،دعت فييا لمعػدة إلى

اليشابيع ،يشابيع الرفاء واألصالة فأشادت أوال بالسؤسذ البار البصخيخؾ الحػيظ الحؼ دعتو "رجل العناية"،

ومغ الخئيدة األولى األـ روزالي استقت روح اإلقجاـ حتى الذيادة ،ومغ الخئيدة استيفاني تعمست التجخد
السصمق واإلدارة الحجيجية في تتسيع الػاجب ضسغ شعار" :هللا وجسعيتي" .
أما األـ جػزفيغ فقج بيختيا بتقػاىا ووداعتيا وسخاء كفيا في العصاء .وأما األـ مارت فأعجبت

بسدايا عجيجة لجييا أبخزىا رحابة الرجر واالنفتاح والفصشة والجقة واإلتقاف في العسل .أما األـ مارؼ إميل

فاعتبختيا رمد الحكسة واإليساف السقخوف بالسحبة والعشاية بالفقيخ ،كسا تػجيت في مقجمة كمستيا إلى كل
أخت جاىجت الجياد الحدغ ،وأتست شػشيا وقج أعج ليا إكميل البخ.
إف رسالة األـ جيمبخت تتجدج بالحفاظ عمى ىحه الػديعة بعػف الخوح القجس ،وبكل ما حباىا هللا بو
مغ صفات إندانية كالعمع والحكاء والػداعة ،ومغ صفات روحانية رىبانية وخاصة التػاضع والفقخ
والتقػػ ،ومغ صفات إليية :اإليساف والخجاء والسحبة .ومغ خالؿ ىحه الذخرية الخضية التقية تحث
أخػاتيا عمى أف يحفطشيا خسيخة صالحة في العقل والقمب والخوح فتقجس حياتيغ.

خاتـمة
إف ىحا البحث السػجد حػؿ جسعية راىبات العائمة السقجسة السارونيات ومؤسديا البصخيخؾ إلياس
الحػيظ جعمشي أسمط الزػء عمى ىحه السؤسدة السارونية الػششية التي خررت نفديا الحتزاف
33
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شالب العمع ،والسخضى واليتامى والسعػزيغ ومغ مختمف الصػائف ،كسا كانت معقال لإليساف الػاعي
الشاضج السديغ بالفزائل الدامية والقيع السديحية الشبيمة .وأصبح كل ديخ مغ أديختيا ،وكل مؤسدة مغ
مؤسداتيا مشارة روحية ووششية تذع مشيا أنػار الفزائل ،وشعمة السحبة والتػاضع واإليساف والتزحية.
وىحا ليذ بكثيخ عمى مؤسدة نذأت عمى أيجؼ مؤسذ بار سمظ مشح نعػمة أضافخه شخيق الفزيمة التي
غخفيا مغ البيت الػالجؼ الحؼ ولج وتخعخع فيو ،ليرل عشج انتقالو إلى جػار ربو إلى عتبة القجاسة التي
نأمل بأف نججه يػما في مراؼ القجيديغ واألبخار إلى جانب شخبل والحخديشي فيربح لشا بحلظ شفيعا
ججيجا في الدساء.
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