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ّ
ّ
الذين جعلوا املدن قفار ًا
والقفار مدن ًا...
و�إىل الرهبان والراهبات
حاملي م�شعل �شهادة
احلياة الرهبانية
يف �شرقنا مهد امل�سيحية
الذين يتابعون ر�سالة ال�سيد امل�سيح
ر�سال َة اخلدم ِة والت�ضحي ِة واملحبة
�أُهدي هذا الكتاب
العدد اخلا�ص
من جملة الوحدة يف االميان
يف عامها ال�ستني
2022 - 1962
مع �أطيب الدعاء
البطريرك
غريغوريو�س الثالث حلام

يحتوي كتاب احلياة الرهبانية على جزئني:
·اجلزء الأول من هذا الكتاب يحتوي على درا�سات عامة� ،شاملة عن احلياة
الرهبانية يف ال�رشق.
جز ٌء كبري من املقاالت نُ�رش �سابقاً يف جملة الوحدة يف الإميان ،نن�رشها للفائدة.
ون�شكر الذين �ساهموا يف و�ضعهاٌ ،
كل يف موقعه ورتبته الكهنوتية وعمله...
ومنهم من انتقلوا �إىل احلياة اخلالدة .وقد �صدر هذا اجلزء يف منت�صف كانون
الأول .2021
تي�س لنا َج ْم ُعه
· اجلزء الثاين من هذا الكتاب ،وهو احلايل ،يحتوي على ما ّ
حول تاريخ و�أهداف وروحانية الأديار والرهبانيات واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
الرهبانية الرجالية والن�سائية اليوم يف ال�رشق الأو�سط.
ون�شكر الذين �ساهموا يف جمع هذه املعلومات .ال �سيما الأخت الراهبة
�سي�سيل حجازين من راهبات الوردية .واال�ستاذ ريا�ض كنعان منذر الذي
واكب هذا الكتاب بكل تفا�صيله.

 - 1دير املخل�ص  -جون

�صور الغالف

هو املركز الرئي�سي للرهبانية البا�سيلية املخ ّل�صيةّ � .أ�س�سه املطران افتيمو�س
ال�صيفي ،مطران �صيدا و�صور وعكا على �أثر �أعجوبة «يا خمل�ص العامل» التي
حدثت معه �سنة  ،1685عندما كان يف زيارة رعائية لبلدة جون ال�شوفية.
اجتماع لأجل تهيئة
� -٢صورة جماعية لرهبان وراهبات يف الأردن ،يف
ٍ
ال�سينود�س املقبل بعنوان « لأجل كني�سة �سينودو�سية».

الرهبانية يف ال�شرق اليوم
بقلم غبطة البطريرك
غريغوريو�س الثالث حلام

�أوردنا يف اجلزء االول من العدد اخلا�ص ملجلة الوحدة يف االميان للعام ،2021
مقاالت حول احلياة الرهبانية يف ال�رشق امل�سيحي ،منذ بداية امل�سيحية.
كل من م�رص و�سوريا وفل�سطني
ال�رشق هو مهد امل�سيحية ،ومهد الرهبنة يف ٍ
والعراق وجممل بلدان ال�رشق االو�سط املعا�رص.
ٌ
م�رشقَ ،ع َبقَ برائحة قدا�سة القدي�سني ،الن�ساك
ثري جمي ٌد
�إنه لعمري تاريخ ٌّ
واملتوحدين واحلبي�س والعاموديني والنا�سكني على اال�شجار ...واملتبالهني الجل
ِّ
وال�سواح والو ّعاظ ....وكان القا�سم امل�شرتك بينهم �أنهم جعلوا املدن
امل�سيح،
ّ
قفاراً ،وال ِق َفار مدناً...
كانوا يف الرباري مع اهلل ،ويف املدن مع الب�رش ...فلم يف�صلهم ع�شقهم
للم�سيح عن �إخوة امل�سيح� ،أبناء وبنات جِ ْلدنهم ...فكانوا قريبني �إىل اهلل وقريبني
�إىل الب�رش ّ
كل الب�رش :املخلوقني على �صورة اهلل ومثاله.
وهكذا حقّقوا املثال الأعلى للرهبان :ال�صالة والعمل  .Ora et Laboraهذا
ال�شعار الذي ُيق ّر قوانني القدي�س بندكتو�س �أبي رهبان الغرب ،الذي بدوره
�إعترب نف�سه �إبنا روح ّياً للقدي�س با�سيليو�س الكبريامل� ّرشع االكرب للحياة الرهبانية يف
املدعوة «القاعدة»
عب عنه القدي�س بندكتو�س يف ختام قوانينه
ّ
ال�رشق .وهذا ما ّ
 Regulaحيث نقر�أ قي �أخر مقطع من الف�صل االخري فيها« :من يريد معرفة املزيد
عن احلياة الرهبانية فليذهب �إىل �أبينا با�سيليو�س!»
�صلواتنا الطق�سية ت�صف بعبارات رائعة روحانية �آبائنا الرهبان القدي�سني.
وهذه مقاطع منها نقطتفها من �أنا�شيد املراقي يف �سحر خدمة الآحاد.
«�إن املتوحدين يهيمون باحلب الإلهي ،لأنهم منقطعون عن العامل الباطل»
(اللحن االول).
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إلهي ُيج ّنحهم»
«�إن حياة ّ
الن�ساك لَ�سعيدة! لأن الهِيام ال َّ
�صلواتنا تُر ِّدد عبارات عن حياة الرهبان ،منها :الع�شق ،امل�شاهدة ،وال�شغف،
والتهجد ،وال�سهر ،واجلهاد ،واالماتة،
والتعايل ،والرت ّقي ،والإيحاءات ،واملراقي،
ّ
والن�سك ،والزهد ،وال�صالة ،وال�صوم والدموع...
كما جند عبارات حمبة القريب وامل�ساكني والغرباء وعابري ال�سبيل واملر�ضى...
وال�شفاء واحلماية عن املظلومني ،وم�صاحلة املتخا�صمني والوقوف يف وجه الظلم
والظاملني واحلكام ...و�أ�صحاب البدع.
خم�ص�صة قي االعمال االجتماعية.
وكانت �أديارهم �إىل كونها منا�سك� ،أمكن ًة َّ
وعلى ر�أ�س هذه امل� ّؤ�س�سات ما ُدعي «بازيلياد» ( ،)Basiliadوهو جممع
اجتماعي قام حول �أديار القدي�س با�سيليو�س الكبري .جند فيه جمموعة من اخلدمات
االجتماعية.
وهكذا ح ّقق الرهبان هذه العبارة الرائعة «ال�صالة والعمل» .ال�صالة والن�سك!...
وحمبة القريب واخلدمة! و�أعمال الرحمة اجل�سدية والروحية! فع ّمروا م�ساكن
للحجاج وعابري ال�سبيل وامل�ست�شفيات ،وامليامت ...والالئحة طويلة ت�صف اخلدمات
َّ
االجتماعية التي زخرت بها االديار! وهذا ما حتققناه من املقاالت التي �أوردناها يف
اجلزء الأول حول احلياة الرهبانية يف ال�رشق يف التاريخ امل�سيحي منذ بداياته.
�إن هذا املثال الرهباين الأعلى الذي حتققناه يف اجلزء االول من درا�ستنا
نُحقّقه يف املقاالت التي جندها يف اجلزء الثاين ،وت�صف وجود هذا املثال الرهباين
(ال�صالة والعمل) يف �أنظمة وقوانني وحياة ون�شاطات وخدمات وم� ّؤ�س�سات
الرهبانيات الرجالية والن�سائية ،وامل� ّؤ�س�سات الرهبانية على اختالفها! فقد عمرت
بها بلداننا مهد احلياة الرهبانية ،يف بلدان ال�رشق االو�سط ،يف م�رص ولبنان
و�سورية وفل�سطني واالردن والعراق ولبنان...
تف�ضل بها على املجلة ،الرهبان والراهبات
�إننا َند يف هذه الدرا�سات ،التي ّ
�صور ًة رائعة �أمين ًة دقيقة للمثال الرهباين الرائع ،الذي م ّيز تاريخ احلياة الرهبانية
يف ال�رشق.
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تف�ضلوا و�أر�سلوا لنا املقاالت حول
�إننا ن�شكر �شكراً حا ّرا جزيال كل الذين ّ
رهبانيتهم وم� ّؤ�س�ساتهم الرهبانية ،الرجالية والن�سائية! من و�ضع �إ�سمه ومن مل
ي�ضع �إ�سمه مع املقال...
تتج�سد وتُتابع يف هذا ال�سحاب من ال�شهود،
�إن امل�سرية الرهبانية يف الأم�س ّ
للحياة الرهبانية يف �رشقنا اليوم!...
ومن يت�ص ّفح هذه املقاالت حول تاريخ هذه الرهبانيات واجلمعيات
الكم الكبري من الأعمال واخلدمات
وامل� ّؤ�س�سات الرهبانية ،ي�شكر اهلل ويفرح لهذا ّ
والن�شاطات التي تطال كل قطاعات حياة النا�س يف جمتمعاتهم و�أحوالهم
وحاجاتهم وهمومهم...
�إنها تطال النا�س كل النا�س( ،الرجال ،الن�ساء ،االطفال ،املر�ضى ،ذوي
احلاجات اخلا�صة واملعوقني� ،ضحايا العنف املنزيل� ،ضحايا احلرب والنزاعات،
العمال االجانب� ،ضحايا االجتار بالب�رش وباالع�ضاء ،املهاجرين ،النازحني،
اال�رسى ،امل�ساجني ،املظلومني واملحرومني)...
والجلهم جميعا تقيم هذه الرهبانيات واجلماعات الرهبانية املدار�س وامل�شايف،
وم�آوي العجزة ،واملالجيء ،وامليامت ،واملدار�س املهنية ...وتهتم باال�رسى
وامل�ساجني ...وت� ّؤ�س�س حلقات وجلان ومراكز احلوار العام ،واحلوار امل�سيحي
اال�سالمي ،والتنمية والدعم النف�سي والطبي ،ومراكز اال�صغاء واال�ست�شارة
والطبية ،ومراكز االهتمام بالعمال االجانب ،وامل�ؤمترات واحللقات لأجل العدالة
وال�سالم والتنمية االجتماعية...
والالئحة طويلة! وتطال كل �إن�سان وحاجته وكل قطاع.
هذه هي رهبانياتنا وجماعاتنا الرهبانية الرجالية والن�سائيةـ و�إننا ن�شكر اهلل على
هذه اخلدمات واملبادرات وامل�شاريع وامل�ؤ�س�سات ...ون�شكر من يدعمها لكي
تتابع ر�سالتها ال�سامية ر�سالة املحبة واخلدمة والت�ضامن ،لكي تكون للنا�س احلياة
وتكون لهم بوفرة.
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أعب عن �أمنية خا�صة �صادرة من قلب راهب فخور ب�إخوته
و�أحب �أن � ّ
و�أخواته الرهبان والراهبات� :أال وهي �أن يكون �إىل جانب كل هذه اخلدمات
وامل�شاريع واملبادرات� ...أن يكون اهتمامهم �أكرب باحلياة الليرتجية والروحية
والن�سكية .وذلك من خالل تخ�صي�ص دير من �أديار ومراكز كل رهبانية ليكون
روحي ،وريا�ضة روحية ،ومتابعة الت�أهيل الروحاين والرهباين،
ا�ستجمام
مكان
ٍ
ٍّ
�سيما الآباء الرهبان وامل� ّؤ�س�سني,
و�صالة ليرتجية ،وت�أمل ومطالعة روحية ال ّ
راهب وراهبة �أوقاتاً يختارها لأجل العي�ش يف اجلماعة
بحيث يق�ضي كل
ٍ
وتكري�س وقت للن�سك الروحي وال�صالة الطق�سية و�صالة ي�سوع وال�سبحة...
واملطالعة الروحية...
وهكذا حتقق جماعاتنا الرهبانية تقاليد الآباء «ال�صالة والعمل» ويبقى ال�شوق
ح ّياً �إىل الن�سك والوحدة وال�سكينة والهدوء الروحي ...وهكذا يبقى يف قلب
الراهب ح ّياَ ال�شعار القدمي� :أن تكون املدن قفاراً والقفار مدناً ...وينعم الراهب
بامل�شاهدة الروحية وعذوبة لقاء الرب ،الذي يدعونا دائماً ،قائ ًال :هلموا �إىل مكان
قفر وا�سرتيحوا قلي ًال» ...ال بل تبقى �أديارنا م�ضيافة لكل رعايانا ،لكي يجدوا
فيها هذه «الراحة» الروحية ،باال�ضافة �إىل كل امل�ساعدات املادية واالجتماعية
تقدمها للم�ؤمننب وامل�ؤمنات .وهكذا حتافظ االديار على
على �أنواعها ،التي ّ
جاذبيتها الروحية جلميع امل�ؤمنني في�صلون مع �صاحب املزامري.
«هلم لن�صعد �إىل جبل الرب و�إىل بيت �إلهنا لنعاين جمد جت ّليه».
 ّهلم لن�صعد �إىل جبل الرب!»
«فرحت بالقائلني يل ّالقائلني يلِ « :ل َن�رس» �إىل ديار الرب �إلهنا� .إبتهجت روحي وف َِرحقلبي.
املتوحدين يهيمون دوماً باحلب الإلهي ،لأنهم متقطعون عن
�إنّ
العامل الباطل.
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ومع انا�شيدنا الروحية:
«لقد �شغفتني بال�شوق �إليك � .أيها امل�سيح  .و�سحرتني بحبك الإلهي .ف�أحرق
خطاياي بنار غري مادية .و�أهلني �أن �أ�شبع من التنعم بك  .ل ِّ
أعظم طربا  .ح�ضورك
ال�صالح.
�أيها ّ
�أيها امل�سيح الإله � .إن مو�سى معاين اهلل  .و�إيليا ذا املركبة الـنارية  .امل�سارع
نحو ال�سماء  .بغري �أحرتاق  .ملا عايناك يف حني جت ّليك� ....شهدا �أنك � ،صانع
النامو�س ومتمم الأنبياء  .فمعهما ن�سبحك نحن �أي�ضا �أيها ال�سيد لإنارتك .
لن�سبحك �أبد الدهر».
ويف اخلتام �أ�شكر اهلل على �أديارنا ورهباننا وراهباتنا ،ونطلب من اهلل �أن ُيكرث
الدعوات الرهبانية الرجالية والن�سائيةـ لكي تُكمل االديار ر�سالتها اجلميلة ،فتكون
ت�شع نور امل�سيح على العامل ،لكي تكون لهم احلياة
املنائر املبنية على اجلبلّ ،
وتكون لهم بوفرة.
جمدداً لكل من �ساهم يف هذا العدد يف جزئيه عن الرهبنة يف
مع �شكري ّ
ال�رشق �أم�س واليوم.
 15ت�شرين الثاين 2021

اجلماعات الرهبانية الرجالية
للروم الكاثوليك
يف لبنان

الرهبانية البا�سيلية املخ ّل�صية
 -١نبذة تاريخية
ن�شات الرهبانية البا�سيلية املخ ّل�صية  ،يف ال�سنة الأوىل من �أ�سقفية املطران
�أفتيميو�س ال�صيفي على �أبر�شية �صور و�صيدا � ،أي �سنة  ،1682وكانت �آنذاك
من �أهم الأبر�شيات  ،ي�صل امتدادها �إىل �أبر�شية بانيا�س ومرجعيون وجزء من
�أبر�شيتي زحلة وعكا.
ولهذا فالرهبانية املخ ّل�صية ت�أ�س�ست ،لي�س عام  ،1711ولكن عا م 1682
تاريخ �سيامة املطران افتيمو�س .وذلك يف �أحياء �صيدا القدمية  ،حيث تفوح
رائحة التاريخ من ال�شوارع ال�ضيقة ؛ وبالتحديد يف مطرانية �صيدا للروم امللكيني
القدمية  ،حيث الغرفة التي ينقل التقليد �أن الر�سولني بطر�س وبول�س التقيا فيها.
 -٢امل�ؤ�س�س
�إنه ميخائيل ال�صيفي ُ ،ولد يف دم�شق نحو �سنة  ،1643ويعود �أ�صل عائلته
�إىل مدينة بعلبك  .تد ّرج يف العلم منذ �صغره يف الدار البطريركية يف دم�شق ،
وزادت ثقافته اتّ�ساعا بف�ضل ات�صاله بالآباء املر�سلني من ي�سوعيني  -الذين تتلمذ
متبحرا يف العلوم الالهوتية والطق�سية
على يدهم  -وكبو�شيني وغريهم  .كان ّ
والتاريخية ويف اللغة اليونانية  ،ولكرثة علومه لقب ب « قفة العلم » ..
وتعي يف الدار البطريركية يف دم�شق .ويف �سنة ،1682
ُر�سم �ش ّما�ساً ،فكاهناًّ ،
انتخب �أ�سقفا على �أبر�شية �صيدا و�صور وعكا  ،واتخذ ا�سم �أفثيميو�س � .سا�س
الأبر�شية بغرية وتفانٍ  ،و َعمِ َل جاهدا يف �سبيل تعزيز الوجود امل�سيحي يف �أبر�شيته
ف�أتى بعائالت ملكية من �سوريا و�أ�سكنها يف منطقة �صيدا وجوارها ،لكي يبقى يف
هذه الأر�ض من « يب�سمل »  ،على حد قوله .
بث الدعوة لل�رشكة مع روما  ،يف �أبر�شيته �أوال،
ون�شط بكل غرية ر�سولية  ،يف ّ
ثم يف جميع �أنحاء البطريركية  ،حا ّثا الأ�ساقفة على االحتاد مع رومة .
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ويف �سبيل تعزيز الإميان الكاثوليكي  ،الذي كان املطران ال�صيفي رائده من
دون منازع  ،جمع من حوله ال�شبان الراغبني يف التكر�س والتبتل  ،ولقّنهم التعاليم
الوافية  ،على عك�س ما كان عليه �أغلب الإكلريو�س العربي �آنذاك و�أر�سلهم �إىل
�أنحاء �أبر�شيته الوا�سعة و�سواها للتعليم والكرز يف الرعایا.
بلغ عدد الرهبان يف البداية نحو الع�رشة �أ�شخا�ص  .ويف �سنة  ، ۱٦۸۲تق َّبل
املطران نذور كهنته اجلدد  .فاعتمدت هذه ال�سنة تاريخا ر�سميا النطالق الرهبانية
املخ ّل�صية  .يف ر�سالة بعثها املطران �إىل جممع انت�شار الإميان يف روما  ،يف 26
�أيار � ، 1714أخرب عن هذه املرحلة قائال :
«�إين ربيت �سبعة رجال يف هذا الزمان على خرجي لكي يعملوا يف دين اهلل
مثلي  ،وبنعمة اهلل غريتهم على نيتي ونيتكم  ،وهم خمت�صني بالكرز والتعليم،
وكل واحد منهم مبقام ع�رش ر�سل ب�سبب الل�سان والطائفة  .وتعليمهم �سالك
ومقبول �أكرث من تعليم املر�سلني  ،لأن ا�سم الإفرجن مكروه قوي عند امل�شاقني.
ولو كان يل قوة م�رصوف على تربية ع�رشة �أخر لكنت �أجمع و�أربّي  .لكن لي�س
يل معني �سوی ي�سوع وحده الذي ينظر غريتي و�شوقي » ( راجع الأب با�شا ،
تاریخ � ،ص . ) 286-۲۸۵
ا�شتدت وط�أة اال�ضطهاد على املطران ال�صيفي ،وو�صل الأمر به �إىل �أن ز ُّج يف
�سجن قلعة �صيدا وق ّيد بال�سال�سل ،يف �آخر �أيامه ،مدة  90يوما ،من غري �أن ت�شفع
فيه ال مهابة الأ�سقفية وال َو َهن ال�شيخوخة.
بعد خروجه من ال�سجن ب�أ�شهر قليلة ،تويف يف دم�شق ،يف  ۲۷ت�رشين الثاين
�سنة  ،۱۷۲۳مت�أثرا بالآكلة التي �سببتها ال�سال�سل ،التي كان مقيدا بها يف ال�سجن.
ُ
ف�ش ّيع باحتفال مهیب ودفن يف مقربة البطاركة يف دم�شق.
وهكذا �إمتزج تاريخ الرهبانية املخ ّل�صية بتاريخ طائفة الروم امللكيني الكاثوليك
امتزاج الفتح برائده والوالدة مبهدها واالنطالقة بدافعها  ،وارتبط ا�سم املطران
�أفتيميو�س ال�صيفي  ،م�ؤ�س�س الرهبانية البا�سيلية املخ ّل�صية ،با�سم هذه الطائفة.
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� -٣أعجوبة ت�أ�سي�س دير املخل�ص (العامر)
يف ربيع  ،1685كان املطران �أفتيمو�س ال�صيفي ،مطران �صيدا و�صور وعكا
يف زيارة رعائية لبلدة جون من �أعمال �إقليم اخلروب .غري �أن �أمراً جل ًال حدث يف
غي وجه املنطقة.
ذلك اليوم ،جعل من هذه الزيارة حدثاً ا�ستثنائياً ّ
توافد ال�شعب ي�ستقبل �أ�سقفه الغيور بالرتحاب و�صيحات احلفاوة .وكان
يف �صحبة املطران جمهرة من الكهنة .ومن بينهم �ش ّما�س �إ�سمه �أثنا�سيو�س ن�رص
بقداحة من بالد
تقدم واح ٌد مفتخراً ببندقيته اجلدیدة ّ
من بلدة غريفة ال�شوفيةّ .
مدججني بال�سالح ال�ضطراب الأحوال يف ذلك الزمان.
الإفرجن .وكان الأهلون ّ
�أخذ ال�شما�س �أثنا�سيو�س البندقية ،وبد�أ يق ّلبها .ومن غري �أن يق�صد ،مل�س ب�إ�صبعه
القداحة ،فانطلق البارود واخلردق منها ،و�أ�صاب �أحد كهنة املطران يف �صدره.
و ُيدعى اخلوري �إبراهيم الطوطو الدم�شقي الأ�صل فوقع الكاهن ً
ار�ضا .
وللوهلة �رصخ املطران بلهفة:
 «یا خمل�ص العامل!» «ما تخاف یا معلمي� ،أنا ط ّيب»� ،أجايه الكاهن املنطرح �آر�ضاً .وكانتاملفاج�أة  :الكاهن حي ،مل ُي�صب ب�أذى .ح ّلوا �أزرار ثوبه .فوجدوا � ّأن اخلردق
جت ّمع فوق � ّرصته من دون �أن يخرق اجللد و اللحم .يف تلك اللحظة ق�صد املطران
�أن بینی دیرا على ا�سم املخ ّل�ص.
لفت نظر املطران تلة م�رشفة  ،مقابل بلدة جون  ،عليها مزرعة قدمية� .س�أل :
ملن تعود هذه املزرعة ؟ ف�أجيب  :ل�صديقك ال�شيخ قبالن القا�ضي  ،كبري م�شایخ
الدروز.
دعيت هذه املزرعة با�سم م�شمو�شة التحتا  ،ويف الأ�صل م�شمو�سة  ،لأن
ال�شم�س ت�رضبها طوال النهار .و« التحتا » ،لتمييزها عن مزرعة م�شمو�شة الفوقا،
قرب جزين  ،والتي بني عليها الحقا دير �سيدة م�شمو�شة ال�شهري التابع للرهبانية
اللبنانية املارونية .
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كان ال�شيخ قبالن القا�ضي من �أعز �أ�صدقاء املطران ال�صيفي .لذلك ،عندما
فاحته املطران برغبته امتالك الأر�ض وما عليها  ،وافق فورا من غري تردد .
فا�ست�أجرها املطران  ،بداية  ،لثالث �سنوات مثلثة  -لأن �رشع الإ�سالم مينع �أن
يتجدد �أي عقد بني متعاقدين �أكرث من ثالث مرات  -وانتقل �إليها مع رهبانه �سنة
 ، ۱۷۰۱وعلى الأرجح قبل ذلك  ،بعد �أن �ضاقت بهم دار املطرانية يف �صيدا .
ولأن الكالم بني �صديقني �أثبت من �أي عقد مد ّون  ،مل يكتب ال�شيخ قبالن
�صكا بت�أجري الأر�ض �إال بعد �سنوات  ،وبالتحديد يف  3كانون الأول �سنة .۱۷۰۹
قبل ذلك ب�شهر ونيف  ،يف  ۱۷ت�رشين الثاين  ، ۱۷۰۹كان املطران قد ا�ستح�صل
من حاكم البالد �آنذاك الأمري حیدر �شهاب على مر�سوم يجيز له بناء دير يكون
ح�سبما جاء يف ال�صك  « ،مو�ضع ح�صني �إىل رهبانكم مينع عنهم احلرامية
والتعدي وال تلف اىل مال املريي ويعمروا املزرعة املذكورة »  .وقد دعم املطران
النبيه هذا ال�صك بحجج �رشعية �صادرة عن قا�ضي ال�رشع يف �صيدا واحدة بتاریخ
ت�رشين �سنة  ۱۷۱۰و�أخرى �سنة . ۱۷۱۸
كان عمار الأديرة والكنائ�س حمرتما يف ال�سلطنة العثمانية  ،لكن املطران
�أفثيميو�س  ،بحنكته املعهودة و�شبكة �صداقاته العديدة � ،سعى �إىل �رشاء املزرعة
والأر�ض املحيطة بها  ،وترميمها وتو�سيعها بحجة �أن تكون «م�أوى للرهبان وخمب�أ
ملعدات احلراثة وملج�أ لأبناء ال�سبيل وعابري الطريق من كل ملة» ..
ولكي ال يقوم الئم يف امل�ستقبل ينازعه هو ورهبانه على ملكية الأر�ض وعمار
الدير  ،طلب املطران من �صديقه ال�شيخ قبالن �أن يحرر �صكا بتفريغ املزرعة وما
حولها من �أرا�ض للرهبان  ،ليكون حجة ناطقة ثابتة يف وجه العابثني  .فكان له
ما �أراد  ،فحرر ال�شيخ قبالن ال�صك بتاريخ � 9شباط �سنة  .۱۷۱۲وبعد وفاته عاد
�صهره ووريثه الوحيد ال�شيخ علي جنبالط وثبت ال�صك بختمه وتوقيعه « :وقفنا
على هذه احلجة بعد وفاة املرحوم عمنا ويعمل مبوجبها » .وللفائدة نورد هذا
الن�ص اجلميل!
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امل�ؤ�س�س والعالقة مع االمراء
«يدٌ وف َّرغت �إىل �أختها »
�إىل ح�ضرة عزيزنا املطران افثيميو�س املكرم حفظه اهلل تعاىل
اوال مزيد اال�شواق مع عظم تزايد اال�شتياق �إىل ر�ؤياكم الكرمية على كل خري
وعافية  .وبعده ان �س�ألتم عنا هلل احلمد بخري  .ونرجو من احلق �سبحانه �أن تكونوا
ح�رضتكم بزايد اخلري وثوب ال�سالمة وغري ذلك  .من م�ضية كم يوم ار�سلتو لنا
و�إىل عزيزنا يون�س من خ�صو�ص �آن نحرر �إىل ح�رضتكم حجة يف املو�ضع الذي
ح�رضتكم عمرتو بها دير ويف مزرعة الر�صيف  ،حرر لكم حجة �رشعية با�سم
ح�رضتكم تنفع الدير اىل طويل  .وان �شاء اهلل تعاىل ما نر�ضی �إلكم بهذه وب�س.
وما ميكن ت�صل يدنا �إىل �شيء من املليح يف حكاية هل دیر ونوخره ال يف هذه
وال بغريها  .وكل امر يكون مت�صل مع ح�رضتكم ما عندنا فيه ثقلة الن يعلم اهلل
عندنا ح�رضتكم عزاز وغاليني  .وامر ال�سحت املت�صل منا �إىل ح�رضتكم ما بريوح
�إىل بر .يد وفرغت اىل اختها .املراد من ح�رضتكم ان تعمروا الدير وتن�صبوا
عنده وان�شا اهلل تعاىل يف وجودكم بيعمر وبي�صري كر�سي .واحلجة وا�صلة تفهمون
م�ضمونها  .املراد مهما كان ُمد من الأخبار واالعالم عندكم �رس وجهر تر�سلوا
تعرفونا مف�صال وال تغيبوا عنا حرفا واحدا من �سائر ما يكون  .ودائما ال تقطعوا
اخبار ح�رضتكم عنا .مع جميع ما يجد لكم من امل�صالح واالغرا�ض عرفونا بها
تق�ضي على ح�سب االوقات وباقي عمركم يطول وال�سالم  .حتريرا يف �أول
حمرم �سنة � ۹ ( 1124شباط �سنة  ۱۷۱۲م) (دليل ،كويرت �صفحة )19
حمب خمل�ص
قبالن
ما �إن ا�ستوطن الرهبان تلة م�شمو�شة  ،حتى �أخذوا برتميم املزرعة التي
�أوتهم وتو�سيعها  .وما �إن طلت �سنة  ۱۷۱۱حتى ارتفع �أول بناء يف الدير اجلديد،
وهو املم�شى املعروف ب « مم�شى امل�ؤ�س�س » و�أ�صبح منذ ذلك التاريخ الدير الأم
للرهبانية البا�سيلية املخ ّل�صية.
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عن تلك املرحلة  ،كتب الأب فر�سو (  ، ) Verseauرئي�س الآباء الي�سوعيني
يف �سوريا � ،إىل بون�شارتران (  ، ) Pontchartrainوزير امللك لوي�س الرابع ع�رش
الأكرب � ،سنة  ، ۱۷۰۱يخربه فيها عن املطران ال�صيفي ورهبانه فقال :
« هو بحقيقة الواقع حرب جليل وكاثوليكي بالتمام (  ) très catholiqueوذو
اعتبار عظيم يف بني �أمته  ،وقد انتدب مرارا �إىل البطريركية فرف�ض قبولها .وقد
احتمل �سابقا يف �سبيل الإميان الكاثوليكي ا�ضطهادات �شاقة جدا ،وهو يحامي عنه
بغرية فائقة تكاد ال ت�صدق من امل�شاقني  ....وله هنا يف �صيدا كر�سي مطران،
ويقيم يف دير حيث يعي�ش بعي�شة م�شرتكة مع رهبانه ويبا�رش دائما واجباته الراعوية
بتمام الن�شاط » ( راجع الأب با�شا  ،تاریخ � ،ص . ) 174
وثائق خم ّل�صية

وهناك �أمر �آخر مهم وفريد يف والدة هذه الرهبانية ،وهو التوافق مع الدروز
وامل�سلمني يف �صيدا ويف ال�شوف ،ب�ش�أن الدير و�أمالكه ،وبناء الدير والكني�سة...
وب�ش�أن ا�ستقالل الدير و�إعفائه من ال�رضائب .نكتفي بذكر عناوين الوثائق:
· �صك االجار من ال�شيخ قبالن القا�ضي �أول كانون الأول �سنة 1709
(الأب با�شا .)226 : 1
·مر�سوم �إجازة بناء دير املخ ّل�ص ،من الأمري حيدر �شهاب  17ت�رشين الثاين
�سنة  - 1709الأب با�شا .)228 : 1
·الإذن ال�رشعي من قا�ضي مدينة �صيدا ببناء دير املخ ّل�ص ،ت�رشين الأول
�سنة � ( 1710أالب با�شا )230 : 1
·وثيقة ب�إجازة بناء دير املخل�ص من حمكمة �صيدا ( .الأب با�شا ) 233 : 1
·�صك بيع مزرعة م�شمو�شة والر�صيف من ال�شيخ قبالن قا�ضي وعلي
جنبالط يف � 9شباط ( .1702با�شا )236 : 1
·وثيقة من علي جنبالط باملوافقة على بيع مزرعة م�شمو�شة والر�صيف
للمطران افتيمو�س( .با�شا )238 : 1
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·ر�سالة من الأمري حيدر �شهاب �إىل املطران �أفتيمو�س بخ�صو�ص مال
املريي( .الأب با�شا )256 : 1
· فتوى باجازة بناء كني�سة دير املخل�ص( .الأب با�شا )261 : 1
(هذه ال�صكوك ون�صو�صها كاملة موجودة يف كتاب دليل الرهبانية املخ ّل�ص ّية
العام ،الأب اليا�س كويرت املخل�صي �صفحة  .186 - 156من�شورات اليوبيل
املئوي الثالث للرهبانية املخ ّل�صية .)1992
ويف مرحلة التهجري التي حدثت يف  28ني�سان  1985ودفعت بالرئا�سة العامة
�إىل اتخاذ دير القدي�س جاورجيو�س  -كفرحونة مركزاً م�ؤقتاً ،بعث الرئي�س العام
�آنذاك االر�شمندريت �سمعان ن�رص بر�سال ٍة �إىل الوزير وليد جنبالط يف �شهر �أيار
 1985هذا ن�صها:
معايل الوزير الزعيم وليد بك جنبالط الأمثل
حتية وبعد،
بحق �أجدادكم الأماجد الذين وهبوا املزرعة التي يقام عليها اليوم
دیر املخل�ص  ،ال منة بل ثمرة �صداقة حميمة بينكم وبني م�ؤ�س�س الرهبانية
املخل�صية املطران �أفثيميو�س ال�صيفي ،
بحق القيم اخلالدة والرتاث املجيد التي جعلت من ال�شعب الدرزي بني
املعروف واملكارم،
بحق ال�صداقة املتينة التي كانت تربط �أباكم العظيم بدير دفعته �إىل احلفاظ
على الدير وجواره طيلة هذه ال�سنني املا�ضية  ،و�إىل املجاهرة علنا ب�أن دير
املخل�ص عنده هو مبعزة ق�رص املختارة .
بحق ما زخر به ف�ؤادكم من مكارم الأخالق وحمامد اخل�صال هي خال�صة
تاريخ �شعبكم املجيد .
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بحق كل ذلك � ،أ�ستحلفكم  :باحلفاظ على دير املخل�ص و�إعادة رهبانه
�إليه ليبقى �شهادة لتاريخنا الواحد ول�صداقتنا العريقة  ،ب�إعادة امل�سيحيني �إىل
الإقليم واجلبل حفاظا على تعاي�شنا و�رشف تراثكم ...
ولكم منا الوفاء ومن التاريخ الذكر احلميد .
 28ني�سان 1985
الأر�شمندريت �سمعان ن�صر
الرئي�س العام

غاية الرهبانية

·و�صية امل�ؤ�س�س
فتح جديد يف تاريخ احلياة الرهبانية يف
�إن ت�أ�سي�س الرهبانية املخ ّل�صية ،هو ٌ
ال�رشق� .إنّه ت�أ�سي�س جديد ومنط جديد .واملطران ال�صيفي م� ّؤ�س�س الدير الذي
تربّى على يد الآباء الي�سوعيني ،قد نهج نهجاً جديداً .وهو رائد فريد بني م�ؤ�س�سي
الرهبان ّيات.
هذا ما نكت�شفه من خالل و�ص ّية امل�ؤ�س�س ال�صيفي ،التي تر�سم غاية الرهبانية،
وهي مبثابة د�ستور وو�ص ّية روح ّية وخريطة طريق.
خطاب املطران الأخري لرهبانه  ،و�صك تفرغ املطران افتيمو�س  ( :با�شا : 1
)884
«يا �أوالدي افرحوا وال تغتموا فهذه م�شيئة الرب  .ف�أنا � ّأ�س�ستكم و�صريتكم
قربانة رهبانية مقد�سة وجئت بكم من �أماكن خمتلفة وبالد بعيدة متفرقة وك ّملتكم
بالو�سم الكهنوتي املقد�س وو�ضعت البع�ض منكم يف خدمة الرعية الكاثوليكية
أجد بوا�سطتكم يف فالحة كرم امل�سيح
لي�س لكي �أمكث انا َّبطاال م�سرتيحاً بل لكي � ّ
يف رعيتي ويف كل مكان و�أنا �أجول اث ّبت امل�سيحيني وان ما ح�صل يل من املكروه
�أو �سوف يح�صل لي�س هو اال نزرا ي�سريا بالن�سبة �إىل ما قا�سته ر�سل امل�سيح الكرام
والأ�ساقفة العظام وكل ّ
مب�ش �صالح تابع الكني�سة الرومانية  .فاذاً هذا ال يكون
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مني �أبدا وال �أريد �أن يكون منكم واين ما دمت ح ّيا م�ستعد لأن �أ�ضحي حياتي
�ضحى حياته لأجلنا .واين راغب �أن � ّ
أب�ش باالميان
ل�سيدي ي�سوع امل�سيح الذي ّ
تی�س يل االنذار فيه  .وما رغبت فقط يف عمار هذا
الكاثوليكي يف كل �آن واین ّ
�صيتكم رهبانا متد ّرجني لكي تخدموا دیركم
الدير لراحتي وال لراحتكم  .وال ّ
وذواتكم فقط  .وال ق�صدت �أن اجعل �سكان هذا الدير عقيمني من كل ثمرة
نظرا للقريب  .وال اعتنيت يف قيامه لكي املكه واعتا�ش مبداخيل �أرزاقه ويكون
خا�صتي وخا�صة ورثاين يف الأ�سقفية  .معاذ اهلل  .بل �أقول الآن حيث اجته يل
الكالم كما قلت قبال».
ن�صه :
·ثم قر�أ �صك التف ّرغ .وهذا ّ
...اين اريد ان اظهر لدى املال من عالٍ ودون ورئي�س ومر�ؤو�س �أن هذا الدير
وكل ما له من رزق ثابت ومنتقل الآن وما �سيكون هو خا�صة الرهبان املنتمني اليه
وبا�سمه ولي�س حق لأحد من خلفاين املزمعني �أن ي�صريوا ا�ساقفة على االبر�شيتني
املتويل عليها �أن يداعي الرهبان ب�شيء مما هو يف حوزتهم وحتت ت�رصفهم ال من
عار وال من خالفه مطلقا ،وال يطلب منهم مدخوال .وال لأحد �أي�ضا حق التملك
عليه ال بطريرك وال مطران وال �أي كان  ....حيث اين بكل خاطري واق�صی
ر�ضاي �أرغب ان يكون منهم الكهنة امل�رصفون يف خدمة االنف�س يف ابر�شيتي
وغريها این يوجد روم متحدون مع ال�سدة الر�سولية و ( �أن يكون كذلك
أطلقت عليهم ت�سمية مر�سلني خلدمة
ال�شمام�سة معلمو الأحداث منهم و�إين � ُ
املقد�س وح�سبما وقفت
الرعايا ح�سبما ح ّررت للأب الأقد�س واملجمع الر�سويل ّ
على خاطر بطركي كريل�س الكاثوليكي ...
·�صالة كتبها املطران افتيمو�س ال�صيفي .
�أيها الرب الهي و�سيدي ي�سوع امل�سيح ابن اهلل الوحيد ا�شكرك لأنك �رصت يل
معينا و نا�رصا وجنيتني من امل�ضطهدين يل الطالبني نف�سي امل�ستعدين ليبتلعوين,
ومن الل�سان اخلبيث الغادر ( �سري  . ) ۳- ۰ 51و ّجنيتني من املوت برحمتك بقوة
فائقة الطبيعة لأنك �أنت هو اهلل ال�صانع العظائم (مز .)15 : ۷۷
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� ...أذكر يا �إلهي دماء �شهدائك من هذه امللة التي �سفكوها لأجل حمبتك.
القدو�س.
�أذكر يا �إلهي ر�ؤ�ساء كهنتنا الذين عا�شوا باال�ضطهادات لأجل ا�سمك ّ
اذكر يا الهي اعراق واتعاب الأبرار الذين من هذه امللة ق�ضوا حياتهم �أمامك
بالرب وال�صدوقية...
·رهبان مر�سلون يف خدمة الرعايا !
هذه هوية الرهبان اجلدد  .هوية كانت بال �شك ثورية يف ذلك الزمان  ،لأن
الرهبان عادة كانوا يالزمون �أديرتهم  ،يتعبدون هلل يف الن�سك وال�صالة  .مما كتبه
امل�ؤ�س�س يف و�صيته � « :أرغب �أن يكون منكم الكهنة امل�رصفون يف خدمة الأنف�س
ال�سدة الر�سولية  ....لذلك
يف �أبر�شيتي وغريها � ،أينما يوجد روم متحدون مع ّ
�أطلقت عليكم ت�سمية مر�سلني خلدمة الرعايا » ..
·كهنة خمل�صيون بزي بائعي خ�ضار
«بذلك الوقت  ،ا�ستعمل رهبان دير املخل�ص وا�سطة ح�سنة جذا  ،وهي �أنه
الب�سا ملبو�س مكاري  ،وعند دخوله �إىل
�صار يطلع الكاهن من دير املخل�ص ّ ،
دم�شق  ،يحمل يف عباءته خ�رضة خبيزة  ،نعنع  ،هندبي � ،أو �آخر  ،وي�صري يجول
بني بيوت امل�سيحيني ،وينادي على ب�ضاعته هذه  .فاالمر�أة الكاثوليكية تعطيه
ا�شارة  ،وتدخله  ،وتر�سل تخرب زوجها �أو والدها  .واملذكورون يخربون اقرباءهم
وجريانهم  ،فيح�رضون يف ال�سهرة  ،واحد بعد واحد  ،وي�أتي �إىل البيت الذي
فيه اخلوري  ،و�إذا �صادفهم احد يف الطريق ،و�س�ألهم اىل اين يتوجهوا فيجاوبوه:
�إىل زيارة مري�ض  .وبذاك البيت الذي به اخلوري  ،يتحدث النا�س ب�أ�شغالهم
يلعبون الورق  ،خ�شية من ح�ضور �أحد لل�سهرة  ،ويتوجه الواحد بعد الواحد ،
�إىل الغرفة املوجود بها الكاهن  ،فيعرتفوا لغاية ن�صف الليل  ،وبعد ن�صف الليل
يبتدئ القدا�س  ،وعند اخلتام يتناولون القربان املقد�س  ،ويخرجون من ذاك
البيت  ،الواحد بعد الواحد كما جا�ؤوا م�سا ًء .بعد �أن يكونوا و�ضعوا رواقيب
املتوجه بذاك احلي
عند مدخل البيت  ،وبعيدا عنه �أي�ضا  ،ويكونوا دفع دراهم �إىل ّ
من الإ�سالم ( كتاب اليوبيل �صفحة .)301
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غرية ال�صيفي
وانت�رشت غرية ال�صيفي وتالميذه الرهبان الأوائل �إىل كل ال�رشق ،ح�سب
التفوي�ض الذي منحه �إياه البابا  ،2071ب�أن ُيعطي احلقوق املعتاد منحها لال�ساقفة،
حيث يوجد روم كاثوليك .وعلى هذا الأ�سا�س و�صلت غرية تالمذة ال�صيفي
حتى �إىل جورجيا (بالد الكرج) ،التي كانت �آنذاك تابعة للبطريركية الأنطاك ّية.
وقد �أتى �شبان من جورجيا وتر ّهبوا يف دير املخ ّل�ص .وكانوا ي�ص ّلون ال�صلوات
الطق�سية باللغة الكرجية ،وين�ض ّمون �إىل باقي الرهبان لالحتفال بالليرتجية الإلهية.
وال تزال كتب طق�س ّية باللغة الكرجية حمفوظة يف مكتبة دير املخ ّل�ص .وال يزال
بئر قوزما يذ ّكر زائري الدير بالرهبان املخ ّل�صيني من جورجيا...
هذا ما كان يحدث  ،ال �س ّيما يف �أديرة فل�سطني ،حيث كان يتواجد رهبان من
بال ٍد خمتلفة...
امل�ؤ�س�س ووحدة الكني�سة
ويف �سبيل تعزيز الإميان الكاثوليكي  ،الذي كان املطران ال�صيفي رائده من
دون منازع  ،جمع من حوله ال�شبان الراغبني يف التكر�س والتبتل  ،ولقنهم التعاليم
الوافية  ،على عك�س ما كان عليه �أغلب الإكلريو�س العربي �آنذاك ،و�أر�سلهم �إىل
�أنحاء �أبر�شيته الوا�سعة و�سواها للتعليم والكرز يف الرعایا .
كتب يوما �إىل �صديق له يف حلب ،يقول له:
« لي�س خافيا عن معرفتكم �إن كان ت�أملتم ور�أيتم �ضعف امللة وانحطاطها ثم
افتقارها للمعارف ال�رضورية والعلوم الروحية  ،الناجت عن عدم وجود املر�شدين
ينوروها بنورهم ومي ّلحوها
الأطهار الذين يكونوا فيها ومنها  ،والذين ميكنهم ّ
مبلحهم  .وقد ر�أينا كثريين من النحيفي املزاج ذوي غرية �صاحلة ولهم بع�ض
معارف �أرادوا ي�رصفوا حياتهم بعي�شة طاهرة مرتبة بحفظ الثالث نذور التي هي
� ُّأ�س الرهبنات كلها  ،لكي ينفعوا م ّلتهم بعلمهم وعملهم » ( راجع الأب با�شا ،
تاریخ � ،ص ) ۲۱۹-۲۱۸
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·روم متحدون مع الكر�سي الر�سويل يف روما !
وجميل �أن ي�ؤكد ال�صيفي على وحدة االميان يف الكني�ستني الغربية وال�رشقية.
هذه كانت منية قلب املطران ال�صيفي العظمى  ،ومن �أحد الأهداف الكامنة
وراء ت�أ�سي�سه الرهبانية املخ ّل�صية  .لقد �شقّ عليه �أن يری كنی�سة امل�سيح منق�سمة
بني �رشق ّية وغربية  ،فق ّرر �أخذ املبادرة و�سعى �إىل متتني العالقات مع كنی�سة
روما .غري �أن الأر�ض  ،يف ذلك الزمن  ،مل تكن بعد مهي�أة لتحقيق هذه الأمنية
بالتمام .لذلك كثريا ما �أ�سيء فهم املطران  ،وكثريا ما ا�ضطهد و ُرذل من �أجل �إميانه
الكاثوليكي  ،حتى من �أهل البيت .
·كتاب الداللة الالمعة
كتاب «الداللة الالمعة بني قلبي الكني�سة اجلامعة امل�شتمل على �أتفاق كني�سة
الروم الأرثوذك�سية ال�رشقية مع كني�سة رومیه اجلامعة الغربية واحتادهما بر�أي
واحد و�أمانة واحدة م�سيحية».
طبع بنفقة جممع االميان املقد�س برومية الكربى بطلب من ال�سيد املطران
كريكري افتيمو�س رئی�س ا�ساقفة �صور و�صيدا �سنة .1710
كتاب الداللة الالمعة هو كتاب الوحدة النه يبحث ق�ضيتها بروح املحبة
واالخوة ،وهو ای�ضا كتاب ر�سول الوحدة الذي بعث روح الكثلكة
والتجرد
ّ
يف ال�رشق واقام ج�رس تفاهم ومودة بني الكني�سة ال�رشقية والغربية  ،فتذوق
امل�سيحيون اویل ثمرات الوحدة .
يقول املطران:
رت عن �ساق اجلد وت�ص ّفحت الكتب االلهية وتعاليم الأباء واملعلمني
ف�ش ّم ً
الف�ضالء امل�ؤرخني من كال اجلهتني  ،خا�صة الكتب امل�شهورة يف �صلوات كني�ستنا
الأرثوذك�سية  ،فر�أيت ر�أي كني�سة الروم ال�رشقية موافقا لر�أي الكني�سة الرومانية
اجلامعة الغربية  .ور�أیت اخللف املدعى به اليوم ما بينهم والذي تنطق به الكني�سة
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الرومانية هو موجود ومد ّون يف كتب كني�سة الروم ال�رشقية  .فاعتقدت عندها
وحتققت �أن ما كان من خلف وان�شقاق هو من غ�ش ال�شيطان الذي من �ش�أنه �أن
يلقي حبائل البغ�ض والبعد ما بنی امل�سيحيني ...
لكن «ال�شيطان القى حبائل البغ�ض والبعد بني امل�سيحيني» فكان االن�شقاق
الذي ق�سم كني�سة امل�سيح الواحدة  .واما ا�سباب هذا االن�شقاق او باحلري دوام
هذا االن�شقاق فهي بنظر ال�صيفي « ،اما العنت والعناد  ،واما غر�ض او انقبا�ض .
عد
واما بغ�ض ونفار  .واما جهل و عدم اختبار» ( �ص  . ) 7ما �أحرى ال�صيفي ان ُي ّ
بنی ائمة ر�سل الوحدة  ،لتفهمه جوهر االنف�صال املرير الذي عملت فيه عوامل
االرادة والعاطفة واملخيلة واالهواء � ،أكرث من عوامل الفكر والعقيدة واالميان.
لقد كان عامل االنف�صال الأكرب نق�صا يف املحبة  ،ولذا ففي نظر ال�صيفي
«املحبة �أنهج م�سلكا ،هي �سلكة ذوي الف�ضل واالذعان وامین حمجة تبلغ �إىل
حقيقة االميان فاخذتها يل جنة ووقاية واقتنيتها �صيانة الر�ؤية والرواية».
�إىل هذه الروح  ،روح التفاهم واملحبة ال�صافية يدعو قارءه م�سميا اباء اخاه
بقوله « :فال تتوهمن با اخي ان ق�صدي بهذه الر�سالة جدالك وافحامك  ،لكون
اجلدال بورث التحزن والعناد وهذا ال ي�سوغ يل ان ارتكبه وهو غريب عن
ديانتنا ،بل امنا ق�صدي هو ق�صد واحد وهو قوله تعاىل  :فت�شوا الكتب التي فيها
يجدون خال�ص تفو�سكم» ( �ص . )۱۰
اخريا يدعو ال�صيفي قارءه اىل ال�صالة معا اىل الأم التي تعرف قيمة النف�س
الب�رشية « ،لتنري قلوبنا والبابنا»  « ،لنعرف باالميان احلقائق االلهية واملحبة االخوية
« لتحظى باالميان وندرك املحبة» ،ونرتبط بع�ضنا مع بع�ض باحلب الكامل الذي
ير�ضي اینها  ،وهكذا ن�ستحق �أن ندعى له تالميذ» (�ص . )۱۲-۱۱
الكتاب هو د�ستور لكل حوار م�سكوين  ،ولكل لقاء بني اخوة البيت الواحد
على �صعيد العقيدة والفكرة  ،واملحبة والإخاء  .والأن نعطي القاری  ،نظرة
عاجلة على حمتوی الداللة الالمعة عموما.
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«ر�أيت البع�ض ينظرون �إىل ما هو واقع من االختالف يف الطقو�س والر�سوم
بني هاتني الكني�ستني ويظن �أن ذلك اختالف االميان  .وهم ال يعلمون �أن االختالف
يف ذلك ال ينايف وحدة االميان واالتفاق يف الر�أي امل�ستقيم واالرتباط باملحبة التي
ت�ؤلف امل�سيحيني  ،ولكن اختلفوا بالطقو�س وتفا�ضلوا بالرتب وانفردوا بالعوايد
وتباعدوا يف البلدان وافرتقوا يف اللغات  .فاملحبة الوحيدة والأمانة ال�سديدة
املتفقون بها تربط هذا وجتمعها اىل احتاد واحد « ( �ص  .) ۳۱۹ويقول يف مو�ضع
�أخر �أنه يف الإع�صار حبث كانت الكنائ�س ال�رشقية والغربية متحدة يف االميان
واالرتباط باملحبة الروحانية  ،مل يكن يوجد بينها جدال وال �شقاق من جهة
اختالف الطقو�س والر�سوم ومل يكن احدهما يطعن على الآخر من هذا الوجه».
(�ص )۳۳۰
و�سبق ال�صيفي ع�رصه بتا�سی�س رهبنة تن�شیء ر�سال «طيارين» ،متنقلني
م�ستعدين للخدمة يف كل �أبر�شية  ،الجل بث فكرة الوحدة ،الجل املجاهرة
باالميان الكاثوليكي ،الجل امناء احلياة امل�سيحية يف النفو�س ،وهذا ابتكار مل
ي�سبقه �إليه احد  :فكانت احلياة الرهبانية يف الطق�س البيزنطي منح�رصة يف احلياة
�سن قوانينها القدي�س با�سيليو�س الكبري� .أما ال�صيفي فاراد اكرث ذلك � ،أراد
التي ّ
رهبنة عاملة  ،مر�سلة.
دير املخل�ص على مدى التاريخ
·ت�أ�سي�س الأديار
عكفت الرهبانية املخ ّل�صية  ،بدون انقطاع  ،وطيلة ثالث مائة و�سبعة وثالثني
�سنة ،على حتقيق الغاية التي لأجلها ت�أ�س�ست  .فكرب دير املخل�ص وت�شعب  ،حتى
�أ�صبح جم ّمعاً ي�ضم الأق�سام التالية  :الدير الأ�سا�سي ،مقر ال�سلطة العليا  ،مكتبة
كربى غنية وكني�سة وا�سعة  ،بنيت �سنة  ، 1720ثم بناء دير م�ستقل لالبتداء و�آخر
للإكلريكية.
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وا�ستملكت الرهبانية �أرا�ضي و�أديارا �أخرى  :دير مار اليا�س يف ر�شميا  ،من
�أبر�شية بريوت  ،وديري مار ميخائيل  ،يف عميق ال�شوف ومار جاورجيو�س يف
كفرحونة ،من �أبر�شية �صيدا ،ودير مار تقال ،يف عني اجلوزة ،من �أبر�شية زحلة
ودير القدي�سني �رسكي�س وباخو�س يف معلوال ،قرب دم�شق .
·العامر
ال تكتمل ت�سمية دير املخل�ص �إال �إذا �أرفق ا�سمه بلقب يعرفه القا�صي والداين
من �أبناء املنطقة ،ال�صغار والكبار � :إنه دیر املخل�ص «العامر» .قلما الت�صق �صیث
دير بالكرم  ،كما الت�صق �صيت دير املخل�ص  ،فقد تناقل النا�س من قدمي الأيام
مفخرة �أن موائده تبقى مفتوحة وممدودة لكل عابر �سبيل  ،كائنا من كان  .يكفي
�أنك �ضيف الدير!
كان ال�ضيف قدميا ينزل عندنا ،فت�ستقبله بالرتحاب ون�ست�ضيفة ح�سب �أ�صول
ال�ضيافة العربية :ي�أكل وي�رشب وينام ،وال ي�س�أل عن مراده من جميئه �إىل الدير
�إال يف اليوم الثالث لقدومه.
من بني الروايات التي تواردت عرب الزمن� ،أن وايل عكا �أحمد با�شا اجلزّ ار
نف�سه ،وقد �أعمل جي�شة يف الدير خرابا ونهبا ،ملرتني على التوايل �سنة  1777و
 ،۱۷۹۲ق�صد الدير يف �إحدى الليايل متنكرا ،فلقي من ال�ضيافة والكرم ما جعله
يطلق عليه لقب «العامر» ..
من هنا كانت وظيفة « وكيل ال�ضيوف »� ،أو «الكالرجي» ،من �أ�صعب
الوظائف يف الدير ومن �أ�شدها �إنهاكا للقوى ما تتطلبه من �سهر وجهد لت�أمني
حاجات ال�ضيوف.
يف الدار امل�سماة «دار ال�ضيوف» ،ا�ست�ضاف الدير عرب تاريخه �أعدادا ال حت�صى
من الزوار .كما �أوت هذه الدار �أفواجا من املهجرين والنازحني :من الالجئني
مهجري الدامور �سنة  ،1976وال�شوف
الفل�سطنيني بعد نكبة �سنة  ،1948ومن ّ
�سنة .۱۹۸۳
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·كبار ز ّوار الدير

وجه اخر من وجوه الدير العامر ،هو انه كان وال يزال نقطة ا�ستقطاب رئي�سية
ومركز لقاء لكبار القوم ووجهاء البلد والكني�سة .
كثريون زاروا الدير وح ّلوا �ضيوفا عليه :ر�ؤ�ساء جمهورية� ،أمراء ،بطاركة
كرادلة� ،أ�ساقفة ،ع�سكریون� ،أدباء ومبدعون ،زعماء وطنيون� ،شخ�صیات عاملية...
قدميا زار الدير مك�سمليان دوق بافاريا مع حا�شيته  ،لي�شكر الرئي�س العام
ورهبانه على اهتمامهم البالغ به  ،عندما حجز عليه يف �صيدا و تف�شي الوباء فيها،
فقدم للدير ك�أ�سا ثمينة نق�ش عليها ا�سمه وعبارة �شكر.
ويف الع�رص احلديث ،زاره الر�ؤ�ساء �شارل دبا�س  ،و�إميل �إ ّده ،و�ألفرد نقا�ش
وب�شارة اخلوري ،وكميل �شمعون ،وف�ؤاد �شهاب الذي عقد يف الدير �إحدى
لقاءاته ال�رسية مع الزعيم كمال جنبالط ،و�شارل احللو  ..ومن ال�شخ�صيات
الوطنية البارزة التي زارت الدير و�ألقت حما�رضات فيه :الإمام مو�سى ال�صدر،
والزعيم كمال جنبالط .ومن ال�شخ�صيات العاملية الأب پیار ،م�ؤ�س�س جمعية
«ع ّماو�ص» الفرن�سية .ومن الأدباء نذكر :خليل مطران ،وطبعا نا�صيف و�إبراهيم
اليازجي وب�شارة اخلوري (الأخطل ال�صغري) ،و�سعيد عقل .ومن املبدعني:
الأخوان عا�صي ومن�صور الرحباين  ...هذا عدا البطاركة وكرادلة املجمع
ال�رشقي  ،وال�سادة الأ�ساقفة� .إنه حقا بيت اجلميع!
نكبات التاريخ
توالت نكبات على الدير العامر يف فرتات خمتلفة لأ�سباب طبيعية �أو�سيا�سية
�أو قومية �أو دينية ...وت�س ّببت ب�ضحايا من الرهبان ،و�شهداء و�ضحايا وت�رشيد
وخراب...
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تعمدت بالدم
·رهبانية ّ

مل تتوقف ن�شاطات الرهبانية الر�سولية يوما وال هنت عزميتها  ،رغم ما �أ�صابها
من كوارث ونكبات  ،خ�صو�صا يف ال�سنوات  1777و � ،1860 , 1841إذ نُهبت
و�أحرقت �أديارها ،وفقدت و�أتلفت مكتبتها و�سجالتها وخمطوطاتها الثمينة،
وا�ست�شهد �أكرث من �أربعني راهيا من �أبنائها.
هذا ف�ضال عما �أ�صابها �سنة  1985من ق�صف وتهجري و�رسقة للأديار :دير
املخل�ص ،دير ال�سيدة االبتداء ،دير الراهبات املخل�صیات ،دیر املالك ميخائيل يف
عميق  -ال�شوف (هدمت كني�سته بالكامل وا�ست�شهد رئي�سه الأب �سعيد عبود)،
دير مار اليا�س يف ر�شميا (د ّمر بالكامل ) ودار العناية قرب �صيدا نهبت بالكامل.
�سنة  1990ا�ستعادت الرهبانية دير املخل�ص والأديار الأخرى وبا�رشت الرتميم
و�إعادة االعمار و�إىل متابعة ر�سالتها الإن�سانية والروحية والثقافية واالجتماعية.
�أح�صى ال�سجل الرهباين حوايل � 40شهيدا ،ق�ضوا ذبحا يف خمتلف الأديار
على مدى � ۳۰۰سنة ،وكثريون � ّرشدوا وتوفّوا و�سجنوا وحوكموا ظلما وعذبوا.
هذا عدا الآباء الذين ق�ضوا �شهداء الغرية الكهنوتية بعدوى الأمرا�ض ال�سارية،
كالطاعون واحلمى ال�صفراء� ،أثناء خدمتهم النفو�س وامل�صابني بهذه الأمرا�ض.
مل ينكب دیر كما نكب دير املخل�ص� ،ست نكبات على مدى ثالث مئة �سنة:
.1985 ،1860 ،1845 ،1841 ،1777،1792
· �صليب ثقيل حقا
دير �أعزل .ثوار يهجمون ،يحرقون ،يذبحون ،پنهبون ويخ ّربون ،والرهبان
يف اجلبال والوديان يفرون ،ال يحملون من املتاع �إال الثوب الذي عليهم.
كتب الكونت دوريجيللو  ، Durighelloقن�صل فرن�سا يف �صيدا � ،إىل الكونت
بنتیفولیو  ، Bentivoglioقن�صل فرن�سا العام يف بريوت  ،يف  ۸حزيران :1860
«يف  8حزيران هرب لیال ثمائية رهبان من دير املخل�ص �إىل �صيدا ،وملا و�صلوا

28

الرهبانية البا�سيلية املخ ّل�صية

�إىل ب�ساتينها داهمهم الدروز وامل�سلمون وقتلوا �ستة منهم  ،واحد هرب والآخر
جل�أ �إىل قن�صل �صیدا  .يف تلك الأثناء �أحرق الدروز دیراملخل�ص واالديار التابعة
له  ،وبقي احلريق يلتهمها ثالثة �أيام بعد �أن نهبت  ...يف احلوادث ال�سابقة ،على
�أثر تدخّ ل قن�صل فرن�سا يف �صيدا  ،كان يحر�س الدير بع�ض اجلنود النظاميني..
�أما اليوم فاملوا�شي والغالل واالثاث واواين الكني�سة املختلفة وكل احلوائج التي
ُه ِّربت �إىل الدير من القرى املجاورة فقد نهبت كلها ثم �أحرق الدير حرقا كامال...
�إن بنی  ۱۳۰راهبا وراهبة كانوا ي�سكنون يف دير املخل�ص ودير ال�سيدة ودير
املزيرعة ودير عني اجلوزة ودير ر�شميا ودير عميق ۷۳ :هربوا �إىل �صيدا45 ،
�ضاعواُ 12 ،قتلوا �أو ُذبحوا( ...دليل الرهبانية العامر ،كويرت �صفحة)105.
الرهبانية املخ ّل�صية يف خدمة الكني�سة واملجتمع
ال تزال الرهبانية املخ ّل�صية ،على مدى تاريخها جا ّدة يف �سبيل حتقيق
ر�سالتها يف ال�رشق ويف بالد االنت�شار  .وقد �شملت النواحي الدينية والكهنوتية
واالجتماعية والرتبوية .
·الناحية الدينية :
بنى �أبناء دير املخل�ص �أكرث من  150كني�سة هنا ويف املهجر ،ف�ضال عن الأديرة
والوكاالت ودور كهنة الرعايا .كما بنوا� ،سنة � ،1954أول دير قانوين يف �أمريكا،
قرب بو�سطن ،على ا�سم القدي�س با�سيليو�س،ي�شتمل دیرا و�إكلرييكية و بيتا
لالبتداء ومركزا للخدمة االجتماعية والريا�ضات الروحية.
 مدر�سة دير املخ ّل�ص االكلرييكية :كانت ملدر�سة دير املخل�ص الإكلرييكية  ،القائمة �إىل جنب الدير  ،الف�ضل
بث روح النه�ضة العلمية يف الرهبانية والكني�سة امللكية.
الأكرب يف ّ
ت�أ�س�ست هذه املدر�سة �سنة  1828واتخذت بداية مق ّراً لها الأقبية الغربية العريقة
التي كانت قدمياً مقرا للبطاركة الهاربني من ا�ضطهاد العثمانيني يف دم�شق .ومنذ
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تتو�سع �شينا ف�شيئاً ،حتی �صارت �رصحاً علميا كبرياً ،خ ّرج مئات
ذلك احلني �أخذت ّ
الكهنة والرهبان والعلمانيني على يد �أ�ساتذة م�شهود لهم بالعلم والكفاءة من بينهم
ال�شيخان نا�صيف اليازجي وولده ابراهيم والفقيه ال�شيخ ب�شارة اخلوري (جد رئي�س
اجلمهورية اللبناين ب�شارة اخلوري )  ،والأديب العالمة الأب نقوال �أبو هنا .وهي
بفرعني :االكلرييكية ال�صغرى ،واالكلرييكية الكربى لدرو�س الفل�سفة والالهوت.

املعاهد الالهوتية:
· معهد التثقيف الديني العايل (دار العناية ال�صاحلية �أ�س�سه الأب
لطفي حلام )1971
· معهد كتابة الإيقونات (جعيتا)
· معهد املخل�ص لتعليم الالهوت (زحلة)
· كلية الالهوت يف دم�شق التابعة لبطريركية الروم الكاثوليك
يف دم�ش ويديرها الأب جوزف الجني املخ ّل�صي .وكان قد �أ�س�سها
البطريرك حلام عام  2002حتت عنوان مركز الثقافة الدينية .وتابع
الدرو�س فيها اكرث من  1500طالب من العلمانيني .
الناحية الأدبية والعلمية
م�شاهري
·الأب �سابا كاتب ( :)۱۸۳۷+من اكرب فال�سفة الكني�سة امللكية يف
ع�رصه.خ ّلف كثريا من الكتب  ،تعريبا �أو ت�ألبفا حول م�سائل فل�سفية
وعقائدية عديدة .
· الأب روفائيل راهبة ( :)۱۸۳۱ +من اكرب املرتجمني �أثناء حملة
نابوليون على م�رص ،و�أ�ستاذ االعربية العام ّية يف مدر�سة اللغات
ال�رشقية يف باري�س ،حيث كان �شامپوليون مكت�شف الكتابة
الهريوغليفية� ،أحد تالميذه .ك ّلفه الوايل حممد علي بتنظيم مطبعة
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بوالق يف م�رص ،وطبع فيها قامو�سه الإيطايل العربي ،كما ترجم كتبا
عديدة من الالتينية والطليانية والفرن�سية �إىل العربية.
·البطريرك غريغوريو�س الثاين �س ّيور ( 17ت�رشين االول- 1823
 13متوز � .)1897إعتلى ال�سدة البطريركية من عام  1864ولغاية
امتدت � 33سنة!
 1897بفرتة زمنية ّ
هو �أملع وجوه الآباء ال�رشقيني امل�شاركني يف املجمع الفاتيكاين الأول
( ،)1870 - 1869واملدافع عن تراث وحقوق وامتيازات الكنائ�س ال�رشقية.
وقد غادر املجمع قبل الت�صويت النهائي على عقيدة �أولية وع�صمة البابا؛ باعتبار
�أن هذا االعالن �سيكون عائقاً كبرياً يف ا�ستعادة الوحدة امل�سيحية بني الكنائ�س
االرثوذك�سية والكني�سة الالتينية الكاثوليكية.
·الأب �أنطون بوالد (  : )۱۸۷۱ +له كتب عديدة ،من بينها خمطوط
ق ّيم يف تاريخ الكني�سة امللكية  ،وكتاب عن تاريخ الرهبانية املخل�صية.
·املطران جرمانو�س معقّد ( :)۱۹۱۲ +واعظ �شهري و�صاحب م�ؤلفات
دينية وليرتجية كثرية ،وم�ؤ�س�س جمعية الآباء البول�سيني يف حري�صا.
ال ّبد من التنويه بكوكبة غ ّراء من �أبناء الرهبان ّية ،ت�ضيق هذه العجالة عن
تعدادهم جمي ًعا ،برعوا يف حقول الأدب والفل�سفة والالهوت والعلوم والثقافة،
و�أ ّدوا اخلدمات اجل ّلى للكني�سة والوطن.
· املطران غريغوريو�س حجار ( :)1940 +من �أكرب خطباء ع�رصه و�أبلغهم.
ل ِّقب ب «مطران العرب» لدفاعه امل�ستميت عن الق�ضية الفل�سطنية .
·الأب ق�سطنطني با�شا ( :)1948+م�ؤرخ الرهبانية املخل�صية وكني�سة
الروم الكاثوليك .له �أكرث من  40م�ؤلفا يف التاريخ والأدب امل�سيحي
العربي� ،أ�شهرها على الإطالق :تاريخ طائفة الروم امللكية والرهبانية
املخ ّل�صية بجزئني اثنني .
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·الأب نقوال �أبو هنا (� :)1956+شاعر و�أديب وم�رسحي ،و�أحد �أكابر
اللغويني العرب يف الع�رص احلديث ،من �أهم خملفاته ترجمته �أمثال
الفونتني �شعرا �إىل العربية.
�صي ،الذي
·وخلف االب با�شا يف نهجه الأب الیا�س كویرت املخ ّل ّ
ن�رش �أكرث من ثمانني كتابًا يف جميع النواحي الرهبان ّية والتاريخ ّية
·الأب نقوال برخ�ش ( :)۱۹۸۵ +ملفان يف الفل�سفةّ � ،أ�س�س دير
وجدد
القدي�س با�سيليو�س يف ميثون  -ما�س يف الواليات املتحدةّ ،
جمعية الراهبات املخل�صيات من حم�صنة �إىل مر�سلة .
· الأب كریل�س حداد ( � :)1986+أديب ومنقّب عن الرتاث العربي
امل�سيحي القدمي ،م�ؤلف مو�سيقي ومرمن ،و�أحد رواد النه�ضة
املو�سيقية يف الكني�سة امللكية .له خدمات ليتورج ّية عديدة باللغات
العربية والإجنيليزية والإ�سبانية.
· الأب �أفثيميو�س �سكاف ( :)۲۰۰۵+ليرتجي كبري ،له درا�سات
ق ّيمة يف جمال الليرتجية والطق�س البيزنطي .
·ونذكر �أي�ضاً ال�شاعر وامل�ؤرخ والأديب والكاتب الأب العام
االر�شمندريت �سمعان ن�صر.
·كما ال يغيب عن بالنا � ً
أي�ضا ذكر البطريرك غريغوريو�س الثالث
( ّحلام) املخ ّل�صي ،الذي �أ�صدر حوايل  75كتابًا ومقالة يف خمتلف
املوا ّد الالهوت ّية والليرتج ّية وباللغات العرب ّية والفرن�س ّية والأملان ّية
والإنكليز ّية ،و�أ�صدر �أبّان بطريرك ّيته  50ر�سالة رعو ّية .وهو م� ّؤ�س�س
جمع ّية «�أ�صدقاء دير املخ ّل�ص» يف �أملانيا عام  ،1961التي تُ�صدر
متولها هذه اجلمع ّية.
ن�رشة �سنو ّية باللغة الأملان ّية حول امل�شاريع التي ّ
جهدت الرهبانية يف فتح مدر�سة قرب كل دير وكني�سة ،وكان كل رئي�س دير
وكاهن رعية ،هو معلم املدر�سة �إىل جانب اهتمامه باخلري الروحي .كما ا�ستلمت
الرهبانية الإدارة والتعليم يف املدار�س البطريركية يف كل من بريوت ودم�شق
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وم�رص ،وذلك لع�رشات ال�سنني ،ف�ضال عن �إدارة املدار�س الأ�سقفية يف �صيدا
و�صور ودير القمر وحيفا وزحلة ومرجعيون والزرقاء (يف الأردن) وبيت �ساحور
(يف الأرا�ضي املقد�سة) .وهذه بع�ض املحطات امله ّمة يف �إ�سهامات الرهبانية
الرتبوية والثقافية:
املطبعة املخل�صية
مع �أن الزمان طوى �صفحتها ،فال بد �أن نذكر املطبعة املخّ ّل�صية العريقة،
التي ت�أ�س�ست �أو ًال يف بريوت �سنة  ،1865ومن ثم انتقلت �إىل الدير �سنة ،۱۹۲۸
وقد �ساهمت يف بعث النه�ضة الأدبية بن�رشها مئات الكتب املفيدة ،وهي املطبعة
ال�سابعة يف لبنان .وبقيت تعمل وترفد املكتبات العربية مبن�شوراتها� ،إىل �أن توقفت
نهائيا عن العمل يف بداية حوادث �سنة .1975
هذه املطبعة �ساهمت يف بث اله ّمة يف �أقالم الرهبان ،فراحت املج ّالت القيمة
ت�صدر الواحدة تلو الأخرى ،منها ما بقي ي�صدر �إىل اليوم ،كمجلتي النفحة
املخل�صية والنحلة ،ومنها ما احتجب ،كمجلتي الر�سالة املخ ّل�صية والوحدة
يف الإميان .وقد عاودت جملة الوحدة �صدورها يف العام .2019
·ت�أ�سي�س :جملة «الر�سالة املخل�صية» �سنة  ،1933وهي جملة �شاملة كانت
منرباً للرهبان املخل�صيني ،ولأ�صدقاء الرهبانية من الك ّتاب والأدباء.
· جملة « النحلة » �سنة  ،1941والتي كانت ت�صدر يف االكلرييكية
منوعة،
ال�صغرى ،وكانت تف�سح املجال للط ّالب لكي يدبّجوا مقاالت ّ
وهكذا ي�شحذون طاقاتهم �إىل جانب التح�صيل العلمي والديني والرهباين.
وقد توقفت املج ّلتان تباعاً.
· جملة «الوحدة يف الإميان» وهي جملة دينية  ،م�سكونية� ،رشقية.
 تعالج �ش�ؤون الوحدة امل�سيحية والكنائ�س ال�رشقية. تهدف اىل بث الروح امل�سكونية ،املبنية على ا�سا�س التعارف والتعاونواملحبة.
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 تطلع القراء على اهم ما يعمل ويقال يف �سبيل الوحدة امل�سيحيةال�شاملة ـ وت�ساعدهم على التعرف اىل الرتاث ال�رشقي امل�شرتك ،لكي
نتو�صل كلنا اىل وحدة االميان ،يف امل�سيح املخل�صّ � .أ�س�سها الأب لطفي
حلام عام  1962بعد عودته من روما ،حيث حاز على �شهادة الدكتورا يف
العلوم ال�رشقية ،لكي يتابع ر�سالة م�ؤ�س�س�س الرهبانية املطران افتيمو�س
ال�صيفي ر�سول الوحدة يف ال�رشق .وقد و�ضع ال�صيفي كتاباً �شهرياً يف
احلركة الوحدوية يف ال�رشق الأو�سط بعنوان« :الداللة الالمعة بني قطبي
الكني�سة اجلامعة» (عام  )1710كما ذكرنا �أعاله.
وجملة الوحدة تهدف �إىل الإ�سهام يف تن�شيط العمل واحلوار امل�سكونيني.
توقفت عن الظهور عام  1979ب�سبب ظروف احلرب اللبنانية .و�أعاد �إ�صدارها
امل�ؤ�س�س ،وهو حال ّياً البطريرك ال�سابق غريغوريو�س الثالث حلام ،وذلك عام
 ،2019وهي ال تزال با�سم الرهبانية البا�سيلية املخ ّل�صية� .إىل جانب الكثري من
املجالت والن�رشات املحلية اخلا�صة بكل مركز.
 املكتبة املخ ّل�صية�أما مفخرة دير املخل�ص الثقافية فتبقى املكتبة املخل�صية العريقة  ،وفيها ما
يقارب � 30ألف كتاب مطبوع  ،كثري منها من الكتب القدمية النادرة  .وهي  ،مع
ما م َّر عليها من نكبات وتهجري ونهب  ،ال تزال من املكتبات الغنية يف ال�رشق.
تعود نواة مكتبة الدير �إىل كتب امل�ؤ�س�س ال�سعيد الذكر املطران افتيمو�س
املتعددة .ثم اغتنت
ال�صيفي ،امل�شهور ب�سعة ثقافته وعلومه و�إتقانه اللغات
ّ
بكتب الرهبان املخل�صيني ،تلك التي ا�شرتوها �أو التي ن�سخوها بایدیهم .ومن
الن�ساخ املخل�صيني ،تذكر الآباء :جرج�س جراد ،و�سمعان �صباغ ودمييرتي
�أ�شهر ّ
معلويل ،و�أغناطيو�س قرداحي.
·الكتب املطبوعة
ت�صل الكتب املطبوعة �إىل حوايل خم�س وثالثني �ألفا ،بلغات واخت�صا�صات
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متنوعة� ،أهمها :الكتاب املقد�س ،الليتورجيا ،الالهوت النظري والأدبي
والعقائدي ،تاريخ الكني�سة ،روحانیات ،خطب ومواعظ ۔ �آباء الكني�سة� ،سري
القدي�سني وال�شهداء ،احلق القانوين ،الفل�سفة وعلم النف�س وال�شعر والأدب،
والطب واملو�سيقى الكن�س ّية ،واملو�سوعات والقوامي�س.
لب�ست املكتبة يف الآونة الأخرية حلة ق�شيبة ،وتوزّعت كتبها على الرفوف
بح�سب اخت�صا�صاتها وموا�ضيعها ،وو�ضع لكل كتاب بطاقة تعريف  ،و�أُدخلت
يف الكمبيوتر من �أجل فهر�ستها وت�سجيل البحث عنها .
مكتبه املخطوطات
طي �صيته على
�أما �أكرث ما يتميز به دیر املخل�ص يف هذا املجال  ،و�أكرث ما ّ
اجنحة ال�شهرة ،فهو جمموعة املخطوطات الثمينة.
ال يدخلها �إال قلة �صفوة � .إنها قد�س �أقدا�س الدير الثقايف حتوي هذه املكتبة
حاليا حوايل  ۲۵۰۰خمطوطا  ،هذا عدا املخطوطات التي نُهبت �أثناء التفجري
الأخري �سنة  ، ۱۹۸٥ومل ت�سرتجع حتى اليوم  .يعود �أقدم خمطوط فيها �إىل �سنة
 ،۱۲۰۰وحتوي خمطوطات تعود �إىل امل�ؤ�س�س نف�سه  .معظم هذه املخطوطات
ن�ساخون مهرة � ،أ�شهرهم على الإطالق
نقلها الرهبان �أنف�سهم  ،وقد كان منهم ّ
الأب جرج�س جراد من ال�شام  .ومن �أثمن املخطوطات لدينا و�أعزّ ها على
قلبنا ،خمطوط ّ
خطه املكرم الأب ب�شارة �أبو مراد  ،وقد كان بعد �أخا يف املدر�سة
الإكلرييكية.
·الناحية االجتماعية:
ف�ضال عن دعوة امل�سيحيني �إىل ال�سكن قرب الأديار وبناء املزارع لهم وا�ستثمار
�أرا�ضيها الزراعية يف كل �أديارها.
فقد �ساهمت الرهبانية يف تعزيز التعاون والتعاي�ش مع جميع الطوائف
والأديان ،ويف تخفيف وط�أة اجلوع والرعب �إبان الفنت واحلروب املتعاقبة على
املنطقة .و�أ�س�ست مراكز اجتماعية خلدمة الأيتام وللتعليم املهني.
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 دار العنايةففي ال�صاحلية  ،قرب �صيدا  ،قامت دار العناية  ،امل�ؤ�س�سة املخل�صية للخدمة
االجتماعيةّ � ،أ�س�سها يف العام  1966الأب لطفي حلام(البطريرك غريغوريو�س
الثالث الحقاً) حتت ت�أثري وثيقة املجمع الفاتيكاين الثاين «الكني�سة يف عامل
اليوم»( )1965وهي �أهم وثيقة يف املجمع املذكور .على عهد الرئي�س العام
الأر�شمندريت �سابا يواكيم وبربكته .وكان مدير الدار الأول ،الأب جورج
كويرت ،والذي ُيعترب م� ّؤ�س�ساً معه .وقد بقي مديراً للدار حتى انتخابه مطراناً على
وان�ضم �إىل الأبوين لطفي وجورج الأب �سليم غزال ،الر�سول
�صيدا عام .1987
ّ
اجلوال يف �أبر�شية �صيدا واجلنوب ،وكان همزة الو�صل بني الدار واملجتمع ورجل
ّ
احلوار امل�سيحي اال�سالمي يف املنطقة.
�شجع الأب حلام على الإقدام على مغامرة ت�أ�سي�س دار العناية ،هو
�إن ما ّ
الدعم الذي كان ي�أمله من «م�ؤ�س�سة �أ�صدقاء دير املخ ّل�ص يف �أملانيا» التي � ّأ�س�سها
تطور دار
عام  .1961ويف الواقع بقيت هذه املجموعة من �أ�صدقاء �أملانيا ،تدعم ّ
العناية منذ عام  1966وحتى الآن
بدعم ما ّ
�شجعه على
يل من �أ�صدقائه يف �أملانيا .هذا ّ
وكان للم� ّؤ�س�س �أمل ٍ
جدا .ويف الواقع بقي الأ�صدقاء يف �أملانياً
الإقدام على هذه اخلطوة ال�صعبة ّ
و�أوروبا عموماً يدعمون دار العناية على مدى ال�سنني الطويلة.
طور الآباء املخ ّل�صيون ،الذين تعاقبوا على �إدارة الدار هذا امل�رشوع.
وقد ّ
ونذكر الأب طوين ديب الرئي�س العام احلايل للرهبنة املخ ّل�صية ،الذي � ّأ�س�س
فرع احلاجات اخلا�صة.
وت�ضم دار العناية ميتما كبريا ومدر�سة مهنية بع�رشة فروع و�شهادات بكل
ّ
امل�ستويات ،ومدر�سة لذوي احلاجات اخلا�صة وجممعا لل�شباب و مركزا للر�سالة
ومركزا للتنمية واحلوار وم�ستو�صفاً.
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 دار ال�صداقة  -زحلةويف منطقة زحلة ،ظهر للوجود م�رشوع �آخر هو دار ال�صداقة ،امل�ؤ�س�سة
املخل�صية االجتماعية .ي�ضم �أي�ضا میتما ومدر�سة مهنية وم�ستو�صفاً ومهنية وقرية
للأطفال الأيتام.
بعد جناح العمل االجتماعي يف دار العناية يف ال�صاحلية ،وخربة امل�ؤ�س�سني
الآباء لطفي حلام ،وجورج كويرت ،و�سليم غزال� ،أرادت الرهبانية املخل�صية �أن
ت� ّؤ�س�س م�ؤ�س�سة جديدة يف زحلة فاختارت الأبوين حنا �سليمان و�أندره حداد
لي�ؤ�س�سا يف رعية القدي�س يو�سف يف حو�ش الأمراء مركزا اجتماعيا.
انطلق العمل يف � 19آذار  1979وكان كناية عن م�ضجع للأوالد ،يحوي
ع�رشين �رسي ًرا يف طابق مال�صق لأنط�ش الكني�سة.
تعي الأب ع�صام دروي�ش مديرا للم�ؤ�س�سة ،فبنى قرية لل�صداقة
عام ّ 1983
يف ك�سارة ،وهي كناية عن بيوت ي ّت�سع ُ
كل واحدٍ منها لع�رشة �أوالد .ثم بنى
مدر�سة دار ال�صداقة املهنية قي بلدة الفرزل ،وهي ت ّت�سع خلم�سماية طالب .كما
�أكمل بناء مدر�سة القدي�س يو�سف الأكادميية يف حو�ش الأمراء .و�أ�س�س برنامج
رعاية الولد يف البيت.
ً
انعزال ،والأقل
يرتكز عمل الدار على االهتمام بالأوالد الأكرث فق ًرا ،والأكرث
قدرة على االكتفاء الذاتي .كما يهدف �إىل م�ساعدة العائلة على ا�ستعادة عافيتها
االقت�صادية والرتبوية .والأهم من ذلك يوفّر امل�س�ؤولون جوا تربويا فيه الكثري من
احلب واالحرتام.
وتتابع امل�ؤ�س�سة ر�سالتها يف منطقة زحلة والبقاء بنجاح ّ
مطرد وت�ؤ ّدي خدمات
مميزّ ة يف املنطقة.
 م�ؤ�س�سة ميثون االجتماعية�أما يف ميثون ما�س ب�أمريكا  ،فقد تخ�ص�ص املركز االجتماعي فيه يف �إقامة
الريا�ضات ملراجعة احلياة  ،ويف تثقيف ال�شباب والأوالد ب�أمور الدين  ،ويف
الإر�شاد النف�ساين ،ويف م�صاحلة الأزواج املتخا�صمني .ولن نن�سى مركز
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املهاجرين يف مونرتيال كندا الذي قدم حتى الآن خدماته لأكرث من مائة وخم�سني
�ألف مهاجر .منذ عهد املرحوم الأب جورج خرياطي.
·الناحية املو�سيقية والطق�سية
د�أبت الرهبان ّية املخ ّل�صية � ً
الطق�سي
أي�ضا ،منذ ن�ش�أتها ،على �إيالء ال�ش�أن
ّ
واملو�سيقي االهتمام الكبري.
ّ
الطق�سي برز يف القرن التا�سع ع�رش املطران �إغناطيو�س معقّد
فعلى ال�صعيد
ّ
الذي ع ّرب كتاب «خدمة الأ�شهر» (امليناون) .و�سار على خطاه الأب �أفتيميو�س
�صي يف تعريب كتاب «املعزّ ي» عن اليونان ّية � ً
أي�ضا� .أ ّما الإجناز الأكرب
�سكاف املخ ّل ّ
فكان ،باال�ضافة �إىل كتاب الليتورجيات االلهية يف جزئني بحلة جديدة� ،إ�صدار
«كتاب ال�صلوات الطق�س ّية لكني�سة ال ّروم امللك ّيني الكاثوليك» مبج ّلداته الأربعة
يف حجمني كبري و�صغري ،و�صدر بهذا العنوان:
كتاب
ال�صلوات الطق�سية على مدار ال�سنة
لكني�سة الروم امللكيني الكاثوليك
يف �أربعة جملدات
ترجمة منقحة عن الأ�صل اليونايي
طبع باذن �صاحب الغبطة البطريرك مك�سيمو�س اخلام�س
بطريرك �أنطاكية و�سائر امل�رشق واال�سكندرية و�أور�شليم
�أجنزه �سيادة املطران لطفي حلام
رئي�س ا�ساققة طر�سو�س �رشفا والنائب البطريركي بالقد�س
رئي�س اللجنة الليرتجية البطريركية
عتب مفخرة طق�س ّية فريدة امتازت بها كني�ستنا.
والذي ُي َ
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االهتمام بالرتاث املو�سيقي البيزنطي
املو�سيقي البيزنطي باللغة العرب ّية
كما كانت الرهبان ّية �س ّباقة يف ن�رش الرتاث
ّ
�إىل جانب اليونان ّية ،ف�صدر لها �أ ّول كتاب منذ حوايل مئة عام وهو «خدمة عيد
عدل �أحلانه ان�سجا ًما مع الن�صو�ص الطق�س ّية
خمي�س اجل�سد» .وكانت �أ ّول من ّ
اجلديدة مطلع خم�سين ّيات القرن املا�ضي .وبرز فيها مو�سيق ّيون كبار عملوا
على تلحني ون�رش اخلدم الطق�س ّية التي ّ
تغطي معظم احتفاالت ال�سنة الطق�س ّية.
ق�سي�س.
و�أبرزهم الآباء كري ّل�س ّ
حداد ،يو�سف نخلة� ،إغناطيو�س �صاد وبا�سيليو�س ّ
ويف العام � 2003أوكل البطريرك غريغوريو�س الثالث �إىل الأب مكاريو�س
�صي �إجناز جمموعة «املن�شورات املو�سيق ّية لكني�سة الروم امللك ّيني
هيدمو�س املخ ّل ّ
الكاثوليك» يف  27جم ّلدًا ،نُ�رشت خالل ال�سنوات  ،2020-2005وت�شتمل
على ترانيم الأعياد ال�س ّيدية ك ّلها وخدمة الليرتج ّية الإله ّية بالأحلان الثمانية وخدمة
إكلرييكي
الأحاد والباركلي�سي والأكاث�ست�س والنوم الكربى وج ّناز العلمان ّيني وال
ّ
املقد�س.
والرهبان وخدمة � ّرس الزواج ّ
وتقدم ّ
ذكيا
التطور
التكنولوجيّ ،
وها هي اليوم تواكب ّ
لكل من يحمل هات ًفا ًّ
ّ
تطبيقات �سهلة اال�ستعمال ،حتوي ن�صو�ص املن�شورات املو�سيق ّية املذكورة �ساب ًقا
تتم تبا ًعا يف ا�ستوديو املخ ّل�ص  -جون .ن�أمل �أن ت�ساهم هذه
وعلى ت�سجيالت ّ
التطبيقات والفيديوهات يف �إي�صال الكلمة واللحن �إىل �أكرب عدد ممكن من ّ
املرنني
الليرتجي ،و�أن ت�س ّهل عمل ّية تع ّلم �أ�صول املو�سيقى
وامل�ؤمنني ومن املهت ّمني بال�ش�أن
ّ
الكن�س ّية والرتانيم البيزنط ّية اجلميلة وامل�شاركة يف حياة الكني�سة وطقو�سها.
�إح�صائيات رهبانية
�أعطى دير املخل�ص للكني�سة منذ ت�أ�سي�سه حتى اليوم  9بطاركة و 59ا�سقفاً
و�أكرث من �ألف راهب وكاهن.
حاليا  ،تعد الرهبانية � 5أ�ساقفة ( بينهم غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث)،
و  ٦٩كاهنا ،و  ١٧راهبا و � ٤شمام�سة ومبتدئ واحد يف �أمريكا و ٤يف الطالبية .
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يتوزع الكهنة ،ح�سب بلد اخلدمة ،على ال�شكل التايل 44 :كاهنا يف لبنان؛ 5
كهنة يف �سوريا؛  7كهنة يف الأرا�ضي املقد�سة؛ كاهن واحد يف �إيطاليا 8 ،كهنة يف
الواليات املتحدة الأمريكية؛  6كهنة يف كندا؛ وكاهن يف �أملانيا».
�أهم مراكز الرهبانية يف لبنان وبالد االغرتاب
·يف لبنان:
 دير املخل�ص  -جون ()1711 دير النبي اليا�س -ر�شميا ()1735 دير ال�سيدة لالبتداء قرب دير املخل�ص ()1755 دير املالك ميخائيل  -عميق ،ال�شوف ()1760 دير القدي�سة تقال  -عني اجلوزة � ،صغبني ()1760 دير القدي�س جاورجيو�س  -كفرحونة ()1778 دير الإكلرييكية الكربى « بيت الأب ب�شارة �أبو مراد»  -جعينا ()2000· يف �سوريا:
 دير القدي�سني �رسجيو�س وباخو�س معلوال (�سوريا)  .ت�سلمته الرهبانية �سنة .1732·يف بالد االغرتاب:
 دير القدي�س با�سيليو�س میتون  -ما�س (الواليات املتحدة الأمريكية) ( .)1953 دير القدي�س با�سيليو�س يف روما.·امل�ؤ�س�سات االجتماعية واملدار�س:
 مدر�سة ديراملخل�ص -جون()1835 م�ؤ�س�سة دار العناية االجتماعية -ال�صاحلية� ،صيدا ()1966 -م�ؤ�س�سة دار ال�صداقة االجتماعية  -زحلة ()1979
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 مدر�سة مار يو�سف  -حو�ش الأمراء مدر�سة �سان �سوفور  -جعيتا (.)1996·الوكاالت :
 الوكالة املخل�صية يف روما الوكالة املخل�صية يف حيفا· بيوت ومراكز تابعة للرهبانية
 مركز التنمية واحلوار (قرب دار العناية  -ال�صاحلية) بيت الأب ب�شارة �أبو مراد يف زحلة بیت امل�ؤ�س�س يف �صيدا (مت ترميمه و�أ�صبح �شبه جاهز) بيت الرهبان يف كندا بیت امل�ؤ�س�س املطران �أفتيميو�س ال�صيفي يف دم�شق بيت الريا�ضات الروحية (الكور�سيو) يف ميثون (�أمريكا)الرعايا املخ ّل�صية (وهي التابعة للرهبانية)
 رعية �سيدة االنتقال  -املحتقرة (قرب دير املخل�ص) رعية �سيدة االنتقال  -بريوت رعية القدي�س يو�سف  -حو�ش الأمراء (زحلة) رعية القدي�س جاورجيو�س  -املعلقة (زحلة) رعية القدي�س يوحنا املعمدان  -حو�ش الزراعة (زحلة) رعية مار اليا�س املخ ّل�صية  -زحلة رعية القدي�سة تقال  -زحلة. رعية �سيدة االنتقال � -أبلح. دير القدي�س جاورجيو�س  -دير الغزال -رعية ال�صليب املقد�س  -جعيتا
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·الرعايا الأخرى التي يخدمها املخ ّل�صيون اليوم:
الرعايا التي تخدمها الرهبانية تتوزع  ،ح�سب البلدان  ،على ال�شكل التايل :
�سوريا (  ، ) 2فل�سطني (  ) 4كندا ( � ، ) 6أمريكا ( ) 5
· يف لبنان  25( :رعية)
�سيدة االنتقال (جون) ،میالد ال�سيدة (القرية) ،النبي اليا�س (ب�رسين)،
القدي�س جاورجيو�س (حربمون)  ،النبي اليا�س ( ر�شميا )  ،املالك ميخائيل
(عميق  -ال�شوف) � ،سيدة النجاة ( كفر قطرة -ال�شوف)  ،النبي اليا�س (دير
القمر) ،القدي�س جاورجيو�س (�رسجبال) � ،سيدة الب�شارة (وادي بنحليه)،
القدي�سني بطر�س وبول�س ك�سارة (زحلة) ،املالك ميخائيل (جديتا)� ،سيدة
االنتقال (الفرزل)� ،سيدة الب�شارة (الفرزل) ،مار يوحنا املعمدان (باب مارع -
البقاع الغربي) ،ال�سيدة (عميق  -البقاع الغربي).
· يف �سوريا( :رع ّيتان)
 القدي�س كريل�س (الق�صاع  ،دم�شق) القدي�س جاورجيو�س (معلوال).· يف الأر�ض املقد�سة :
�سيدة الرعاة (بيت �ساحور) ،مار اليا�س (حيفا)� ،سيدة الب�شارة (رام اهلل)،
�سيدة الب�شارة (يافا) ،رعية عيلبون والنا�رصة.
عام  ،1958وبطلب من املطران جربائيل �أبو �سعدىّ � ،أ�س�س املجمع ال�رشقي
�إكلرييكية بيت �ساحور ال�صغرى ،و�س ّلم �إدارتها �إىل الرهبانية املخل�صية .وهكذا
منذ عام  1958يخدم رهبان دير املخ ّل�ص رعية بيت �ساحور ،واالكلرييكية
ال�صغرى فيها ،والحقاً املدر�سة البطريركية فيها ،والحقاً معهد املخل�ص الكهنوتي
الذي � ّأ�س�سه املطران لطفي ّحلام .1987
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· يف كندا  5( :رعايا):
رعية املخل�ص (مونرتيال)� ،سيدة الب�شارة (و�ست �آيلند) ،النبي اليا�س
(الفال) ،القدي�سني بطر�س وبول�س (�أوتاوا) ،ي�سوع امللك (تورنتو).
· يف الواليات املتحدة الأمريكية 5( :رعايا)
مرمي العذراء (بروكلني  ،نيويورك) ،القدي�س يهوذا (ميامي  -فلوريدا)،
القدي�س يو�سف (�أكرن)  ،دل راي ( ميامي ) ورعية رود �آیلند.
اخلتام
�أكرث من ثالث مئة �سنة م ّرت على دير املخ ّل�ص بحلوها وم ّرها .وما هي يف
عيني الرب �إ ّال كيوم �أم�س العابر.
طوى الزمان �أكرث من ثالث مئة �سنة من تاريخ الرهبانية البا�سيلية املخل�صية
وما زال �أبنا�ؤها ّ
يجذفون ماخرين بحر احلياة� .شاخ�صني بعيونهم �إىل الأمام ال
متحدين ال�صعاب،
ينامون على التاريخ نومة املوت ،بل ميتطونه نحو الأمامّ ،
م ّتكلني على املخل�ص الذي على ا�سمه ت�أ�س�ست الرهبانية ،فع�سى �أن تكون امل�سرية
نحو املئوية الرابعة مباركة ُمثقلة بالغالل املر�ض ّية للرب.
بعد �أكرث من ثالث مئة �سنة ،عو ٌد على بدء.
مثل امل�ؤ�س�س ،ت�شخ�ص عيوننا �إىل «خم ّل�ص العامل» لنناديه:
«� ّإطلع من ال�سماء وانظر وتع ّهد هذه الكرمة وامنها  ،لأن ميينك قد غر�ستها».
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ق�صيدة نا�صيف اليازجي يف دير املخل�ص
�أجمل ما يف احلياة ط ّلتها البكر ،و�أجمل ما تراه عينك و�أنت ت ّ
ّطل من بلدة
جون ،دير املخ ّل�ص راب�ض على تلة من املهابة وعلى �إرث عظيم من التاريخ.
وتخطر ببالك �أبيات الع ّالمة نا�صيف اليازجي اخلالدة:
هلم بنا فيا نعــــم الـ ُمقــــــام
�إىل ديــر املخ ّلــ�ص يا غـــــــالم
ّ
وت�سمــع ما يليـق به الغــرام
ترى ما ت�شتـــــهي عينـــــاك فيه
كتــاج فــوق مفرقهــا ُيقـــام
ت�صــــدر يف جبال
مقــــــام قد
ّ
ُ
ُ
الغمام
الثلــج �أ�سقطـــه
تنال البحــــ َر منه يــــ ٌد و�أخرى
ُ
تطال َ
وال�ســالم
�صــــالة اهلل تتلــى
على الدير الـم�شـ َّيد با�سم رب
ُ
به َّ
حتيـــط به الـمالئكـة الكــرام
حل الإلــــه فكـــــان عر�شــــا
كعقـد الدر �أدجمـه النظــــام
تری رهبانــــــه مــــن كـل قطــر
كمــا بالـمـاء يـمتزج الـمدام
قد امتزجوا بحب اهلل �شخ�صا
دعــــاء �أو �صــالة �أو �صـيـــام
رجال �شغلهـــم يف كــــل حني
وقبل ال�صبح يف غل�س تقام
يقيمــــون ال�صــــالة بجنح ليل
بــه من كــل عاطفــــة هيـــــام
لهم يف الليـــل ترتيــــل رخيــم
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ن�شيد دير املخ ّل�ص
( لل�شاعر خليل بك مطران )
يف اهلل جــد خلقــنا ونـَمانَا
ديــــر املخل�ص حرزنا وحمانا
ومن املـهالك يف احلياة حمانا
وجمالهــا للم ّتقني يلــــوح
باب ال�ســـماء لنابه مفتـــــوح
ماال ترى عني تــــراه الـــروح
لنكون يومـا خرية الأبنــــاء
يرعى خطانــــا خيــرة الآبــــاء
للبيعــــة الـملكـيـــــة الزهـراء
هي بيع ُة ّ
الطهر التي يف ُح ِّبها
ال تبتغــي �إال عبــادة ربهــــا
وبها �سعادتها وعزة �شعبها

املراجع:
 - 1كتاب دليل الرهبانية املخ ّل�ص ّية العام ،الأب اليا�س كويرت املخل�صي .
من�شورات اليوبيل املئوي الثالث للرهبانية املخ ّل�صية .1992
 - 2اليوبيل املئوي الثالث لت�أ�سي�س دير املخ ّل�ص  ،2011 - 1711يا خم ّل�ص
العامل ،دير املخ ّل�ص  -جون � 6آب .2011
 - 3مقاالت �رشقية وم�سكونية ،املطران لطفي ّحلام1992 ،
� - 4إح�صائيات املدبر الثاين احلايل يف الرهبانية املخل�ص ّية الأب مكاريو�س
هيدمو�س.
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جو مميز ،بانتظار دعوى تطويب الأب ب�شارة
تعي�ش الرهبانية املخ ّل�صية يف ّ
�أبو مراد ،وهو مثال الكمال الرهباين ،ومنوذج فريد من الغرية الرعوية وال�صالة
والإماتة والتق�شف ...قريب من اهلل ،ومن كل �إن�سان...
هو من مواليد زحلة بتاريخ � 19أيار عام � .1853أبوه ج ّبور ابومراد ووالدته
الي�صابات الق�ش ،كان يحمل �إ�سم �سليم قبل دخوله الرهبانية .ق�ضى �سنني طويلة
(� 30سنة) يف خدمة  14رعية يف جوار دير القمر .وتو ّ
يف يف دير املخ ّل�ص
يوم �سبت الأموات � 22شباط  1930عند ال�ساعة  ،6،30ودفن يف قرب خا�ص،
داخل كني�سة دير املخ ّل�ص الكربى .جرت نعم كثرية على يده ،يف حياته وبعد
مماته .كانت دعوى تطويبه يف � 6آب  1984يف دير املخ ّل�ص .وم ّرت يف مراحل
روتينية يف جممع القدي�سني .ويف العا�رش من كانون الأول � ،2010أعلن قدا�سة
البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�رش الأب ب�شارة مك ّرماً ،وقد عا�ش الف�ضائل الإلهية
والأ�سا�سية ب�شكل بطويل.
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وتتابع الدعوى م�سريتها .وينت�رش �إكرام الأب ب�شارة على م�ستوى �شعبي يف
�أماكن كثرية ،ال �سيما يف زحلة (حيث �أ�صبح بيته الوالدي مزاراً) ،ويف ال�شوف
وجنوب لبنان حول دير املخل�ص.
يف �صمت كني�سة الدير اخلا�شعة ،يرقد الراهب املخل�صي الذي كان خري من
َج ّ�سد الروحانية املخل�صية� :إنه املك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ،الراهب املخل�صي،
«مثال احلياة الرهبانية العالية والكمال الكهنوتي ال�سامي �أبونا ب�شارة  ،فخر الرهبانية
ودرة تاجها .من يوم وفاته ،قررت ال�سلطة الرهبانية �آنذاك �أن يدفن جثمانه ،ال
يف املدفن العمومي للرهبان ،بل يف فجوة داخل جدار كنی�سة الدير اجلنوبي ،لأن
رائحة قدا�سته كانت تفوح من ُغ ّرة حياته .مذ �أن اجتاز عتبة الدير طالبا الرت ّهب.
عا�ش هذا الكاهن معظم �سني حياته الكهنوتية يف اخلدمة الرعوية ،يف دير القمر
وقرى وداياها ،ثم يف �صيدا ،غري �أنه مل ين�س� ،أينما حل ،يحمل �صومعته على
كتفه .اختار دائما �أن ي�سكن قرب الكني�سة ،عالم ًة على قرب قلبه وروحه من
ي�سوع عرو�س الكني�سة .مده�ش هذا الكاهن كيف �أفنى ذاته يف خدمة النا�س،
لي�س �سنة واثنتني وثالثة ،بل �أكرث من � 35سنة؛ ليال ونهارا� ،شتاء �أم �صيفا ،يف
�أوقات ال�سلم والهناء ،كما يف �أوقات ال�ضيق واحلرب .ما ترك خاطئا �إال و�سعى
وراءه وال مدنفا �إال وكان بقربه ،وال �سجينا �إال وعاده ،وال جائعا �إال و�أطعمه ،وال
فاترا �إال و�أ�شعل يف قلبه نار حمبة اهلل  ...وبعد تعب النهار ،كان ي�صبو �إىل راح ٍة
من نوع �آخر� :إىل « اجللو�س عند قدمي الرب ي�سمع كالمه» ( لو ،)۳۹ : ۱۰
يناجيه وجها لوجه يف �ساعات من ال�سجود املتوا�صل يف الكني�سة � .أين التعب ؟
�أين �إرهاق النهار؟ �أذابه كله يف �أتّون احلب الإلهي.
قدا�سة غري اعتيادية
واملبهج �أننا نرى دائما هذا الأب الكلي الف�ضل والتقوى نظيفا لطيفا يف كالم
حي وخ ّفة روح .فك�أنه غري موجود يف الدير  ،فال
ّ
ينم عن تع ّبد فائق و�شعور ّ
�أحد ي�شكو منه  ،وال هو ي�شكو �أحدا وال يطلب �شيئا .....وكل الرهبان ما عداه
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فيمجدون اهلل بهذا الرجل املقارب الثمانني ،الثقيل ال�سمع ال�ضعيف
تلحظ ذلك ّ ،
النظر  .الذي ال يخل مرة يف ح�ضور ال�صالة وال يجل�س فيها �إال مع الكل  ،ويعمل
الت�أمل واقفا بزاوية ال�سكر�ستيا ال�رشقية ال�شمالية لئ ّال ي�سمع احدهم بكاءه الدائم.
�أما يف بحر النهار ك ّله فهو يف الكني�سة ،وال ُيرى خارجا .تبارك اهلل يف خالئقه!
قدا�سة هذا الكاهن كانت ب ّينة وغري اعتيادية و�سامية  ،يف كل �أطوار حياته و�أينما
كان وحيثما ّ
حل  ،بحالة مل تعرف امللل وال الرتاخي وال ال�ضجر .وباخل�صو�ص �أمر
ال�صالة والإقامة يف الكني�سة كل يوم منذ نحو ال�ساعة الثالثة بعد ن�صف الليل �إىل
نحو التا�سعة ليال (�شهادة الأب العام �أغابيو�س نعوم يف الأب ب�شارة �أبو مراد،
يف يوم ّية دير املخل�ص  ،يوم  ۲۳و� 24شباط )۱۹۳۰
بعد الفيلم ال�سينمائي � « ،رساج الوادي »  ،الذي �أنتجته الرهبانية �سنة
 ۲۰۰۹عن �سرية الأب ب�شارة وبعد �إعالنه مكرما يف  ۱۰كانون الأول  ، ۲۰۱۰ازداد
عدد احلجاج �إىل دير املخل�ص للتربك من �رضیح املكرم اجلديد  ،واال�ست�شفاع
لديه طلبا ملعونة �إلهية .

الرهبانية البا�سيلية ال�شويرية
(احلناوية)
بقلم
الأر�شمندريت بول�س نزها ق.ب.

مدخل
ال بد يل ،قبل ال�رشوع ب�رسد هذه النبذة� ،أن �أملح �إىل بع�ض الإي�ضاحات
ال�رضورية التي تُ�ساعد القارئ على فهم االنطالقة الأوىل للرهبانية� .إذ �إن
الرهبانية ،خالفا لبقية الرهبانيات ،مل يكن لها م�ؤ�س�س واحد ،ومل تن�شا يف تاريخ
حمدد ،بل �ساهم يف ت�أ�سي�سها عدة �أ�شخا�ص ،وحدث ذلك يف تواريخ متالحقة :
 -1ه ّي�أ املهد وك ّون الت�أ�سي�س ثالثة ،وهم
·املطران يواكيم ،مطران طرابل�س ،الذي ّرم دير ال�سيدة يف البلمند عام
 ،1603وبعث احلياة الرهبانية ،من جديد ،يف الكني�سة الأنطاكية امللكية،
وميكن القول ب�أن بوادر وجود الرهبانية احلناوية� ،أخذت تتكون منذ ذلك
الوقت ،لأنها ن�ش�أت وتفرعت من نف�س اجلذع.
·املطران مالتیو�س كرمة ،مطران حلب ( ،)1634 - 1612الذي �شجع
طالبي الكمال على االن�ضمام �إىل دير البلمند ،خ�صو�صا ال�شبان احللبيني
الذين منهم �ستتكون نواة الرهبانية .
·املر�سلون الالتني ،خا�صة الي�سوعيون منهم ،الذين �أتوا �إىل حلب �سنة
 ،1625وزرعوا يف ال�شعب ميال نحو الكثلكة ،ورغبة متزايدة عند
ال�شبيبة ،العتناق العي�ش الرهباين القانوين.
 - 2دعا �إىل الت�أ�سي�س امل�ستقل
حث بع�ضاً من
اخلوري ن�رصاهلل احللبي (املطران ناوفيطو�س الحقا)� ،إذ ّ
الرهبان( ،معظمهم حلبيون) ،على التجمع يف جناح خا�ص من دير البلمند،
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دعي «رواق احللبية» (�سنة  ،)1697ثم تر�أ�س حملة املنادين ب�رضورة ت�أ�سي�س
جماعة م�ستقلة ،فله ف�ضل كبري يف الت�أ�سي�س� ،إن مل نقل الف�ضل الأكرب.
� - 3أقدم على اخلطوة الأوىل من الت�أ�سي�س امل�ستقل
ٌ
بع�ض من الرهبان ،)1706-1704( ،عزموا �أن يحققوا حلم اخلوري
ن�رصاهلل ،هم حنان ّيا ،مكاريو�س البايا�سي (مطران بعلبك فيما بعد) ،جرمان�س،
جرج�س ال�س ّمان (مطران حلب فيما بعد)� ،سلیمان ك�رسی .
مركز الت�أ�سي�س امل�ستقل
الرهبان املذكورون وغريهم ،مل يثابروا جميعهم يف ق�صدهم  .ف�أكرثهم
تركوا �إخوتهم ، ،ل�سبب �أو لآخر ،وذلك يف مهلة �سنتني ( ،)۱۷۱۲-1710ومل
يبق منهم �إال �إثنان فقط ،هما :ن�رصاهلل كرمة (نيكفورو�س ،الرئي�س العام الأول
الحقا) ،وميخائيل بن بول�س (التتوجني) حكيم (الرئي�س العام الثالث الحقا،
ومطران حلب ،ثم البطريرك مك�سيمو�س الثاين فيما بعد) ،وحلق بهما� ،أخريا،
املقد�سي نقوال بن نعمة اهلل ال�صايغ (الرئي�س العام الثاين الحقا )� ،إذ جاء من
حلب �سنة .1706
�أوال  :مرحلة تهيئة الت�أ�سي�س
ن�ش�أت الرهبانية البا�سيلية ال�شويرية (احلناوية) ،مت�أثرة بحركة االحتاد الكن�سي
مع رومة� ،أي احلركة الكاثوليكية ،التي �أذكى نارها ،يف �أوائل القرن ال�سابع
ع�رش ،الكهنة والرهبان املر�سلون الغربيون ،الذين جا�ؤوا �إىل ال�رشق ون�رشوا
الفكر الكاثوليكي ،كما عملوا ،مع بع�ض الإكلرييكيني ،على بعث احلياة الرهبانية
املنظمة والقانونية .فما لبثت �أن ظهرت بع�ض امل�ؤ�س�سات الرهبانية املارونية ،يف
حلب ولبنان ،ثم تلتها م�ؤ�س�سات رهبانية يف الكني�سة الأنطاكية الرومية امللكية،
ويف طليعتها الرهبانية البا�سيلية احلناوية (يف دير مار يوحنا ال�شوير  -لبنان).
وكان رهبانها ينتمون� ،أ�صال� ،إىل دير �سيدة البلمند ،قرب مدينة طرابل�س ،يف
�شمال لبنان ،الذي كان ،يف ذلك احلني� ،أعظم �أديرة البطريركية الإنطاكية.
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بد�أ ت�أ�سي�س هذه الرهبانية البا�سيلية احلناوية امل�ستقلة ،بحلم �أراد �أن يحققه
اخلوري ن�رصاهلل احللبي( ،مطران �صيدنايا ،فيما بعد ،با�سم ناوفيطو�س ن�رصي) �إذ
دعا �إىل ت�أ�سي�س دير م�ستقل عن دير البلمند ،يكون �أكرث تنظيما وان�ضباطا وروحانية.
وبدافع من هذين العاملني� ،أي انت�شار الفكر الوحدوي الكاثوليكي ،والرغبة
يف ت�أ�سي�س حياة رهبانية قانونية نظامية ،قرر الراهبان احللبیان ،جرج�س ال�سمان
(مطران حلب ،فيما بعد ،با�سم جرا�سيمو�س) و�سليمان ك�سرى ،يف �سنة ،1706
مع بع�ض الرهبان ،الذين كانوا ي�شاطرونهما نف�س الهدف ،مغادرة دير البلمند،
والبحث عن دير �آخر ،وذلك بعد �أن نالوا بركة البطريرك كريل�س اخلام�س
الزعيم ،الذي ثبت لهم قانوناً م�ؤلفاً من خم�سة ع�رش بابا ،متخذا من التيبكون
الأور�شليمي وكليمكو�س وباخوميو�س.
ثانيا  -مرحلة الت�أ�سي�س
وبد�أت م�سرية البحث عن هذا الدير� ،إىل �أن وفّقهم اهلل يف �إيجاد دير قدمي،
يف �ضواحي قرية ال�شوير يف املنت ال�شمايل ،على ا�سم القدي�س يوحنا ال�صابغ،
يعي�ش فيه راهب �شيخ جليل ،ا�سمه رزق اهلل �صوايا ،فاتفقوا معه على العي�ش
معا يف هذا الدير ال�صغري ،الذي ال نعرف له تاريخا دقيقا ،ويرجح �أنه يعود �إىل
�أو�ساط القرن ال�سابع ع�رش� ،أي �إىل ما قبل العام  ،1676واتخذوا من ا�سم �شفیعه،
�إ�سما للرهبانية فعرفت باحلناوية .وقد ا�ستوحوا منط حياتهم من تعاليم القدي�س
با�سيليو�س الكبري وقوانينه املطولة واملخت�رصة ،التي راحت تت�صدر مقدمات
الفرائ�ض ،ف�صاروا يعرفون بالبا�سيليني قو ًال وحياة.
وككل رهبانية يف مراحلها الأوىل ،واجهت الرهبانية احلناوية م�شاكل كثرية،
خ�صو�صا جلهة ترك بع�ض الرهبان احلياة الرهبانية .وقبل �أن تطل مرحلة اال�ستقرار،
كرثت امل�صاعب واال�ضطهادات لرهبان الدير ،وكان �أبرزها من البطريرك الزعيم،
الذي انقلب ،فيما بعد ،على الرهبانية ،ومنع رهبان البلمند من االنتماء �إليها ،مما
يهد
�أ ّثر عليها يف الداخل واخلارج .ناهيك عن م�ضايقة املحيط لرهبانها ،مما كاد ّ
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عزمية امل� ّؤ�س�سني وي�شتت الرهبان� .إال �أن اهلل ،الذي �أراد هذه الغر�سة ،ث ّبتها على
�صخرته ،عندما �سمح �أمري املنطقة جنم �أبي اللمع ،للرهبان ب�رشاء مزرعة ،تدعى
مزرعة بيت عيال ،القريبة من الدير ،وذلك يف  10كانون الأول  ،۱۷۱۰ومن
بعدها ت�سنى للرهبان �أي�ضا� ،رشاء الدير نف�سه من الأمري اللمعي عينه.
ثالثا  -النذور والنظام القانوين للحياة الرهبانية
وبعد تخطي ال�صعوبات ،وبدء حركة اال�ستقرار� ،رشع الرهبان يف تو�سيع دير
مار يوحنا ،و�أ�شادوا فيه (  )1719-1716كني�سة على ا�سم القدي�س نيقوالو�س،
بنفقة وم�ساعي الأخ نقوال نعمة ال�صائغ ،وراح يتزايد عدد الرهبان ،فعقدوا
جممعاً عاماً �سنة  ،۱۷۲۰و�أقاموا عليهم �أول رئي�س عام ،هو الأب نيكيفور�س
كرمة ،ومدبرين �أربعة ،و�أقروا  18فري�ضة جديدة.
وحددوها يف �أربعة
ويف �سنة  ،۱۷۲۲ثبت جممع املدبرين النذور الرهبانية ّ
نذور ،هي :الفقر والعفة والطاعة والتوا�ضع .وهكذا دخلت عادة �إبراز النذور يف
الرهبانية ،كوجه �أ�سا�سي من وجوه التنظيم القانوين للحياة الرهبانية .ومع رواج
�سمعة الرهبانية اجلديدة ،ان�ضم �إليها دير ال�سيدة يف ر�أ�س بعلبك �سنة  ،۱۷۲۲ودير
النبي �أ�شعيا يف برمانا �سنة � ،۱۷۲۳إ�ضافة �إىل دير مار اليا�س (�شويا) الذي ت�سلمته
الرهبانية �سنة  .۱۷۲۷وبعد االنق�سام التاريخي الكبري يف الكني�سة الإنطاكية
الرومية امللكية ،بني كاثوليك و�أرثوذك�س ،الذي تثبت �سنة  ،1724عانت �أديرة
الرهبانية احلناوية من اال�ضطهادات وال�ضيقات ،ما كان له بالغ الأثر على م�سريتها،
لأنها كانت كاثوليكية وتنتمي �إىل رومة.
رابعا  -رئا�سية الأب نقوال ال�صائغ ومطبعة ال�شما�س عبداهلل زاخر (1727
 )1756يف هذه احلقبة ،ظهر الدور الأبرز للأب نقوال ال�صائغ ،الذي ُيعترب امل�ؤ�س�س
الفعلي للرهبانية ،ووا�ضع فرائ�ضها ومن�شیء �أكرث �أديرتها ومراكزها ،وكان رجل
علم وف�ضيلة و�أدب ،وقد ُق ِّلد مهام كبرية يف الرهبانية ،وانتخب رئي�سا عاما لفرتة
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ناهزت الثالثني �سنة �شبه متوا�صلة (  .)1756-۱۷۳۲ ،۱۷۲۹ - ۱۷۲۷ويف
وو�سع �أمالكها ،ودافع
غ�ضون رئا�سته ،ركز دعائم الرهبانية ،ف�ش ّيد �أكرث �أديرتهاّ ،
و�شدد عزائم �أبنائها ،ونظم قوانينها وفرائ�ضها ،التي ثبتها الكر�سي
عن حقوقهاّ ،
الر�سويل نهائيا �سنة � ،۱۷۵۷أي بعد �سنة واحدة من وفاة الأب نقوال ال�صائغ .وقد
�شهدت الرهبانية يف عهد الأب ال�صائغ تطورا كبريا ،يكفي �أن ن�شري �إىل ت�شجيعه
لل�شما�س عبداهلل الزاخر (ال�صائغ) ،ن�سيبه وابن عمه ،لإن�شاء املطبعة الأوىل يف
لبنان ،باحلرف العربي ،وطباعة كتاب «ميزان الزمان» �سنة  ،1734وقد �ساهمت
هذه املطبعة بن�رش الكتب الدينية والفل�سفية والالهوتية والروحية  .فا�شتهر
الرهبان احلناويون  ،يف عهد نقوال ال�صائغ خ�صو�صا  ،مبمار�ساتهم الرهبانية
القانونية ،وعي�شهم الرهباين املنتظم ،وامتازوا بن�شاط ر�سويل ،خ�صو�صا يف
الوعظ والتعليم ،مما جعل الكر�سي الر�سويل يوليهم كامل اهتمامه ،حتى �أن البابا
�إكلمن�ضو�س الثاين ع�رش ،وهب الرهبانية كني�سة ودير �سانتا ماريا �إين دومينكا
«املعروف بالنافيت�شال»� ،أي ال�سفينة ،يف رومة (�إيطاليا) �سنة  ،1734فراحوا
ير�سلون �إليه بع�ض الرهبان ،لتع ّلم اللغات والفل�سفة والالهوت و�سائر العلوم
الكن�سية .ثم بنى الرهبان �سنة  ،1767دير مار با�سيليو�س قرب الكوليزه يف رومة
�أي�ضا ،للغاية نف�سها.
خام�سا  -عهد النمو واالزدهار
ويف هذه الفرتة عينها ،تو�سعت �أديرة الرهبانية احلناوية ف�شملت� ،إىل جانب
الدير الأم يف مار يوحنا اخلن�شارة ،ودير مار اليا�س �شويا ،ودير ال�سيدة يف ر�أ�س
بعلبك ،ودير النبي �أ�شعيا يف برمانا ،الذين ان�ضموا �إىل الرهبانية ،كما ذكرنا �آنفا،
دير املالك خمائيل املن�ش�أ �سنة  ۱۷۳۱يف قرية زوق مكايل ،ودير �سيدة الب�شارة،
للراهبات� ،سنة � 1734أي�ضا يف زوق مكايل ،ودير مار جاورجيو�س ال�شري ،يف
قرية ّ
مبكني قرب �سوق الغرب �سنة  ،۱۷۵۰ودير مار اليا�س الطوق يف زحلة �سنة
 ،1755ودير مار يو�سف يف عني الرمانة (قرب عاليه) ،للراهبات� ،سنة ،۱۷۵۹
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ودير مار �أنطونيو�س القرقفي يف قرية كفر�شيما �سنة  ،۱۷۹۳ودير القدي�س
دميرتيو�س يف كفرتيه �سنة  ،1764ودير �سيدة النياح يف قرية بقعتوتة �سنة ۱۷۹۷
�أي�ضا للراهبات ال�شويربات .
وبذلك اتّ�سع ميدان اجلهاد والعمل �أمام الرهبان ،و�ساهموا يف ن�رش الفكر
الكاثوليكي و�إن�شاء الرعايا ،ويف مرحلة الحقة عملوا على ت�أ�سي�س �أبر�شيات
جديدة ،ليحافظوا على امل�ؤمنني .وي�س ّبب عدم وجود �إكلريو�س علماين مثقف
�أ�ضطروا للبقاء و�سط ال�شعب ،حتى �إن كثريين منهم كانوا يبقون خارج الأديرة
ليكونوا بني النا�س ،ويف ظروف �صعبة �أغلب الأحيان .وهكذا انطبعت الرهبانية
بطابع اخلدمة الرعوية حتى اليوم .
�إال �أن هذا التو�سع والتطور الذي عا�شته الرهبانية ،مل يكن يخلو من
اال�ضطهادات وامل�ضايق ،خ�صو�صا �إذا �أردنا التوقف عند دور الأمراء الذين
و�ضعوا �أيديهم على بع�ض �أديرة الرهبانية ،و�سجنوا بع�ض رهبانها ،مما �أحدث
ا�ضطرابا و�ضجة يف داخلها .ناهيك عن اال�ضطهاد ال�شديد للكاثوليكيني يف مدينة
حلب ،ويف مقدمتهم الرهبان احلناويني ،الذين نالوا ن�صيبا كبريا من التعذيب
واال�ضطهاد .هذا دون التوقف �أي�ضا عند مطامع بع�ض �رشكاء الرهبانية ،وادعائهم
ملكية �أرزاقها ،لكن الرهبانية حتملت كل ذلك وواجهته ب�إميان و�صرب كبريين.
�ساد�سا  -االنق�سام �إىل بلدي وحلبي
وقد يكون �أكرث ما �آمل الرهبانية احلناوية ،هو انق�سام �أبنائها �إىل ق�سمني احللبيني
والبلديني الذي متّ ،ب�شكل نهائي �سنة  ،۱۸۲۹وتثبت من قبل ال�سلطة العليا يف
رومة يف  9كانون الثاين �سنة  .۱۸۳۲ومنذ هذا التاريخ �صارت الرهبانية تعرف
بالرهبانية البا�سيلية ال�شويرية (وهي البلدية) والق�سم الآخر يعرف بالرهبانية
فق�سمت �أي�ضا الأديرة واملمتلكات ،مما �ساهم �سلبا يف �أداء
البا�سيلية احللبيةّ .
الرهبانيتني .
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�سابعا  -الرهبانية ال�شويرية بعد االنق�سام
بعد هذا االنق�سام الأليم بقيت الرهبانية ال�شويرية (البلدية) فرتة من الزمن
حتاول تنظيم �ش�ؤونها الداخلية ،وقد �شاء اهلل �أن يتوىل �إدارة الرهبانية ،يف هذه
املرحلة احلرجة وال�صعبة (،)1883 - 1871 ،1868 - ۱۸۵۹ ،1842 -1830
راهب وقور ،وعلى جانب كبري من التقوى والدراية والإرادة ،وهو اخلوري
فالبیانو�س (الأول) كفوري ،وك�أن العناية الإلهية قد رتبت �أمور الرهبانية ودعمتها
يف مدة رئا�سته الطويلة ،خ�صو�صا جلهة �إقبال طالب الكمال على الرهبانية بكرثة.
لكن ال�صعوبات مل تفارق الرهبانية ال�شويرية البلدية ،ففي الوقت الذي
ّ
كانت حتاول �أن تتابع م�سريتها ،من �أجل خدمة �أبناء الطائفة يف املناطق التي كانت
تخدمها ،ن�شبت حرب �سنة  ،1840و�أحلقت الأ�رضار يف �أديرة الرهبانية ،ودمرت
ق�سما منها .ويف املرحلة نف�سها ر�أت الرهبانية ذاتها �أمام م�شاكل كبرية� ،إذ قام
مطران بريوت وبع�ض من �أفراد الطائفة ،ينازعون الرهبانية يف ممتلكاتها.
�أما �أحداث �سنة  1860ال�شهرية ،فقد �أحلقت بالرهبانية يف زحلة �أ�رضارا
ج�سيمة� ،أدت �إىل ا�ست�شهاد بع�ض من رهبانها ،وعدد غري قليل من �أبناء رعيتها،
وحرق ق�سم من دير مار اليا�س الطوق .لكن هذه الأحداث مل متنع الرهبانية من
املثابرة يف طريق الرقي والتقدم ،خ�صو�صا على �صعيد حت�ضري رجاالت اخلدمة
الكن�سية والر�سولية والرعوية ،ف�أن�ش�أت مدر�سة �إكلرييكية قرب دير مار يوحنا �سنة
 ،۱۸۸۰ليت�سنى لها �أن تف�صل الرهبان الدار�سني ،فينقطعوا �إىل الدر�س انقطاعا
تاما .وبقيت هذه االكلرييكية يف دير مار يوحنا� ،إىل حني نقلها �إىل دير القدي�س
با�سيليو�س يف الأ�رشفية  -بريوت �سنة  ،1936حيث كان الرهبان يتابعون درا�ستهم
عند الآباء الي�سوعيني ،يف جامعة القدي�س يو�سف منذ العام  ،1896ثم انتقلت،
�سنة � ، 1988إىل الدير الذي �شيدته الرهبانية ،لهذه الغاية ،يف قرية زوق مكايل،
حتت ا�سم «�سيدة املدائح» ،ليكون مقرا للإكلرييكية الكربى ،وبذلك ي�سهل على
الرهبان الو�صول �إىل اجلامعات املحيطة به ،كمعهد القدي�س بول�س يف حري�صا،
وجامعة الروح القد�س يف الك�سليك.
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ثامنا  -عهد النمو واالزدهار ،خا�صة يف مدينة زحلة
وعرفت الرهبانية عهدا من التطور املح�سو�س ،برئا�سة اخلوري يو�سف كفوري
( )۱۹۱۳ - 1887الذي ،ومن �أجل دعم مالية الرهبانية� ،أ�س�س النزل الكبري
الفخم يف زحلة «�أوتيل قادري» �سنة � .۱۹۱۰إ�ضافة �إىل �سعيه لتعزيز املدر�سة
الإكلرييكية يف الرهبانية ،وال�سماح لأبنائها بالذهاب �إىل اجلامعات الكربى يف
�أوروبا لتلقن العلوم الكن�سية .هذا مع العلم �أن الأب كفوري� ،ساهم يف ن�رش
العلم ،ببناء مدر�سة وطنية كربى يف زحلة على طلب من وجهائها .فقد بنت
الرهبانية ،على نفقتها اخلا�صة� ،رصح الكلية ال�شرقية �سنة  .۱۸۹۸وهنا ،جتدر
الإ�شارة �أن الرهبانية �ساهمت �إ�سهاما كبريا يف تطوير مدينة زحلة ،فقدمت لها
خدمات كثرية يف ميادين وقطاعات متنوعة.
 القطاع الروحي  :دير مار اليا�س الطوق ،و�أربعة كنائ�س رعائية و�أناطي�شها،عائدة ملكيتها للرهبانية .
 القطاع الثقايف والعلمي  :مدر�سة الكلية ال�رشقية . القطاع ال�سياحي  :مقاهي ومطاعم الربدوين ،و�أوتيل قادري الكبري. القطاع االجتماعي  :الكهرباء واملاء والطواحني . القطاع اخلدماتي  :م�ستو�صف طبي .وهذه النه�ضة الثقافية والعلمية ،التي جتلت ببناء عدد من املدار�س كال�رشقية
يف زحلة ،كما ذكرنا ،ومدر�سة القدي�س �أنطونيو�س يف كفر�شيما �سنة ،۱۸۸۲
واملدر�سة البطريركية �سنة  1865يف بريوت ،ومدر�سة املخل�ص يف بريوت �سنة
� ،۱۸۸۷إ�ضافة �إىل مدر�سة مار يوحنا يف اخلن�شارة ،التي بد�أت بالتعليم منذ �سنة
 .1735هذه النه�ضة رافقتها نه�ضة يف احلقل الروحي ويف احلقل الرعوي� ،إذ
وجهت الرهبانية عنايتها اخلا�صة �إىل الرعايا ،فابتنت لبع�ضها كنائ�س و�أناطي�ش،
ّ
و�أ�س�ست رعايا جديدة يف بالد املهجر ،وهذا ما د�أبت عليه حتى �أيامنا هذه .وهنا
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ن�شري �أن الرهبانية خدمت يف �سوريا يف حلب ،يف دم�شق ،يف �أبر�شية حم�ص
ويربود ،يف م�رص ،يف الأردن ،يف �أو�سرتاليا ،يف كندا ،يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،يف الربازيل ،يف الأرجنتني ،يف فرن�سا ،دون �أن نن�سى عملها ،يف فرتة
�سالفة ،يف كالكوتا الهند ويف تركيا ويف العراق ،ويف غريها من املناطق والدول،
التي مل تتوان الرهبانية عن �إر�سال �أبنائها خلدمة �أفراد اجلالية امللكية الكاثوليكية
حيثما انت�رشوا .وقدمت خرية رجاالتها الغ ُ ُْي يف �سبيل تثبيت الإميان الكاثوليكي
عند امل�ؤمنني.
وهكذا ا�ستمرت الرهبانية يف اخلدمة ،مت�أثرة بالعوامل التي كانت تعي�شها
البالد  ،فت�أثرت كثريا بنتائج احلرب العاملية الكربى الأوىل �سنة ،1918-1914
وقد بقيت مدة من الزمن تعمل وجتهد للتخل�ص من الأعباء والديون التي فر�ضتها
عليها هذه احلرب ،كما �أن احلروب الأهلية والثورات الكثرية التي مرت على
لبنان ،يف فرتات متعددة ومتفرقة من تاريخه ،كان لها بالغ الأثر على الرهبانية،
لكنها مل تثن عزميتها عن متابعة تقدمها وم�سريتها يف خدمة الكني�سة والبالد.
تا�سعا  -الو�ضع القائم حاليا
ت�سعى الرهبانية لإحداث نه�ضة روحية وعلمية عند كل �أبنائها ،رغم معاناتها،
كبع�ض الرهبانيات  ،من قلة الدعوات ،وهم ي�صبون لإكمال م�سرية ال�سلف
ال�صالح و�أعماله الر�سولية الكبرية ،التي �أجنزت يف تاريخ كني�سة الروم امللكيني
الكاثوليك.
وتعتز الرهبانية البا�سيلية احلناوية� ،أن يكون لها �إ�سهامها املميز يف العطاء،
فقد ّقدمت للكني�سة الأنطاكية الرومية امللكية  ۳ثالثة بطاركة قبل االنق�سام ،و48
مطراناً ،منهم  19قبل الق�سمة ،و  ۳۰للرهبانيتني ال�شقيقتني ،بعدها� .إ�ضافة �إىل
مئات الرهبان والراهبات الذين خدموا الكني�سة والوطن والإن�سان .
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بقلم
الأ�ستاذ نبيل طنو�س
جملة اللقاء

حلب يف القرن ال�سابع ع�شر
كانت حلب يف هذا القرن مهد النه�ضة الأدبية وملتقى الأجانب ،ومرتع
املر�سلني وبكلمة خمت�رصة ،كانت عا�صمة ال�رشق امل�سيحي وامل�سيحية� ،إذ ت�أ�صلت
ووجهها
تتفجر بدعوات رهبانية عميقة .هذه الدعوات التي �أمناها ّ
يف �شعب ّ
املر�سلون واملطارنة .عا�شت يف اخلفاء �أول الأمر ،يف حياة التبتل احل ّر ،وممار�سة
واجبات الأخويات العديدة ،والعكوف على ال�صلوات والعبادات التقوية.
ه�ؤالء العابدون كانت رغبتهم العميقة �أن ي�ؤلفوا �أو ين�ضموا اىل جماعات منظمة
ت�سهل عي�ش الزهد وال�صالة.
�أفواجهم كانت كثرية يف حلب ،فاملوارنة بينهم وال�رسيان والأرمن ،مل
ي�ساعدهم احلظ بتوفر جمعيات مركزة وقائمة ،فانتظروا الظروف املالئمة
لي�ؤ�س�سوا هم �أطر هذه اجلمعيات  ،فكانت الرهبنة البلدية املارونية عام ،1695
والرهبنة الأنطونية الأرمنية (مل يعد من وجود لهذه الرهبنة حاليا) .ودير مار
افرام ال�رسياين� ،أواخر القرن ال�سابع ع�رش� .أما الروم امللكيون فديرهم كان
جاهزا وهو دير �سيدة البلمند .وقد ع ّرفهم عليه املطران مالتیو�س كرمه يف حلب،
و�شجعهم على الإنتماء اليه البطريرك مكاريو�س الزعيم احللبي �سنة ،1648عندما
ّ
قدمته اليهم ب�أنه دير ّ
معظم وملوكي ،و�أ�شاد بهناء العي�ش فيه .وهذا ما �أ ّدى اىل
توافد ال�شباب احللبي اىل الدير والإنتماء اليه واجدين فيه ملجا وحماية ومكانة
للعي�ش امل�شرتك .
احللبيون امللكيون �أ ّلفوا باكراً جمهوراً مكثف�أ فيه ،م�شجعني بع�ضهم بع�ضا
للإن�ضمام اليه .وهذا ما يقودنا لأن ن�ستنتج بان احللبيني كانوا رواد احلياة الرهبانية
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ٍ
لرهبانيات من كل
يف الع�رص احلديث .ومن �صفوفهم خرجت دعائم الت�أ�سي�س
الطوائف .وبدون �شك كان الروم امللكيون ال�س ّباقني بينهم ،لأنهم انتموا باكراً
اىل دير البلمند و�أح ّيوه بوفرتهم ور�صانة عي�شهم.
�أهمية موقع دير ال�سيدة يف البلمند
َّ
�شكل موقع هذا الدير جنوبي طرابل�س حافزا هاماً ،وعامل جذب لأ�صحاب
الدعوات من الرهبان والعلمانيني .وكان قد بناه الآباء ال�سي�سرت�سيون الأتون من
الغرب مع الفرجنة يف القرن الثاين ع�رش .
بعد مغادرة ه�ؤالء الرهبان منطقة ال�رشق يف القرن الثالث ع�رش ،تُرك هذا
الدير مهم ًال �أو قليل اال�ستعمال ملدة � ۳۰۰سنة.
عام  1603عزم مطران طرابل�س يواكيم على ترميم الدير ،وانعا�ش العي�ش
الرهباين فيه بعد �سبات عميق ،فكان له ما �أراد ،وا�ستفاد من بناء وا�سع الأرجاء
جميل ال�شكل .كامل ال�رشوط ،للعي�ش الرهباين امل�شرتك ،وهو جدير بال �شك
ليكون مقر نه�ضة روحية كبرية .ومل يطل الزمن ،حتى �أ�صبح الدير مرموقا لكل
من تاقت نف�سه �إىل العي�ش الرهباين يف كني�سة الروم امللكية الأنطاكية ..
وتكاثر الرهبان رويدا رويدا ،ف�أقبلوا عليه من كل بلد عربي ،ومما �ساعد على
هذا الإقبال والتكاثر وجود املر�سلني الالتني يف ال�رشق وخ�صو�صا يف مدينة
حلب ،ووجود �أحبار من كني�سة الروم امللكية على كر�سي حلب� ،إتّ�صفوا بالغرية
والتقوى واالنفتاح ،وان�سجموا مع املر�سلني فت�ساعدوا على العمل الر�سويل
والتثقيف الروحي� ،أمثال املطران مالتیو�س الزعيم ،الذي �أ�صبح بطريركاً با�سم
مكاريو�س .فاملر�سلون واملطارنة يف حلب ،من خالل املدار�س والأخويات
�شجعوا ال�شبان احللبيني
والإر�شادات الروحية واملواعظ ،ومثل عي�شهم الرائعّ ،
على الإنخراط يف احلياة الرهبانية ،بعدد وافر .ومن الطبيعي �أن تكون وجهتهم
�شطر الدير البلمندي القريب.

الرهبانية البا�سيلية احللبية

59

يف �أوا�سط القرن ال�سابع ع�رش تخلخل العي�ش بني �أفراد الرهبان يف الدير.
فئة معظمها من احللبيني تعرتف بالوحدة الكاثوليكية ،و�أخرى ترف�ضها .الأوىل
�شديدة التعلق بالقانون ،والأخرى قليلة املباالة بالأنظمة والأطر الرهبانية.
فاحللبيون خ�صو�صاً املتتلمذون للمر�سلني الالتني الوا�سعي اخلربة واملعارف يف
�ش�ؤون احلياة الرهبانية .واملر�سلون جميعهم رهبان فرن�سي�سكان ،كبو�شيون،
ی�سوعیون ،كرملیون واملُنادون بالوحدة مع الكر�سي الر�سويل� ،أبوا �إال �أن يبقوا
كثريي الدقة واملحافظة على ال�صلوات واملمار�سات والنظام ،كما تع ّلموا من
حد لقناعتهم العميقة .وحاولوا
مر�شدهم ،التم�سك بالوحدة الكاثوليكية اىل �آخر ّ
م� ّرصين مدة طويلة �أن ي�ؤثروا على رفاقهم ،ولكن دون جدوى وانتهى هذا التباين
وما ينتج عنه من نفور ومغايرة� ،أن يبعد الفريقان عن بع�ضهما .فالفئة احللبية ومن
إ�ستخ�صت رواقاً وحدها يف الدير يف �أواخر القرن ال�سابع ع�رش
حذا حذوها �
ّ
ُيعرف حتى اليوم برواق احللبية ،فيه تعي�ش عي�شتها املميزة.
كان عدد الرهبان احللبيني الذين يجتمعون يف الرواق عام  1697حوايل
الأربعني  .وقد �ص ّمموا على االبتعاد متاما عن رفاقهم واالنتقال �إىل دير �آخر
يعي�شون فيه �أحرارا م�ستقلني ليتمكنوا من حتقيق �أهدافهم بدون عائق.
حاول خم�سة من ه�ؤالء الرهبان اللجوء اىل الكر�سي الر�سويل يف روما،
فار�سلوا اىل البابا اكليمن�ض�س احلادي ع�رش كتاباً وطلبوا منه ال ّتكرم عليهم
بال�سكن يف دير هناك .كما بعثوا بر�سالة �أخرى عام  1704اىل كرادلة جممع
انت�شار الأميان .لكن روما مل ُتب مبا�رشة على �س�ؤالهم ،وقد بقوا يف �آخر الأمر
بدون جواب ،لكن دلك مل يثنهم عزما ،فعقدوا النية بالتفتي�ش على مق ّر م�ستقل
بعيد يذهبون �إليه �ضمن البلد.
وكان قد �سبقهم الرهبان اللبنانيون املوارنة برتتيب قانون رهباين ،مب�ساعدة
املر�سلني ،م�ؤ ّلف من خم�سة ع�رش باباً ث ّبته لهم �سنة  1700البطريرك �إ�سطفان
الدويهي.
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فر�أوا �أن يقتفوا �أثرهم وي�ستعينوا بنف�س القانون مع بع�ض التعديل .ان يف
الرواق البلمندي �أو خارجه .وقرروا عر�ض الأمر على البطريرك كريل�س اخلام�س
زعيم ،الذي وافق عليه ونظمه وختمه وفر�ض عدم ا�ستعماله �إال يف دير بعيد عن
النا�س .وتعترب هذه املوافقة مبثابة �أول ترخي�ص لإقامة دير �سكن كاثوليكي يف
البطريركية الأنطاكية.
جتدر اال�شارة اىل �أن اخلوري ن�رص اهلل احللبي ،الذي كان من املو ّقعني
حدد ودعا ،بتوجيهه احلكيم وقوة
املوجهني اىل روما عام ّ 1704
على الكتابني ّ
�شخ�صيته ،اخوته على اتباع قوانني ّ
منظمة مقتب�سة من الكاثوليك ،وعلى التجمع
يف رواق احللبية ،وعلى التفتي�ش واالنتقال اىل دير م�ستقل .وملا �شعر الرئي�س
بت�أثريه العميق على رفاقه �سيم كاهنا و�أر�سل قرب عام  1703اىل ديار بكر ب�أمر
من غبطة البطريرك ،ف�أظهر غرية ر�سولية فائقة وامتاز بروحه الإجنيلية احلقة ،حتی
�سیم ا�سقفا على �صيدنايا عام  ۱۷۲۲با�سم ناوفيطو�س ن�رصي .وقد با�رش خدمته
م�ض َطهد�أ كغريه بعد عام
الأ�سقفية بالغرية املتقدة والفقر والتزهد اىل �أن �أ�ضحى ّ
قن للدجاج ويف املغاور والأدغال .وكان
 1724فا�ضطر لأن يهرب ويختبيء يف ٍ
تو�صل �أن ي�سافر اىل روما
متنق ًال يف لبنان من مكان لآخر ،ودير و�أخر ،حتى ّ
مب�ؤازرة قن�صل فرن�سا عام  ،1730حيث ّ
توف فيها بعد �أربعة �أ�شهر من و�صوله،
مت�أثرا با�صطدام عربة كان قا�ضيا عليه .وقد دفن جثمانه حتت الهيكل الكبري يف
كني�سة جم ّمع �إنت�شار الإميان ،وكتب على التابوت كلمة مكرم (،)Vénérable
من البابا اكليمن�ضو�س الثاين ع�رش.
االنتقال اىل دير ما يوحنا ال�صابغ
ي�صدوا عن مق�صدهم ،بل واحد
مل يرتك الرهبان دير البلمند �سوية خ�شية �أن ّ
تلو الأخر .وكان �أولهم الأب �سليمان احللبي ،الذي كان �أكربهم �سنا .وقد ّ
وله
رفاقه بالذهاب للتفتي�ش عن مقر ينتقلون اليه .فذهب �إىل اخلوري حنا كرباج
رئي�س دير مار اليا�س �شو ّيا وهو �صديقه فد ّله على دير �صغري هو دپر مار يوحنا
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ال�صابغ يف ال�شوير .وبعدها �إت�صل بالأمري عبد اهلل ابي اللمع عار�ضا عليه الأمر،
فا�ستقبله بالرتحاب وجعل الدير بت�رصفه يف الأول من �آب  .1710فكتب �إىل
رفاقه للمجيء اليه وكان اخلوري �سليمان قد حتمل �إدارة الدير من �آب  ۱۷۱۰حتى
�أيلول ،۱۷۱۱بعدها غادر الدير تاركا رفاقه عائداً �إىل البلمند حيث ت�س ّلم زمام
الرئا�سة حتى وفاته.
خلف الأب �سليمان الأب جرج�س �س ّمان احللبي وهو �أحد املو ّقعني على
املوجهتني �إىل روما .وقد ت�س ّلم �إدارة الدير من �أيلول � 1711إىل �أواخر
الر�سالتني ّ
عام  ،1712ثم غادر الدير ورفاقه لأنه يئ�س من جناح امل�رشوع ب�سبب مغادرة
الأكرثية ،ومل يبق منه �إال علمانیان .فتنقّل بعدئذ بني حلب ودير مار يوحنا
وطرابل�س والبلمند وال�شام ،اىل �أن �سيم �أ�سقفاً ملدينة حلب عام  ۱۷۲۱با�سم
جرا�سيمو�س.
وقد ا�ضطهد ونفي و�سجن ور�شق بالرباط وجاع وقا�سي العري و ُع ّذب ،قبل
�أن يرجع �إىل كر�سيه عام  ،1731حيث ا�ستعفى من من�صبه عام  ،۱۷۳۲واعتكف
يف �أديار الرهبان �أخوته ،وعا�ش بينهم متح ّليا ب�أجمل الف�ضائل ،اىل �أن توفاه اهلل
يف دير املالك ميخائيل يف الزوق �سنة .1754
مو�سى العف�صديقي وهو الراهب الوحيد غري احللبی بني املجموعة التي
وفدت �أوال �إىل دير مار يوحنا  .۱۷۱۰وقد تويف يف عجلتون باحل ّمى عام 1712
بينما كان يجمع التربعات ،لأجل ان�شاءات الدير وت�أمني العي�ش.
ال�شما�س بطر�س يونان احللبي وهو ابن اخت اخلوري حنانيا (�أحد مو ّقعي
الر�سالتني املوجهتني اىل روما) ،جاء من البلمند اىل دير مار يوحنا ،يف �أول
كانون �أول  ،۱۷۱۰لكنه ا�ست�صعب العي�ش يف الدير ،فالتحق مبطران بريوت
�أواخر عام .۱۷۱۱
�أما �آخر امللتحقني بدير مار يوحنا فكان ميخائيل بن بول�س بن رزق اهلل
توتنجي �أو حكيم احللبي ،الذي قدم من البلمند يف� ۲۵آذار  ،۱۷۱۲وكان

62

الرهبانية البا�سيلية احللبية

علمانياً .وقد �سیم كاهن�أ با�سم مك�سیمو�س يف  ،1713/11/13وانتخب رئي�سا
عاما �سنة  ،۱۷۲۹ورقي اىل درجة الأ�سقفية عام  ۱۷۳۲على مدينة حلب ،ثم
ن�صب بطريركا يف  ۱۳متوز  ،1761وقد ا�ضطهد ونُفي وقا�سى اجلوع والربد يف
ّ
�سبيل توثيق تع ّلقه بالكر�سي الر�سويل ،تويف يف  ۲۸ت�رشين ثاين  1761يف دير
مار یوحنا ودفن هناك.
يتبي مما �سبق �أن اثنني فقط من الرهبان ال�ستة القادمني من البلمند ،ثابرا يف
ّ
عزمهما وهما ن�رص اهلل كرمه وميخائيل حكيم ،و�إليهما يرجع الف�ضل يف قطف
ثمار كل ما �سبق من جمهود ،ومتابعة ال�سري نحو الأهداف املر�سومة منذ البدء.
وعند عقد املجمع العام الأول  ۱۷۲۰كان عدد الرهبان  ۱۲راهباً .وابتدا ًء من
هذا التاريخ �أ�صبح بالإمكان �أن نرتاح اىل م�ستقبل هذه اجلماعة امل�ستقلة ،حيث
�أخذت تتقوى بالعدد والأنظمة واالن�شاءات امل�ستحدثة يف الدير .لقد �أر�سل اهلل
ويقوي دعائمها بطريقة �أكرث �إحكاماً هو
لها بعنايته القدو�سة من �سريكز وجودها،
ّ
اخلوري نقوال �صايغ  -الذي �أتى من حلب مبا�رشة اىل الدير عام  1716وكان
عمره � 34سنة ،فانخرط يف االبتداء و�سيم كاهنا عام  ۱۷۱۹وانتخب رئي�سا عاما من
املجمع الثالث عام  ۱۷۲۷وبقي يف هذا املن�صب حتى وفاته عام ،1756با�ستثناء
�سنتني بني عامي  ۱۷۲۹و .۱۷۳۲توىل الرئا�سة خاللها الأب ميخائيل حكيم.
يعترب هذا الكاهن القدي�س ،والعامل الن�شيط والإداري القادر ،امل�ؤ�س�س
وو�سع الأمالك ،دافع لدى
النهائي للرهبنة احلناوية اجلديدة� ،أن�ش�أ �أدياراُ ومراكزّ ،
ال�سلطات املدنية والدينية عن حقوق الرهبنة و�أخوتهّ ،
ونظم القوانني والفرائ�ض
و�شدد العزائم ،و�سهر على الدعوات .فالرهبانية يف �أخرعهده �أ�صبحت تعد
ّ
�سبعة �أديار ،بعدما كانت �أربعة و�أ�صبح عدد رهبانها مائة وخم�سة .كما عمل
الأب �صائغ بعناد وتعب كثريا يف �سبيل �إجناح ت�أ�سي�س الراهبات البا�سيليات
احلناويات ،و�إن�شاء ديرهن ،دير �سيدة الب�شارة يف الزوق  .وقد اتبعهن بالرهبان
البا�سيليني احلناويني بنف�س �شعار االحتاد مع الكر�سي الر�سويل .كما وجد الأب
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�صايغ ع�ضداً وعوناً يف ال�شما�س عبداهلل الزاخر ،الذي وفد �إىل دير مار يوحناعام
عدة.
 1722هرباً من اال�ضطهاد يف حلب ،وهو ابن عم له وقد �أوتي مواهب ّ
جتدر اال�شارة هنا �إىل �أن الرهبنة البا�سيلية احلناوية قد فتحت ديرها ال�ستقبال
كل راغب يف االن�ضمام �إليها من �أية بقعة كانت .وهذا ما �أ ّدى �إىل حدوث متلمل
وتذ ّمر عرقي الحقاً داخل الرهبنة ،حيث ا�ست�أثر الرهبان احللبيون باملنا�صب
الإدارية العليا ،ما �أ ّدى �إىل بروز نزعة �إنف�صالية عارمة تدعو اىل اقت�سام الأمالك
والأرزاق بني الرهبان البلدين واحللبيني ،وت�أ�سي�س رهبنة م�ستقلة لكل منهما ،يف
�أواخر جممع الأب العام خمائيل تركماين احللبي  .۱۸۲۲ - ۱۸۱۷وبينما كان
الأمري ب�شري ال�شهابي الكبري يف م�رص ،حدث �أول انق�سام يف الرهبنة البا�سيلية
احلناوية ،بحيث انف�صل الرهبان البلديون والرهبان احللبيون .وملّا عاد الأمري ب�شري
تو�سط بني الطرفني و�أعادهما �إىل الوحدة ،غري �أن الفرقة عادت من
اىل لبنان ّ
جديد �إىل الرهبنة املوحدة ،حيث ما لبثت �أن انق�سمت من جديد عام  ۱۸۲۹يف
�آخر �سنة من والية الأب العام �أندراو�س مقري خوام احللبي (.)1829- 1826
وقد كتبت �صكوك الق�سمة مبلء ر�ضى الفريقني .وقد اعرتف الكر�سي
الر�سويل بهذه الق�سمة عام  .۱۸۴۲حيث كان من ن�صيب جماعة البلديني ،الذين
باتوا يعرفون بالرهبان ال�شويريني دير ما يوحنا ال�صابغ قرب ال�شوير وهو ديرهم
الرئا�سي ،ومن ن�صيب احللبيني دير القدي�س جاورجيو�س املعروف بدير ال�شري يف
منطقة ّ
مبكني قرب �سوق الغرب  -عاليه ،كدير رئا�سي والذي كان قد بُني عام
 1750يف عهد الأب العام نقوال ال�صائغ .كما كان من ن�صيب ال�شويريني دير مار
اليا�س الطوق يف زحلة ،ودیر مار انطونيو�س القرقفة ،قرب كفر�شيما يف ق�ضاء
بعبدا .وقد ان�ض ّمت الراهبات البا�سيليات احللبيات اىل اخواتهن يف دير املالك
ميخائیل يف زوق مكايل ،بينما ذهب دير راهبات الب�شارة املجاور له اىل الراهبات
ال�شويريات .كما حاز احللبيون على دير �سيدة را�س بعلبك الأثري ،ودير مار
�شعيا قرب برمانا.
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قانون وفرائ�ض الرهبنة احلناوية
ثابرت الرهبنة البا�سيلية احللبية على تطبيق قانون وفرائ�ض الرهبنة احلناوية،
التي كان و�ضعها الأب العام نقوال ال�صائغ ،ورفعها اىل الكر�سي الر�سويل
لتثبيتها .وقد حازت على التثبيت عام � ،۱۷۵۷أي بعد عام على وفاة الأب
ال�صايغ  .وكان من الطبيعي �أن تط ّعم هذه الفرائ�ض والأنظمة ب�أنظمة الرهبانیات
الغربية ،وهذا ما ح�صل.
وكان البابا بندكتو�س الرابع ع�رش قد ابدل �سابقاً عام  ،1743اعتماد قانون
القدي�س انطونيو�س بقانون القدي�س با�سيليو�س �أ�سقف كبادوكيا ،جاعال منه
املوجه الأهم جلميع الرهبان امللكيني ال�رشقيني .لذلك فقد اعتمد م�رشوع القانون
ّ
اجلديد �أي�ضا هذا التوجه عام .1747
تق�سم فرائ�ض الرهبانية احلناوية اىل ثالث �أق�سام:
·الق�سم االول
املطولة واملخت�رصة .
يحتوي على جمموعة قوانني القدي�س با�سيليو�س ّ
·الق�سمان الثاين والثالث
يحتويان على ن�ص الفرائ�ض احل�رصي ،وهما م�ؤلفان من 52مادة .ويالحظ
ت�أثري املر�سلني الغربيني يف ن�ص الفرائ�ض احل�رصي ،وت�شبه �شبهاً كلياً فرائ�ض
الرهبان املوارنة اللبنانيني املثبتة يف � 31آذار  .1732ونتبني بعد املقارنة �أن فرائ�ض
الرهبنة احلناوية احل�رصية فقد نقلت حرفيا تقريباً عنها .وفرائ�ض املوارنة ت�شتق
من فرائ�ض الرهبنة الي�سوعية ،وفرائ�ض رهبنة القدي�س بول�س ال�شيباين امل�ؤ�س�سة
عام  1530واملعروفة بجمعية الربنابایت  . Barnabitesوهذا ما برهن عنه �سيادة
املطران يوحنا �شديد يف �أطروحته لنيل �شهادة امللفنة يف احلق املدين والكن�سي يف
معهد الالتران يف روما.
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الرهبانيتان املخل�صية واحل ّناوية
كانت الرهبنة البا�سيلية املخل�صية قد ت�أ�س�ست عام  ،168٢وكان هدفها ن�رش
توحدية ،بل العمل
الإميان والوحدة امل�سيحية � .إذن ف�إن �أهدافها بالأ�سا�س لی�ست ّ
الرعوي والر�سويل ،بينما الأهداف الرئي�سية للرهبنة احلناوية كانت توحدية،
والعكوف على الزهد وال�صالة.
عام  ۱۷۳۳رغب البطريرك كريل�س ال�ساد�س دمج الرهبانيتني يف رهبنة
واحدة ،لتعزيز �سلطته ولعمل �أجنح يف خدمة الكني�سة بت�ضافر القوى .لكن هذه
الرغبة بعد �أخذ ور ّد بني عمدة الرهبانيتني ،مل تتحقق ،نتيجة للتباين احلا�صل يف
�أهداف اجلمعيتني ،فما يالئم الواحدة ال يتما�شى مع مقت�ضيات وعادات الأخرى.
وعندما �أظهر الكر�سي الر�سويل رغبته �أي�ضا يف توحيد اجلمعيتني ،عر�ض له
البطريرك وكل من عمدة اجلمعيتني �آراءهم و�رشوطهم املتفاوتة يف حتقيق الوحدة،
وانتظروا جوابه ،فكان عدم اجلواب على تلك النقطة النهائية يف املو�ضوع،
بحجة �أن مثل هذه الأمور ال ميكن فر�ضها فر�ضا ،بل تقت�ضي تهيئة طويلة املدى
لتختمر وتن�ضج النفو�س».
�أديار و مراكز عمل الرهبانية احللبية
ا -دير ال�سيدة يف را�س بعلبك
ت�سلمته الرهبنة عام  ،۱۷۲۲وهو دير قدمي جدا يرتقي تاريخه �إىل ما قبل الفتح
العربي .واملعروف �أن هذا الدير كان عامراً يف عهد الأمري فخر الدين ،الذي دعا
الأ�ساقفة امللكيني �سنة � 1628إىل االجتماع فيه ،للبت يف ق�ضية تنازع اغناطيو�س
عطيه وكریل�س دبا�س على البطريركية .وقد طلب �أهل را�س بعلبك عام ۱۷۲۲
ب�إحلاح من الرهبنة �أن ت�ستلمه وتقوم بخدمتهم الروحية ،فكان لهم ما �أرادوا.
فانطلقت الرهبنة بوا�سطة رهبانها تقوم بواجبها التب�شريي والرعوي� .إنه اليوم
مزار ل�سيدة را�س بعلبك العجائبية ،فالزوار ي�أتون اليه من قريب وبعيد ،وي�ؤ ّمن
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الرهبان خدمتهم الروحية واالجتماعية .ويعترب هذا ال�رصح مبثابة املدماك الأول
يف ور�شة ن�رش العقيدة امللكية الكاثوليكية يف كافة �أرجاء منطقة البقاع.
 - 2دير النبي �أ�شعيا قرب برمانا
ا�ستلمته الرهبنة عام  ۱۷۲۳من البطريرك �أثنا�سیو�س دبا�س بطريرك الطائفتني
مف�ضال �إعطاءه للطائفة الكاثوليكية ،لذا تعتربه الرهبانية
الأرثوك�سية والكاثوليكية ّ
�أمانة يف عنقها من الطائفة امللكية املوحدة .ويف �سنة  ،۱۷۲۷وبف�ضل الأمراء
املعنيني كان هذا الدير وملدة ثالث �سنوات احلمى الوحيد للرهبانية ،بعدما طرد
رهبانها من دير مار يوحنا ال�صابغ .وخالل ذلك ّ
تول �أول رئي�س عام للرهبانية
الأب نیكیفورو�س كرمه ،ودفن فيه ،كما كان من بني الرهبان الذين التج�أوا �إىل
هذا الدير الق�س بروكونو�س عبد النور الطبيب املاهر الوا�سع ال�شهرة �آنذاك  .وقد
تهافت عليه �أمراء بيت ابي اللمع وغريهم من �أهل املنطقة للتطبب عنده  ،فذاع
�صيته حتى �أن �شغله ال�شاغل �أ�صبح التطبيب ،خُ ِّ�ص�ص هذا الدير بعد الق�سمة
للمبتدئني والأخوة الدار�سني وللخدمة الرعوية ،وقد جرت �إعارته منذ خم�سة
و�أربعني �سنة للرهبان الأنطونيني املارونيني املجاورين له .وقد ا�سرتدته الرهبانية
منذ مدة وجيزة لكنها مل ت�ستخدمه بعد لأي غر�ض ب�سبب �إ�شكال قانوين حول
الطريق امل�ؤدية اليه .ويف حال �إزالة هذا الإ�شكال ف�سوف تعيد الرهبانية ت�أهيله
لتجعل منه دیراً �صغرياً للمبتدئني و التجدد الروحي.
 - ٣دير مار جرج�س ال�شري يف مبكنی
�أن�شيء هذا الدير عام  ۱۷۵۰من بلدة مبكنی قرب �سوق الغرب على عهد
الأب نقوال ال�صايغ ،وبقي املدبر الرئا�سي للرهبانية حتى بداية احلرب الأخرية.
وقد �أتاح موقعه من �إقامة عالقات ودية بني الرهبان والدروز .وقد جت ّمعت ملدة
طويلة يف هذا الدير مراكز الرئا�سة العامة والأكلرييكية ال�صغرى واالبتداء
واخلدمة الرعوية لكل املنطقة :مبكني� ،سوق الغرب ،عني الرمانة ،القماطية ،عني
ال�سيدة ،عنی ك�سور ،عني عفتونية� ،شمالن ،عبية ،وفيها حفظت الرهبانية مكتبة
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املخطوطات امل�شهورة ،التي تعترب من �أهم مكتبات املخطوطات يف ال�رشق ،كما
حوى جانباً منه متحف الكاردينال كو�سا ،حيث جمع كل ما تركه الكاردينال
الراحل من كتب و�أواين كن�سية و�أغرا�ض ثمينة� .إنه �أكرب �أديار الرهبانية وقد
تع ّر�ض للقذائف والق�صف خالل الأحداث الأخرية ،فرتك مهجوراً ومفرغاً
لوقوعه عند خط النار ،وقد �أعيد ترميمه الحقاً.
�أن�شات الرهبانية بقرب هذا الدير مدر�سة للبنات عام  ۱۹۲۷عهدت ب�إدارتها
أح�سن �إدارتها ورافقن الن�شء ،مدة �سنني
اىل راهبات القلبني الأقد�سني  .وقد � ّ
طوال .كما �أن�شات مدر�سة لل�صبيان �أدارتها الرهبانية بنف�سها منذ عام  1929ودعتها
مدر�سة النه�ضة الوطنية ،وهي ثانوية �إجنليزية خمتلطة يف ال�سنوات الأخرية .وقد
توقفت املدر�ستان عن العمل بفعل احلرب التي �أحلقت بهما دماراً كبرياً .وقد �أعيد
افتتاح املدر�ستني اعتبارا من العام  1991وتتوىل الرهبانية حاليا ادارتهما بعدما
حتولتا اىل مدر�ستني خمتلطتني ،تعتمد �أحداهما التدري�س بالأجنليزية والأخرى
ّ
بالفرن�سية.
 - 4دير املخل�ص يف �صربا
ان�شيء �أ�صال عام  1884لإيواء الرهبان الطاعنني يف ال�سن لإعتدال املناخ
فيه� ،أي بعد  55عاما من االنف�صال عن ال�شويريني .ومند حوايل � 400سنة زادت
عليه الرهبانية بناء جديداً خُ ّ�ص�ص للإكلرييكيتني الكربى وال�صغرى ،لي�صبح ديراً
رئا�سياً .وخالل �أزمة احلرب الأخرية �أ�صبح مقرا وحيداً للرهبنة �ساح ًال وجب ًال.
ونقلت الرهبانية يف غ�ضون احلرب الأخرية متحف الكاردينال كو�سا ومكتبة دير
ت�صور
ال�شري ،وجمموعة الأيقونات وو�ضعتها يف مكان مه ّي�أً لها .وحر�صت على �أن ّ
املخطوطات بوا�سطة امليكروفيلم ،لت�ضمن حفظها من الأخطار املحدقة .كما جرى
تو�سيع مدافن الدير وو�ضع جزء منها يف خدمة �أهل املنطقة من العلمانيني ،وقد
نقل �إليها جثمان ال�شاب فتحي بلدي الذي تتناقل الأل�سن وبع�ض الكتب واملجالت
ظاهرة قدا�سته ،وبركة �شفاعته بالأ�شفية والظهور والتبخري ون�ضح الزيت.
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 - 5دير القدي�س يوحنا احلبيب يف بريوت
عام � 1954أن�شات الرهبانية يف �شارع هوفالن قرب اجلامعة الي�سوعية مدر�سة
ثانوية عرفت با�سم مدر�سة القدي�س يوحنا الر�سول .فانطلقت وازدهرت اىل �أن
�أتت �أعوام احلرب ّ
أدى اىل �إغالقها.
فعطلتها ،ود ّمرت القذائف �أجزاء منها مما � ّ
وحاليا بعد ترميمها ،ف�إنها ت�ستخدم كدار ح�ضانة للأطفال ومدر�سة ابتدائية.
كني�ستا القدي�س جاورجيو�س ومار يوحنا زحلة
تعترب الكني�ستان من �أمالك الرهبنة ،وتقوم بخدمتهما منذ القدم ،وكان
للرهبانية �أنط�ش ي�ستخدم من قبل الوكيل امل�س�ؤول عن الأرزاق واملحا�صيل ،وقد
تداعى بنا�ؤه ،فان�شيء كبديل عنه مركز جديد قرب كني�سة القدي�س جاورجيو�س
وو�ضع بخدمة م�ؤمني الكني�ستني والوكيل الرهباين.
ت�ؤ ِّمن الرهبانية حاليا خدمة عدة رعايا يف �أبر�شية بريوت منها ،رعيتا برمانا
و�رصبا ومبكنی وعالیه و�سوق الغرب وعني ك�سور وغريها.
ابتاعت الرهبانية عام  ۱۹۸۵مب�ساعدة الكر�سي الر�سويل بيتاً يف روما ،ليكون
مقراً للأخوة الرهبان الالهوتيني الدار�سني يف روما ،لينالوا ال�شهادات اجلامعية،
ّ
ّ
وليتمكنوا على �إمتام كامل واجباتهم
ويطلعوا على وافر املعارف والعلوم،
الرهبانية الطق�سية ،التي مل تكن م�ؤمنة يف املعهد احلربي اليوناين.
مطران وخدمة رعوية يف فنزويال
ت�س ّلمت الرهبانية منذ �سبعينات القرن املا�ضي مهمة خدمة رعايا هذا البلد،
املقد�س .وقد توزّعت
وقد حتقق ذلك برغبة الكر�سي الر�سويل وال�سينود�س ّ
اخلدمة على �أربعة كهنة تقا�سموا مهام الإر�سالية هناك ،وقد �أ�ضيف �إليهم مطران
من الرهبانية نف�سها وهو املطران جورج زهرياتي ،خلفا للمثلث الرحمات املطران
بطر�س راعي .وقد قام الكهنة مب�ساعدة املجل�س الرعوي وابناء اجلالية بت�شييد
كني�سة با�سم القدي�س جاورجيو�س يف منطقة مونتالبان  .كما �أ�صدروا جملة عربية
 -ا�سبانية تدعي «الفداء».

الرهبانية البا�سيلية احللبية

69

كما تولت الرهبانية �إدارة الراهبات البا�سيليات احللبيات ،و�سن�أتى على
ذكرهن الحقاً.
الكاردينال جربائيل اكاكيو�س كو�سا  1962 - ١٨٩٧و�أ�ساقفة الرهبانية
ال بد هنا من التذكري ب�أن الرهبنة البا�سيلية احلناوية ،كانت قد �أعطت الطائفة
ثالثة بطاركة هم �أ�صحاب الغبطة  :مك�سیمو�س الثاين حكيم  ،تیو�ضو�سيو�س
اخلام�س د ّهان واغناطيو�س الرابع � ّرصوف .لكن منذ انف�صال الرهبنة البا�سيلية
احللبية عن �شقيقتها الرهبنة ال�شويرية ،مل ي�صل �أي من �أبناء هاتني الرهبنتني اىل
�سدة البطريركية .لكن �أحد �أبناء الرهبنة البا�سيلية احللبية وهو الأب اكاكیو�س
كو�سا ا�ستطاع الو�صول اىل رتبة كاردينال ،بعدما �أنعم عليه بها قدا�سة البابا يوحنا
الثالث والع�رشون ،بعدما �شغل من�صب �أمني �رس املجمع ال�رشقي ،ومن�صب عميد
جامعة احلق القانوين الالترانية .وقد ّمتت ر�سامته ككاردينال يف  16نی�سان ،1962
بعدما تق ّلب يف عدة وظائف يف الإدارة الفاتيكانية وقام ب�أن�شطة بارزة فيها .لكن
ترت�سخ يف القلوب ،حتى داهم املوت كاردینالنا اجلديد بعد
مل تو�شك الفرحة �أن ّ
حوايل الثالثة �شهور ،وبالتحديد يف  29متوز  ،1962على اثر انفجار الزائدة
الدودية يف �إحدی م�ست�شفيات روما ،فغاب عنا حرب جليل من �أمراء الكني�سة
امللكية ،امتاز بتفانيه وغريته وحمبته وت�ضحياته وعلمه .وقد و�ضعهم يف خدمة
هذا ال�رشق .كما �ساهم من خالل ع�ضويته يف جلنة احلق القانوين باملجمع
ال�رشقي ،ويف �أمانة �رس جلنة الكرادلة مبراجعة احلق القانوين اخلا�ص بالطوائف
ال�رشقية وقرار القوانني ال�رشقية املنا�سبة واملالئمة.
كما �أعطت الرهبنة البا�سيلية احللبية الطائفة امللكية �أحد ع�رش ا�سقفا ،وكان
�أ�شهرهم املثلث الرحمات املطران ايالريون كبوجي ،مطران القد�س ال�شهري،
واملثلث الرحمات املطران پو�ستینو�س جنمه� ،أول مطران على نيوتن الواليات
املتحدة الأمريكية� .أما املطارنة الأحياء حاليا فهم :ای�سدوز بطبخة املعاون
البطريركي يف دم�شق ،جورج كحاله زهرياتي مطران فنزويال ،مي�شال �أبر�ص
وجوزف خوام.
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ال ي�سعني يف خواتيم الكالم عن الرهبنة البا�سيلية احللبية� ،إ ّال �أن �أ�سجل �أمر أ�
لفتني يف �سياق بحثي هذا امللف ،وهو �أنه برغم الفرقة واالنق�سام الذي حدث
بني الرهبان البلديني واحللبيني يف الرهبانية احلناوية ،ال يزال احلنني عند الطرفني
مت�أ�صال يف النفو�س� ،سواء اىل الدير الأم� ،أو عند كل طرف نحو الآخر ،وهذا
ما يف�رسه قول الأب العام للرهبنة احللبية الأر�شمندريت �ساروفيم ق�صبجي يف
مقال ن�رش يف جملة املنارة حيث ا�ستهله بالقول:
« �أنا الراهب البا�سيلي احللبي تتملكني ثالث قناعات يف عالقائي الرهبانية
العائلية :
ويرجع
 دير البلمند ،وهو البيت الأبوي الذي يعبق ب�شذا قدا�سة �أجدادي ِّترانيمهم و�صلواتهم ،ف�أخ�شع �أمامه .
 الرهبانية البا�سيلية احلناوية ،وهي �أمي وال غروى �إن ع�شقتها. الراهب البا�سيلي ال�شويري ،وهو �أخ يل تو�أم .وتباعدنا الطارىء منأخوتنا ،فالدم الواحد يبقى هوهو ،وال
يغي من طبيعة � ّ
واحل�سي فقط ،ال ِّ
بع�ضناّ ،
ي�ستحيل ماء».
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منذ 1903

امل� ّؤ�س�س:
هو يو�سف بن عي�سى معقّد و�أ ّمه مرمي ابنة عبيد خ ّياطة ،كالهما من دم�شقُ .ولد
يحب الرتب الدين ّية .عمل كات ًبا ّثم �صائ ًغا منذ
تقيا و ِر ًعا وكان ّ
يف  .1852/1/3ن�ش�أ ًّ
�سنة  1864ح ّتى ّ .1866ثم دخل االبتداء ونذر نذوره الأوىل يف الرهبنة البا�سل ّية
املخ ّل�ص ّية ّثم ُر�سم كاهنًا �سنة  1875يف دير املخ ّل�ص متخ ًذا ا�سم اغناطيو�س .و�أ�صبح
�سنة  1877كات ًبا لأ�رسار البطريرك �س ّيور .وانتقل �إىل القاهرة مع غبطة البطريرك
�س ّيور ،فعمل فيها ح ّتى �سنة  ،1880حيث عاد �إىل دم�شق.
يف تلك ال�سنة ع ّينه غبطة البطريرك ،نائ ًبا عنه يف القد�س ،فا�ستلم عمله يف 2
�أيلول ّ .1880
ونظم كني�سة القد�س تنظي ًما ج ّيدًا و�ساهم مع الآباء البي�ض يف م�رشوع
القدي�سة ح ّنة (ال�صالح ّية) يف القد�س لتن�شئة كهنة كني�سة الروم
ت�أ�سي�س �إكلرييك ّية ّ
الكاثوليك مع موافقة الكردينال الفيجري �سنة .1881
ّثم باالتفاق مع البطريرك �أطلق يف فل�سطني حركة «االحتاد» بالكني�سة
الليرتجي
الكاثوليك ّية يف بلدة الرملة ونابل�س و� ّأم الفحم .وعلى �صعيد االهتمام
ّ
ع ّرب كتاب امليناون ونقّح كتاب ال�سواع ّية.
�سنة ّ 1886مت انتخاب الأر�شمندريت �إغناطيو�س معقّد مطراناً على بعلبك.
ف�سيم يف � 14آذار  1886مطرانًا على �أبر�ش ّية بعلبك ً
متخذا ا�سم جرمانو�س .فا�ستطاع
يغي وجه هذه الأبر�ش ّية فبنى دا ًرا جديدة للمطران ّية ومدر�سة وبا�رش ببناء كاتدرائ ّية
�أن ّ
وح�سن الأوقاف� .أ ّما على ال�صعيد
جديدة .و�أنه�ض كنائ�س الأبر�ش ّية ،فر�سم كهنة ّ
الروحي ،فكان يذهب �إىل القرى يعظ ويع ّلم .وكان ير�سل �إىل رعاياه منا�شري راعو ّية
ّ
امل�سيحي� .أ ّما على
املجتمع
يف
بعة
ت
امل
والعادات
أ�رسار
ل
وا
الكني�سة
لتنظيم
)14
(عدد
ّ
ّ
وت�صدىلبع�ض
ال�صعيداالجتماعيفقد� ّأ�س�سخم�سةمدار�سلل�صبيانوثالثللبنات ّ
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عادات الزواج ،من بينها الزواج الإجباري .و�ساعد قدر ما ا�ستطاع فقراء الأبر�ش ّية،
�ست �سنوات من العمل الد�ؤوب،
�إذ كان ي�أخذ من الأغنياء مل�ساعدة الفقراء ...بعد ّ
ولأ�سباب �صح ّية وب�سبب مناه�ضة بع�ض العائالت الكربى ل�سيا�سته الأبر�ش ّية ق ّرر
اال�ستقالة ،فقبلها غبطة البطريرك يف � 12شباط  .1894وبد�أ املطران التفكري بت�أ�سي�س
جمع ّية كهنة مر�سلني...
ويف �سنة  1896عر�ض على قدا�سة البابا الون الثالث ع�رش م�رشوعه ،فباركه...
وعاد �إىل لبنان ّ
يفكر يف مكان االنطالقة اجلديدة وح�صل على مباركة غبطة البطريرك
كري ّل�س الثامن جحا .ويف � 15آب �سنة  1903انطلقت اجلمع ّية بثالثة �أع�ضاء :كاهن
و�ش ّما�س و�أخ ،غايتها الر�سالة بالل�سان والقلم� ،أي بالوعظ والر�ساالت والت�أليف.
اجلمع ّية اليوم
القدي�س بول�س ر�سول الأمم �شفي ًعا ومثا ًال
اجلمع ّية البول�س ّية جماعة من الكهنة ت ّتخذ ّ
لها ،وتعي�ش حياة م�شرتكة.
ويك ّر�س املر�سلون ذواتهم للر�سالة ،طب ًقا للقوانني وحتت طاعة ر�ؤ�سائهم و�شعارهم
امللكي الكاثوليكي.
البطريركي الأنطاكي
العمل احلثيث .ويتع ّلقون بالكر�سي
ّ
ّ
ويعملون على متجيد اهلل بتقدي�س ذواتهم وتقدي�س الآخرين باحلقّ يف نطاق الدعوة
امل�سيحي
الر�سول ّية واحلياة امل�شرتكة� .أ ّما و�سائل الر�سالة فهي ن�رش كلمة اهلل بالتعليم
ّ
والوعظ وحركات ال�شبيبة والن�رش ال�صالح.
دور اجلمع ّية يف الكني�سة
احت ّلت اجلمع ّية وب�رسعة مكان ًة ملحوظ ًة عند امل�ؤمنني الذين تع ّرفوا عليها من
خالل الكتب املدر�س ّية والأناجيل والريا�ضات واملحا�رضات واملعهد ومراكز الر�سالة
وقدمت للكني�سة بطرير َكني هما :املث ّلث الرحمات البطريرك مك�سيمو�س
والقدامىّ .
الرابع ال�صائغ الذي ُعرف ب�شخ�ص ّية املجمع الفاتيكاين الثاين ،والبطريرك احلايل
غبطة �أبينا يو�سف العب�سي اجلزيل الوقار؛ �إ�ضافة �إىل ٍ
رهط من الأ�ساقفة توزّعوا على
خمتلف الأبر�ش ّيات يف ال�رشق واالغرتاب.
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مراكز اجلمع ّية ون�شاطاتها

� ّإن بلدان ال�رشق الأو�سط ،لبنان و�سوريا والأردن وفل�سطني والعراق وم�رص
الطبيعي للمر�سلني .وي�صلون �إىل بالد االنت�شار ،بخدمتهم بع�ض
هي حقل الر�سالة
ّ
الرعايا.
يف لبنان
 .1يف حري�صا :لقد كانت حري�صا ،املركز احليوي جلمع ّية املر�سلني البول�س ّيني،
حاليا الرئا�سة العا ّمة والإكلرييك ّية الكربى
طيلة  75عا ًما .تقيم يف حري�صا ًّ
القدي�س بول�س للفل�سفة والالهوت والبازيليكا الكربى مع خدمة
ومعهد ّ
ُ
الرع ّية واملكتبة الكربى .وقد �أن�شئ � ً
إ�سالمي
أي�ضا مركز الأبحاث للحوار ال
ّ
امل�سيحي )� (CERDICسنة  .1995وي�سعى لإقامة عالقة �أخو ّية مع امل�سلمني.
ّ
�أ ّما البازيليكا فقد غدت قبلة الأنظار يق�صدها امل�ؤمنون من ّ
كل حدب و�صوب
وقد تز ّينت ب�أبهى الأيقونات املكتوبة بالف�سيف�ساء .و�شهدت على �أكرب
االحتفاالت والر�سامات والقدادي�س.
حاليا ،القيم ّية العا ّمة واملكتبة البول�س ّية ودار الن�رش و�إدارة
 .2جونية :يف جونية ًّ
جم ّلة «امل� ّرسة»� .إىل جانب كني�سة راعو ّية يقوم على خدمتها �آباء املركزّ � .إن
دار الن�رش� ،إىل جانب جم ّلة «امل� ّرسة» تخدم ر�سالة الب�شارة الدين ّية .فهنالك
املقد�س والالهوت والتاريخ والفل�سفة
�أكرث من  500عنوان ت�شمل الكتاب ّ
القدي�سني وق�ص�ص للأطفال� .إ�ضافة �إىل الآف
والليرتجيا والروحان ّيات و�سري ّ
املقاالت يف جملة امل� ّرسة .وتقوم اجلمعية بخدمة الرع ّية املتزايدة يف منطقة
جونية و�ضواحيها .وت�سعى �إىل م�ساعدة الفقراء واملحتاجني من خالل تعاون ّية
غذائية ت�ؤمن لهم ما هو �رضوري ب�أ�سعار زهيدة.
لعبت املطبعة البول�س ّية التي انتقلت من حري�صا �إىل جونيه دو ًرا بار ًزا لأكرث من
مئة عام يف طباعة الكتب الدين ّية واملدر�س ّية والطق�س ّية والأناجيل وغريها...
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خا�صة غزت حميطها ال �س ّيما يف
كما خ ّرجت العديد من الذين �أن�ش�أوا مطابع ّ
درعون وغدير وجونيه.
 .3فيطرون :كانت ت ّلة فيطرون ،يف اخلم�سينات ،مركز �إقامة �صيف ّية ،ثم نقلت �إليها
املدر�سة املهنية من جونية وكذلك ا�ستقبلت الإكلرييكية ال�صغرى ثم مدر�سة
القدي�س بول�س .ولقد �أ�سهمت الإكلرييك ّية ،منذ ت�أ�سي�سها يف حري�صا �سنة
 ،1938وانتقالها �إىل فيطرون �سنة  1985بت�أمني الدرا�سة �شبه املجان ّية ،ح ّتى
البكالوريا ،لأكرث من �ألفي طالب انطلقوا للعمل يف العامل وخ ّرجت ع�رشات
القدي�س بول�س
الكهنة البول�س ّيني .لك ّنها توقفت يف العام � .2010أ ّما مدر�سة ّ
فانطلقت �سنة  1998يف هذه املنطقة اجلبل ّية لت�أمني تربية متينة ومتوازنة حلوايل
 250طال ًبا .وتقوم اجلمعية بخدمة امل�صطافني يف دير �سيدة احل�صن� .إ�ضافة
�إىل االهتمام بب�ساتني التفاح.
 .4بريوت :املكتبة يف بريوت هي نقطة توزيع ها ّمة للكتب والأدوات الكن�س ّية.
 .5البقاع :فتحت املكتبة �سنة  ،1992يف زحلة ،فر ًعا لهاّ ،
يغطي التوزيع يف ّ
كل
البقاع .ويف ال�سنة  1999اف ُتتح مركزان ر�سول ّيان يف حو�ش حاال ورياق وقب
اليا�س ما لبثت اجلمع ّية �أن تخلت عنهما وا�ستبدلتهما مبركز يف البقاع ال�شمايل
خلدمة جبولة والفاكهة.
.ب يف �سوريا
1.مرمريتا :هي �أقدم ر�ساالت اجلمع ّية الثابتة (منذ ّ ،)1929
وتغطي ّ
كل منطقة
امل�سيحي
وادي الن�صارى (حوايل � 15ضيعة ورع ّية) فت�ؤ ّمن فيها التعليم
ّ
واجلوقات وخمتلف �أن�شطة ال�شبيبة .ويف احلرب ال�سورية �أ ّمن مركز الإغاثة
الدعم لألوف من النازحني واملر�ضى والطالب وغريهم� .أ ّما مدر�سة الآباء
البول�س ّيني فهي ّ
متجذرة يف القدم وقد تخ ّرج منها العديد من الطالب الذين
الطب والتعليم العايل والهند�سة وغريها.
ح�صلوا يف ما بعد على �شهادات ّ
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لكنها تو ّقفت بعد ت�أميم املدار�س وعادت م�ؤخ ًرا بح ّلة جديدة وهي ت�ستقبل
اليوم �أكرث من  800طالب.
2.جرمانا :هي ر�سالة جديدة ت� ّأ�س�ست �سنة  1991يف �ضواحي دم�شق .الغاية
منها التوا�صل مع ال�شبيبة وخلق رع ّية جديدة يف منطقة �سكن ّية جديدة واعدة.
تعج ّ
بال�سكان وامل�ؤمنني .وت�سعى اجلمع ّية لت�أمني امل�ساعدات
و�أ�صبحت اليوم ّ
للفقراء واملر�ضى واملحتاجني الذين زاد عددهم يف ال�سنوات الأخرية .كما
ت�رشف اجلمع ّية على جماعة امل�ؤمنني يف بيت ال�صوفانية يف دم�شق.

ج .يف الأرجنتني
يعود ح�ضور البول�س ّيني يف الأرجنتني �إىل الأربعينات من القرن املا�ضي .وخدموا
يف بوين�س اير�س وكوردوبا ورو�ساريو.
د .يف بلجيكا
الذهبي الفم يف بروك�سل وت�سعى
تقوم اجلمعية بخدمة رعية القدي�س يوحنا
ّ
لإن�شاء مركز ثابت للآباء الراغبني بدرا�سات عليا.
الرئي�سي :جمع ّية املر�سلني البول�س ّيني �ص ب (جونية)  125حري�صا -
العنوان
ّ
لبنان
الهاتف - )09( 263 920 - 263 749 - 263 811 :فاك�س)09( 263 818 :
E- mail :sgmpaulistes@yahoo.com

رهبان
دير القدي�س يوحنا الربية
بقلم
الكاهن الراهب بيار

قرب بلدة عني مكارم
بد�أت م�سرية هذه اجلماعة عام  1975مع ثمانية رهبان ،ا�ستق ّروا يف دير القدي�س
املقد�سة لالباء الفرن�سي�سكان،
يوحنا (املعمدان) يف الربية ،تابع حلرا�سة الأر�ض ّ
قرب بلدة عني مكارم ،على م�سافة  10كلم من القد�س؛ حيث ُولد القدي�س يوحنا
املعمدان .بينما الدير الذي يحمل ا�سمه ،هو من القرن احلادي ع�رش ،وهو املكان
الذي ح�سب التقليد ن�سك فيه القدي�س يوحنا املعمدان قبل بدء ر�سالته.
وكانت اجلماعات الكاريزماتية يف فرن�سا مهت ّمة بالرتاث ال�رشقي ،ومبمثِّليه
مكاريو�س املزعوم ،و�سريافيم �ساروف ،و�سمعان الالهوتي اجلديد و�سواهم...
وا�ستهوت احلياة الرهبانية هذه اجلماعة ،التي كانت على توا�صل مع دير الآباء
البندكتيني يف بلجيكا يف �شفتون ،حيث الرهبان يتبعون التقليد الالتيني
وال�رشقي ،وحيث تُوجد كني�ستان وفريقان� ،أحدهما يحتفل بالليرتجية الإلهية
ح�سب الطق�س الالتيني ،والآخر البرينطي .وقد تب ّنى رهبان �شفتون ،وال �سيما
رئي�س الدير املرحوم مي�شال فون باري�س ،هذه املجموعة التي �ستقيم يف دير عني
كارم.
وبد�أ الأب جاكوب ،بو�ضع «تبيكون» �أو نظام رهباين م�ستوحى من الكني�سة
املقد�سة قو ّياً .ولهذا اختارت
التوجه نحو الأر�ض ّ
الأوكرانية الكاثوليكية .وكان ّ
املجموعة �أن تتوا�صل مع كني�سة الروم امللكيني الكاثوليك ،وذلك ب�سبب �شيوع
اللغة الفرن�سية يف هذه الكني�سة ،وب�سبب �شهرة البطريرك مك�سيمو�س الرابع
ال�صائغ ومطارنة هذه الكني�سة ،يف املجمع الفاتيكاين الثاين .وانتقلت املجموعة
الأوىل �إىل الطق�س ال�رشقي ،و�أ�صدر البطريرك مك�سيمو�س اخلام�س يف �أيار

رهبان دير القدي�س يوحنا الربية

77

 1980مر�سومه بت�أ�سي�س دير مار يوحنا الربية ،وذلك يف القد�س برعاية النائب
البطريركي لطفي حلام (الذي �أ�صبح يف ما بعد البطريرك غريغوريو�س الثالث).
اجلماعة يف القد�س يف دير مار يوحنا الربية
ويف عيد التج ّلي � 6آب  ،1980يف منطقة ال غرا�س ( )Lagrasseقرب مدينة
كاركا�سون يف جنوب فرن�سا� ،أبرز  6رهبان نذورهم الرهبانية �أمام راهبني تر ّهبا
�سابقاً يف دير �شفتون ،هما :جاكوب و�أ�شعيا .والذين �أبرزوا نذورهم هم :دانيال
 �صموئيل  -بطر�س – مو�سى  -با�سيليو�س و�ألي�شع .وعا�شت املجموعة بع�ضتوجهت �إىل الأر�ض
الوقت يف دير �شفتون كعالمة �شكر لهذا الدير .وبعدها ّ
املقد�سة ،وبد�أت م�سريتها يف دير يوحنا الربية ،وكان مهجوراً بدون رهبان على
ّ
جددوا الدير يف كل مرافقه:
مدى � 40سنة .ولهذا كان على الرهبان اجلدد �أن ُي ّ
الكني�سة  -املائدة  -الغرف...
وحافظ الرهبان على نظام الروم امللكيني الكاثوليك يف الأ�صوام والقطاعات
والطقو�س الليرتجية االلهية .يتع ّمقون يوماً فيوماً يف غنى الرتاث الروحي
والرهباين ال�رشقي .وكانت تُقام ال�صلوات باللغة الفرن�سية ،وكان رهبان دير
�شفتون ترجموها �إىل هذه اللغة.
ونالت اجلماعة الرهبانية دعم النائب البطريركي املطران لطفي حلام ،الذي
ح�ضن اجلماعة حم ّليا� ،أمام طوائف وكنائ�س القد�س ،و�أمام امل�ؤ�س�سات العاملية.
كما منت �صداقة �أخوية بني هذه اجلماعة وراهبات دير عمانوئيل يف بيت حلم،
لهن خربة طويلة يف احلياة الرهبانية ال�رشقية وال�صلوات الطق�سية،
اللواتي �أ�صبح ّ
ويف العالقات مع جميع الكنائ�س يف الأر�ض املقد�سة .ومع الراهبات قام الرهبان
اجلدد بزيارات «رهبانية» روحية ،لأديار الرهبان القدمية الباقية �آثارها� ،شاهدة
على ازدهار احلياة الرهبانية يف القد�س وجوارها ويف فل�سطني عموماً .و�أقاموا
عالقات رهبانية مع رهبان وراهبات دير �أبوغو�ش ،وهم من تقليد القدي�س
بندكتو�س .وكذلك دير الآباء الرتابي�ست يف دير الالطرون.
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ونالت اجلماعة دعماً مادياً ومالياً قوياً على مدى ال�سنوات الأوىل من ن�ش�أتها
من املانيا ،من �أبر�شية كولونيا وجمعية الأر�ض املقد�سة فيها ،وم�ؤ�س�سة مي�سري يف
�آخن يف �أملانيا.
ومار�س الرهبان احلياة الرهبانية يف فرعيها :ال�صالة والعمل (Ora et
)Laboraفربّوا املوا�شي :وعملوا يف الزراعة حول الدير ،وكان لديهم منحلة
وع�سل .كما عملوا يف ر�سم وكتابة االيقونات ،ونحت اخل�شب ،وهذا كان ن�شاطاً
مم ّيزا للأب �صموئيل .كما كان من ع ّلم يف مدار�س رهبانية ...ناهيك عن مداخيل
احلجاج من كل العامل .ونذكر بنوع خا�ص الرو�س من اليهود ومن الروم
زيارات ّ
الأرثوذك�س ،وهكذا �أ ّمن الرهبان معي�شتهم الرهبانية.
كان عدد الرهبان يرتاوح بني � 5إىل  ،12بالإ�ضافة �إىل املبتدئني ...وت�أ�س�س
فرع للرهبانية يف فرن�سا يف مزرعة بلدة كانتوك ( )Cantauqueعام ،1987
بدعم من البطريرك مك�سيمو�س اخلام�س واملطران لطفي حلام .وكان الرهبان
املقد�سة ويف فرن�سا.
يتوزّعون على الديرين يف االر�ض ّ
�إ�شعاع الدير يف االر�ض املقدّ �سة
ومنت عالقات الرهبان جداً مع خمتلف الكنائ�س والطوائف امل�سيحية يف
القد�س .وكانت تربط الرهبان بهذه الطوائف عالقات �صداقة ،و�صالة وحج،
وخربات روحية ...هكذا القول عن كني�سة رو�سيا (يف املهجر) وكني�سة رومانيا،
والروم الأرثوذك�س والأحبا�ش وال�رسيان ...وكان م�ؤمنوهم يزورون الدير
مع ا�ساقفتهم وكهنتهم ...ال بل دعا الأرمن الأرثوذك�س الراهب �إليزه ،لكي
ُيلقي درو�ساً روحية يف االكلرييكية الأرمنية ...كما كان الرهبان ي�شاركون هذه
الطوائف يف الأعياد الطق�سية ،يف كني�سة القيامة �أو يف الأديار...
وتعاون الرهبان بطريقة وثيقة مع املطران لطفي حلام النائب البطريركي ،يف
ن�شاطات «مركز ال�رشق امل�سيحي» الذي � ّأ�س�سه عام  ،1984منها حما�رضات
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وم�ؤمترات ،ودرو�س يف تاريخ الكنائ�س ال�رشقية وتراثها وطقو�سها ،ويف
االيقونة ...و�ساعد الرهبان يف جتهيز «متحف ال�رشق امل�سيحي» ،الذي كان
يزوره احلجاج ،كمدخل للتعرف على الكنائ�س ال�رشقية املتواجدة يف القد�س.
و�أقام الرهبان عالقات مع اليهود امل�سياميني (.)juifs messianiques
متعددين يريدون التعرف على الروحانية امل�سيحية...
وكذلك مع حاخامات ّ
وكل ذلك كان يخدم احلوار والتعارف و�أي�ضاً الق�ضية الفل�سطينية واالعرتاف
بحقوق الفل�سطينيني ...و�أي�ضاً م�سرية ال�سالم يف املنطقة.
وكان الدير حم َّبباً
املقد�سة .فكانوا
وم�شوقاً للحجاج وز ّوار الأرا�ضي ّ
ّ
يق�صدون الدير والنبعة فيه قرب املغارة ،التي كان ين�سك فيها يوحنا املعمدان.
وكان البع�ض ُيقيمون يف الدير ب�ضعة �أيام ،ملتابعة الطقو�س ال�رشقية ،والقيام
الكم الكبري من احلجاج والز ّوار ،هو
بريا�ضة وخلوة روحية .ومما �ساهم يف هذا ّ
اهتمام الراهب �سلوان بتحويل الدير وجواره �إىل ج ّنة خ�رضاء غن ّية بالزهور
احلجاج لعماد
والورود على �أنواعها .كما �أن «النبعة» التاريخية ،كانت جتذب ّ
امل�سيحيني اجلدد ،وللحمامات الطق�سية...
احلجاج الرو�س ،على �أثر �سقوط ال�شيوعية وهجرة الرو�س باعداد
وازداد عدد ّ
كبرية جداً ،منهم الرو�س ومنهم �أي�ضا اليهود وذلك يف الت�سعينات ...وكان منهم
عدد ال ُي�ستهان به من امل�سيحيني الذين يعي�شون �إميانهم يف ال�رس ،وال يعلنون عنه
لأ�سباب خمتلفة...
ومت ّيزت �أي�ضاً عالقات الرهبان ،بكني�سة رومانيا ،لأن الرومان لهم ح�ضور
مم ّيز يف القد�س .وقد �شارك الرهبان يف ن�سكهم جمموع ٌة من طالب الكهنوت
من رومانيا...
ٌ
ق�سري
رحيل
ٌ
كانت �إقامة رهبان دير يوحنا الربية يف دير الآباء الفرن�سي�سكان ،على �أ�سا�س
لتطور اجلماعة الرهبانية
عقد �إيجار طويل الأمد ل�صالح الرهبان ،و�إعطاء املجال ّ
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املقد�سة
ال�شابّة ،وثباتها ودميومتها .وقد �س ّهل هذا الأمر رئي�س حرا�سة الأر�ض ّ
الأب ماوريلو �ساكي الفرن�سي�سكاين .وكانت �سيا�سته �أن ي�ساعد اجلماعات
الرهبانية و�سواها من امل�ؤ�س�سات� ،أن تعي�ش يف �أديار الفرن�سي�سكان املقفلة ،لقلة
عدد الرهبان وانعدام الن�شاط فيها� .إال �أن �سيا�سة خلفاء الأب �ساكي كانت عك�س
توجهاته! وبعد انتهاء مدة عقد االيجار الأول مع الفرن�سي�سكان ،فر�ض الرئي�س
ّ
ً
ً
اجلديد �رشوطا ،منها� :أن يكون عقد االيجار �سنو ّيا! وحاولنا �أن نح�صل بالرغم
من هذا الأمر على �ضمانات ّ
خطية ،ت�ؤ ّمن للجماعة الرهبانية عن�رص الدميومة...
ولكن عبثاً ...وزادت القيود على اجلماعة �سنة بعد �سنة...
وعلى الأثر رف�ضنا ال�رشوط الراهنة وطلبنا بتح�سينها ...ولكن عبثاً .و�إذ ذاك
�أقامت حرا�سة الآباء الفرن�سي�سكان دعوى ق�ضائية جزائية على اجلماعة الرهبانية،
�أمام الق�ضاء اال�رسائيلي (لكون الدير يقع يف ا�رسائيل) .وعلى الأثر �صدر قرار
املحكمة بطرد اجلماعة من الدير .و�إخالئه بقوة ال�سالح .وقد باءت كل التدخالت
بالف�شل �أمام هذا القرار ،ومنها ما قام به خا�صة بطريرك الالتني مي�شال �ص ّباح.
ور�ؤ�ساء طوائف �آخرون ...فقد ُطرد الرهبان بقوة ال�سالح ...وكان ذلك �أثناء
ال�صيام الأربعيني الكبري من العام  .2001وقد جرى ذلك بطريقة عنيفة ،حيث
املتح�صنون من داخل كني�سة الدير� ،إىل اخلارج على يد اجلنود
�سحب الرهبان
ّ
اال�رسائليني...
وهكذا طويت �صفحة جميلة من تاريخ الدير ،على مدى ع�رشين �سنة،
كان �شعارها ال�صالة والعمل ،والفرح واال�شعاع الروحي والعالقات امل�سكونية
وبركات غزيرة على الرهبان وجميع �أ�صدقاء الدير...
و�أُقفل الدير� ...إذ كان مقيماً فيه راهب فرن�سي�سكاين واحد «ناطور» .ونُزع
الطابع ال�رشقي من الكني�سة (وقد �أُحرق االيكون�سطا�س!) ومن جميع �أجزاء
الدير ...ومل يبق �أثر ملرور و�إقامة الرهبان فيه!...
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بعد �إق�صاء الرهبان من دير عني كارم ،كان من الطبيعي �أن يعود الرهبان �إىل
مق ّرهم يف كانتوك يف فرن�سا .والتقى رئي�س الرهبان الأب جاكوب بالبطريرك
اجلديد غريغوريو�س الثالث حلام� ،صديق الرهبان عندما كان يف القد�س ،وحاول
معهم �أن ُيقيموا يف لبنان ،ولكن دون نتيجة .وعلى الأثر حدث �شقاق يف
املجموعة وانتقل جزء من الرهبان �إىل كني�سة رومانيا االرثوذك�سية .بينما الثالثة
الذين بقوا �ضمن كني�سة الروم الكاثوليك .ف�أقاموا يف كانتوك .وعام 2004
دعاهم البطريرك غريغوريو�س الثالث حلام ،ليقيموا يف املقر البطريركي الذي
تهدم �أثناء احلرب اللبنانية عام .1982
�أعاد �إعماره البطريرك ،بعد �أن ّ
وهكذا انتقل الرهبان الثالثة :الأبوان بطر�س واليزه والراهب �سلوان �إىل
لبنان ،و�سكنوا مد ًة يف املقر البطريركي ال�صيفي يف عني تراز (قرب عاليه)،
وطوروه مب�ساعدة البطريركية ،وعناية
ومن ثم انتقلوا �إىل بيت قدمي قرب املقرّ ،
الق ّيم البطريركي الأب اليا�س �شتوي ،وبعد وقت قليل ُع ّي الأب اليزه كاهناً عند
راهبات اوبازين التابع لبطريركية الروم الكاثوليك يف فرن�سا.
وهكذا بد�أت اجلماعة ال�صغرية (راهبان) حياتها الرهبانية يف لبنان ،يف كنف
بطريركية الروم الكاثوليك .ور�أى البطريرك غريغوريو�س يف هذه النواة بودار
حتقيق رغبته يف �أن تعود احلياة الرهبانية الن�سكية �إىل كني�سة الروم الكاثوليك.
وتطور الدير لي�صبح مكاناً منا�سباً للحياة الرهبانية
ولهذا �أبدى اهتماماً بالراهبنيّ ،
الن�سكية الأ�صل ّية.
وت�أ ّلف الدير ال�صغري اجلديد من القبو القدمي الكبري ،الذي انق�سم �إىل
مطبخ �صغري وقاعة طعام �صغرية وكابيال ومكتبة .و�أ�ضيف �إىل ذلك غرفتان مع
منافعهما .و�أ�ضيف �إليها بناء جديد م�ؤ ّلف من غرفتني و�صالون ا�ستقبال ومعر�ض
لبيع منتوجات الدير.
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الكابيال كانت مو�ضوع اهتمام مم ّيزاً وز ّينها الراهبان بااليقونات اجلميلة
واالواين وااليكونو�سطا�س الرائع ،والحقاً ُز ّينت الف�سحة �أمام مدخل الكابيال
بالر�سوم اجلدرانية عن حياة يوحنا املعمدان.
واهتم الأخ �سلوان بالب�ستان ،الذي �أ�صبح م�صدر مدخول لعي�ش الراهبني
ّ
اللذين كانا يبيعان املنتوج مرة يف اال�سبوع يف بريوت.
وكان للدير �إ�شعاع روحي ون�سكي واجتماعي مع جهات كثرية من جمموعات
رهبانية رجالية ون�سائية ،وعلمانيني حم ّبني للطقو�س ال�رشقية و�أ�صدقاء...
وهكذا �أم�ضى الراهبان � 15سنة يف هذا الدير ،وعا�شا حياة ن�سكية دقيقة
امتازت بال�صلوات الطق�سية وال�صوم وب�ساطة احلياة والعمل اليدوي والتق�شف
يعج بالرهبان! وكل ذلك بدق ٍة وب�ساطة وانفتاح
والقطاعة عن اللحم ،وكان الدير ّ
على حميط املنطقة ...
تطورات دراماتيكية ،بانت�شار وباء الكورونا وانهيار العملة
وعلى الأثر �أتت ّ
والأزمة االقت�صادية ...و�أ�صبحت معي�شة الرهبان �صعبة ...وعلى الأثر �إتّ�صل
بهما البطريرك يو�سف العب�سي ،وعر�ض عليهما العودة �إىل فرن�سا ،والإقامة يف
دير الطائفة يف اوبازين ...وهكذا انتقال �إىل فرن�سا يف �أواخر عام .2020

خال�صة
خربتنا الرهبانية و�ضيعة وحمدودة� 40 :سنة بني فرن�سا والقد�س ولبنان...
ن�شكر كل من رافق هذه امل�سرية .ون�شكر اهلل على النعم التي �أغدقها علينا:
ال�صداقات اجلميلة  -فرح احلياة الرهبانية .وك�أننا عند �أعتاب امللكوت ،غنى
العي�ش يف جو الطق�س البزنطي ،الذي هو دليل الراهب �إىل �سبيل الت�أ ّله! و�أي�ضا
�سعادة ال�رشكة يف �إطار الكني�سة ال�رشقية .مع �إخوتنا م�سيحيي ال�رشق ،الذي
�أحببناه و�شاركناه جراحاته ...و�إذا كانت احلياة الرهبانية هي «االنف�صال عن
اجلميع والوحدة مع اجلميع» كما قال �إفغر البنطي ،فنحن �سنبقى يف �رشكة مع
الذين �أحببناهم و�أح ّبونا.

اجلماعات الرهبانية الن�سائية
للروم الكاثوليك
يف لبنان

جمعية
الراهبات البا�سيليات املخل�صیات

ملحة تاريخية
ُعب ،وق�ص�ص تُروى و�أرقام تُذكر ،لإظهار قدرات
التاريخ لي�س جمرد حوادث ت ّ
الذاكرة على احلفظ ،بل هو حمطات مم ّیزة مو�سومة بطابع خا�ص ،فنتو ّقف عندها
ونتع ّرف عليها ونرتوي منها ،واقفني وقفة �إجالل واحرتام ملن �سبقنا ،ناظرين �إىل
م�ستقبل مليء بالأمل والرجاء.
�إن الفرتة املمتدة ما بعد القرن ال�ساد�س ع�رش ،يف ال�رشق� ،شهدت ا�ضطهادات
كثرية على ال�صعيد امل�سيحي ،ف�أزيلت �أديرة و ُهدمت كنائ�س وخَ َف َت نور الإميان
امل�سيحي بني النا�س .وعالوة على ذلك انق�سام الزعماء الروحيني بني �رشقي
وغربي  .ففي مطلع القرن الثامن ع�رش ا�ضطربت احلياة الرهبانية كثرياً يف ال�رشق
ب�شكل عام وبالد ال�شام ب�شكل خا�ص.
ويف �أوائل القرن الثامن ع�رش ،ن�ش�أ خالف بني البطريرك �سيلف�سرتو�س
اليوناين والبطريرك كريل�س طانا�س ،الذي كان راغبا يف الوحدة مع الكر�سي
الر�سويل الروماين .فلج�أ الأخري �إىل لبنان وبالتحديد �إىل دير املخل�ص قرب
جون  -ال�شوف .
وبعد ذلك عام  1733وحتت وط�أة الإ�ضطهاد ،تركت جمموعة من الراهبات
املتع ّبدات برئا�سة تقال املعلولية ،دير �صيدنايا ،م ّتجهات �إىل لبنان ،تطلنب الأمان
حتت كنف البطريرك كريل�س طانا�س� .أقمن بجوار دير املخل�ص ،و�أوكل البطريرك
طانا�س �أمر رعايتهن للمطران با�سيليو�س فينان املخل�صي ،فاختار لإقامتهن بلدة
برتي .وبد�أ عمل الروح يظهر ويعمل خلري النفو�س وللعبادة ال�صاحلة .
ويف هذه الفرتة املمتدة ما بني  ،1733 - 1727بد�أت معامل احلياة الرهبانية
املنظمة تظهر ،حيث ُع ّينت تقال املعلولية رئي�سة على الراهبات من قبل املطران
با�سيليو�س فينان املخل�صي ،و ُع ّي الأب با�سيليو�س �شامي املخل�صي مر�شداً
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للراهبات ،و�أ�صبح الرئي�س العام للرهبانية املخل�صية هو احلكم وامل�رشف الإداري
على الأمور الروحية للراهبات ،و�أمامه تُربز الراهبات نذورهن.
مل تكن حياة الراهبات يف ديرهن اجلديد �سهلة يف بادئ الأمر ،ولكن الرغبة
التحديات وال�صعوبات
يف العي�ش الهاديء والقريب من اهلل ،كانت �أقوى من
ّ
وكن متع ّبدات
التي واجهتها� ،إذ عا�شت الراهبات حياة تق�شف و�صالةّ ،
«حم�صنات ،مار�سن عمل اخلدمة والعناية بالن�سوة امل�س ّنات واملري�ضات ،و�أي�ضا
ّ
يف ن�سخ املخطوطات الدينية والروحية والط ّبية� ،إ�ضافة �إىل العمل يف التطريز
وخياطة �أثواب الرهبان وت�صليحها.
ا�ضطهاد جديد عام  ،1743ناجت عن ال�رصاع بني ال�شيعة والدروز ،و�أ�صبحت
برتي ،ودير الراهبات فيها ،و�سط اخلالفات والنار حترقهن من اجلهتني ،ما دفع
بالبطريرك طانا�س واملطران با�سيليو�س و�أركان الرهبنة املخ ّل�ص ّية بنقل الراهبات من
برتي �إىل منطقة ال�شوف ،و�رشاء مزرعة غوايا لبناء بيت جديد لهن عام .1748
يف  24كانون الأول �سنة � ،1743صدرت عن الكر�سي الر�سويل براءة قدا�سة
تخ�ص
البابا بندكتو�س الرابع ع�رشُ ،ت ّدد وتو�ضح ال�رشائع والقوانني التي
ّ
الراهبات امللكيات الكاثوليكيات ،ومنهن جمعية الراهبات ال�شویریات وجمعية
الراهبات املخل�صیات.
عام � 1750سكنت الراهبات دیرهن اجلديد ،الذي بني على ا�سم القدي�سني
بطر�س وبول�س ،ويف عام � 1753أمر البطريرك كريل�س طانا�س بعمار كني�سة فيه
على نفقته با�سم �سيدة الب�شارة .
حم�صنات اىل مر�سالت
من ّ
كمح�صنات
طيلة ما يقارب املئتي عام ( )1940 - 1750عا�شت الراهبات
ّ
متعبدات يف ديرهن اجلديد ،بتعاون كلي مع الآباء املخل�صيني ،بالرغم من
اخلالفات واحلروب التي �سادت يف ذاك الوقت ،مابني احلرب العاملية الأوىل
والثانية والتهجري وغريها ..
وميد
امللحة �إىل من يقوم بالر�سالةّ ،
ففي �أوا�سط القرن الع�رشين ظهرت احلاجة ّ
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تهب على
يديه �إىل املحتاجني للإميان �أوال ،ومن ثم للخدمة .فكانت رياح التطور ّ
اجلمعية املخل�صية الن�سائية ،وتتما�شى مع متطلبات الكني�سة والع�رص ،بعد �أن كان
الرجالية .وكان
قد بد�أ الإ�صالح وتطبيق الفرائ�ض اجلديدة يف اجلمعية املخ ّل�صية ّ
القرار بالتحويل والتجديد.
فكان الأب نيقوالو�س برخ�ش قائد التجديد ،و باعث الروح اجلديدة يف
الرهبنة ،الذي �أر�سل �إىل روما طلباً لإ�صالح اجلمعية املخل�صية الن�سائية .ففي
 15كانون  1939اجتمعت الهيئة القانونية املحلية ووافقت على �إ�صالح جمعية
الراهبات املخ ّل�صیات ،وجعلها رهبانية مر�سلة  ،مع حتديد الأهداف الأ�سا�سية
والقانونية لهذه اجلمعية.
ويف  28متوز ( 1939بروتوكول � )495 \ 38أجاب املجمع ال�رشقي باملوافقة
وي�شجع ...
على امل�سائل التي عر�ضها الأب برخ�ش وجمل�سه  ...وهو يوافق
ّ
�سن الفرائ�ض اجلديدة لهذه اجلمعية.
ّ
ويحث على ّ
و ُو ِ�ضع حجر الأ�سا�س للبناء اجلديد ،وبد�أت اجلمعية ت�ستقبل وفوداً جديدة
حلياة جديدة يف عام  .. 1940و�أخذت الراهبات يعملن بجدّ وتعب يف بناء بيتهن.
وعام  1943عقد جممع رهباين خم ّل�صي �إعرتف بجمعية الراهبات املخل�صيات
املر�سالت .ويف عام � 1956أ�صبح للراهبات ا�ستقاللية وفرائ�ض خا�صة.
نكبة قا�سية وتهجري جديد
أ�صابتهن،
�ضت الراهبات اىل تفجري جديد وحمنة قا�سية �
�سنة  1985تع ّر ْ
َّ
فرتكن الدير وكل ما فيه من تراث وعتاد،
كما �أ�صابت �أكرثية ال�شعب اللبناين،
َّ
وخ�رست مراكز كثرية ب�سبب التهجري واحلرب .وكما يف بداية الت�أ�سي�س فتح
البطريرك طانا�س قلبه وبيته للراهبات ،كذلك كان للبطريرك مك�سيمو�س حكیم
املوقف ذاته ،ففتح للراهبات قلبه وبيته يف الربوة ،وبقيت الراهبات فيه حتى
تاريخ عودتهن اىل الدير الأم �سنة  .1990ومن الربوة تابعت الراهبات ر�سالتهن،
وكانت انطالقة جديدة �إىل بالد االغرتاب .
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طبيعة اجلمعية
ت�ؤلف الراهبات البا�سيليات املخل�صيات ل�سيدة الب�شارة ،جمعية رهبانية ر�سولية،
حربية بابوية ،ذات نذور م�ؤقتة م�ؤبدة ،وهي تنتمي اىل كني�سة الروم امللكيني الكاثوليك.
�شعار اجلمعية
�شعار اجلمعية «ملر�ضاة اهلل» ،مقتب�س من القدي�س با�سيليو�س الكبري .وهذا
ال�شعار مي ّيز الراهبة املخل�صية بالفرح الداخلي واخلارجي ،الذي يالزمها يف
خدمة النفو�س ،مرددة كالم العذراء « :هانذا �أمة للرب فليكن يل ح�سب قولك».
اجلمعية وروحانيتها
غاية ّ
القيام ب�أعمال الر�سالة يف املدار�س ،وال �سيما يف خدمة الفقراء.م�أوي العجزةامل�ؤ�س�سات املهنية.العمل الر�سويل امليامت . ودور الرعاية الإجتماعية امل�ستو�صفات.تكون الراهبة املخل�صية نفحة امل�سيح الطيبة ،وت�ستمد روحانيتها من
االنحيل ،ومن �صميم حياة امل�سيح .
الر�سالة
مبا �أن غاية جمعية الراهبات املخل�صیات هي الر�سالة ،على مثال الن�ساء اللواتي
تُعطيهن �أمنا الكني�سة البيزنطية لقب حامالت الطيب ،تتعهد الراهبة املخل�صية
ب�أن تُتم َّ
كل �أنواع الر�سالة الروحية والإجتماعية والرتبوية والثقافية والإن�سانية،
متوخية خري النفو�س وخدمة جمعيتها.
لذلك تتبع الراهبة يف �أعمالها الر�سولية تعليم ي�سوع امل�سيح املعلم الإلهي،
الذي خ�ضع ل�رشيعة العمل يف حياته امل�سترتة  .فتنقاد للروح الفائق الطبيعة يف
�أي عمل تقوم به ملجد اهلل وتقدي�س ذاتها.
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مناطق عمل اجلمعية
انت�رشت الراهبات املخل�صیات وانطلق َّن ،للقيام بالر�سالة خارج لبنانّ ،
واتهن
نحو الأردن للعمل يف ثانوية الروم الكاثوليك يف الزرقاء ،ونحو الأرا�ضي
املقد�سة ،حيث خدمت بداية يف حيفا والقد�س .ومن ثم اقت�رص العمل فقط على
رو�ضة اللقاء يف القد�س التابعة لبطريركية الروم الكاثوليك .كما وكان الإجتاه
�أي�ض�أ نحو �سوريا� ،إذ بد�أ العمل يف دم�شق ،ومن ثم الإنتقال للعمل الر�سويل يف
معلوال ،بالإ�ضافة �إىل رو�ضة القدي�س جاورجيو�س فيها.
كما و�أي�ضا ب�سبب احلرب والتهجري الذي واجهته الراهبات يف لبنان،
انطلقن �إىل الغرب باجتاه روما .التي �أ�صبح مكانا للدرا�سة وامل�ساعدة يف العمل
الر�سويل ،والذي مت الإ�ستغناء عنه يف الوقت احلايل ،على �أمل العودة ومتابعة
العمل .وكذلك �أي�ضا بالن�سبة �إىل باقي الدول الأوروبية.
وبذلك يكون الإنت�شار الأكرث �ضمن لبنان:
الدير الأم يف جون. میتم وثانوية �سيدة الب�شارة  -جون.ثانوية ال�سيدة  -عربا �صيدا.ثانوية �سيدة النجاة  -احلدت (جبل لبنان).میتم ثانوية �سيدة الإنتقال  -الفرزل ( البقاع) .ثانوية �سيدة النياح � -أبلح ( البقاع) .دار ال�سعادة للم�سنني  -ك�سارة (البقاع ).دار �سيدة ال�سهل للم�سنني  -الدامور.م�ستو�صف القدي�س جاورجيو�س  -يارون (اجلنوب).�إ�ضافة �إىل القيام بالعمل الر�سويل يف الرعايا املحيطة باملراكز ،والعمل
الد�ؤوب يف خدمة اهلل تعایل واملجتمع.

رهبانية
الراهبات البا�سيليات ال�شويريات
 -1نبذة تاريخية
رهبانية الراهبات البا�سيليات ال�شويريات ،هي رهبانية حربية ،ذات نذور
ب�سيطة وم�ؤبّدة ،تخ�ضع ،مبا�رشة للكر�سي الر�سويل ،وتنتمي �إىل كني�سة الروم
امللكيني الكاثوليك.
ت�أ�س�ست �سنة  ۱۷۳۷يف بلدة ذوق مكايل برعاية و�إدارة الآباء البا�سيليني
ال�شوريني احلناويني ،وانتهجت قوانني الآباء �أنف�سهم ،املعروفة بقوانني القدي�س
با�سيليو�س الكبري .
حم�صنة ،وعا�شت الراهبات حياة توحدية يف �أجواء من
كانت الرهبانية ّ
ال�صالة والعمل ،حتى �سنة  ،1940حيث �ساد �شعور ب�رضورة �إعطاء الرهبانية
فتحولت �إىل مر�سلة .راحت
منحة جديدة لتلبية متطلبات الع�رص واملجتمعّ ،
ُعد راهباتها خلو�ض ميادين الر�سالة� ،إىل �أن �صدرت �إرادة ر�سولية
الرهبانية ت ّ
بتاريخ � ۲۱أيار �سنة  ۱۹۵۳ب�إعالن الراهبات البا�سيليات ال�شويريات جمعية حربية
مر�سلة ،قائمة بذاتها ،وذات نذور ب�سيطة وم�ؤبدة .
 -٢روحانية الراهبات البا�سيليات ال�شويريات
منذ الت�أ�سي�س� ،إعتمدت الرهبانية روحانية القدي�س با�سيليو�س الكبري ،القائمة
على الزهد والتوبة والف�ضائل الإجنيلية ،على الفقر وممار�سة احلياة التق�شفية،
والرجوع الدائم �إىل الكتاب املقد�س .ومن �أهم عنا�رص احلياة الرهبانية لدى
القدي�س با�سيليو�س احلياة امل�شرتكة ،التي فيها تت�ألق الأمومة اخلادمة ب�شخ�ص
الرئي�سة� ،إذ ت�سطع ف�ضيلة الطاعة من جانب الراهبات ،فتربز ف�ضيلة التوا�ضع
كدعامة قوية لهذه احلياة.
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ن�سعى كراهبات با�سيليات �أن نُربز الرتاث البا�سيلي بالتعمق يف معانيه،
وتطبيقه يف حياتنا و�أعمالنا.
·يف حياتنا الروحية
ن�سعى يف حياتنا الروحية �إىل التفتي�ش الدائم عن اهلل،
 برتكيز انتباهنا على مثالنا الإلهي ي�سوع . بالعي�ش �آن ّياً ودائماً بح�رضة اهلل ،باالحتاد احلميم معه ،يف طريق املحبة �أ�سا�سالروحانية البا�سيلية وقمتها .
 بحياة �أردناها جماعية.·يف حياتنا الرهبانية
نلتزم التزاما كامال بنذورنا :الفقر ،العفة والطاعة .يف الطاعة نتخلى عن
الإرادة الذاتية ،يف العفة منوت عن حياة اجل�سد حلياة الروح ،ويف الفقر ال منتلك
�شيئا وال نن�رصف لغري خدمة اجلماعة.
لقد اخرتنا بكامل حريتنا و�إرادتنا �أن نتخلى ونتج ّرد عن كل �شيء� .إخرتنا �أن
نتف ّرغ ال �أن نعي�ش فراغاً� ،أن نتفرغ لنمتلئ من حب الرب ،ونعي�ش معه يف اجلماعة
�أخوات ،يجمعنا هدف واحد ،هو بناء انف�سنا وامل�ساهمة يف بناء الكني�سة.
·يف الف�ضائل واملمار�سات
 ن�سعى �إىل الكمال الإجنيلي بعي�ش الف�ضائل امل�سيحية ،وعلى ر�أ�سها التوا�ضعقمة الف�ضائل« :لتكن الوداعة يف املعاملة وتوا�ضع القلب العالمتني
مطولة عدد )29
املميزتني للراهبة» (قواننی ّ
 نتابع عمل اخلال�ص مبمار�سة املحبة. -نتخلى عن الذات واملخلوقات للت�سامي نحو اهلل.
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 ُنار�س االختالء الذي يحمل على الت�أمل يف املثال الإلهي. نعي�ش ال�صالة ،الواجب الأكرب والعمل الأ�سمى للراهبة ،وخا�صة �صالةالفر�ض اجلماعية ،التي تُتلى بانتظام �صباحا وم�ساء ،وزيارة القربان ظهراً
عند التب�شري املالنكي.
 نويل اهتماما للإر�شاد الروحي والعمل ل�صون الف�ضيلة.·الن�شاط الر�سويل
تتمحور ن�شاطاتنا الر�سولية حول:
 تربية الن�شء يف املدار�س تربية م�سيحية. العمل يف امل�ست�شفيات والعناية باملر�ضى ومرافقتهم روحياً و�إن�سانيا. العمل الر�سويل الأجتماعي يف القرى النائية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية:میامت ،دور للعجزة ،العناية بذوي االحتياجات اخلا�صة .
 الدير البا�سيلي كان وال يزال عالمة وحدة يف الكني�سة .وهو عالمة �إ�شعاعروحي ،ر�سويل وواحة تظلل كل من يبحث عن اهلل يف حناياه .
�إلتزاماً منها بتعاليم الإجنيل ،و�أمانة للكني�سة ،ت�سعى الرهبانية يف عملها
الر�سويل هذا لتمجيد اهلل وخدمة الكني�سة والوطن من خالل خدمة الإن�سان كل
�إن�سان.
ومبا �أن ن�شاطنا الر�سويل الأول هو يف املجال التعليمي الرتبوي ،ف�إننا نهتم:
 ب�إعطاء الأحداث تن�شئة �إن�سانية ،ون�سعى خللق جو يحيا بروح �إجنيلية،ويتم ّيز باحلرية واملحبة ،بغية ت�ألق اخلليقة اجلديدة التي غدوناها باملعمودية� .أما
فنهتم برتبية �ضمريهم تربية �صاحلة ،وبتعريفهم حقيقة
التالمذة الغري امل�سيحينيّ ،
اهلل.
 -باالنفتاح على العلم احلديث ،ل ُنعد التالمذة كي ي�ساهموا يف ترقي املدنية
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الب�رشية ،ويف الوقت عينه لن�رش ملكوت اهلل ،بحيث ي�صبحون �ضمري
خال�ص للإن�سانية.
ٍ
 باكت�شاف �أ�ساليب تربوية يف التعليم الديني والدنيوي ،وذلك باختيار�أ�ساتذة ومعلمني جديرين برتبية ال�شبيبة تربية الئقة ،على مبادئ �إجنيلية
عميقة ،اجتماعية �سليمة ،ووطنية �صادقة ،لأن التعليم اجليد هو بحد ذاته
ر�سالة� ،أو ب�شهادة احلياة ،ثم باالرتفاع ب�أفكار التالمذة �إىل ما هو �أبعد من
العلوم والثقافة .
 برت�سيخ روح ال�صالة الليتورجية والفردية لدى طالبنا ،وتعميق ال�شعوربالإنتماء للكني�سة .
 بايالء الإر�شاد الروحي يف مدار�سنا عناية خا�صة ،و�إ�سناد هذه املهمة �إىلراهبة كفوءة.
·العمل االجتماعي والتمري�ضي
 تهتم راهباتنا باملرافقة الروحية للمر�ضى يف كل من م�ست�شفى LAUاجلامعي يف بريوت ،وم�ست�شفى القدي�س يو�سف  -باري�س.
 تعتني بذوي االحتياجات اخلا�صة يف م�ؤ�س�سة الأب روبرت�س للأحداثال�صم � -سهيلة.
 ترعى الأيتام يف ح�ضانة الطفل  -زحلة. تهتم بالعجزة يف الواحة البا�سيلية  -زوق مكايل  ،ويف اجلمعية اخلرييةالتابعة للروم الكاثوليك يف منطقة الأ�رشفية.
�أ�ضف �إىل ذلك الإهتمام مب�ضافة الفتيات اجلامعيات �أو العامالت ،يف كل من
فوايه نوتردام  -زوق مكايل  ،ودير ابراهيم اخلليل � -سوريا .دون �أن نن�سی مركز
ربلة الر�سويل يف منطقة حم�ص � -سوريا  ،واالهتمام بعدد من امل�ستو�صفات يف
لبنان و�سوريا.
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 -3مراكز انت�شار الراهبات البا�سيليات ال�شويريات:
·يف لبنان:
�أ � -أديـــــــــار - :دير �سيدة الب�شارة  -زوق مكايل.
 دير �سيدة النياح  -بقعتوتة.ب  -مدار�س - :ثانوية النبي يو�سف  -منيارة.
 مدر�سة �سيدة النجاة  -ال�شيخ حممد. ثانوية �سيدة ال�سالم  -الدورة. ثانوية �سيدة الب�شارة  -كفر�شيما. مدر�سة القدي�س مك�سيمو�س  -كفر�شيما. مدر�سة �سان جورج  -تبنني. ثانوية القدي�س جاورجيو�س  -اخلن�شارة. مدر�سة �سيدة النياح  -بتغرين. معهد ي�سوع امللك  -زحلة. مدر�سة �سيدة البقاع  -القاع.·مدار�سنا يف الأردن .
�أ  -ثانوية الروم الكاثوليك  -اربد
�رصح تربوي �إجتماعي ثقايف ،يعمل
ثانوية الروم الكاثوليك يف اربد ،هي ٌ
على تن�شئة جيل متعلم وواع ،ذو �شخ�صية متميزة م�ؤمنة بدينها ووطنها .كما
وتعمل هذه الثانوية على �إر�ساء العالقات الوثيقة بني الطلبة واملدر�سة واملجتمع
املحلي ،وذلك بهدف النهو�ض مب�ؤ�س�ساته املختلفة وبناء وطن كرمی.
تقع مدر�سة ثانوية الروم الكاثوليك يف مدينة �إربد� ،شارع احل�صن ،وهي
من املدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة �إربد الأوىل� ،أن�شئت عام
 ،1951و�ضمت املرحلة الأ�سا�سية الدنيا وبعد �أن مت تو�سيعها ،باتت ت�ستوعب
كافة املراحل .وتعمل �إدارة املدر�سة ب�إ�رشاف رئي�ستها الأخت مي�شال القا�صوف
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ومديرتها الرتبوية ال�سيدة غادة البواب� .إ�ضافة �إىل الأخوات الراهبات
وامل�ساعدين والإداريني ونخبة طيبة من املعلمني .
الثانوية م�ؤلفة من � ۲۲شعبة �صفية ،من الرو�ضة وحتى التوجيهي بفرعيه
العلمي والإدارة املعلوماتية .يحتوي مبنى املدر�سة �أي�ضا على بع�ض الغرف
ملمار�سة الأن�شطة الالمنهجية كاملكتبة وخمترب العلوم ،وغرفة متعددة الأغرا�ض،
وغرفة م�صادر التعليم ،وخمتربات احلا�سوب والريا�ضة .يف هذه الغرف ،ميار�س
الطلبة الأن�شطة املختلفة من ر�سم ومطالعة وتنفيذ بع�ض التجارب العلمية ،كما مت
�إن�شاء �ساحات وا�سعة ومالعب لكرة القدم وكرة ال�سلة.
تهدف مدر�سة الروم الكاثوليك يف �إربد� ،إىل بناء �شخ�صية طالب ع�رصية
متكاملة ،تلتزم بقيم الدين واملجتمع ،وتتفاعل مع م�ستجدات الع�رص ،وت�سعى
�إىل تقدمي تعليم متميز وعايل اجلودة ،من خالل تزويد طالبها مبهارات ومعارف
وقيم احلياة الع�رصية؛ وتفعيل دور التكنولوجيا يف العملية التعليمية؛ وت�شجيع
الطالب على التعليم الذاتي وممار�سة الأن�شطة ال�صفية والال�صفية و�إ�رشاك
الطالب يف اتخاذ بع�ض القرارات اخلا�صة بالعملية التعليمية واكت�شاف املوهوبني
واملتفوقني وتنمية قدراتهم على االبتكار وقيادة مدر�سية واعية ومتطورة ،وتن�شئة
مهنية م�ستدامة للمعلم ،وتنمية اجلوانب االجتماعية بني العاملني باملدر�سة
وم�شاركة جممع ّية فعالة لتطوير �أداء املدر�سة.
ب  -كلية �سيدة النا�صرة  -عمان
كلية �سيدة النا�رصة للبنات ،هي كلية تد ِّر�س اللغات الثالث (العربية ،الفرن�سية
ُعد طالباتها للتقدم المتحان . DELF
واالجنليزية) وت ّ
ت�أ�س�ست هذه الكلية يف �أيلول عام  1949يف عهد �سيادة مطران الروم
الكاثوليك ميخائيل ع�ساف املوقر ،وبناء على طلبه ،ت�س ّلمت راهبات النا�رصة
�إدارة املدر�سة وهي ت�رشف على العيادة (م�ست�شفى لوزميال حاليا) ،وعلى ر�أ�سهن
الراهبة الأم �أوديل �سيك�س الفرن�سية الأ�صل.
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بد�أ التدري�س عام  1949يف املدر�سة يف جبل اللويبدة بجانب كني�سة الروم
الكاثوليك ،حيث كانت تت�ألف من ق�سمي الرو�ضة والأ�سا�سي وت�ضم  ۳۷۵طالبا
وطالبة (كانت �آنذاك ما تزال خمتلطة) ونتيجة الإقبال الكبري على املدر�سةّ ،مت
�إن�شاء مبان جديدة يف جبل احل�سني عام  ،1954بجانب كني�سة الروم الكاثوليك.
فانتقلت املدر�سة �إىل املوقع احلايل .واجلدير بالذكر �أن هذا ال�رصح مل يكن
لريتفع دون م�ساعدة مطرانية الروم الكاثوليك واملح�سنني ،من �أمثال اليا�س �س ّيور
وزوجته والكونت دي بواروفرية ،الذين �ساهموا يف �إقامة املباين احلالية.
وتو�سعت ،و�أخذت ت�ضم �صفوفاً �أكرث ف�أكرث حتى الثانوية.
كبت املدر�سة ّ
ُ
وتخ ّرج �أول فوج منها عام  .1956 - 1955وبجهد املخل�صني من الراهبات
وتنوعت �أن�شطتها ،وازداد
واملعلمني واملعلمات ،اتّ�سعت مباين الكلية وما فيها ّ
عدد �صفوفها وطالباتها .
يف �شهر حزيران عام  ،۲۰۰۰وبانتهاء �إدارة راهبات النا�رصة للكلية ،وبنا ًء
على رغبة وطلب �سيادة املطران جورج املر مطران الروم الكاثوليك يف الأردن
�آنذاك ،ا�ستلمت راهباتنا �إدارة الكلية ،وقد بذلن كل اجلهد لتطوير العملية الرتبوية
والتعليمية ،فعملن بعطاء كلي وانفتاح ،بجدية وحزم خللق جو تعليمي مميز وفق
�ضوابط و روابط ثابتة لل�سري بالكلية ُقدم�أ.
وجد وواقعية
الرئي�سة احلالية الأخت �أنطوانيت مطر تدير الكلية بكل حزم ّ
وت�صميم ،لإكمال امل�سرية متا�شيا مع روح الع�رص ،باذل ًة ُق�صارى ُجهدها يف �صقل
�شخ�صية الطالبات ،وتزويدهن بكل ما يخدم م�صلحتهن� ،ساهرة على راحة
ليكن من الطالئع يف اململكة الأردنية  .بالتعاون مع الراهبات ونخبة من
طالباتها ّ
الهيئة التعليمية والإدارية.
للكلية مرافق متنوعة ،ففيها �ساحات وا�سعة ،ومالعب مفتوحة ،و�صاالت
�ألعاب ريا�ضية داخلية ،عيادة الطبيب العام وطبيب الأ�سنان ،وقاعات للحا�سوب،
وخمتربات علمية جم ّهزة ،وقاعة فيديو ومكتبة كبرية للمطالعة.
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�إىل جانب الدرو�س الأكادميية املنهجية ،تقدم املدر�سة لطالباتها ن�شاطات
المنهجية كدرو�س املو�سيقى والباليه والرق�ص الأجنبي ،الدراما وامل�رسح،
التكواندو واجلمباز و�ألعاب القوى ،كرة ال�سلة وكرة الطائرة وكرة اليد.
تُ�صدر �إدارة املدر�سة ،جملة ثقافية �سنوية تت�ضمن الكتاب املدر�سي ال�سنوي،
وتقارير داخل املدر�سة وخارجها :الندوات ومعر�ض الكتاب ال�سنوي وخمتلف
الن�شاطات واملحا�رضات واملعار�ض العلمية والفنية ،التي تزورها الطالبات �أو
ت�ست�ضيفها الكلية.
ج  -مدر�سة دار اللطف  -العقبة
عام � ،1962أ�س�ست مطرانية الروم الكاثوليك مدر�سة دار اللطف يف منطقة
العقبة جنوبي اململكة الأردنية الها�شمية .ت�ضم ال�صفوف من الب�ستان (احل�ضانة)
حتى ال�صف العا�رش ،بعدد �شعب ي�صل �إىل � ۳۱شعبة �ص ّفية ،تبلغ م�ساحة املدر�سة
حوايل خم�سة االف مرتاً مربعاً و ت�ضم �أربعة مبان.
منذ العام � ۲۰۰۷إ�ستلمت رهبانية الراهبات البا�سيليات ال�شويريات �إدارة
املدر�سة ،التي متتلك منظومة من املوارد الب�رشية ،على ر�أ�سها الأخت �إتيان �أبو
رجيلي (يف املرحلة احلالية) .هذه املنظومة الب�رشية كفوءة ،ذات جودة تناف�سية،
واع ُيل ّبي حاجات الوطن املتنوعة ،وذلك عن
قادرة على تزويد املجتمع بجيل ٍ
طريق �إعداد طالب متعلمني وقوى عمل ماهرة يف املجتمع.
تقوم ر�سالة املدر�سة على تطوير النظام الرتبوي املعتمد على املوارد الب�رشية،
م�ستندة �إىل معايري التميز والقيم االجتماعية ،كي تُ�سهم يف تقدم الأردن يف
خ�ضم االخت�صا�ص املعريف� .أما �أهداف املدر�سة فتتلخ�ص يف تن�شئة جيل واع
ورعاية املوهوبني وتثبيت االنتماء والوالء للوطن ،وخلق قاعدة م�شرتكة يف
احلقائق والآراء لتبادل املعرفة بني الإدارة والأهل والهيئة التعليمية واالت�صال
املتوا�صل باملجتمع املحلي .
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ن�شاطات املدر�سة متنوعة ،ففيها �أندية خا�صة بالبيئة� ،إ�ضافة �إىل اال�شرتاك
بنادي ال�سائح .يتدرب يف املدر�سة كورالُ ،ي�شارك يف العديد من االحتفاالت
يف مدينة العقبة ،كما ُي�شارك الطالب يف ن�شاطات م�ؤ�س�سة «�إجناز» لتهيئة الفر�ص
االقت�صادية لل�شباب الأردين� ،إ�ضافة �إىل خمتلف امل�سابقات على �صعيد املحافظة
واجلنوب واململكة ،ويفوزون فيها مبراكز متقدمة .كما ّ
تنظم املدر�سة لطالبها
م�سابقات يف ال�سياحة وكرة ال�سلة والتايكوندو.
تقوم ر�سالة الراهبات البا�سيليات ال�شويريات يف هذه املدار�س الثالث على
عي�ش وبث روح الإجنيل ب�إظهار وجه امل�سيح املحب ،العطوف ،املتقبل للآخر،
مبثلهن ال�صالح ،على
ب�شهادة حياة �صادقة .ت�سعى الأخوات مع الهيئة التعليمية،
ّ
تن�شئة التالمذة على املبادئ والأخالق الإجنيلية ،رغم تعددية �إنتماءاتهم الدينية.
وي�شددون على �رضورة احرتام التالمذة لبع�ضهم البع�ض ،واحرتام القوانني
ّ
والأنظمة ،والتح ّلي بالتهذيب واللياقة االجتماعية ،وعلى حمبة الأهل و�إكرامهم
 ...الخ.
بالإ�ضافة �إىل العمل الرتبوي ،ت�سهم راهباتنا يف عمل الر�سالة ،بالتعاون مع
كهنة الرعايا ،فت�ساعد يف التعليم الديني وتدريب اجلوقات والتح�ضري للمناولة
االحتفالية .كما تقوم باالهتمام بكني�سة الرعية املجاورة ،من ترتيب ونظافة
واهتمام بالأواين الكن�سية ،وهذا من �صلب ر�سالتنا ودعوتنا دون �أن نن�سى زيارة
املر�ضى واملحزونني واللفتة �إىل الفقري واملعوز.
و�أخريا لن نن�سى �أن راهباتنا �إ�ستلمن حلقبة من الزمن ،لي�ست ببعيدة،
�إدارة م�ست�شفى التوليد يف منطقة �إربد التابعة ملطرانية الروم الكاثوليك ،وكان
لوجودهن �أث ٌر كبري يف قلوب كل من تعام ّل َن معه ،بحيث ات�صفت ر�سالتهن
َّ
بالعطف واحلنو واملحبة والإدارة الر�صينة احلكيمة.
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نظرة م�ستقبلية
نحن كراهبات با�سيليات �شويريات ،ن�ؤمن �أننا ن�ستطيع اليوم �أن نكون
م� ِّؤ�س�سات يف رهبانيتنا مل�ستقبل �أف�ضل .هذا ال يعني �أن نك ّرر عمل من �سبقنا،
�إمنا �أن نكون يف ٍ
بحث دائم ال�ستنباط �أ�ساليب تتنا�سب مع واقع حياتنا املعا�رصة.
�أي �أن تكون لدينا ر�ؤية للبعيد وللم�ستقبل الذي ينتظرنا ،والذي تنتظره الأجيال
من بعدنا� ،أن نكون م� ِّؤ�س ٍ
بتمعن ملعرفة قراءة
�سات للم�ستقبل ،يعني �أن نُ�صغي
ٍ
عالمات الأزمنة ،ونبني على �أ�س�س متينة .فال ت�ستطيع �أية عا�صفة ان تزعزع
�أ�سا�ساتنا ،و�أن نعرف كيف ن ّتكل على الرب ي�سوع ،الذي هو الأ�سا�س املتني،
الذي يجب �أن نبني عليه ،و�أن ن ّتكل على عمل الروح القد�س يف حياتنا� .أن
نعرف �أي�ضا ،كيف نوفق بني الإ�ستمرارية والتغيري ،بني الإخال�ص والإبداع ،دون
�أن نفقد هويتنا وتراثنا الرهباين� .أن نكون م� ِّؤ�س�سني ،يعني �أن نتذكر دائما �أن
تك ّر�سنا ال يقا�س ب�أهمية �أعمالنا ،بل بنوعية حياتنا «  » qualité de vieومبدى
احلب الذي ن�ضعه يف هذه الأعمال .

الراهبات البا�سيليات احللبيات
منذ 1829

تولت الرهبائية احللبية �إدارة الراهبات البا�سيليات احللبيات منذ تاریخ
حتولهن من احلياة
انف�صالهن عن الراهبات ال�شويريات عام � ،۱۸۳۰إىل تاریخ
ّ
الت�أملية املح�صنة �إىل احلياة الر�سولية العملية عام  ،۱۹۵۳فكان الرئي�س العام
لهن املر�شدين
رئي�سهن اي�ض�أ .يهتم بكافة �أمورهن الروحية واملاديةّ ،
ويعي ّ
الروحيني .وي�رشف على �سريهن ،ويحل عند االقت�ضاء �صعوباتهن .بعد انتقالهن
فتوجبت ق�سمة الأرزاق.
اىل احلياة الر�سولية ،مل يعد الرئي�س العام رئي�سهنّ ،
وكان من ن�صيبهن �أن يحتفظن بدير املالك ميخائيل ،الذي كان �أ�صال للرهبان،
مع معظم الأمالك التابعة له ،ودير �سيدة الب�شارة يف زرعایا( ،دير �أن�ش�أه الرهبان
للراهبات بني عامي  ۱۸۵۳و  ، )1860ودير مار مرتي يف كفرتيه .مع كل ما يلحق
عنهن ،بل تكتفي بت�أمني
بهما من �أرزاق ،والآن مل تعد الرهبانية م�س�ؤولة مبا�رشة ّ
لهن ،وقدر الإمكان امل�ساعدات التي يطلبنها.
مر�شدين روحيني ّ
ت� ّأ�س�س دير كبري للرهبانية عام  ،1853يف �أعايل اجلبل يف زرعايا ،بالقرب
وجعل لزمن طويل كبیت �صيفي للرهبانية.
من ب�سكنتا �إ�ضافة �إىل دير الزوق ُ
كما حدث مع الراهبات ال�شويريات فقد طلب �إىل احللبيات حتويل نظامهن من
حم�صنات �إىل مر�سالت .
بعد ب�ضعة اختبارات للتجديد كانت غري وا�ضحة متاما ،تُرك للراهبات حرية
اختيار احلالة الرهبانية املنا�سبة لهن ،فاختارت جميعهن احلياة العاملة وكان ذلك
عام  ،1952وح�صلت الرهبانية اجلديدة على الرباءة البابوية باملوافقة .لكن بقي
عليها �أي�ضا �أن تنف�صل قانونيا وماليا عن الرهبانية البا�سيلية احللبية فعني الكر�سي
الر�سويل عام  1953املرتوبوليت ناوفيطو�س �إدلبي البا�سيلي احللبي لالهتمام
بهن .وهذا ما فعله لغاية وفاته عام  1995بكل �إخال�ص وتفان املعروفني عنه.
ّ
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الدائرة الرئا�سية احلالية:
الرئي�سة العامة  :الأم مي�شال جري�صات
امل�ساعدة الأوىل  :الأخت كر�ستني التوم.
امل�ساعدة الثانية  :الأخت نهاد عاد.
امل�ساعدة الثالثة  :الأخت نتايل التوم.
امل�ساعدة الرابعة  :الأخت �صونيا حداد.
القيمة العامة  :الأخت كر�ستني التوم.
الأمينة العامة  :الأخت نهاد التوم.
عدد الراهبات حاليا .22 :
الأديار وامل�ؤ�س�سات
الأديار
·دير القدي�س ميخائيل يف زوق مكايل  :ي�ضم الهيئة القانونية ،راهبات
دار�سات مبتدئات .
·دير الب�شارة
·�سوريا �أن�شئ دير ابتداء يف حلب ال�ستقبال الفتيات ال�سوريات
والأردنيات الراغبات يف احلياة الرهبانية .
مدار�س
·مدر�سة ثانوية جماورة لدير القدي�س ميخائيل يف بلدة الزوق  -لبنان .
·البازيلياد يف حلب  :مركز تن�شئة مهنية .
م�شاريع �أخرى
·دير القدي�س ميخائيل يف زوق مكايل  :ميتم « الطفولة ال�سعيدة»
·دير القدي�س ميخائيل يف زوق مكايل  :ح�ضانة �أطفال.
· دير �سيدة الب�شارة يف زرعايا  :ميتم « الطفل اللبناين».
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·دير القدي�س دميرتيو�س � :أعمال رعوية ومقر �صيفي .
· يف بازيلياد حلب  :دار �إ�ضافة للفتيات اجلامعيات .
يف �أبر�شية دم�شق البطريركية ميتم القدي�س بول�س وم�أوى عجزة منذ 1964
(�أطفال  - 35م�سنني  - 25راهبات .)3

جمع ّية
راهبات مر�سالت �س ّيدة املعونة الدائمة

مقدّ مة
� ّإن احلياة الرهبان ّية ،هي يف �صلب كني�ستنا ال�رشق ّية ،ومبثابة القلب الناب�ض
لها .فهي قبل ّ
الرب املبادر ،الذي يخرتق كيان
كل �شيء مدر�سة «تَ ْت ّل ُمذٍ » ل�صوت ّ
حج �صوب الآب ،والآخر .فت�صبح بالفعل
الراهبة ،ف ُيخرجها من ذاتها يف م�سرية ّ
عينه تلميذة للآب ور�سولة له ،يف قلب العامل ،ومن �أجل العامل.
وجمع ّية مر�سالت �س ّيدة املعونة الدائمة ،ت� ّأ�س�ست لتكون يف قلب كني�ستنا،
الرب ،الذي اخرتق تاريخها كجمع ّية ،وتاريخ ّ
كل فرد
التلميذة وال�شاهدة لعمل ّ
من �أفرادها .ف�أدركت معه الراهباتّ � ،أن ملء احلياة يكمن ال يف االحتفاظ بالذات،
� ّإنا يف بذلها ،عن طريق عي�ش النذور الرهبان ّية الثالث الفقر ،والعفة والطاعة،
حبا بالإن�سان.
كو�سائل روح ّية وعمل ّية ،تدخل الراهبة يف جذر ّية اتّباع اهللًّ ،
 - 1ت�أ�سي�سها
لقد ت� ّأ�س�ست اجلمع ّية يف وقت ،كانت احلياة الرهبان ّية الن�سائ ّية يف كني�ستنا
وت�ضم راهبات «حبي�سات»،
الروم ّية امللك ّية ،مقت�رصة على العي�شة الت�أمل ّية،
ّ
ين
�إن�رصفن �إىل حياة الت�أ ّمل وال�صالة .فظهرت حينها احلاجة �إىل وجود منط رهبا ّ
يل ،يعمل يف احلقل الر�سو ّ
 ن�سائي  -ر�سو ّوالرتبوي
يل
والرعوي .من هنا �أتت
ّ
ّ
فكرة الت�أ�سي�س ،التي كانت تتمخّ �ض يف قلب �أبناء اجلمع ّية البول�س ّية .وملا �أ�صبح
البول�سي (البطريرك مك�سيمو�س الرابع ال�صائغ يف ما بعد)
الأب يو�سف ال�صائغ
ّ
�أ�سق ًفا على �صور ،عمل على حتقيق هذه الفكرة باالتفاق مع الأب �أنطون حبيب،
الرئي�س العام للآباء البول�سيني �آنذاك ،وذلك ب�إر�سال بع�ض ال�شابات �إىل مرمريتا
 وادي الن�صارىّ ،امل�سيحي
ليع�ش َن عي�شة الر�سالة ومتط ّلباتها ،ويع ّلمن التعليم
ّ
هناك .كان ذلك عام  .1931وبعد خم�س �سنوات من هذه احلياة الر�سول ّية ،وبعد
انتقال امل� ّؤ�س�س املطران ال�صائغ �إىل �أبر�شية بريوت ،اختار منطقة حري�صا  -لبنان،
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املرجوة .ويف يوم �سبت املدائح ،يف
لتكون مق ًّرا لتحقيق فكرة �إن�شاء الرهبان ّية
ّ
� 28آذار من �سنة  ،1936لب�ست الطالبات الثوب الرهباين .فظهرت �إىل الوجود
البطريركي لطائفة
الكر�سي
رهبان ّية مر�سالت �س ّيدة املعونة الدائمة ،واتّخذت
ّ
ّ
الروم الكاثوليك مرجعاً �أعلى لها.
 .2موهبتها
	� ّإن ّ
كل رهبان ّية حتاول من خالل حياة �أفرادها� ،أن تعك�س وجهاً من وجوه
حياة ي�سوع على الأر�ض ،وبالتايل ت�صبح امتدا ًدا لهذا احل�ضور بني النا�س.
فجمع ّيتنا الرهبان ّية ،حتاول �أن تت�أ ّمل وجه ي�سوع املربّي ح ّتى ّ
تتمكن من عي�شه بني
النا�س .فت�أتي ر�سالة اجلمع ّية جت�سيدً ا ل�صورة ي�سوع املربّي يف حياتها اليوم ّية.
مدعوة لأن يكون لديها فكر وقلب
فمر�سلة �س ّيدة املعونة الدائمة،
ّ
وم�شاعر ي�سوع املربّي ،فتحاول مبا لديها من مواهب و�إمكان ّيات� ،أن ت�ساعد
النا�س على الدخول يف م�سرية تربو ّية �إميان ّية وفكر ّيةّ ،
متكنهم من �إكت�شاف �أف�ضل
ما فيهم ،وم�شاركته مع من هم حولهم.
� .3شعارها
يحب املعطي املتهلل» (2كو .)7 :9تتع ّلم راهبة مر�سلة �س ّيدة املعونة
«� ّإن اهلل ّ
بحب وجمان ّية ،ومنه
الدائمة كيف تكون حياتها ،عرفان جميل هلل ،الذي �أعطاها ّ
احلب والفرح ّ
لكل
احلب .فتعطي بدورها ّ
تتع ّلم كيف ت�صبح حياتها جوابًا لهذا ّ
�إن�سان تلتقيه.
� .4شفيعتها
	� ّإن مرمي �س ّيدة املعونة الدائمة ،هي �شفيعة اجلمع ّية ،ومنها تتع ّلم مر�سلة
�س ّيدة املعونة الدائمة ،كيف تعي�ش ر�سالتها بقلب م ّتحد مع امل�سيح املربّي ومنفتح
حب العامل .فمع مرمي تتع ّلم كيف تر�سم على مالحمها� ،صورة املر�سلة
على ّ
احلقيق ّية التي تت�سم ب�صفات ثالث:
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·عالقة مم ّيزة بالكلمة
ت�أ ّملت مرمي مل ًّيا بالكلمة ح ّتى ح ّبلت بها واحت�ضنتها يف �أح�شائها،
و�أ�صبحت قادر ًة على �إعطائها للعامل ب�أ�رسه .من املهم هنا �أن نت�أ ّمل مرمي ،وهي
الرتبوي ،الذي مار�سته مع ي�سوع :كانت ترتبّى على يده وهي
تقوم بدورها
ّ
وحتولنا.
تربّيه .لذلك نت�أ ّمل الكلمة لرتبّينا ّ
مر�سلة �س ّيدة املعونة الدائمة� ،إىل الـت�أ ّمل الدائم وامل�ستم ّر
وعلى مثالها ت�سعى َ
املقد�س ،ويف عالمات الأزمنة والأحداث اليوم ّية،
بكلمة اهلل املوجودة يف الكتاب ّ
مر�سل ًة بالقول والعمل.
فتحت�ضنها لتعطيها للعامل ،فت�صبح بذلك َ
·خدمة الإن�سان بفرح
بعد �أن �سمعت مرمي ب�شارة املالكّ ،
وحل الروح القد�س يف �أح�شائها،
وحبلت بي�سوع ،ذهبت به م�رسعة �إىل ن�سيبتها الي�صابات ،التي ما �إن �سمعت
مر�سلة
�سالمها ح ّتى ارتك�ض اجلنني
ً
ابتهاجا يف بطنها .وعلى مثال مرمي ،ت�سعى َ
�س ّيدة املعونة الدائمة �إىل حمل امل�سيح املربّي �إىل الآخرين من خالل خدمتها،
ملر�سلة املعونة هي الفرح .لذلك
وذلك ٍ
بقلب يفي�ض بالفرح .فامليزة الأ�سا�س ّية َ
يحب املعطي املته ّلل»ّ � .إن عامل اليوم يفتقر �إىل
اختار امل� ِّؤ�س�س لها �شعارّ � « :إن اهلل ّ
تربوي بار ٍز يف ن�رش ثقافة
القدرة على عي�ش الفرح .لذلك تقوم اجلمع ّية بدو ٍر
ٍّ
الفرح الناجمة عن الب�ساطة وتتميم م�شيئة اهلل بعيدًا عن روح املناف�سة والنزاع.
·وقوف ورجاء يف قلب املحن
ن�ص مرمي عند عتبة ال�صليب ،و�أيقونة �س ّيدة املعونة
املر�سلة ّ
يكفي �أن تت�أ ّمل َ
مد يد
الدائمة ،لتدرك � ّأن ر�سالتها تقوم على ن�رش الرجاء و�سط الأمل ،وعلى ّ
امل�ساعدة ّ
ٍ
ي�شد على
�شخ�ص مت� ّأل،
لكل
وخائف ،و�ضعيف .في�سوع يف الأيقونة ّ
ٍ
املر�سلة بيد العامل لتعرب به ومعه
ّيد مرمي وهو يت�أ ّمل �أدوات ال�صلب .لذلك مت�سك َ
النمو ح ّتى
من املوت �إىل خربة القيامة .فت�ساعد الإن�سان على اكت�شاف �إمكان ّية ّ
يف قلب الأزمات اليوم ّية واحليات ّية ،مهما بدت �صعبة �أو عقيمة.
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� .5أهدافها الر�سول ّية والرتبو ّية:
حددت اجلمع ّية �أهدافها الر�سول ّية انطال ًقا من �صالتها ،و�سماعها لنداءات
ّ
ّ
الروح ،ورغبتها العميقة بالتجذر يف قلب العامل ،والكني�سة ،فجاءت كالآتي:
 التع ّمق بكلمة اهلل ون�رشها. مرافقة ال�شبيبة والعائالت. العمل الر�سو ّوالرتبوي يف قلب املدار�س التابعة للجمع ّية وخارجها.
يل
ّ
 مرافقة وتن�شيط اجلماعات الر�سول ّية والكن�س ّية يف قلب الرعايا.امل�سيحي.
 التعليمّ
منو الإن�سان يف قلب املجتمع.
 ن�رش الوعيالروحي والإن�سا ّ
ين وال�سهر على ّ
ّ
 توعية امل�ؤمنني على �أهمية طقو�سنا ال�رشق ّية و�صلواتنا . 6مراحل التن�شئة يف اجلمع ّية
·مرحلة �سماع النداء
عندما ت�شعر الفتاة بنداء اهلل يرت ّدد �صداه يف داخلها ،وتريد �أن تكت�شف حقيقة
هذا النداء .ت�ستقبلها يف الدير الراهبة املرافقة للدعوات ،لتتع ّرف عليها ،وتقرتح
عليها امل�شاركة يف �سل�سلة لقاءات لتمييز الدعوة مع غريها من الفتيات الراغبات.
وعندما ت�شعر ب�أنّها جاهزة خلو�ض مغامرة الدعوة تنتقل �إىل مرحلة الراغبات.
·مرحلة الراغبات
تتم فيها مرافقة الدعوة عن
�إنّها املرحلة التي ت�سبق مرحلة الطالب ّية القانون ّيةّ .
لفرتات طويلة .كما تبد�أ بالتع ّرف ولو عن
قرب ،وال�سماح لها بالرت ّدد �إىل الدير
ِ
اجلماعي .وتُختتم هذه املرحلة بريا�ض ٍة
بعد� ،إىل متط ّلبات احلياة الرهبان ّية والنظام
ّ
أ�سا�سي.
روح ّية لتمييز االختيار ال ّ
·مرحلة الطالب ّية القانون ّية
بح�سب قوانيننا الرهبان ّية ،تُعترب مرحلة الطالب ّية مرحلة متهيد ّية للدخول �إىل
اجلمع ّية .والغاية منها هي التع ّرف املتبادل بني الطالبة واجلمع ّية ،وت�أمني تن�شئ ٍة
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م�سيح ّية را�سخة مطابقة لروح اجلمع ّية ومتط ّلبات احلياة الر�سول ّية (بند .)17
وعلى الرغم من � ّأن مرحلة الطلب هي مرحلة متهيد ّية� ،إ ّال �أن ّها مرحلة مه ّمة
مر�سلة الغد .لذلك
ًّ
جدا يف م�سرية التن�شئة .ففيها تُو�ضع الأ�سا�سات الأ ّول ّية لبناء َ
خا�صا بهذه املرحلة ،وت�ضع لها هدفني �أ�سا�س َّيني:
تُويل اجلمع ّية اهتما ًما ًّ
الهدف الأ ّول :م�ساعدة الطالبة على متييز دعوتها يف احلياة وداخل اجلمع ّية،
نفو�سا التّباعه .لذلك
من خالل بناء عالق ٍة �شخ�ص ّية بامل�سيح ،الذي ال يفت�أ يدعو ً
ون�صو�ص روح ّية �أخرى ،على اكت�شاف دوافع
املدعوة ،من خالل كلمة اهلل
تعمل
ٍ
ّ
دعوتها وبلورتها ،وتتث ّبت من رغبتها وقدرتها على االلتزام بجمع ّي ٍة رهبان ّي ٍة
ر�سول ّية .والدخول تدريج ًيا يف احلياة الرهبان ّية اجلماع ّية.
املدعوة على اكت�شاف ذاتها ،و�إعادة قراءة تاريخ
الهدف الثاين :م�ساعدة
ّ
الروحي والإن�ساينّ ،لتم ّيز عمل اهلل وح�ضوره الدائم فيه ودعوته امل�ستم ّرة
حياتها
ّ
والروحي.
ين
لها لبلوغ ملء كيانها الإن�سا ّ
ّ
النمو الروح ّية
لتحقيق هذين الهدفَني و�ضعت اجلمع ّية �سل�سل ًة من فر�ص ّ
للمدعوة دعوتها وت�ساعدها �أكرث على فهم ذاتها وقراءة م�سريتها.
تو�ضح
واحليات ّيةّ ،
ّ
كما ّ
املدعوة ،وت�ساعدها على تنميتها
متكن اجلمع ّية من اكت�شاف بذور الدعوة عند
ّ
تدريج ًيا ،والت�أ ّكد من قدراتها الإن�سان ّية والفكر ّية والروح ّية على االلتزام بنمط
ين ح ّر ب� ّأن دعوتها تُعا�ش وتثمر يف
حيا ٍة ر�سول ّية� .أو م�ساعدتها على اتّخاذ قرا ٍر �إميا ّ
قلب العامل ،يف منط حيا ٍة م�سيح ّية خمتلفة.
· االبتداء
االبتداء ،بح�سب قوانيننا الرهبان ّية« ،هو الزمن الذي تق�ضيه طالبة االن�ضمام
الروحي ،وا�ستطالع �إرادة اهلل ب�ش�أن دعوتها
�إىل الرهبان ّية يف ال�صالة والتثقّف
ّ
1
عمليا معنى
قبل االرتباط بالنذور الرهبان ّية»  .كما � ّأن غايته هي «�أن تفقه املبتدئة ًّ
ين والر�سو ّ
يل ،وعظمة التك ّر�س الذي
امل�شورات الإجنيل ّية ،و�أه ّم ّية االلتزام الرهبا ّ
 -1فرائ�ض رهبانيتنا ،بند 22
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يقت�ضي ممار�سة الف�ضائل وتعزيزها ،ال �س ّيما الفقر والع ّفة والطاعة ،التي جتعلها
�رشيك ًة يف تال�شي الذات ،لتكمل ر�سالتها وتخدم الكني�سة بطريقة ف ّعالة».2
ّ
ن�ست�شف من هذين البندين � ّأن االبتداء يف جمع ّيتنا هو:
حياتي ،من
متييز وت�أكّدٍ من الدعوة ،بهدف
1زمن ٍّ
التو�صل �إىل التزام ٍ ٍّ
خالل النذور يف قلب العامل والكني�سة واجلمع ّية.
2زمن تن�شئ ٍة على احلياة الروح ّية والرهبان ّية والر�سول ّية.· النذور امل�ؤ ّقتة
املمتدة من النذور الأوىل �إىل النذور
� ّإن مرحلة النذور امل�ؤ ّقتة هي املرحلة ّ
امل�ؤبّدة .تكمل فيها الراهبة تن�شئتها على ّ
كل الأ�صعدة ،وتنخرط يف قلب جماع ٍة
رهبان ّية ،وتعي�ش نذورها الثالثة ،وتعمل يف حقل الر�سالة �ضمن موهبة اجلمع ّية.
مر�سلة �س ّيدة املعونة الدائمة يف ذاتها
وت�سعى الراهبة يف هذه الفرتة لبناء �شخ�ص ّية َ
لإظهار مالمح ي�سوع املربّي.
· التن�شئة الدائمة بعد النذور امل�ؤبدة
التن�شئة الدائمة هي التن�شئة التي تبد�أ مع �إبراز النذو ،وت�ستم ّر طول حياة
املك ّر�سة ،وت�شمل ّ
كل �أبعاد حياتها الإن�سان ّية والرهبان ّية .فالإن�سان الذي يتو ّقف
النمو ويتخ ّلف عن مواكبة الع�رص .فعلى املك ّر�سة �أن
عن التن�شئة يتو ّقف عن ّ
ت�سهر دائ ًما على تن�شئتها ،كي تبقى يف حالة �إ�صغا ٍء وا�ستجابة لنداءات الروح،
الذي ال يفت�أ يتك ّلم بطرائق و�أ�ساليب جديدة متا�شي ذهن ّية الع�رص.
�أماكن انت�شارها:
 يف لبنانالرئي�سي  -حري�صا ( )1938ويت�ض ّمن:
الدير
ّ
 مركز الرئا�سة العا ّمة. مركز التن�شئة الرهبان ّية. -2املرجع ال�سابق ،بند .28
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 مركز الراهبات امل�س ّنات. بيت للريا�ضات الروح ّية واملخ ّيمات ال�صيف ّية.ثانوية «�س ّيدة املعونة الدائمة»  -فرن ال�شباك ()1939
 ثانوية متكاملة املراحل ح�ضانة �أطفال «» Cappucineمركز خم ّيمات �صيف ّية  -مزرعة كفرذبيان ()1961
 ا�ستقبال خميمات ر�سول ّية وك�شف ّيةثانوية «�س ّيدة املعونة الدائمة  -فرع القدي�س مك�سيمو�س»  -ج�رس
البا�شا ()1969
 ثانوية متكاملة املراحل.حتولت �إىل
ح�ضانة «واحة �أم النور» � -ضهور زحلة (ّ )1979
« »Garderie des Anges
 ح�ضانة �أطفال. بيت للطالبات اجلامعيات. بيت ال�ستقبال الريا�ضات الروح ّية. كني�سة رعائية.االجتماعي يف وادي العرائ�ش يف
ال�صحي
م�ساهمة يف خدمة املركز
ّ
ّ
زحلة ()1936
�صحي.
 م�ستو�صفّ
 ح�ضانة. يف �سوريار�سالة مرمريتا ووادي الن�صارى
 املهد الأ ّول للرهبان ّية (.)1936-1931 ح�ضانة �أطفال «الأمل». -ن�شاطات دين ّية وتربو ّية ور�سول ّية يف مرمريتا والقرى املجاورة.
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دير القدي�سة كاترينا ( + )1946ثانوية الفرح ( - )1971حلب
 دير للراهبات. ثانوية متكاملة املراحل. ر�سالة يف الرعايا املجاورة.دير �س ّيدة املعونة الدائمة  -الق�صاع  -دم�شق ()1946
 مدر�سة متكاملة املراحل  -قبل �أيلول .1967 ح�ضانة �أطفال. بيت للطالبات اجلامع ّيات.دير �س ّيدة املعونة الدائمة  -العزيزية  :حلب ()1974
 ح�ضانة �أطفال. بيت للطالبات اجلامعيات.«دير التج ّلي» � -صيدنايا ()1964
 تعليم م�سيحي. عمل راعوي.ر�سالة م�شتى عازار ()1970
 تعليم م�سيحي عمل رعويدار الرعاية (التابع جلمع ّية القدي�س من�صور دي بول اخلري ّية ) -
�صيدنايا
 مركز لرعاية امل�سننير�سالة ال�سويداء
 ح�ضانة �أطفال. -تعليم م�سيحي يف ال�سويداء والقرى املجاورة.
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 يف م�صر:مدر�سة �س ّيدة املعونة الدائمة  -م�رص اجلديدة
 ثانوية متكاملة املراحل.مدر�سة �س ّيدة املعونة الدائمة  -هيليوبولي�س احلديثة
 يف فرن�سا :ر�سالة �أك�س �أن بروفن�س Aix en provence م�ساعدة الكهنة يف الرعايا.م�سيحي.
 تعليمّ

اخلامتة
� ّإن جمع ّية مر�سالت �س ّيدة املعونة الدائمة ،هي خل ّية ح ّية يف قلب الكني�سة،
ت�ساهم من خالل روحان ّيتها ون�شاطاتها ،يف جعل الكني�سة مرئية يف املجتمع .كي
ّ
يتمكن من خاللها ّ
الرب .لن�سري م ًعا ككني�سة
كل �إن�سان من �أن يعاين �ضياء وجه ّ
واحدة �صوب اكتمال امللكوت.

جمعية راهبات
�سيدة اخلدمة ال�صاحلة

بقلم
الأم جو�سلني جمعة

·ت�أ�سي�س رهبنة �سيدة اخلدمة ال�صاحلة
بد�أ املث ّلث الرحمات املطران يو�سف معلوف �أ�سقفيته يف �أبر�ش ّية بعلبك
أم�س احلاجة �إىل َف َعل ٍة خلدمة
للروم امللكيني الكاثوليك �سنة  ،1937ووجدها ب� ّ
املنطقة ،التي تعاين �إىل جانب الفقر ،من انعدام وجود الكثري من اخلدمات.
لذلك عمل جاه ًدا على ا�ستقطاب رهبنات للخدمة يف الأبر�ش ّية ،لت�أمني �ش ّتى
اخلدمات التي توانت باقي امل� ّؤ�س�سات عن ت�أمينها.
راوده حل ٌم بت�أ�سي�س رهبنة ،يكون ديرها الأم يف الأبر�ش ّية ،تُعنى ب�سدّ احلاجات
مل ل�سنوات ح ّتى �أ�صبحت ّ
على كافة الأ�صعدة ،و َع َ
كل التح�ضريات جاهزة
ال�ستقبال الرعيل الأول من الفتيات ،النواة الأوىل للجمع ّية اجلديدة :جمع ّية
ال�رشقي ،1963
راهبات �سيدة اخلدمة ال�صاحلة .بد�أ باحل�صول على موافقة املجمع
ّ
وج ّهز مكاناً لل�سكن يف منطقة جبولة يف البقاع ال�شمايل ،وع ّرف عن الت�أ�سي�س
املن�شود يف �سينود�س الكني�سة امللك ّية الكاثوليك ّية عام  ،1963ويف الأبر�ش ّية.
بد�أت طالئع املنت�سبات ّ
تطل على ج ّبولة بعد ظهر يوم الأحد ،التا�سع من
�أيار  ،1954وكان �أحد املخ ّلع يف الليتورجيا البيزنط ّية .وقد كتب امل� ّؤ�س�س
يف �أوىل �صفحات يوم ّيات دير ج ّبولة عن هذه املنا�سبة ما يلي« :1وانها ملنا�سبة
جميلة مبنا�سبة ت�أ�سي�س هذا امل�رشوع ،م�رشوع الراهبات «راهبات �سيدة اخلدمة
ال�صاحلة» ،يوم �أنه�ض ال�سيد امل�سيح املخلع ،الذي تخ ّلى عنه اجلميع مبا فيه
ذووه ،معافى بكلمة واحدة».
ويف  19ني�سان  ،1959اجتمع الكهنة والأ�صحاب والراهبات من باقي
 -1يوم ّيات دير وميتم ج ّبولة� 9 ،أيار � ،1954ص .4
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ين للطالبات ال�س ّتة ع�رش.
الرهبنات للم�شاركة باالحتفال بلب�س الثوب الرهبا ّ
وتوالت الأفواج ب�رسعة وازداد العدد ،و�سنة  1961نذر الفوج الأول ،وابتد�أت
امل�سرية الر�سول ّية بتقدمي اخلدمة اللوج�ست ّية يف �أماكن �سكن االكلريو�س يف
الأرا�ضي املقد�سة والأردن و�سوريا ولبنان.
منذ بداية امل�سرية الرهبان ّية� ،أراد امل� ّؤ�س�س تدريب الراهبات على الرتاتيل
البيزنط ّية وخدمة الإحتفاالت الليتورج ّية .2وكان للأب يو�سف يواكيم الف�ضل
يف جناح اجلوقة .3فكان ي�أتي ّ
كل �أ�سبوع �إىل ج ّبولة لتدريب الراهبات ف�ض ًال عن
مرافقتهن خلدمة القدادي�س يف الأعياد 4واالحتفاالت ،واملناولة الأوىل 5،وخدمة
ّ
6
ج ّناز امل�سيح يف القرى ال�شمال ّية من الأبر�ش ّية.
القدا�سات وتر�ؤُّ�س
وطلب امل� ّؤ�س�س من الأب بنوا عبدو
ال�شويري ،ت�أمني ّ
ّ
7
ال�صلوات الليرتج ّية بغيابه ،و�إلقاء ثالث حما�رضات روح ّية ّ
كل �أ�سبوع .
وطلب من الأب بندكتو�س عبدو ت�أمني االعرتاف والإر�شاد للراهبات .وطلب
ين املاروينّ� ،أن مي ّر ّ
كل �شهر لت�أمني
من الأب بطر�س من�صف ،الراهب اللبنا ّ
8
الريا�ضة ال�شهر ّية ،و�سماع االعرتافات والإر�شاد .ومع � ّأن كهنة الأبر�ش ّية مل
مارونيا �إ ّال � ّأن امل� ّؤ�س�س كان يريدها رهبنة منفتحة على
يكونوا را�ضني عنه ،لكونه
ًّ
الروح امل�سكون ّية .وكان بُعد جبولة اجلغرايف يفر�ض عليها التق�شف يف التن�شئة،
واالتكال على الكهنة �أ�صحاب الهمم ،الذين يقطعون امل�سافات الطويلة للإر�شاد
والوعظ وم�ساعدة الأ�سقف يف ر�سالته.
 -2يوم ّيات دير ج ّبولة ( 17 ،)1كانون الأول � ،1963ص 37؛ و� 26شباط � ،1964ص 42؛ و 16و� 24آذار
� ،1964ص .43
 -3يوم ّيات دير وميتم جبولة 8 ،متوز � ،1962ص .111
 -4يوم ّيات دير ج ّبولة (� 5 ،)2شباط � ،1967ص .73
 -5املرجع ال�سابق 23 ،حزيران � ،1962ص .109
 -6يوم ّيات دير ج ّبولة (� 27 ،)1آذار � ،1964ص .44
ال�رشقي ،تقرير من املطران معلوف �إىل الكردينال ت�ستا ،رقم  ،56/19بتاريخ
 -7ملف املرا�سالت مع املجمع
ّ
� ،1962/10/15ص .2
 - 8املرجع ال�سابق نف�سه.
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تزامن ت�أ�سي�س الرهبنة مع ت�أ�سي�س املدر�سة الزراع ّية لدعم املزارعني وتثبيت
الأجيال ال�صاعدة يف �أر�ضهم 9،فبد�أ يقبل الأوالد من ّ
كل الأديان ،وي�ؤ ّمن لهم
خ�ص �أوالد الف ّالحني بهذا امل�رشوع رغ ًما
العلم حتى ال�شهادة االبتدائ ّية .وقد ّ
عن معار�ضة الإقطاع ّيني تثقيف الفقراء ،واحتكار العلم لأوالدهم فقط .و� ّأ�س�س
باال�ضافة �إىل هذين امل�رشوعني ميتم جبولة ،الذي ُيعنى بالأوالد ذوي احلاالت
االجتماع ّية اخلا�صة.
·ميزة الرهبانية ()Charisme
تقتب�س رهبان ّية �سيدة اخلدمة ال�صاحلة موهبة اخلدمة من معلمها الإلهي القائل:
«من �أراد �أن يكون فيكم كب ًريا فليكن لكم خاد ًما( »،مر  )35 : 9وي ّت�ضح املعنى
الكري�ستولوجي للخدمة ،من خالل الآية�« :إن ابن الإن�سان مل ي� ِأت ل ُيخدَم ،بل
ّ
ليَخدم ،ويفدي بنف�سه جماعة النا�س»( ,متى 10.)28 :20للعبارة يف الإجنيل
معنى وا�سع ،في�سوع ميوت «من �أجل» و«بدل» جماعة النا�س ،كالعبد املت� ّأل من
�أجل كا ّفة ال�شعب .ت�أتي هذه الآية بعد �إعالن ي�سوع الثالث عن موته ،واعتباره
الآالم واملوت «خدمة» ،وهو يحاول من خالل مثله �إبعاد التالميذ عن التفتي�ش
عن �أجماد ال�سلطة ،واعتبارها خدمة للجماعة ،على مثال ما يفعل امل�سيح نف�سه.
وتنقلنا املراجع الكتاب ّية من هذه العبارة �إىل م�شهد تقدي�س اخلبز واخلمر ،وبذل
امل�سيح لذاته على ال�صليب� :إن ي�سوع ببذل دمه على ال�صليب ،يحقّق العهد الذي
ُقطع قدميًا يف جبل �سيناء بدم ال�ضحايا ،ويخرب �ضمنًا بتحقيق العهد اجلديد ،الذي
تن ّب�أ عنه الأنبياءّ � .إن هذا الفداء الذي يت ّممه ابن الإن�سان فيه �إ�شارة وهدف �أخريي
� - 9سجل املرا�سالت رقم  ،1ر�سالة من املطران معلوف �إىل �صديقه جنيب ،رقم  ،346/14بتاريخ � 27آذار
 1954يقول فيها�« :أما �أنا ،فمن�رصف �إىل م�رشوعني كبريين� ،أحدهما قومي اجتماعي والآخر ديني .الأول
ت�أ�سي�س مدر�سة زراع ّية للفقراء واليتامى ،و�ستكون جمانية ،فيها يتع ّلم الطالب حتى ال�شهادة االبتدائ ّية ثم
ين�رصف �إىل تع ّلم الزراعة العملية وتربية الدواجن .بهذه الوا�سطة يت�س ّلح ابن املنطقة ب�سالح ّ
يتمكن معه من
ك�سب معي�شته ب�رشف ،بعرق اجلبني ،وبدون ك�رس النف�س للح�صول على وظيفة ،مع بقائه يف بلدته ويف وطنه،
الذي ي�ساهم يف تعمريه بد ًال من �أن يكون عالة عليه وعلى نف�سه».
 - 10قوانني  ،1996مادة .1-1
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عب عن رجاء وطيد لال�شرتاك يف الوليمة ال�سماو ّية .فخدمة امل�سيح تتج ّلى يف
ُي ّ
ّ
اخلال�صي ،لإرادة الآب الذي يريد
للمخطط
هذا امل�شهد من خالل خدمة امل�سيح
ّ
�أن يخ ّل�ص الإن�سان .هذا هو دور «الإبن» ،ابن اهلل ،الذي به ُّكون ّ
كل �شيء،
�أ�صبح خاد ًما خلليقته .ال تُفهم هذه اخلدمة �إال من منظار املح ّبة ،فان�سحاق عبد
يهوا املت� ّأل �إىل درجة املوت ،ال ُيفهم �إ ّال من منظار حم ّبة اهلل للإن�سان .فمنذ �أن
ظهر امل�سيح بهيئة �إن�سان� ،إىل �ساعة موته على ال�صليب ،قد و�ضع نف�سه بخدمة
بتج�سده ،وفداهم مبوته ليظهر لهم حمبة اهلل.
�إخوته الب�رش ،توا�ضع ّ
وجند يف م�شهد غ�سل الأرجل مل ّمحاً �آخر للم�سيح اخلادم (يو  .)30-1 :13لقد
�أراد امل�سيح باخلدمة ،التي قام بها� ،أن يجعل لتالميذه ن�صي ًبا معه .فاخلدمة ،التي
احلب لهم �إىل
قام بها ،ت�ساوي عطاءه لذاته يف الإفخار�ست ّيا .يقول الإجنيل «بلغ به ّ
�أق�صى حدوده» (يو  )1 :13ف�أو�ضع اخلدمات ت�صبح مع امل�سيح مقدّ �سة ومقدِّ �سة
تعب عن �أ�سمى درجات املح ّبة .11وهذا ما �أراد ي�سوع �أن يك�شفه لتالميذه
لأنّها ّ
بغ�سله �أرجلهم .وهكذا� ،أ�صبح قدوة لهم يف �سبيل �سلوك نهج التوا�ضع ،للبلوغ
عب غ�سل الأقدام تعب ًريا رمز ًّيا
�إىل املح ّبة ّ
املجانية ،واالنتقال من الأمل �إىل املجدُ .ي ّ
عن جوهر حياة ي�سوع و�آالمه ،وهو املح ّبة التي تقوم ب�أو�ضع اخلدمات خلال�ص
بالرب�« ،أح ّبوا
الب�رش .وهذا النمط
احلياتي هو �أ�سا�س ملقدرة التالميذ على االقتداء ّ
ّ
بع�ضكم ً
بع�ضا كما �أحببتكم» (يو  .)34 :13و�أو�صاهم قائ ًال�« :أعطيتكم قدوة حتى
كما �صنعت �أنا ت�صنعون �أنتم ،والطوبى لكم �إذا عملتم ذلك» (يو .)5-4/13
· غايتها
لقد كان املطران معلوف حمقًّا عندما �أ� ّرص على ت�أ�سي�س جمع ّية تتفانى يف �سبيل
أم�س
اجلمع ّيات الأخرى ويف �سبيل االكلريو�س خا�ص ًة ،يف ٍ
زمن كانت الكني�سة فيه ب� ّ
احلاجة �إىل مثل هذه ال�شهادة .وح ّتى اليوم ال تزال وحدة امل�سيح ّيني مرتبطة بهذه
الروح .فبقدر ما تتعاون اجلماعات وامل� ّؤ�س�سات الكن�س ّية ،ت�شهد بطريقة �أف�ضل
� - 11سجل املرا�سالت رقم  ،1ر�سالة من املطران معلوف �إىل راهبات �سيدة اخلدمة ال�صاحلة يف حلب ،بريوت
يف  11ت�رشين الثاين .1967

جمعية راهبات �سيدة اخلدمة ال�صاحلة

115

«لتهتم الأع�ضاء بع�ضها ببع�ض اهتما ًما واحدًا»
للوحدة .يقول القدي�س بول�س:
ّ
(1قور  ،)25 :12فمع ت�أمني اخلدمات اليوم ّية ،ت�شهد الراهبة � ّأن حياتها مقدّ مة من
خدمتهن
�أجل الآخرين .مل ُيرد املطران معلوف لراهباته امل� ّؤ�س�سات ال�ضخمة� ،أراد
ّ
لهن املدار�س وامليامت،
يف م� ّؤ�س�سات
غريهن لأجل هذا الهدف ،وح ّتى عندما بنى ّ
ّ
�أرادها �شهاد ًة للخدمة والتوا�ضع والتفاين يف متجيد اهلل �أ ّو ًال ،وخدمة القريب
موجه ًة نحو هذه الدعوة اخلا�صة ،ومن
املعوز ثان ًيا .ولذلك �أتت التن�شئة الرهبان ّية ّ
أهم عنا�رصها ال�صالة ،وتقدمة الذات اليوم ّية للربّ .ثم التد ّرب على الأعمال
� ّ
اليدو ّية التي حتمل يف ط ّياتها التوا�ضع والب�ساطة يف التك ّر�س الرهباين.
ختا ًما ن�ستطيع القول �أن غاية رهبنة �سيدة اخلدمة ال�صاحلة هي تقدمي اخلدمة
اللوج�ست ّية لالكلريو�س واالهتمام بالفقري وتعليم اليتيم والعناية باملري�ض حيث
تدعو احلاجة.
·�إجنازاتها يف التاريخ
انطلقت الراهبات يف  26ت�رشين الأول � 1961أو ًال للخدمة يف مطران ّيةع ّمان للروم الكاثوليك.
 ّثم تبعتها بعد �شهر الر�سالة الثانية للخدمة يف �إكلرييك ّية بيت حنينا(القد�س) يف  24ت�رشين الثاين من العام نف�سه.
ويف  18كانون الثاين  1963توج ّهت الراهبات �إىل اخلدمة يف املق ّرالبطريركي يف القد�س.
ّ
ويف  23ني�سان  1963ذهبت الأخوات خلدمة الكهنة امل�سنني يف دير مار�أنطونيو�س للرهبنة ال�شوير ّية يف كفر�شيما.
الر�سالة يف قرية جديدة الفاكهة منذ � 30أيلول 1963�إفتتحت الر�سالة يف قرية جديدة الفاكهة ثالث راهبات للمدر�سة ،واحدة
للإدارة واثنتان للمدر�سة .12وكان �أهل القرية قد طلبوا من املطران بفتح مدر�س ٍة يف
 - 12املرجع ال�سابق� 30،أيلول � ،1963ص .29
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قريتهم .والتقى طلبهم مع قناعة امل� ّؤ�س�س حول �رضورة وجود مدر�سة كاثوليك ّية
يف ّ
كل قرية م�سيح ّية جلمع الأوالد ومن خاللهم العائالت حول الكني�سة .قامت
الراهبات باال�ضافة �إىل تعليم الأوالد ،بزيارة املر�ضى وترتيب الكني�سة وامل�شاركة
يف العمل الراعوي ،وتدريب الأوالد للإحتفال باملناولة الأوىل .بنى امل� ّؤ�س�س
أر�ض ّقدمها الأهايل للرهبنة .ومنذ ذلك التاريخ ،مل
مدر�س ًة ودي ًرا كبريين على � ٍ
ترتك الراهبات اجلديدة �إ ّال يف فرتة ق�صرية خالل احلرب .وال تزال املدر�سة تزدهر
حتى يومنا ،واجلميع يطلب الرحمة «ل�س ّيدنا معلوف اللي ع ّمر».
اخلدمة يف دير الآباء البول�سيني يف حري�صا منذ � 20أيلول 1964اخلدمة يف دير الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية يف الك�سليك بعد ثمانية �أيامعلى انطالق ر�سالة حري�صا� ،أي يف � 28أيلول 1964
اخلدمة يف مطران ّية حوران للروم امللكيني الكاثوليك منذ � 9أيلول1965
اخلدمة يف مركز جونية للآباء البول�سيني يف � 23أيلول 1966بناء على طلب املطران �أثنا�سيو�س توتنجي ،خدمت الراهبات يفمطران ّية حلب ويف امليتم التابع لها ،وكان ذلك يف � 5أيار 1967
اخلدمة يف دير املخل�ص يف جون يف � 17آب 1967اخلدمة يف دير وميتم الكحلون ّية للرهبنة اللبنان ّية املارون ّية يف � 25أيلول1967
اخلدمة يف مطران ّية طرابل�س للروم امللكيني الكاثوليك يف  5ت�رشينالأول 1967
اخلدمة يف �إكلرييك ّية الرهبان املخل�صيني يف دير مار يوحنا جعيتا يف 17كانون الأول 1967
اخلدمة يف مطران ّية �صور للروم امللكيني الكاثوليك يف �أذار 1968ي ّت�ضح لنا من خالل هذه النبذة ال�رسيعة � ّأن الكني�سة يف تلك الفرتة كانت
ما�سة �إىل مر�سالت يعملن يف اخلفاء ،من �أجل ت�سهيل حياة الإكلريو�س،
بحاجة ّ
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خ�صو�صا يف امليامت والتعليم يف املدار�س .فبني
وم�ساعدتهم يف اخلدمة االجتماع ّية،
ً
نذورهن امل�ؤقتة ،وخدمن يف  20ر�سالة ،بني
�سنتي  1961و ،1968نذرت  67راهبة
ّ
بطريرك ّية (القد�س ودم�شق والربوة) ،ومطران ّيات (بعلبك وع ّمان وحوران وحلب
وطرابل�س و�صور ّثم يف حيفا ويف مطران ّية املوارنة يف فرن�سا م�ؤخ ًرا) ،وخدمت
راهبة يف ال�سكريتاريا يف ال�سفارة البابو ّية يف حري�صا ملدة ثالث �سنوات و�أخرى يف
ال�سفارة البابو ّية يف دم�شق ملدّ ة �ستة �أ�شهر و�إكلرييك ّيات (بيت حنينا ور ّياق وحري�صا
وجعيتا والربوة) ،و�أديرة (كفر�شيما والك�سليك وجونية ودير املخل�ص) ،وميتم
(جبولة وك�سارة وحلب والكحلون ّية) ،ومدر�سة (جبولة واجلديدة وبعلبك).
·ن�شاطها احلايل - :م�ؤ�س�سات:
بيت اال�ستقبال يف جديدة الفاكهة ح�ضانة الأطفال يف جديدة الفاكهةم�شغل اللوازم الليتورج ّية يف دم�شق م�شغل التقويات يف جبولةم�شغل املونة البيت ّية يف جبولة معمل الألبان والأجبان يف جبولةمدار�س:
 املدر�سة الأ�سقف ّية  -جبولة املدر�سة الأ�سقف ّية  -جديدة الفاكهةهذا باال�ضافة �إىل اخلدمة اللوج�ستية يف ال�رصح البطريركي يف دم�شق ويف
كل من مطرانيات بعلبك وبريوت وحوران ،ودير الآباء البول�سيني يف حري�صا
ودير الرهبان املخل�صيني يف جون ،وافتتاح العمل االجتماعي وتوزيع امل�ساعدات
على املحتاجني خالل احلرب يف �سوريا منذ �سنة  2011حتى يومنا هذا ،وتوزيع
امل�ساعدات يف البقاع ال�شمايل منذ بداية االزمة االقت�صاد ّية يف  .2019ومنذ
�شباط ّ 2020مت افتتاح ر�سالة رعو ّية يف نيوزيالندا خلدمة الرعايا العرب فيها.
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·ت�أثريها يف املجتمع
ينطبق مثل اخلمري يف العجني على ت�أثري رهبنة �سيدة اخلدمة ال�صاحلة يف
املجتمع ،لأنها منذ ت�أ�سي�سها ت�سعى لأن تكون املثل ال�صالح ال�صامت الذي
بح�ضوره وخدمته املتوا�ضعة واخلف ّية ي�ستطيع رفع املجتمع ب�أ�رسه من امل�ستوى
�سمو �أفكار اهلل .تعمل الرهبنة على دعم امل�سيحيني يف مناطق
الب�رشي �إىل ّ
الأطراف ،وهي بح�ضورها من خالل ديرها الأم يف منطقة جبولة ت�شكل ح�صنًا
مني ًعا للم�ؤمنني الذين يحتاجون لدعمنا وت�شجيعنا للبقاء يف �أر�ضهم و�إميانهم.
كما تعمل على �صعيد التعاي�ش مع باقي الأديان �ضمن مبد�أ «لبنان �أكرث من بلد،
�إنه ر�سالة» ،ومع البابا فرن�سي�س نقول «كلنا �إخوة» .وت�شدد الرهبنة على دور
املر�أة االجتماعي ،من خالل تثقيفها وتعليمها وتوجيهها �إىل لعب دورها يف
املجتمع ،وت�أمني فر�ص عمل كل واحدة ح�سب كفاءتها.
·ر�ؤيتها الروحية الكن�سية
متجد اهلل ،وهذا
� ّإن حياتنا ال يكون لها معنى وقيمة �إ ّال ب�إتقان عملنا ب�صورة ّ
يتط ّلب م ّنا الت�ضحية والتفاين .فالعمل الو�ضيع الذي نتقنه عن حم ّبة هلل الذي
نخدمه يف �شخ�ص القريب ،هذا العمل لأنّه و�ضيع ولأنّه متقن يق ّربنا من اهلل �أكرث
من � ّأي عمل جميد قد يقوم به غرينا .ل ّأن العمل الو�ضيع يجعلنا نت�ش ّبه بامل�سيح
ومبرمي العذراء� ،س ّيدة اخلدمة ال�صاحلة �شفيعتنا .ونذكر هنا كالم ال�س ّيد امل�سيح بعد
�أن غ�سل �أرجل تالميذه :لقد �أعطيتكم قدوة ...وطوبى لكم �إذا فعلتم كذلك.
·نظرة �إىل امل�ستقبل
� ّإن من يج ّند نف�سه خلدمة اهلل ال ي�ستطيع �إ ّال التط ّلع نحو من ك ّر�ست كل حياتها
خلدمته ،ف�أ�ضحت خادمة الرب .بد�أت مرمي م�سريتها بعبارة «�أنا �أمة الرب»
وتبقى �إىل اليوم املك ّر�سة الأوىل و�شفيعة ّ
كل املك ّر�سني واملك ّر�سات .على مثال
العذراء ،ن�ضع �أنف�سنا بخدمة الرب وبخدمة كني�سته ونن�شد معها ن�شيد االنت�صار
والتعظيم للذي دعانا و�أعطانا من نعمه ما يفوق توقعاتنا ،وكل ما نتوق �إليه هو
ن�شيد �شكر وعرفان جميل بكل ما �صنع لنا من املعجزات.

اجلماعات الرهبانية الرجالية
للموارنة يف لبنان

املحطات الرئي�س ّية
يف تاريخ الرهبانية اللبنان ّية املارونية
ن�ش�أة الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية والرتاث ال�سريا ّين
ي�صعب تدوين تاريخ م� ّؤ�س�سة ع ّمرت �أكرث من ثالثمائة �سنة .وي�ستحيل ح�رص
تنوع ن�شاطاتها ،وت�ش ّعب عالقاتها ،يف درا�سة مقت�ضبة،
تطور احلياة فيها ،ور�صد ّ
ّ
ً
كما � ّأن �ضياع م�صادرها وتبعرث وثائقها يزيدان هذه ال�صعوبات تعقيدا .لك ّننا
نقدم على هذه املحاولة الت�أريخ ّية م�ستندين �إىل جهود من �سبقنا يف هذا املجال،
�أمثال الأبوين لوي�س بليبل ومارون كرم وغريهما ،م�ستنريين �أي�ضاً مبا ّقدر لنا �أن
جنمع من �أ�صول �أ ّول ّية.
ين قام
نَ�ش� ِأت الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية عام  1695نتيج ًة لعمل
جتديدي ُرهبا ّ
ّ
ّ
عبدالل قراعلي ويو�سف
حوا،
به ثالثة �ش ّبان موارنة �أتَوا من حلب وهم :جربائيل ّ
البنت .انتمى ه�ؤالء الرجال �إىل عائالت مارون ّية عريقة يف التقوى واحل�سب.
اختمرت فيهم دعوة الروح للحياة الرهبان ّية ،ففاحتوا بع�ضهم بع�ضاً وذويهم
احلج والتجارة ،بناء على تو�صية �أهلهم،
مبق�صدهم ،و�أ ّموا لبنان حتت غطاء ّ
احرتازاً من ف�شل ممكن.
حتول كر�س ّياً للبطريرك ّية
وعندما وطئوا عتبة دير �س ّيدة ق ّنوبني ،الذي كان قد ّ
املارون ّية منذ �سنة  ،1440مثلوا �أمام البطريرك ا�سطفان الدويهي (،)1704-1670
وك�شفوا له � ّرس دعوتهم .فا�ستجوبهم البطريرك ،ون ّبه خاطرهم �إىل �شظف احلياة
الرهبان ّية يف �أماكن فقرية وغري �آمنة ،وهم �أبناء رغد ودالل .ف�أ ّكدوا لهم اقتناعهم
وت�صميمهم .حينئذ بارك البطريرك خطوتهم ،ودعم م�سريتهم ،ووهبهم مق ّراً يف
دير مورت مورا  -اهدن يف � 1آب  .1695وهكذا كانت البداية.
�أين موقع ه�ؤالء امل� ّؤ�س�سني من احلياة الرهبان ّية املارون ّية ال�رسيان ّية الإنطاك ّية؟
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�أجل ،لقد عرفت الكني�سة املارون ّية ،منذ والدتها ،احلياة الرهبان ّية الدير ّية،
التي ازدهرت و�سادت يف جوار �أنطاكية« ،املرتوبول» ال�سيا�س ّية والروح ّية لل�رشق
امل�سيحي .وتكاد الكني�سة املارون ّية تكون الوحيدة التي ترعرعت يف هذا املناخ
ّ
الرهباينّ ،ومنت بف�ضل عمل رهبان دير مار مارون.
ولكن ،بفعل متركز الكني�سة املارون ّية يف لبنان ،ابتدا ًء من القرن ال�سابع
البدائي ذاك الذي نتع ّرف �إليه من
امليالدي ،اتّخذت احلياة الرهبان ّية فيها �شكلها
ّ
ّ
خالل افراهاط († )275ومار افرام († ،)373وهما اللذان يعتربان �أ ّول من
ين ّ
املنظمّ .ثم �أرخ
و�صف لنا امل�سار
التوحدي الذي �سبق النهج الرهبا ّ
ّ
الزهدي ّ
ين الوا�سع
بعدهما الأ�سقف تيودوريط�س القور�شي ( )460 - 393للت ّيار الرهبا ّ
الذي انت�رش يف رحاب �أنطاكية.
امل�سيحي ،ا�ست�أن�س ق�سم منهم
الزهدي ،طلباً للكمال
� ّإن الذين اتّبعوا الطريق
ّ
ّ
وتوحد ق�سم �آخر يف الكهوف
باال�ستحبا�س يف منا�سك طبيع ّية �صعبة املنالّ ،
واملغاور ،واعتلى بع�ضهم ر�ؤو�س الأعمدة ،وع ّمر بع�ضهم �أديرة وجل�أوا اليها...
تقدموا
املتوحدون بالزهد الك ّلي ،ميار�سونه حتت ا�رشاف مع ّلمني ّ
اكتفى اولئك ّ
الن�ساك
بالكمال
امل�سيحي ،واكت�سبوا الف�ضائل ،فغدوا امثلة ح ّي ًة .وهكذا ا�ستغنى ّ
ّ
عن قانون ّ
ينظم دقائق حياتهم امل�شرتكة ،ويربطهم بع�ضاً ببع�ض ،برتتيبات
وي�شدهم �إىل رئي�س حم ّلي ،وكل جماعة منهم
ليتورج ّية وعمل ّية ،مدار النهار،
ّ
�إىل رئي�س عام.
ين القدمي الذي ا�ستم ّر
ين ال�رسيا ّ
�سار الرهبان املوارنة على هذا النهج الرهبا ّ
ب�شكل ّ
متقطع يف لبنان �إىل بداية القرن الع�رشين .وخري مثال عنه ،يف القرن
املتحدرين من قرية �إهمج� .س ّلم ه�ؤالء �إىل
الن�ساك
ّ
التا�سع ع�رش ،هو نهج الرهبان ّ
الرهبان ّية وقف ّية «روي�سة ع ّنايا» ،مه ّيئني لقيام دير مار مارون  -ع ّنايا .وانتظموا
نهائ ّياً يف �سلك الرهبان ّية �سنة .1838
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ما هي الأ�سباب التي جعلت احلياة الرهبان ّية الدير ّية ترتاجع؟
ّربا كانت اخلالفات العقائد ّية والالهوت ّية ،التي تفاقمت منذ القرن اخلام�س،
حولت املنطقة ال�شمال ّية من �سور ّيا �إىل حلبة
وم�ضايقات الفاحت العربي ،التي ّ
�رصاع دائم بني العرب والبيزنط ّيني ،هي التي ّقو�ضت �شموخ بنيان ،ق ّلما �أجنب
التاريخ ما هو مبقدار عظمته ،ودفعت ط ّالب احلياة الرهبان ّية ،وقد ج ّربتهم تلك
املحن� ،إىل �أن يقلعوا عن منوذج حياة هوى على الرغم من متانة عمارته ،و�سعة
�إ�شعاعه ،وقد طال �أجزاء كبرية من �آ�سيا ،ح�سبما ت�شهد ثمار التب�شري واملخطوطات
والكتابات والآثار الهند�س ّية ...هذا بع�ض من عوامل خارج ّية ميكن �إثارتها يف
املو�ضوع.
و�إذا راقبنا العوامل الداخل ّية النابعة من تكوين الكني�سة املارون ّية ،يبدو � ّأن
الرهبان املوارنة تخ ّلوا عن تنظيمهم املحكم ،وعن دروهم الطليعي ،بعد �أن
�أ�سهموا يف خلق البطريرك ّية املارون ّية وتثبيتها ،تلك امل� ّؤ�س�سة التي حزمت �أمرها
منذ �أواخر القرن ال�سابع ،وتع ّهدت وال تزال تتع ّهد ال�ش�أن املاروين .فارتباط
عو�ضا عن ّ
كل قانون ونظام.
وقوة �شوكة البطاركة ّربا ّ
«الرهبان» بالبطريرك ّيةّ ،
ويالحظ �أنّه عندما قدم امل� ّؤ�س�سون �إىل لبنان ،كان العديد من الأديار قائماً،
ال�س ّيما يف بالد جبيل وج ّبة ب� ّرشي ،وحتى يف ك�رسوان حيث تكاثرت الأديار،
ابتدا ًء من القرن ال�ساد�س ع�رش .وا�ستق ّر يف �أديار بالد جبيل وال�شمال بطاركة
وان�ضم �إليهم الحقاً تالمذة مدر�سة
املوارنة و�أ�ساقفتهم ،منذ القرون الو�سطى،
ّ
روما املارون ّية .وال ّ
�شك يف ّان ازدهار الأديار يف جبل لبنان كان حافزاً دفع
حتماً امل� ّؤ�س�سني �إىل اللجوء اليها دون غريها .ويلحظ املطران يو�سف �سمعان
ين املتنامي يف جبل لبنان ،يف
ال�سمعاينّ ،بعد البطريرك
الدويهي ،الوجود الرهبا ّ
ّ
ين
وقدم بها للقانون الرهبا ّ
ر�سالته ال�شهرية التي كتبها يف �أ ّول �آذار �سنة ّ ،1735
الأ ّول ،املعروف ب «القانون الأ�سود» ،والذي طبع يف روما يف ال�سنة نف�سها.
ين �أكرث من اثنني وع�رشين ديراً قائماً ،خ�صو�صاً يف منطقة جبيل
ويعدد ال�سمعا ّ
ّ
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وج ّبة ب� ّرشي وحو�إىل ثمانية �أديرة يف ك�رسوان ،و�أخرى يف املناطق ال�شوف ّية،
ين على
و�شدد ال�سمعا ّ
ي�صحح النظر ّية القائلةّ � :إن امل� ّؤ�س�سني جا�ؤوا بلقعاًّ .
مما ّ
ا�ستمرار ّية احلياة الرهبان ّية يف الكنائ�س الأرثودك�س ّية والكاثوليك ّية ال�رشق ّية وبينها
الدويهي بد ّقة،
ين عن حقّ � ،إىل جانب ما د ّونه
املارون ّية .وتعترب ر�سالة ال�سمعا ّ
ّ
ين يف الع�رص احلديث.
حماول ًة رائدةً ،ومرجعاً مه ّماً ،يف كتابة التاريخ الرهبا ّ
ين ال ي�صيب متاماً عندما ي�س ّمي الرهبان ّية اللبنان ّية «بالأنطونيو�س ّية»
غري � ّأن ال�سمعا ّ
امتدت بعونه الرهبنة من م�رص �إىل بالد
معترباً « �أنّه تعاىل نقل كرم ًة من م�رص �إذ ّ
�سور ّيا».
� ّإن احلياة الرهبان ّية يف لبنان لأ�صيلة ،ترجع جذورها �إىل التقليد الذي عا�شه
وعب عنه ّ
كل من افراهاط وافرام .الأ ّول عرب ب ّيناته ( (démonstrationsوالثاين
ّ
تط ّرق اليها يف جممل كتاباته ،ال�س ّيما يف «�أنا�شيد الفردو�س» ،و«�أنا�شيد الإميان»،
�ضد الهراطقة» ،و«منظومات ن�صيبني» ،و«�أنا�شيد البتول ّية» .ومطالعتها
و«مقاالت ّ
تغني عن ّ
كل �رشح .وما ن�سب �إىل افرام من �أنّه ق�ضى ثماين �سنوات بني الرهبان
امل�رص ّيني ،كما جاء يف �سرية حياته التي و�ضعت باللغة ال�رسيان ّية ،هو ن�سيج من
ي�صور م�رص ج ّنة الرهبان ،وموزّع ًة مواهب الطرق الرهبان ّية .ومل يورد
خيال ّ
التاريخ اللو�سياكي ( ،)Histoire lausiaqueالذي كتب زهاء خم�سني �سنة بعد
وفاة افرام� ،أ ّية رحلة قام بها افرام �إىل بالد م�رص.
ين يعتقد � ّأن ال�سرية
وال �أحد بني الإخت�صا�ص ّيني احلال ّيني يف الرتاث ال�رسيا ّ
الرهبان ّية انتقلت من م�رص �إىل �سوريا .فافراهاط وافرام كالهما عرفا الن�سك
إنطاكي وع ّرف عن �رشكة �أو �أخو ّية «�أبناء العهد وبناته» (Fils et filles du
ال ّ
كونوا
 ،) pacteالتي كانت نوا ًة للحياة الرهبان ّية يف الرتاث ال�رسياينّ .ه�ؤالء ّ
«جمع ّيات» �ضمن الكني�سة ،وك ّر�سوا حياتهم يف الع ّفة والبتول ّية والتج ّرد �شهاد ًة
ين
�سن منفاه الأخرية يف الرها� ،إىل النهج الرهبا ّ
للم�سيحّ .
وربا تع ّرف افارم ،يف ّ
ّ
املنظم ،لأنّنا جند يف كتاباته ،يف هذه املرحلة� ،صدى حلياة الأديرة.
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وو�ضع ربوال يف مطلع القرن اخلام�س جمموعة قوانني م�ؤ ّلفة من خم�سة
وع�رشين بنداً ،وهي من �أقدم ما و�صل �إلينا من هذا النوع .وربوال هذا كان قد
تر ّهب يف دير مرقيانو�س قرب قن�رسين قبل �أن ي�صبح ا�سقفاً على مدينة الرها.
فتو�سعت ونقلت �إىل العرب ّية.
و�أتى بعده من �أغنى القوانني الرهبان ّية ّ
ّ
أنطاكي
ين يف جوهره �رسيا ّ
ين املارو ّ
تقدم يظهر � ّأن النهج الرهبا ّ
كل ما ّ
ين � ّ
الأ�صل وامل�سارّ � .إنا دخلت عليه بالتناقل تدريج ّياً م�آثر �آباء ال�صحراء و�أقوالهم،
عرب كتابات �صحيحة و�أخرى منحولة ،غلبت ن�سبتها �إىل �أنطونيو�س (-251
 ،)356ولو مل يرتك �أبو الرهبان � ّأي قانون مكتوب .و ّلا ا�شتهر انطونيو�س عرب
ال�شفهي �شاع اخلرب �أنّه � ّأ�س�س �أدير ًة يف لبنان ،ومنها
كتابات �أثنا�سيو�س ،وبالتناقل
ّ
أنطاكي من
ين ال�رسيا ّ
دير مار �أنطونيو�س  -قزح ّيا .ون�سيان الرتاث الرهبا ّ
ين ال ّ
جهة ،و�شهرة �أنطونيو�س من جهة ثانية� ،ساهما يف ن�سبة ّ
كل رهبان ّية اليه ،ومنها
ور�سخ هذا الإعتقاد ت�أ�سي�س �رشكة مار �أنطونيو�س ،وتعميم
الرهبان ّية اللبنان ّيةّ .
�ضد ّ
كل مكروه .وتعاظم �ش�أن دير مار
حمل «كتاب مار �أنطونيو�س» ،كوقاية ّ
�أنطونيو�س  -قزح ّيا ماد ّياً وروح ّياً ،ح ّتى عرفت الرهبان ّية ب «رهبان ّية قزح ّيا»،
و�شاع القول� :إنّه �إذا خربت ّ
كل �أديار الرهبان ّية وبقي دير قزح ّيا عامراً ،فال خوف
على الرهبان ّية� ،أ ّما �إذا خرب دير قزح ّيا ،فال تقدر الأديار على تعمريه.
مرحلة التنظيم ()1742 -1695
غني ويف�سح يف املجال �أمام نزعتني:
ين ال�رسيا ّ
� ّإن الرتاث الرهبا ّ
أنطاكي ّ
ين ال ّ
التوحد ّية الفرد ّية ،واحلياة الدير ّية ّ
املنظمة .ولكن ّلا عزم امل� ّؤ�س�سون على الرت ّهب
يف لبنان ،كان املنهج التنظيمي قد خبا .ود ّون قراعلي يف مذ ّكراته ما اختربه يف
دير �س ّيدة طامي�ش ،حيث كانت تعي�ش جماعة من ت�سعة رهبان يف ناحية ،وعدد
من الراهبات يف ناحية �أخرى :ال رئي�س ،وال قوانني ،وال التزام بنذورات� ،إ ّال
على �شكل ت�سليم ،فكانوا «�سائرين ب�سذاجة وب�ساطة �صاحلة لل�صاحلني ،وخطرة
لغري ال�صاحلني» .وهذا ما �سبق �أن �شاهده دنديني قبل مئة عام.
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ولكن بني
من هنا ا�ستنتج الباحثون املعا�رصون � ّأن امل� ّؤ�س�سني راموا الإ�صالحّ ،
الإ�صالح والتجديد فرقاً :فقد ي�س ّبب الإ�صالح ان�شقاقا� ،أو ين�شىء بنية �أخرى.
�أ ّما التجديد فيح�صل عاد ًة يف اجل�سم عينه ،وهو �صفة مالزمة للرهبان ّيات الكبرية
التي ع ّمرت قروناً يف الكني�سة .ومل يف�صح امل� ّؤ�س�سون ع ّما كانوا يهدفون �إليه
خالل م�رشوعهم.
الدويهي يف
ين على يد البطريرك ا�سطفان
اتّ�شح امل� ّؤ�س�سون بالإ�سكيم الرهبا ّ
ّ
وتعي هذا التاريخ
دير �س ّيدة ق ّنوبني ،يف العا�رش من ت�رشين الثاين �سنة ّ .1695
ّ
كمحطة ت�أ�سي�س ّية ،وكميعاد لعقد املجامع العا ّمة يف الرهبان ّية .واتّخذ دير مرت
مورا مق ّراً للرئا�سة العا ّمة ،وهناك التحق جربائيل فرحات ب�أترابه ،يف نهاية ال�سنة.
وانربى امل� ّؤ�س�سون ّ
ينظمون حياتهم ،وي�ستوعبون الدعوات الوافدة �إليهم.
حوا رئي�ساً عاماً ( .)1699 - 1695وو�ضع عبد اهلل قراعلي
فانتخبوا جربائيل ّ
قانوناً م�ؤ ّلفاً من اثنني وع�رشين باباً ،اخت�رصها فيما بعد يف خم�سة ع�رش ف�ص ًال.
اخلا�ص و�سل�سلة املدبّرين .وتق ّرر �أن
و�رشعوا يرتبون �أ�س�س املجمع العام واملجمع ّ
يعقد املجمع العام م ّرة ّ
كل ثالث �سنوات .وبانتهائه كانت تنتخب ال�سلطة التي
تعي الر�ؤ�ساء .وبدت �سنة  1698خ�صبة على �صعيد الإجنازات.
ّ
اند�ست التفرقة فيما بينهم .فوقع يف �سنة  1699خالف
ولكن �رسعان ما ّ
حوا �أن تكون ر�سول ّية حم�ضة ،و�أن ينتخب
على حتديد غاية الرهبان ّيةّ � .إنا ارت�أى ّ
الأب العام ملدى احلياة .وقراعلي ،الذي وقف �إىل جانبه غالب ّية الرهبان� ،أرادها
�أن تكون دير ّية ،و�أن تن�رصف �إىل عمل الر�سالة بقدر امل�ستطاع .فانت�رص منطق
مدة �ست جمامع من �سنة
وتبو�أ هذا املركز ّ
عبد اهلل قراعلي ،و�أقيم رئي�ساً عاماًّ ،
حوا فلج�أ،
� 1699إىل �سنة  ،1716موعد ر�سامته �أ�سقفاً على �أبر�ش ّية بريوت� .أ ّما ّ
�أ ّو ًال بايعاز من البطريرك الدويهي� ،إىل دير مرت مورا ،لي� ّؤ�س�س رهبنته .و ّلا مل
ينجح ،رحل �إىل روما بعد حوايل ثالثة �أعوام �سعياً ل�رشاء مطبعة .ولك ّنه ا�ستق ّر
يل ق�ضاءها .و�أخرياً
الكر�سي الر�سو ّ
فيها نهائ ّياً ،ومل يعد �إىل ال�رشق �إ ّال ملهمة ك ّلفه
ّ
عي �أ�سقفاً على كر�سي قرب�ص عام .1723
ّ
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و�سنة �« ،1699ضجر» �أي�ضاً جربائيل فرحات واعتزل الرهبان ّية ،وا�ستقام يف
زغرتا يع ّلم الأوالد ويعظ .ولك ّنه ما لبث �أن عاد اليها �سنة  .1705فخلف قراعلي
يف �إدارة �ش�ؤونها ،زهاء �سبع �سنني متتالية ( )1723 - 1716ف�سا�سها ّ
بكل حكمة
وعي فرحات �أ�سقفاً على �أبر�ش ّية
و�أغناها مب�ؤ ّلفاته وترجماته الروح ّية والأدب ّيةّ .
حلب �سنة .1725
مل يبحث قراعلي وفرحات عن �أجماد كن�س ّية ،بل ت� ّأل ّ
كل منهما لفراقه
الرهبان ّية التي ارتبط بها ارتباطاً �شديداً وراحا يذ ّودان عنها من موقعهما اجلديد.
و�س ّلم قراعلي وفرحات الوديعة الرهبان ّية �إىل �أمناء جديرين من اجليل الثاين،
كانوا قد مت ّر�سوا حتت ا�رشافهما ،على اال�ضطالع بامل�س�ؤول ّية ،وعلى جمابهة
ال�صعاب بعناد وحزم .وبرز ممن عقدوا العزم من اجليل الثاين على اكمال
احللبي .وتعاون الر ّواد واخللفاء
ودي
امل�سرية :ميخائيل ا�سكندر الأهدين وتوما الل ّب ّ
ّ
تعاوناً وثيقاً على ايجاد �صيغة قانون ّية متكاملة ت�ضبط ّ
كل جوانب احلياة الرهبان ّية.
�إ�ضاف ًة �إىل ما خربه امل� ّؤ�س�سون واكت�سبوه من �أناة وواقع ّية وعمق روحان ّية و�سرب
وامل�رشقي وقوانني
ين
�سن القوانني ،الرتاث ال�رسيا ّ
�سيكولوجي ،ا�ستلهموا ،يف ّ
ّ
ّ
الرهبان الكرمل ّيني والآباء الي�سوع ّيني .وكان البطريرك الدويهي قد ث ّبت ثمرة
عواد (� )1733 - 1705سنة
جهدهم �سنة  ،1700وبعده البطريرك يعقوب ّ
 ،1725مدخ ًال على القانون ثالثة ابواب جدد :يف التوا�ضع وال�صرب واملح ّبة
الأخو ّية .و�أخرياً� ،سعى امل�شرتعون �إىل نيل الت�صديق من روما .و�أقنعتهم امل�شاكل
الكبرية ،التي بلبلت الكني�سة املارون ّية ،وطالت الرهبان ّية� ،إبّان بطريرك ّية يعقوب
عواد ،ب�رضورة توفري �ضمانة الكر�سي الر�سو ّ
يل مل�رشوعهم امل�شرتك ف�سافر الأب
ّ
العام ميخائيل ا�سكندر (1735 - 1723؛ � )1742 - 1741إىل روما� ،سنة ،1727
الب�سكنتاوي،
الدب�سي
بايعاز من ال�سمعاينّ .وباال�شرتاك مع الأب يوا�صاف
ّ
ّ
النهائي الذي �أثبته البابا اكلمن�ضو�س
وموافقة جمل�س املدبّرين� ،صيغ القانون
ّ
الثاين ع�رش ( )1740 - 1730برباءة ر�سول ّية يف � 31آذار  ،1732والذي طبع
على نفقة الرهبان ّية باللغتني العرب ّية  -الكر�شون ّية والالتين ّية ،يف مطبعة جممع
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املخت�صة ب�أخو ّية
ن�رش الإميان� ،سنة  ،1735بعنوان« :القوانني والر�سوم الرهبان ّية
ّ
الرهبنة اللبنان ّية» ،ولقّب ب«القانون الأ�سود»ّ .
وظل هذا القانون �ساري املفعول
ح ّتى �سنة ّ ،1938
فحل حم ّله «القانون الأحمر».
املتبحر يف الق�ضايا الكن�س ّية ،وال�صائغ
لقد حافظ املطران ال�سمعاينّ ،العامل ّ
ين
و�ضم اليها هيكل ّية قانون رهبا ّ
الرئي�سي لهذا القانون ،على الثمانية ع�رش باباًّ ،
ّ
ً
غربي حديث ...فاعطى هذا القانون مناعة �أ�صلب للرهبان ّية يف وجه املتحاملني
ّ
عليها ،كما �أ�صبح قاعد ًة ل�سائر الرهبان ّيات ال�رشق ّية ،ومنوذجاً للت�رشيع املاروينّ.
وربا كان قدوة فيما وجب �إ�ضفا�ؤه على الكني�سة املارون ّية؛ ف� ّرسع عقد املجمع
ّ
ين الذي �أتى كجواب على الرغبات املنتظرة التي كان الرهبان اللبنان ّيون قد
اللبنا ّ
اف�صحوا عنها مراراً .فالت�أمت جل�سات هذا املجمع الكبري يف دير �س ّيدة اللويزة
بني �أواخر �أيلول وبداية ت�رشين الأ ّول من �سنة  .1736و�ساهم الرهبان اللبنان ّيون
التنظيمي الد�ؤوب و�ضع
فيه م�ساهم ًة ف ّعال ًة من حيث تكاليفه ونتائجه .فالزخم
ّ
الرهبان ّية يف م�ستوى القرار على �صعيد الكني�سة املارون ّية.
ومنو يف الدعوات والأديار.
وواكب هذه الإجنازات التنظيم ّية ازدهار وانت�شار ّ
وان�سجاماً مع انطالقة الرهبان ّية يف جبل لبنان ،كان قراعلي قد �أطلق عليها� ،سنة
 ،1706ا�سم «الرهبان ّية اللبنان ّية» وما زالت حتمله ح ّتى الآن .ون�ش�أت بني الرهبان ّية
ولبنان عالقة ع�ضو ّية وطيدة �أوثق من ثقة اجلنني بالرحم.
وحتدثنا
وانتظم معظم الرهبان املوارنة يف �سلكها ،و�س ّلموها مقتنياتهم طوعاًّ .
جتدد
مطوالٌ بالأرقام عن �أعباء هذه الرتكة .وانربت الرهبان ّية ّ
روزنامات الأديار ّ
الأديار املتداعية ،وتعلي بنيانها ،وتويف ديونها ،وت�ؤ ّدي �رضائبها ،وتتع ّهد خدمة
�أبناء جوارها.
املتفجرة حيو ّي ًة ان�ضمام �أكرث من ت�سعة �أديار
وكانت ح�صيلة تلك الدينام ّية ّ
اليها ،ف�ض ًال ع ّما ت�س ّلمته يف بدايتها كدير مرت مورا يف الأ ّول من �آب �سنة
ألي�شاع النبي ّ -
 ،1695ودير مار � ّ
ب�شي يف الأول من ني�سان �سنة  .1696ثم
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انت�رشت ّ
لتحط يف ال�شوف ،يف دير مار يوح ّنا  -ر�شميا ،يف �شباط �سنة .1706
وح ّلت يف دير �س ّيدة اللويزة من �أعمال ك�رسوان� ،سنة  .1706وعادت ف�ض ّمت
�سنة  1707دير مار �أنطونيو�س � -سري ،قرب ر�شم ّيا .وت�س ّلمت يف اخلام�س من
أح�ست يف نف�سها بالقدرة الكافية،
متوز �سنة  1708دير مار �أنطونيو�س  -قزح ّيا .و� ّ
ف�أن�ش�أت �سنة  1710ديراً على ا�سم ال�س ّيدة العذراء يف الدريب  -القب ّيات ،وما
ع ّتمت �أن انكف�أت عنه .ثم ت�س ّلمت :دير القّدي�سني بطر�س وبول�س ،كرمي التني
 بيت �شباب ( ،)1712ودير �سيدة طامي�ش ( ،)1727ودير مار اليا�س � -شو ّيا( ،)1728و�أنط�ش طرابل�س ( ،)1734ودير �س ّيدة م�شمو�شة ( ،)1736ودير �س ّيدة
حوقا (.)1737
ين للراهبات
و�أن�ش�أت الرهبان ّية �سنة  1736دير مار اليا�س الرا�س� ،أ ّول دير قانو ّ
اللبنانيات املارون ّيات ،وذلك عم ًال بروح القانون الذي �ألغى الأديار املزدوجة.
ونتجت عن ذلك م�شكلة انتهت عواقبها �سنة  1823بف�ضل حزم البطريرك يو�سف
حبي�ش (.)1845-1823
وامتدت الرهبان ّية �سنة � 1737إىل قرب�ص ّ
وعكا �سعياً �إىل خدمة املوارنة يف
ّ
ً
تلك البالدّ ،ما �س ّبب �رصاعا مع املر�سلني ال ّالتني ،الذين اعتربوا من �صالح ّياتهم
خدمة املوارنة يف تلك الأ�صقاع ،كما يف بريوت وطرابل�س.
عدة عقارات،
ولكي تقوم الرهبان ّية ب�أود �أبنائها وبالتزاماتها ،ا�ست�أجرت ّ
أخ�صها �أرا�ضي البكليك يف عني بقرة ،وقطع يف �سبعل ،ووفت عنها �رضيبة �أهل
� ّ
الذ ّمة �سنة  ،1713كما اقتنت لها مطحنة �أبي علي يف طرابل�س �سنة .1715
التو�سع من املخاطر :فا�سرتجع بع�ض «الناذرين» ممتلكاتهم ،ثم
ومل يخل
ّ
ّ
فقدموها �إىل الرهبان ّية .وا�ستدانت الرهبان ّية ووز ّعت  ،وذلك لأول م ّرة،
عادوا ّ
الدين على الأديرة قدره  18327،30قر�شاً .وتك ّلفت الرئا�سة
ق�سماً من ذلك ّ
وربا مل حت�ص ال�س ّتة الآف قر�ش التي �ساهمت بها
العا ّمة بت�سديد الباقيّ .
ين �ضمن هذه الديون .وقدر الأب
الرهبان ّية اللبنان ّية يف تكاليف املجمع اللبنا ّ
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اللبودي ( )1741-1735فائدتها ب�ستة �آالف قر�ش �سنة  .1739و�أقلق
العام توما
ّ
ّ
هذا املنحى قراعلي ،و�س ّبب مع�ضل ًة ظهرت نتائجها ال�سلب ّية يف املرحلة الالحقة.
وبلغ عدد الرهبان املن�ضوين �إىل الرهبان ّية اللبنان ّية خالل الأربعني �سنة الأوىل
مئتني وع�رشة رهبان.
فف�صلت العباءة كثوب كامل
و ّمت يف هذه املرحلة ت�صميم ّ
الزي الرهباينّّ .
أبر�شي .وحيك الثوب من
دون فتحة من الأمام ،لتتم ّيز عن ج ّبة االكلريو�س ال ّ
ال�صوف لوفرته يف البالد ،ولكونه �أرخ�ص من القطن امل�ستورد .ون�سج اال�سكيم
اللبودي �إىل ان يتتلمذ
الداخلي فمن خام .و�سعى
�أي�ضاً من �صوف� ،أ ّما القمي�ص
ّ
ّ
ين قد
بع�ض الرهبان على احلياكة على يد رهبان مار فرن�سي�س .وكان ال�سمعا ّ
وعده ب�أن ي�سهل له هذه اخلدمة.
العام
وث ّبت �أي�ضاً نظام «الربوتوكول» وك ّر�سه القانون والعرف .فللأب ّ
�أ�سبق ّية على الرهبان كافّة ،وله احلقّ  ،كما الأ�سقف ،يف ارتداء ال�شارات احلرب ّية.
املدبرونّ ،
كل يف رتبته � :أ ّول ،ثان ،ثالث ورابع .ويتبع يف ال�سل�سلة
وي�أتي بعده ّ
رئي�س دير مار يوح ّنا  -ر�شم ّيا ،فرئي�س دير مار �أنطونيو�س  -قزح ّيا  ...ويتد ّرج
ال�سالم الرهباينّ...
باقي الر�ؤ�ساء ح�سب �أقدم ّية النذر
ّ
ون�سقت طريقة ّ
وال�سن ّ
واهتم امل�ؤ�س�سون مب�سائل الروح ،واعتربوها الركيزة يف ا�ستمرار ّية الرهبان ّية.
ّ
فو�ضعوا م�ؤ ّلفات عديدة �أبرزت خ�صو�ص ّيتها ،و�أمنت و�صقلت روحان ّيتها،
و�ساعدت على بناء ال�شخ�ص ّية الرهبان ّية ،وكان لها الأثر البليغ يف احلياة الروح ّية
والفكر ّية لدى ال�شعب املاروينّ ،ولدى بق ّية ال�شعوب يف ال�رشق قاطبة .فنهلت
منها الأجيال الطالعة كما من ينبوع ال ين�ضب ،تدفقّ قدا�س ًة ف�أروى حميطه.
الروحي
ّان غنى هذا الرتاث مل يدر�س بعد كما يجب ،ال على ال�صعيد
ّ
وال على �صعيد تاريخ الآداب والفكر .وقد �سها عنه من �أخذ ب�رضوب الت�أريخ
التقليد ّية .ونحن ،وان ك ّنا ندرك �أهمية هذا املو�ضوع ،ونعتربه جزءاً من �صميم
تاريخ الرهبان ّية املجيد ،نكتفي هنا ب�أن ن�شري اليه ببع�ض القرائن ،واعدين ب�أن نوف ّيه
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حقّه يف درا�سة منف�صلة .كما �أنّنا لن ّ
نتطرق �إىل التن�شئة و�إىل الأطر التي حتميها،
مع �أنها ّ
حد ذاتها.
ت�شكل �أي�ضاً ق�ض ّية يف ّ
فروحان ّية الرهبان ّية تتج ّلى يف املمار�سات التق�شف ّية ،والتمارين العقل ّية ،ويف ما
كتبه امل�ؤ�س�سون ،وقر�أه وتربّى عليه الناذرون.
ين يف
� ّأت قراعلي تف�سري القوانني �سنة  .1721وعرف م�ؤ ّلفه بـ «امل�صباح الرهبا ّ
�رشح القانون اللبناينّ» .و�شاع ا�ستعماله يف ّ
كل الأديرة اللبنان ّية ،ويف الأ�صقاع
أخ�صها ن�سخة دير مار �أنطونيو�س
ال�رشق � -أو�سط ّية ،حيث توجد منه ّ
عدة ن�سخّ � ،
يف روما بيد امل�ؤ ّلف �سنة  ،1721وخمطوط مطران ّية حلب املارون ّية رقم� 440سنة
ين يف بريوت ،يف مطابع
 .1727وقد طبعه الأب جرج�س موراين
احللبي اللبنا ّ
ّ
�سميا� ،سنة ّ .1956
ف�شكل هذا الكتاب ،مب�صادره املتنو ّعة وم�ضامينه الغزيرة،
اليومي للرهبان ،بعد االجنيل .وذاعت منظومات وافراميات قراعلي يف
اخلبز
ّ
ين فقبلها وتو ّلع
وم�ست اح�سا�س ال�شعب الروحا ّ
الكنائ�س والأديار �سنة ّ .1727
بها .ولك ّنها ما ع ّتمت �أن �أثارت جد ًال ،اذ اعتربتها «الرتاتب ّية» املارون ّية م�ستحدثة
ودخيلة على الطقو�س والعبادات املارون ّية.
�سدة �أبر�شية بريوت� ،أدقّ مركز ،يف زمن ما زال فيه �أبناء
تبو�أ قراعلي ّ
و ّلا ّ
مارون �أهل جبال� ،أ ّلف كتاب «خمت�رص ال�رشيعة»� ،ض ّمنه اثنني وثالثني ف�ص ًال.
و�أوجد له �شقيقاً دعاه «فقه فتاوى اللبناينّ» .وقد ا�ضطلع قراعلي بهذه امل ّهمة
نزو ًال عند رغبة ال�سلطة الكن�س ّية املارون ّية التي عمدت ،منذ القرون الو�سطى،
ّ
وت�شكل هذه امل�ص ّنفات �أكمل جمموعة
�إىل �أن توفّر لها الأ�س�س اال�شرتاع ّية.
يف ع�رصها ،اذ حتتوي على زبدة القوانني ،منذ عهد الرومان ،وتيودو�سيو�س
ويو�ستنيانو�س ،مروراً بالعرب.
املدبرين،
ولو �أ�ضفنا �إىل جمموعة قراعلي مق ّررات املجامع العا ّمة ،وجمال�س ّ
وحزم احلجج والعقود من وقف و�رشاكة وغريهاّ ،
حقوقي،
لتكون لدينا ر�صيد
ّ
واقت�صادي ندر مثيله ،وق ّلما حازته م� ّؤ�س�سة .يعرث الباحث على
اجتماعي،
ّ
ّ
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خمطوطات هذين امل�ؤ ّلفني يف �أر�شيف بكركي ،و�أقدمها يعود �إىل �سنة .1734
ون�رش بطر�س غالب �أجزاء من «املخت�رص» يف «املج ّلة البطريركية» يف العددين
5و � 6سنة  1930و�سنة  ،1931ون�رشه بول�س م�سعد كام ًال �سنة ّ .1959
فظل «فقه
فتاوى اللبناين» خمطوطاً.
فتفوق يف ميادين عديدة ،وتزاحمت
�أ ّما جربائيل فرحاتّ ،ند قراعليّ ،
م�ؤلفاته يف ال�صدور ،و�أقدمها:
الد ّر ّية» ،كتبه يف دير مار �ألي�شاع النبي ّ -
ب�شي �سنة .1706
 «املث ّلثات ُّ كتاب «ا ُخل َطب البيع ّية»� ،سنة .1707عدة طبعات.
 «ديوان فرحات» ق ّمة ال�صناعة الأدب ّية والعلم ،وقد عرف ّامل�سيحي»� ،أ ّلفه عندما كان رئي�ساً عاماً.
 كتاب «الكمالّ
«الإعراب عن لغة الأعراب» ،يرقى �إىل �سنة  ،1723وتوجد منه ن�سخة يف
مكتبة كني�سة القيامة يف القد�س ،ون�سختان يف املكتبة الوطن ّية يف باري�س حتمل
الأرقام ) Par ar.(4279,4280وقد طبعه ر�شيد الدحداح يف مر�سيليا �سنة
 ،1849بعد �أن زاد عليه و�س ّماه�« :أحكام باب الإعراب عن لغة الأعراب».
القدي�سني» رتّبه �سنة .1724
«�سنك�سار ّ
«بلوغ الأرب يف علم الأدب» ،ي�ستعر�ض فيه فرحات �أنواع اجلنا�س والبديع،
ومنه ن�سخة ّ
بخط امل�ؤ ّلف يف مكتبة �أبر�شية حلب املارون ّية ،ون�سخة �أخرى يف
املكتبة الربيطان ّية )( British Libraryحتت رقم ) ar.chr 34 (1699وحقّقت
انعام ّفوال الق�سم الأول منه وهو علم اجلنا�س� .أ�صدرته دار امل�رشق ببريوت �سنة
� 1990ضمن �سل�سلة «ن�صو�ص ودرو�س».
و«بحث املطالب يف علم العرب ّية» ،م�ستند ّ
كل تلميذ يف ال�رصف والنحو
املدر�سي املعتمد يف لبنان لفرتة طويلة ،وتك ّررت
والقواعد العرب ّية� ،أ�صبح الكتاب
ّ
طباعته حتى يومنا.
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واللغوية،
�أتت ت�آليف فرحات بفائدة مزدوجة :جودة يف الفنون الأدب ّية
ّ
املقد�س» ومن تعاليم �آباء الكني�سة.
ديني� ،إذ ا�شتقّ امثلته من « الكتاب ّ
وتثقيف ّ
ؤ�س�سون روحان ّية الرهبان ّية .ف�أ�س�سوا �رشكة �أخو ّية مار �أنطونيو�س
وع ّمق امل� ّ
�سنة  ،1725وطبعوا كتابه �سنة  .1727وقد �سبق �أن �أ�رشنا �إىل ت�أثري مار �أنطونيو�س
ال�صوم ودورة الأعياد.
يف التقوى ال�شعبية .ورتّبوا �أوقات ّ
وط ّعموا الروحان ّية ال�رشق ّية بعنا�رص من العبادة الغرب ّية ،وهو �أمر اعتادوا عليه
مذ كانوا بعد يف حلب .فدخلوا يف �رشكة الورد ّية �سنة  ،1727والحقاً يف �أخوية
املقد�س «بطالة» يف الرهبان ّية .و�أخذوا
ثوب �س ّيدة الكرمل .وجعلوا عيد القربان ّ
يحتفلون بتذكار الآالم م�ساء ّ
كل جمعة من ال�صوم ابتدا ًء من �سنة .1743
الذهبي الأ ّول.
كانت هذه بع�ض معامل املرحلة الأوىل التي دعيت بالع�رص
ّ
مرحلة ال�صعوبات ()1770 - 1742
ما �إن توارى وجه امل� ّؤ�س�سني  -فرحات �سنة  ،1732وقراعلي �سنة - 1742
ودي �إىل روما ،ليدافع عن نف�سه حيال
ح ّتى ا�ستدعى الأب العام ال�سابق توما الل ّب ّ
�ضده .ون�شب خالف خطري يف الرهبان ّية �سنة  .1742دام هذا النزاع
تهم ّقدمت ّ
ربع قرن ون ّيفاً ،و�أ ّدى �إىل �شطر الرهبان ّية �إىل �شطرين �سنة  :1768الرهبان ّية اللبنان ّية
املارون ّية (البلد ّية) ،والرهبان ّية اللبنان ّية احللب ّية.
در�س امل�ؤ ّرخون هذه الفرتة-املحنة ،ون�رشوا الكثري من الوثائق املتع ّلقة بها،
وتباينت �آرا�ؤهم يف تقوميها .ك ّر�س لها الأب لوي�س بليبل اجلزء الثاين من تاريخه،
وخ�ص�ص لها الأباتي بطر�س فهد اجلزء الرابع من جمموعته.
ّ
ونعتقد � ّأن هذا النزاع قد هزّ الرهبان ّية والكني�سة املارون ّية وجبل لبنان .لك ّنه
دخل التاريخ ،وعلق باملا�ضي.
عرفت الرهبان ّية اللبنان ّية ،نتيجة لهذا ال�رصاع� ،سلطتني متوازيتني ،وذاك
عدة يف �سبيل ال�صلح
ابتداء من كانون الأ ّول �سنة  .1744وجرت حماوالت ّ
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ومتتني ال ّلحمة ،ولك ّنها باءت ك ّلها بالف�شل �سنة  .1748وتك ّر�س االنق�سام �سنة
 .1753واعرتف به البطريرك يو�سف ا�سطفان (� )1793 - 1766سنة ،1768
و�أق ّره احلرب الأعظم اكليمن�ضو�س الرابع ع�رش ( )1774 - 1769برباءة حتمل
تاريخ ّ 19متوز .1770
وبلغ عدد الرهبان اللبنان ّيني ،زمن الق�سمة ،مئة وت�سعني راهباً ،بينهم راهب
واحد من حلب ،وعدد رهبان الفئة احللب ّية واحداً و�ستني راهباً ،بينهم خم�سة
رهبان من لبنان .واملالحظ � ّأن معظم الأديرة التي ت�س ّلمتها الرهبان ّية يف �أثناء
احتدام النزاع ،مثل دير مار ميخائيل  -بنابيل �سنة  ،1756ودير مار جرج�س -
خ�ص�صت
الناعمة �سنة  ،1757ودير مار مو�سى احلب�شي  -الد ّوار �سنة ّ ،1757
للرهبان ّية اللبنان ّية البلد ّية.
وكان الأمري يو�سف �شهاب قد �أوكل� ،سنة  ،1766مب�سعى مدبّر ّية ال�شيخني
�سعد اخلوري و�سمعان البيطار� ،أمر تدبري الأديرة وممتلكاتها ،يف مناطق جبيل
والبرتون� ،إىل الرهبان ّية اللبنان ّية البلد ّية .فنه�ضت الرهبان ّية بهذه امل�س�ؤول ّية خري
وامل�سيحي يف تلك املناطق .وا�ستفادت خزينة
ين
نهو�ض .فتعزّ ز الوجود الرهبا ّ
ّ
الإمارة ال�شهاب ّية من �إيرادات ال�رضائب على تلك املمتلكات.
مرحلة من ّو وازدهار ()1732 - 1770
املارونية عنها ب�رسعة �آثار عناء فرتة الق�سمة
اللبنانية
الرهبانية
ونف�ضت
ّ
ّ
ّ
امتد حوايل اثنتني و�ستني �سنة ،من الثلث
املربحة .ودخلت ع�رصاً جديداً ّ
الأخري من القرن الثامن ع�رش ح ّتى الثلث الأ ّول من القرن التا�سع ع�رش .الت�أم
ؤولية الأوىل
يف هذه احلقبة حوايل ع�رشين جممعاً عاماً ،وفيها ّ
ن�صب يف امل�س� ّ
دينامية عهد البداية ،وا�سرتجعت
الرهبانية
�أجدر الرهبان �إدارة .فا�ستعادت
ّ
ّ
إقليمية،
الطليعي يف تنظيم الكني�سة
دروها
املارونية� ،إذ �شاركت يف املجامع ال ّ
ّ
ّ
التي ّثبتت املجمع اللبناين ( ،)1736و�أنهت روا�سب م�شكلة الراهبة
«هند ّية»(.)1798 - 1720
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وا�ست�ضافت الرهبان ّية �أع�ضاء جممع ميفوق ،الذي عقد يف �أحد �أديرتها،
يف ّمتوز �سنة  ،1780وحت ّملت م�صاريف كلفته .وغدت الرهبان ّية مرجع ثقة
الكن�سي املاروينّ ،فا�ست�شار الكاردينال انطون ّللي الأب العام مرق�س
يف ال�ش�أن
ّ
الكفاعي عن ح�سن ا�ستعدادات البطريرك يو�سف ا�سطفان ،وذلك �سنة
احلداد
ّ
ّ
 .1783و�أقدم البطريرك يو�سف ا�سطفان نف�سه على �إ�رشاك الرهبان ّية يف تدبري
الكن�سي الذي عقد
الكني�سة املارون ّية �سنة  .1784وا�شرتكت الرهبان ّية يف املجمع
ّ
بقوة يف جممع بكركي املنعقد
يف وطى اجلوز ،يف �أيلول �سنة  .1786ومتثّلت ّ
يف  13كانون الأ ّول � ،1790إذ ح�رضه �إىل جانب الأب العام عمانوئيل اجلم ّيل
(1793 - 1790؛ 1799- 1796؛ 1805-1802؛  )1810 - 1808املدبّرون:
النجار ،وعمانوئيل الر�شماوي ممث ًال �أي�ضاً مطران
مرق�س
الكفاعي ،ونعمة اهلل ّ
ّ
حلب .وتق ّررت ،يف هذا املجمع ،رتبة الأب العام يف «الرتاتب ّية» املارون ّية ،وهي
�أن ّ
تخ�ص البطريرك ّية
يحتل املكانة الأوىل بعد الأ�ساقفة .وكانت الرهبان ّية اللبنان ّية ّ
املارون ّية بكم ّية من النقود تدعى «جمعو ًال �أو معاليم» تت� ّرصف بها البطريرك ّية وفق
احتياجاتها .وقد ت�صاعد املبلغ عرب ال�سنني.
طمحت الرهبان ّية اللبنان ّية ،من ج ّراء م�شاركتها الف ّعالة يف املجامع الإقليم ّية،
تن�سق مع البطاركة والأ�ساقفة املوارنة �سبل الر�سالة من خالل اخلدمات
�إىل ان ّ
الرعائ ّية والتعليم يف املدار�س .فوفّقت �إجما ًال يف تذليل العقبات التي ن�صبت يف
والقدي�سة تقال  -املروج .واكت�سبت حقّ
وجهها ،ال �س ّيما يف كنائ�س منطقة جبيل ّ
و�ص َبت �إىل �أن تقيم
منح الغفرانات ،والتوزيع
ّ
احل�رصي لكتب مار �أنطونيو�سَ .
�أ�سقفاً من بني �صفوفها لري�سم كهنتها على مذابحها فلم تفلح.
�شهدت هذه احلقبة �أي�ضاً ن�شاطاً مطبع ّياً ،لك ّنه انح�رص يف االهتمام بالكتب
الطق�س ّية التي يحتاج �إليها الرهبان يف �صلواتهم اليوم ّية .واقتنت الرهبان ّية،
احلب�شي  -الد ّوارّ ،ثم نقلتها �إىل
كعادتها ،مطبع ًة لها و�ضعتها يف دير مار مو�سى
ّ
دير مار �أنطونيو�س  -قزح ّيا يف �أوائل القرن التا�سع ع�رش .و�أنفقت على �صيانتها
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تف ّ
بكل االحتياجات يف لبنان ،ل ّأن و�سائل
لكن هذه املطبعة مل ِ
وجتهيزهاّ ،
تتطور �إ ّال يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش.
الطباعة بقيت تقليد ّية ،ومل ّ
فا�ستم ّر ن�سخ الكتب الروح ّية واالعتماد على مطبعة «جممع انت�شار الإميان» ،يف
ا�ستخراج الكم ّيات الكبرية .فطبعت «ال�شب ّية» ،وهي فر�ض الرهبان الإخوة يف
إلهي» يف مطبعة دير
روما �سنة  .1781وطبعت «ال�شحيمة» و «خدمة ّ
القدا�س ال ّ
القدا�س» للم ّرة الأوىل يف
مار مو�سى
احلب�شي �سنة  .1789و ّمتت طباعة «نوافري ّ
ّ
دير مار �أنطونيو�س  -قزح ّيا �سنة  ،1816و�أعاد طبعها املطران يو�سف الدب�س،
وجتدد طبع «ال�شحيمة» يف روما
�أ�سقف بريوت ،يف نهاية القرن التا�سع ع�رشّ .
حيث �أر�سل الأب �أثنا�سيو�س ال�شموتي بني �سنتي  1828و .1830و�أ�رشف الأ�ستاذ
م ّتى �شهوان على تنقيحها ،و�ساهم اخلواجه غنطو�س كوبا يف تكاليفها .واقت�رص
�أي�ضاً ن�شاط الت�أليف على بع�ض امل�ص ّنفات الثانو ّية التي ال ت�ستحق �أن تذكر يف
مقارنتها مع �أعمال العهد الأ ّول.
تقدماً ملحوظاً يف
النمو
االقت�صادي فقد حقّقت الرهبان ّية ّ
ّ
�أ ّما على �صعيد ّ
الذهبي الثاينّ .
فوطدت ح�ضورها يف مراكزها
هذه الفرتة التي �س ّميت بالع�رص
ّ
ال�سابقة ،وانت�رشت يف مناطق جديدة مل تعهدها �سابقاً .وهذا موجز لإن�شاءاتها
يف جبل لبنان:
ا�ست�أجرت قطعة �أر�ض يف جبل طورا من �آل ُّبره ،م�شايخ كفرحونة� ،سنة
 ،1771وا�ستملكت اجلبل الحقاً ،و�ض ّمته �إىل دير �س ّيدة م�شمو�شة.
و�رشعت يف بناء كني�سة مار يو�سف  -ب�سكنتا �سنة .1771
ونفذت الرهبان ّية �إىل مناطق جديدة ،خ�صو�صاً يف زحلة ،حيث وهبها �أمراء
�آل �أبي اللمع� ،إقطاع ّيو املنطقة ،قطعة �أر�ض ليبنوا عليها �أنط�شاً ،وي�ش ّيدوا كني�سة
يخدمون فيها الف ّالحني� ،رشكاءهم ،وذلك �سنة .1771
ودخلت مع �آل حمادة يف �رشاكة ال�شل�ش يف مزرعة كفر�ش ّللي قرب ميفوق
�سنة .1772
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و�أن�ش�أت دير مار عبدا  -معاد �سنة  ،1773وابتنت فيه مدر�سة يف ال�سنة التالية.
وا�شرتت ن�صف �أرا�ضي مار �شينا  -كفرزينا من م�شايخ �آل ال�ضاهر �سنة .1781
وا�ست�أجرت من ال�شيخ غندور اخلوري ن�صف �أرا�ضي املجيدل يف الكورة،
و�ض ّمتها �إىل دير مار اليا�س  -الرا�س �سنة .1781
و�ض ّمنت يف ال�سنة نف�سها من الأمري علي �شهاب �أرا�ضي يف ب�رصما ،و�أ ّدت
عنها ال�رضائب.
وت�س ّلمت ،من �آل الأ�شقر ب�صفة وقف ،دير مار �أنطونيو�س النبع  -بيت �شباب
�سنة .1785
وا�شرتت ،من ال�شيخ حم�سن كنعان نكد� ،أر�ض ال�سليخ قرب دير مار جرج�س
 الناعمة �سنة  .1786وا�ستملكت للدير نف�سه ن�صف ّجل البحر �سنة .1801
وت�س ّلمت من الأمري يو�سف �شهاب وقف ّية يف وادي �شحرور ،لتقيم فيها مدر�سة
ل�صالح �أوالد ال�رشكاء �سنة .1788
القدي�سة تقال  -املروج �سنة .1792
وت�س ّلمت كني�سة ّ
وت�س ّلمت وقفاً من �آل غ�صوب يف بيت ال�ش ّعار والفريكة �سنة .1800
وت�س ّلمت وقف ّية �سوزان جرمان يف ع�شا�ش �سنة � ،1805س ّببت لها متاعب
ودعاوى انتهت حب ّياً �سنة .1832
وت�س ّلمت وقف ّية يف بان ،لتقيم فيها مدر�سة �سنة .1806
ال�شهابي �سنة  ،1811للأب العام �إغناطيو�س
ووهب الأمري ب�شري الثاين
ّ
بليبل ( ،)1832 - 1811قطعة �أر�ض يف مع ّلقة زحلة لبناء �أنط�ش وكني�سة خلدمة
الف ّالحني .ولك ّنه �ص ّعب �رشوط الوقف ّية ،ومنع الرهبان من ا�ستخدام �رشكائه
وحيواناتهم يف عمل �أرا�ضيهم.
امل�سيحي يف �سهل البقاع
� ّإن متركز الرهبان ّية يف هذه النقاط ّقوى الوجود
ّ
وم�شارفه ،وو ّثق �صالت هذه املناطق بجبل لبنان.
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و� ّأ�س�ست دير مار مارون  -ع ّنايا ابتدا ًء من �سنة  ،1814و�ض ّمت �إليه �أرا�ضي
ا�شرتتها يف كفربعال.
وكثّفت الرهبان ّية �أي�ضاً ح�ضورها يف �أعايل منطقة جبيل .فت�س ّلمت �سنة
القدي�سني �رسكي�س وباخو�س  -قرطبا ،حيث ق�صدت �إن�شاء مدر�سة
 1815وقف ّية ّ
للأهايل.
وا�شرتت عودة يف عجلتون �سنة � ،1818س ّببت لها �أي�ضاً بع�ض املتاعب.
وا�ستملكت ،بوا�سطة الأمري ب�شري الثاين ،ق�سماً من �أرا�ضي حمى اللقلوق،
واهتم الأب العام �إغناطيو�س بليبل
ُ�ض ّم �إىل دير �س ّيدة ميفوق ،وذلك �سنة ّ .1827
امل�سيحي �أي�ضاً يف هذه املناطق.
�شخ�ص ّياً بهذه امل�شاريع ،فعزّ ز ال�ش�أن
ّ
و�أن�ش�أت مدر�سة يف ر�أ�س املنت �سنة  ،1831وتخ ّلت عنها �سنة � ،1898إثر
نزوح الأمراء �آل �أبي اللمع عن املح ّلة.
املدة .فالتهموا
و�ضايق والة املنطقة العثمان ّيون الإمارة ال�شهاب ّية طوال هذه ّ
الغالل ،وابتزّ وا الأموال ،و�أهلكوا النفو�س ،وا�ست�أثروا بخريات اجلبل الذي غدا
ميت�صون موارده على هواهم دون �شفقة �أو رحمة
مو�ضع ح�سدهم وج�شعهمّ ،
بالعباد والبالد .وطغى اجلزّ ار وبغى ح ّتى انغرزت جتاوزاته يف الذاكرة.
وترامى ّ
احلكام والإقطاع ّيون على الرهبان ّية لتح�صيل الأموال الأمري ّية،
فناءت حتت ثقل ال�رضائب ،فطالبت مراراً ب�إعادة �إجراء «الدميو�س» لرفع الظلم
والإجحاف .و»الدميو�س» هو نوع من م�سح الأرا�ضي يقوم على حتديدها
وتخمني غ ّالتها ،ويربمج جدول ال�رضائب تبعاً لهذه العمل ّية القيا�س ّية .ونورد
بع�ض الأمثلة عن م�سرية دورة امل�ساحة واملال خالل هذه العقبة:
ال�شهابي جلن ًة م�سحت �أرا�ضي دير مار �أنطونيو�س  -قزح ّيا
عي الأمري يو�سف
ّ
ّ
�سنة  .1787وفر�ض الأمري ب�شري على الرهبان ّية ثالثني كي�ساً من ال�رضائب �سنة
تو�سط لديه الأب العام عمانوئيل اجلم ّيل.
 .1791وخ ّف�ضها �إىل ن�صفها بعد �أن ّ
وق ّرر جممع املدبّرين توزيعها على الأديرة .و�أجرى الأمراء� ،أوالد الأمري يو�سف
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القدي�سني قربيانو�س ويو�ستينا  -كفيفان ومار
�شهاب ،الدميو�س على �أرا�ضي دير ّ
اليا�س  -الرا�س �سنة  .1802وفر�ض الأمري ب�شري الثاين �رضائب باهظة على �أمالك
عدلها بطلب من الأب العام
الرهبان ّية يف بالد جبيل والبرتون �سنة ّ ،1812ثم ّ
ً
وجدد الأمري ب�شري الثاين دميو�س �أديرة الزاوية نزوال عند رغبة
�إغناطيو�س بليبلّ .
الأب العام بليبل ،وذلك لرفع ا َحليف عن الرهبان ّية.
�أ ّدت الرهبان ّية ال�رضائب طوعاً .وغالب ّا ما دفعتها عن �رشكائها وعن الفقراء.
واعتربت ذلك واجباً وطن ّياً �ساهم يف ا�ستقرار الإمارة ال�شهاب ّية و�رشع ّيتها ،ويف
ا�ستقالل جبل لبنان حيث ترعرت .وللأب العام �إغناطيو�س بليبل ،الذي تر�أّ�س
الرهبان ّية حو�إىل �سبعة جمامع� ،أي اثنتني وع�رشين �سنة تقريباً ،ف�ضل كبري يف
ال�شهابي.
بلورة هذا الوعي .وقد ربطته �صداقة متينة مع الأمري ب�شري الثاين
ّ
ولكن الأمري �أميناً ،جنل الأمري ب�شري ،انقلب على الأب العام الذي رف�ض �أن
ّ
�ضده فئة من الرهبان كانت تذ ّمرت
يقر�ضه ثمن مزرعة جمدل العاقورة .و�أ ّلب ّ
من احلكم الطويل الذي كبت املعار�ضة .وملا الت�أم املجمع العام يف دير �س ّيدة
جتدد لبليبل ،ان�سحبت الأقل ّية
طامي�ش �سنة  ،1832و�أو�شكت غالب ّية الرهبان �أن ّ
وتو�سطت البطريرك ّية املارون ّية بني
�إىل دير مار يو�سف  -الربج ،حيث اعت�صمتّ .
الفئتني .فتنازل بليبل عن الرئا�سة العا ّمة ،حتا�شياً ل ّأي انق�سام ممكن يف الرهبان ّية.
وانتخب مبارك حليحل (� )1835 - 1832أبا عا ّماً ّ
كحل و�سط.
وهكذا انتهت هذه احلقبة ،وخ ّلفت روا�سب �ستتفاعل يف ال�سنني املقبلة.
مرحلة التح ّوالت ()1913 - 1832
جداً قرابة �إحدى وثمانني �سنة ،قاد الرهبان ّية
امتدت هذه احلقبة امل�ضطربة ّ
ّ
�سدة الرئا�سة العا ّمة لأكرث من عهد� ،إ ّما
فيها ثمانية ع�رش �أباً عا ّماً� ،شغل بع�ضهم ّ
مدة رئا�سته ب�سبب املر�ض �أو الوفاة.
انتخاباً و�إ ّما تعييناً .ومل يكمل بع�ضهم الآخر ّ
وتخ ّللت هذه العهود نيابة عا ّمة واحدة تق ّلدها الأب يوا�صاف العني�سي اجلاجي
(.)1891 - 1889
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بلغ عدد الرهبان يف بداية هذه احلقبة� ،أي �سنة  ،1834خم�سمائة وثالثة
و�سبعني راهباً ،منهم مئتان و�أحد ع�رش كاهناً ،وثالثمائة وثالثة ع�رش �أخاً ،وت�سعة
القدي�سني قربيانو�س ويو�ستينا  -كفيفان ودير مار مارون
و�أربعون دار�ساً يف دير ّ
 بري�سنني.وبلغ عددهم �سنة  1908ت�سعمائة راهب ،منهم �سبعمائة كاهن ومئتا �أخ .وكان
ّ
م�ستهل عهد الأب العام مرتينو�س �سابا
قد تو ّقف قبول الرت ّهب يف الإبتداء ،يف
الكر�سي الر�سو ّ
يل الذي عاد عن قراره
الغو�سطاوي ( ،)1889 - 1875ب�أمر من
ّ
ّ
�سنة  ،1884فح�رص قبول طالبي الرت ّهب بدير مار جرج�س  -الناعمة فقط.
ون�ش�أ يف هذه املرحلة العديد من الأديار واملراكز واملدار�س ،ف�صل معظمها
و�سنبي ذلك الحقاً.
عن �أمالك قدمية للرهبان ّية.
ّ
وتاريخ هذه احلقبة مل يكتب بعد .فقد تو ّقف الأب لوي�س بليبل ،م�ؤ ّرخ
«ق�صة
الرهبان ّية ،عند �سنة ّ .1832
وقدم عنها الأب مارون كرم يف م�ؤ ّلفيهّ :
امللك ّية» ،و»رهبان �ضيعتنا» ،بع�ض ال�رشوحات واملعطيات العا ّمة «اخلام» بدون
تطور مو�ضوعاته.
�أن يح ّلل ّ
ويبي جمرى ّ
ونورد باقت�ضاب بع�ض العوامل اخلارج ّية والداخل ّية التي تفاعلت يف جمتمعنا،
ّ
واالقت�صادي والثقا ّ
يف ،و�أ ّدت �إىل
ال�سيا�سي
ففككت الأطر التقليد ّية على ال�صعيد
ّ
ّ
ين كما يف التاريخ الرهباينّ.
حتو ًال يف التارخ اللبنا ّ
ما دعوناه ّ
وقو�ضت
فعلى ال�صعيد
ال�سيا�سي ّ
تفجرت ال�رصاعات الأوروب ّية يف مناطقناّ ،
ّ
�أ�س�س الإمارة ال�شهاب ّية ،وع ّمت حالة من الفو�ضى وال�ضياع .وبعد ان�سحاب
امل�رصيني من جبل لبنان �سنة ّ � ،1840أججت الدول العظمى ال�صدامات الطائف ّية
الدامية التي اندلعت بني الدروز واملوارنة يف ال�سنوات 1845 ،1841 :و.1860
ين
أخ�صها احلكم العثما ّ
ورتّبت هذه الدول جلبل لبنان �أنظم ًة �سيا�س ّي ًة هزيلةّ � ،
الع�سكري املبا�رش ،والقائمقام ّيتان ،ونظام �شكيب �أفنديّ .ثم ا�ستبدلت به �سنة
ّ
 1861نظام املت� ّرصف ّية الذي حظي نوعاً ما بقبول اللبنان ّيني.
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عانت الرهبان ّية �آالماً م ّربحة ب�سبب تلك الأزمات ،فزهقت �أرواح �ستة وثالثني
راهباً من �أبنائها ،وتك ّبدت خ�سائر فادحة يف ممتلكاتها قي�ست مبئات الآالف من
القرو�ش ،ونهبت معظم �أديارها ،ودم ّرت يف املنت وال�شوف.
وعاد الرهبان ومللموا جراحهم ،وا�ستجمعوا ذخر احلياة الرهبان ّية ،وع ّمروا،
ب�صرب وعناد وجلدّ ،
كل ما تخ ّرب� ،ض ّناً منهم بر�سالتهم ،و�شهادة الحرتام العي�ش
امل�شرتك الأ�صيل يف اجلبل.
االقت�صادي ،فقد اجتاحت الثورة ال�صناع ّية مناطقنا ابتدا ًء
�أ ّما على ال�صعيد
ّ
التجاري العامل ّية .فغرقت الأ�سواق
من �سنة  ،1830وربطتها ب�شبكة التبادل
ّ
وحددت
املحل ّية بال�سلع الأوروبية املتنوعة ،وتزعزعت �أ�س�س االقت�صاد
الريفيّ .
ّ
املعاهدات التجار ّية ،التي عقدت بني الدول العظمى وال�سلطنة العثمان ّية �سنة
االقت�صادي .وفر�ضت ر�سوماً على النقل
 1838و�سنة � ،1861سبل التبادل
ّ
واجلمارك ال تتنا�سب هي وامكانيات القوى املحل ّية املنتجة و�أ�سعار انتاجها.
ما�سة �إىل التعامل
وتعاظم حجم التبادل
ّ
التجاري على م ّر ال�سنني .وو ّلد حاجة ّ
بالنقود .و�سعى خمتلف النا�س �إىل توفري املال ،تلبي ًة لرغائب منط املعي�شة اجلديد،
وت�أدية» لل�رضائب.
وخ�ضع الرهبان ق�رساً لهذه املعطيات اجلديدة .واجتهدوا ك�سائر اللبنانيني يف
يطوروا قطاع زراعة �شجر التوت ،وتربية دود القّز ،الذي ان�سجمت موا�سمه
�أن ّ
مع مقت�ضيات ال�سوق يف تلك الأ ّيام .وهكذا ،ا�ستطاعوا �أن ي�ؤم ّنوا ال�سيولة التي
ول�سد الديون ،ولدفع ال�رضائب .وحاولوا ،قدر
كانت تعوزهم ملتط ّلبات املعي�شةّ ،
يحدوا من �رسعة عطب هذا القطاع الذي تع ّر�ض مراراً للأمرا�ض
االمكان� ،أن ّ
ولتقلبات عوامل ال�سيا�سة واالقت�صاد .وا�ضطروا ،يف نهاية القرن التا�سع ع�رش،
�إىل �رشاء بذر دود القّز مبا�رشة من فرن�ساّ .
وظل مو�سم احلرير لديهم �أهم مورد
اقت�صادي ،ح ّتى ان ارا�ضيهم ال�صاحلة للزراعة قي�ست م�ساحتها مبعيار ك ّمية
ّ
الدراهم املخّ �ص�صة لغر�س ا�شجار التوت .و�رضبت ال�سلطات العثمان ّية احل�صار
على اجلبل ،قبيل احلرب العاملية الأوىل ،فخنقت املنتج واالنتاج .و ّلا انق�ضت
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احلرب ح ّلت ّ
متنوعة كالت ّفاح وباقي الأ�شجار
حمل التوت زراعات �أخرى ّ
املثمرة .وبقيت كرخانات احلرير تعمل ببطء ،وت�شهد ملا�ض ب ّراق ح ّتى ال�ستينات
من القرن الع�رشين ،ثم اندثرت.
وظهرت ،قبيل الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش ،طبقة اجتماع ّية جديدة
ت�ألفت من املقاولني وال�سما�رسة ( (Commis et Courtiersه�ؤالء �ضبطوا موا�سم
احلرير ،وا�ستفادوا من تقهقر الطبقة الأر�ستقراط ّية ،ومن تهافت الطبقة املنتجة
عليهم لت�رصيف انتاجها .فحقّق �أولئك �أرباحاً هائلة ،واكت�سبوا مكانة اجتماعية
مرموقة .ف ّعول الرهبان على بع�ضهم يف ت�رصيف موا�سم انتاج حريرهم.
وقد ح ّررت الرهبان ّية جزءاً من قواها الفاعلة ،ابتدا ًء من الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�رش .وتك ّر�ست هذه القوى لعمل الر�سالة عرب التعليم يف املدار�س
واخلدمة الرعائية ،الأمر الذي جعل الرهبان ّية تعتمد �أكرث ف�أكرث على م�ساعدين من
غري �أبنائها لقيام �أرا�ضيها .وكان ه�ؤالء امل�ساعدون ا ّما �رشكاء وا ّما ع ّما ًال مو�سمني.
فا�شتدت الأزمة االقت�صاد ّية ،وت�صاعد تكلفة املعي�شة ،ف�أجرب امل�ساعدون على �أن
و�شحت اليد العاملة االحتياط ّية .و�ساهمت ق ّلة الع ّمال
يه ّتموا با�شغالهم ّ
اخلا�صةّ ،
يف ارتفاع الأجور .وارتفعت فع ًال �أجرة العامل من ن�صف قر�ش ،يف الن�صف
الأول من القرن التا�سع ع�رش� ،إىل قر�شني يف نهايته .و�س ّبب ت�صاعد الأجور
ارتباكاً اقت�صادياً خانقاً ك ّلف الرهبان ّية باهظاً .ووقعت �أكرب الأديار ،مثل دير مار
�أنطونيو�س  -قزح ّيا ودير �س ّيدة م�شمو�شة ،حتت عجز ما ّ
يل ،وغرقت �أديار �أخرى
يف الديون.
دفعت هذه الأزمة االقت�صاد ّية الرهبان ّية �أكرث �إىل االعتماد على �أ�سلوب
ال�رشاكة ،وعلى �سلك هذا النمط من التعاون بانتظام وبنجاح يف البداية .واعترب
الرهبان تقوية م�صالح �رشكائهم من �صلب ر�سالتهم االن�سان ّية ،ومل يكونوا مي ّيزون
وقدمت لهم البذار
�أنف�سهم ب�شيء عنهم .و�ضعت الرهبان ّية �أرزاقها يف ت� ّرصفهمّ ،
و�سددت عنهم ال�رضائب،
و�آالت االنتاج ،وتخ ّلت لهم عن ن�صف الغالل و�أكرثّ ،
ووفّرت لهم احلماية وع ّلمت �أوالدهم.
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وتفاقمت هنا �أي�ضاً الأزمة االقت�صاد ّيةّ ،
ففككت عرى ال�صالت الوثيقة
التقليد ّية .وخ ّلفت م�شاكل اقت�صاد ّية واجتماع ّية معقّدة ،ظهرت �سماتها �سنة 1861
بتدين اللق�ش دعوى على دير �س ّيدة م�شمو�شة .ربحت الرهبان ّية
عندما رفع �أهايل ّ
العام
الدعوى على يد حماميها الأب �أغناطيو�س �شكري ،الذي مت ّنى على الأب ّ
ال�شبابي ت�سجيل «امل�ضبطة» يف �سجل الرئا�سة العا ّمة يف دير
ميي
لورن�سيو�س ّ
ّ
قزحيا،
�س ّيدة طامي�ش ،ويف �سج ّالت دير �س ّيدة ميفوق ودير ما �أنطونيو�س ّ -
ولدى البطريرك ّية املارون ّية وباقي الرهبان ّياتّ ،
لعل هذه امل�ؤ�س�سات ت�ستفيد من
فتجددت امل�شكلة بني ال�رشكاء من
ظن الأب املحاميّ ،
و�صح ّ
احلكم يف امل�ستقبلّ .
بتدين اللق�ش ،ودير �س ّيدة م�شمو�شة ،يف نهاية القرن التا�سع ع�رش ،وع�ش ّية
�أهايل ّ
احلرب العامل ّية الأوىل ()1918-1914
وتنازلت الرهبان ّية عن حقوقها غري ًة على م�صلحة القريب ،وحباً للوئام
قزحيا .وربحت
وال�سالم .وا�شتكى �أي�ضاً ال�رشكاء من �أهايل العربة على دير ّ
الرهبان ّية الدعوى على يد الأب يو�سف رفّول ،بعد �أن خ�رست �أموا ًال �ضخمة.
أمد ،الكثري من القوى الفاعلة �إىل
ودفع ال�ضيق
االقت�صادي ،الطويل ال ّ
ّ
الهجرة .وكان من بينهم �رشكاء الأديرة .واعتاد ه�ؤالء �أن يرتكوا للدير �أعباء اعالة
عيالهم .فقامت الأديرة بواجب �أودهم بدون تق�صري.
الكد والتعب
ويف غمرة هذه الأزمة ،برزت �أطماع ب�أرزاق الرهبان ّية ،جنى ّ
واحتياط الوطن ّية والقوم ّية .وارتفعت بع�ض الأ�صوات الالم�س�ؤولة تنادي
مب�صادرتها وتوزيعهاّ .
وتكررت هذه االفرتاءات دومنا �أي اعتبار للتاريخ وامل�صري.
اخلا�صة ،ون ّفذت الأ�شغال العا ّمة يف
و�سبق للدولة �أن انتهكت حرمة امللك ّية ّ
�أرا�ضي الرهبان ّية ،ال �س ّيما يف الكرنتينا حيث �أن�ش�أت حماجر �صح ّية و�رشكة
العام ،وذلك بدون
للغاز ،ويف قلب بريوت حيث هدمت �أنط�شاً لتو�سيع الطريق ّ
فكرة تعوي�ض .وت�ساهلت الرهبان ّية ازاء هذه امل�شاريع م�ساهم ًة منها يف خدمة
املنفعة العا ّمة.
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�أ ّما على ال�صعيد الثقا ّ
يف ،فقد كثّفت االر�ساليات الأجنب ّية الربوت�ستانت ّية
والكاثوليك ّية والأرثوذوك�س ّية عملها يف تر ّقي العلوم يف بالدنا منذ �سنة .1830
وغدا العلم مطلبا عاماً لكل فئات ال�شعب منذ عهد املت�رصف ّية.
فتم�سكت
و�شاءت الرهبان ّية �أن حتافظ على دورها
الطليعي يف املجتمعّ .
ّ
ين الذي انبثقت منه ،وخربت ذهن ّيته ،وتع ّهدت
باتّ�صالها املبا�رش بال�شعب اللبنا ّ
�ش�ؤون تربيته منذ ت�أ�سي�سها .ف�أخذت هي �أي�ضاً بن�رش العلم ،وفتحت العديد من
املدار�س يف ّ
كل �أنحاء البالد .وهذه �أهمها  :مدر�سة ر�أ�س املنت �سنة  ،1831مدر�سة
بيت لهيا �سنة  ،1836مدر�سة ال�شبان ّية �سنة  ،1839مدر�سة حماليا �سنة ،1846
مدر�سة عني زبدة �سنة  ،1853مدر�ستا العذرا وكفرح ّيال �سنة  ،1854جتديد
املتي �سنة  ،1866مدر�سة وادي جز ّين �سنة  ،1873مدر�سة
مدر�سة مار يو�سف ّ -
اغبه �سنة  ،1890مدر�سة بريوت لإكلرييكيي الرهبان ّية �سنة  ،1891مدار�س �سقي
ر�شم ّيا وال�شقاديف وبعبدات �سنة  ،1896مدر�سة بطحا  1904ومدر�سة طورز ّيا
.1932
مل تع ّمر بع�ض هذه املدار�س طوي ًال للأ�سباب التي �سبق �أن �أ�رشنا اليهاّ ،
ويدل
يل الذي ّ
عددها على املنحى الر�سو ّ
اختطته الرهبان ّية لها .واقت�رص التعليم فيها
على املرحلة االبتدائية .و�ساهمت قدر امل�ستطاع مبحو الأم ّية .ورعت االر�سال ّيات
الأجنبية التعليم يف امل�ستويات العليا .و�شهد لبنان حركة ثقاف ّية نا�شطة ورائدة يف
العامل العربي .وظهرت طبقة جديدة مثقّفة تعاطت املهن احل ّرة كالتعليم واملحاماة
يت�سن
والطب وال�صحافة .وا�ستوعبت االدارة جزءاً من هذه الطاقات التي مل ّ
لها ا�ستخدامها يف التنمية االقت�صاد ّية .فخ ّلفت احلركة الثقافّية اذن بع�ض النتائج
حول االنكباب على حت�صيل العلم �شطراً من اليد العاملة يف الزراعة
ال�سلب ّية ،اذ ّ
�إىل املدار�س وامليادين ا ّحلرة الأخرى .ومل توفّر له �سبل التن�شئة امل ّتبعة يف تلك
الأيام امكان ّية تطوير قطاع الزراعة ،كما مل ت�سمح له بال�رشوع ببناء �صناعات
قو ّية .ومل تتدارك ال�سلطات املح ّل ّية وال�سلطنة العثمان ّية هذه املخاطر.
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فكري ذي �ش�أن .و�أ ّما
يخ�ص الت�أليف ،يكاد الباحث ال يعرث على �أي �أثر ّ
يف ما ّ
ما يخ�ص الرتجمة فيالحظ � ّأن حركتها قد خمدت ،و�أما الطباعة فقد اقت�رصت على
الكتب الليتورج ّية والالهوت ّية املنقولة وبع�ض الكتب التاريخ ّية .وكانت الرهبان ّية
قد ا�شرتت مطبعة �سنة  ،1856وو�ضعتها يف دير �س ّيدة طامي�ش ،وا�ست ّمر الن�سخ.
الداخلي يف الرهبان ّية من ّجراء الفو�ضى التى ع ّمت
ا�ضطرب الو�ضع
ّ
املتحدرون من منطقة واحدة ي�ستق ّرون فيها.
البالد� .أخذ ر�ؤ�ساء الأديار والرهبان
ّ
و�أهملت االجتماعات الدور ّية من �أجل التن�سيق والت�شاور .فا�ستدعى هذا التبعرث
تدخّ ل روما ب�شكل
تدريجي.
ّ
وتعي ،لأول م ّرة ،الأب
العامّ .
ا�ضط ّر املوفدون الر�سول ّيون �إىل تعيني الأب ّ
ال�شبابي مل ّرتني:
تعي الأب لورن�سيو�س ميّني
�سابا كريدي العاقوري �سنة  .1845ثم ّ
ّ
ال�شبابي �سلطته على
�سنة  ،1850و�سنة  1856اثر «جممع ال�شواديح» .وب�سط
ّ
العام
جممل �أديار بالد جبيل واجل ّبة .وخ�ضعت �أديرة املنت وال�شوف ل�سلطة الأب ّ
العام لورن�سيو�س
املنتخب �أر�سانيو�س
ّ
النيحاوي .فت�صالح هذا الأخري مع الأب ّ
ال�شبابي
ال�شبابي قبل وفاتة �سنة  ،1859وعادت ال ّلحمة �إىل الرهبان ّية ،وانتخب
ّ
ّ
ً
رئي�ساً عاما حتى �سنة .1862
حر�صا على وحدة الرهبان ّية ،جل�أت روما �إىل الزيارة الر�سول ّية ،وا�ضطلع
بها املطران يو�سف جعجع ،راعي �أبر�ش ّية قرب�ص املارون ّية ،من �سنة  1857ح ّتى
مدة اثنتي ع�رشة �سنة
�سنة  .1874وتر�أ�س الأب افرام جعجع الب� ّرش ّان الرهبان ّية ّ
(.)1874-1862
يل لودوفيك�س ييايف ) (Piaviااليطا ّ
ثم تق ّلد الزيارة القا�صد الر�سو ّ
يل الأ�صل
( .)1889 -1875وكان حا ّد املزاج .فلم يح�سن ا�ستعمال �سلطته ّ
حلل النزاعات
ين ( )1736الذي �صان
الن�ص
العربي للمجمع اللبنا ّ
بعيداً عن العنف .وا�سرتجع ّ
ّ
الن�ص
حرمة الكني�سة املارون ّية و�صالح ّيات بطاركتها .وا�ستعا�ض عنه برتجمة ّ
ين عند
الالتيني .وحاول اخ�ضاع البطاركة والأ�ساقفة املوارنة للفرمان العثما ّ
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خا�ص
دخولهم يف الوظيفة .وعبث بقوانني الرهبان ّية اللبنان ّية .وحاول ب�شكل ّ
االتّفاق مع املت� ّرصف ر�ستم با�شا .وت�صاعدت مقاومة هذا الواقع بدعم من تيار
يو�سف بك كرم الوطني ،مما �أزعج القا�صد الذي ق ّرر باالتّفاق مع ال�سلطة القائمة
قمع املقاومة.
و�صادف �أن املت� ّرصف ر�ستم با�شا زار �إهدن ،وا�ستدعى اليها رهبان مار
قزحيا وا�ضطهدوا و�أهينوا .و�سيق بع�ضهم �إىل �سجن بيت الدين.
�أنطونيو�س ّ -
وبينما هم مقتادون يف الطريق قرب البرتون ،اذ هبط اخوة لهم لتحريرهم� ،أتوا
من �أديرة بالد جبيل والبرتون ،ف�أدركتهم فرقة من «اجلندرمة» حالت دون حتقيق
مق�صدهم .وخ�ضع الرهبان يف �سجن بيت الدين للأ�شغال ال�شاقة ،ومنهم من
�أدركتهم املن ّية فيه .ومل يحدث مثل ذلك من قبل يف ّ
ظل الأمرباطور ّية العثمان ّية.
واتخذت تدابري داخل ّية يف جممع املدب ّرين ،وزّع مبوجبها بع�ض رهبان دير
مار �أنطونيو�س  -قزح ّيا على املراكز القريبة ،كما �أحلق جزء من �أرا�ضيه بهذه
املراكز.
�أخ ّلت هذه الزيارات املتك ّررة على الرهبان ّية يف عمل املجامع العا ّمة فنودي
باال�صالح يف ال�سنوات الع�رش الأخرية من القرن التا�سع ع�رشّ .
واتهت الأنظار
�إىل الأب مبارك �سالمة املتيني خر ّيج جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت .فبذل
ولكن �صعوبة امل ّهمة،
العام مبارك �سالمة ( )1895-1891جهوداً حثيثةّ ،
الأب ّ
مدة حكمه مل ي�سمحا له بتحقيق هذا امل�رشوع.
للأ�سباب التي تقد ّمت ،وق�رص ّ
م�سودة �أ ّول درا�سة لال�صالح
وو�ضع الأب الي�سوعي مارتينوف (ّ )Martinov
�سنة  ،1893نقّحها «جممع انت�شار االميان» و�أعلنها على الرهبان .وت�ض ّمنت ر�سالة
العام مرتينو�س ال�شما ّ
يل ( )1899-1896املوا�ضيع نف�سها .و ّكرر
وجهها الأب ّ
ّ
البطريرك اليا�س احلو ّيك ( )1932-1899التو�صيات عينها.
ثم ت�س ّلم الزيارة املوفد الر�سويل دوفال ) .(Duvalوحر�صت روما على �أن
ت�رشك فيها البطريرك احلو ّيك .ودامت هذه الزيارة من �سنة  1898ح ّتى �سنة
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 .1907مت ّيزت هذه الزيارة بتدخالت وم�ضايقات مريرة على الرهبان ّية ،مار�سها
مطارنة من حا�شية البطريرك.
العام يو�سف رفّول ( )1910-1904يذود عن الرهبان ّية ّ
بكل
وهب الأب ّ
ّ
�شجاعة ورباطة ج�أ�ش وحنكة بغرية �أترابه من الرعيل الأول وخ�صالهم ،ال �سيما
العفوي ،مثل قراعلي
اللبودي .وقد فطر كالهما على الن�ضال والذكاء
توما
ّ
ّ
وفرحات ،ولكن بقدر من روحانيتهما .وو ّثق رفّول بامل�ستندات تقريره ال� ّرس ّي
وللكر�سي الر�سو ّ
يل ،فتوقفت هذه الزيارة �سنة .1907
ل «جممع انت�شار االميان»
ّ
مهام
وبد�أت عندها زيارة �أخرى �شملت الرهبان ّيات املارون ّية الثالث� .أوكلت ّ
هذه الزيارة �إىل ثالثة رهبان التني .ان�سحب منها اثنان الحقاً ،وت�س ّلمها الأب
غاالند ) .(Gallandواجهت هذه الزيارة حمل ًة �صحف ّية �رس ّية عنيفة� ،أطلقها
الأب لوي�س بليبل ،م�ؤرخ الرهبان ّية ،و�سانده الأب رفّول .وقد باركها البطريرك
اليا�س احلو ّيك ،لأنه القى فيها انتقا�صاً من �صالح ّياته .ون�رشت جريدة «املناظر»
ل�صاحبها ن ّعوم لبكي البعبداتّي وقائع احلملة .ور ّدت جريدة «الب�شري» موافقة
عليها .وتو ّقفت هذه الزيارة خالل احلرب العامل ّية الأوىل ،ثم ا�ستعادت ن�شاطها
ح ّتى �سنة .1922
تو�ضحت مع الأب غاالند الذي ا�ستق�صى
�أ ّما مقاربة امل�سائل املطروحة فقد ّ
هو بنف�سه العلل ،ود ّونها يف تقرير م�سهب �شمل الرهبان ّيات الثالث �سنة .1911
وظهرت �سل�سلة درا�سات موجزة تتناولت حالة ّ
وتقدم الأب
كل رهبان ّيةّ .
العام يو�سف رفّول بدرا�سة ذات قيمة كبرية حول القانون و�سبل تطبيقه �ض ّمنها
ّ
اختباره .و�أحلقها بنبذة اقت�صاد ّية خ ّمن فيها موارد الرهبان ّية بني �سنتي 1904
و ،1907فبلغت مليونني و�سبعمائة وثالثة و�ستني �ألف و�سبعماية وت�سعني غر�شا»
(2763790غ) .يحذف من هذا املبلغ ّ
كل ما ت�ستهلكه الأمالك لأجل قيامها.
كل فرد من �أبناء الرهبان ّية البالغ عددهم ثمامناية �شخ�ص  -رهباناً
ي�صيب منها يوم ّيا ّ
احل�صة
وراهبات ومبتدئني �ضمناً  -ثالثة غرو�ش وخم�س بارات .تع ّينت هذه ّ
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لكامل م�صاريف الراهب ،وي�شاركه فيها «التعمريات غري االعتياد ّية اال�ضطرار ّية
وال�ضيف واخلادم ،وينازعه عليها الط ّماع ،وت�ساهمه فيها نكبات الزمان» .وجاء
ودي منذ مئة وخم�سني �سنة خلت .ويكون
كالم رفّول يف �سياق ما الحظه الل ّب ّ
رفّول �أول من و�ضع ن�سبة بني عدد الرهبان ومقدار انتاجهم .وي�ستثنى املبتدىء
والدار�س وال�شيخ من فئة املنتجني .وي�ستنتج من هذه اخلال�صة احل�سابّية ما �آلت
اليه الزراعة يف بداية القرن الع�رشين يف لبنان يف م�ؤ�س�سة وقفت نف�سها خلدمتها.
جتددت
وجتدر اال�شارة �إىل ّان الزيارة الر�سول ّية ا�ستم ّرت حتى �سنة  ،1952ثم ّ
�سنة .1991
العام اجناديو�س �رسكي�س (� )1913-1910ضبط الأمور
وحاول الأب
ّ
العام يو�سف رفّول ،وتنظ ّمت حينئذ الوكالة
االقت�صاد ّية مك ّم ًال م�سعى الأب ّ
العام اجناديو�س
العا ّمة التي تعنى بال�ش�ؤون االقت�صاد ّية يف الرهبان ّية .وع ّمم الأب ّ
�رسكي�س ر�سالة على الر�ؤ�ساء تعالج ق�ض ّية التدوين يف الرهبان ّية ،وكيف ّية ترتيب
يخ�ص�ص
ال�سج ّالت الرهبان ّية والروزنامات والدفاتر احل�ساب ّية .وجهد يف �أن ّ
املح�صنة.
دير مار اليا�س  -الكحلونية للذين يرغبون يف عي�ش احلياة الرهبان ّية
ّ
وبا�رش تطبيق ف�صل النذور الب�سيطة عن االحتفال ّية ان�سجاماً مع مقّررات املجامع
ولكن م�ؤ� ّرشات احلرب العامل ّية الأوىل (� )1918-1914أعاقت حتقيق
ال�سابقةّ .
هذه املبادرات.
وتنتهي مرحلة الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش على نغمة تفا�ؤلية .فقد
رافقت فيها الرهبان ّية منّواً عمرانياً .و�شّ يدت �إىل جانب املدار�س التي �سبق ان
عددناها� ،أديرة جديدة ،وتفر ّعت مراكز �أخرى عن �أديرة قدمية .وهذه قائمة بها :
ّ
ت�أ�س�س :
دير مار يعقوب  -احل�صن قرب دوما �سنة  ،1840وف�صلت �أمالكه عندير مار �أنطونيو�س  -حوب خدم ًة ملوارنة تلك املنطقة.
-دير مار روكز  -مراح املري �سنة  ،1845وف�صلت �أمالكه عن �أرزاق
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الوظيفة العا ّمة الواقعة يف نهر ال�صليب وعجلتون ،بق�صد امل�ساعدة يف
اخلدم الروحية.
دير مار �أنطونيو�س  -اجلديدة ودير مار جرج�س  -ع�شا�ش �سنة ،1847قزحيا.
وف�صلت �أمالكهما عن دير مار �أنطونيو�س ّ -
دير مار يوحنا مارون  -ق ّبيع �سنة  ،1847وف�صلت �أمالكه عن دير ماراليا�س  -الكحلون ّية.
العام لورن�سيو�س
دير مار �شليطا  -القّطارة �سنة  ،1847واه ّتم ببنائه الأب ّال�شبابي �سنة .1851
ميي
ّ
ّ
دير مار جرج�س  -دير ج ّنني ،وت�سلمته الرهبان ّية خرائب من املطرانك�ساب �سنة .1851
بول�س ّ
دير القدي�سني بطر�س وبول�س  -العذرا �سنة .1854�أنط�ش مار �أنطونيو�س  -يافا �سنة 1855�أنط�ش �س ّيدة املعونات  -بعلبك �سنة .1858دير املخ ّل�ص  -بح ّنني �سنة .1863العمودي  -القرن (�أيطو) ،وقد ت�س ّلمته الرهبان ّية� ،سنة
دير مار �سمعانّ
 ،1863من املطران بول�س مو�سى لتعنى بتدبري راهباته.
دير �س ّيدة النجاة  -ب�رصما �سنة  ،1876وف�صلت �أمالكه عن دير مار�أنطونيو�س  -قزح ّيا.
دير �س ّيدة الن�رص  -غو�سطا �سنة  ،1879وقد ت�أ�س�س ليكون مدر�سة لن�شءيج�سد روعة الهند�سة الرهبان ّية يف تلك الفرتة.
الرهبان ّية ،وهو ّ
وخ�ص�ص للراهبات اللبنان ّيات
دير مار مارون  -القنيطرة �سنة ّ ،1894املارون ّيات.
وخ�ص�ص �أي�ضا» للراهبات �أنف�سهن.
دير مار يو�سف  -جربتا �سنة ّ ،1897دير مار �أنطونيو�س ّ -النبطية �سنة  ،1907وف�صلت �أمالكه عن دير �س ّيدة
م�شمو�شة.
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�إىل جانب املنحنى الر�سو ّ
يل الذي تب ّنته الرهبان ّية منذ هذه احلقبة ،ي�ستطلع
العاقوري قد
كريدي
العام �سابا
ّ
ّ
الباحث فيها �أي�ضاً بوادر اال�صالح .كان الأب ّ
�أر�سل �أول دفعة من الرهبان ليدر�سوا يف معهد الآباء الي�سوعيني يف غزير ،لع ّلهم
العام مبارك �سالمة على هذا
يت�س ّلمون الحقاً مدار�س الرهبان ّية .حافظ الأب ّ
االتفاق يوم انتقل الآباء الي�سوعيون �إىل بريوت حيث � ّأ�س�سوا جامعتهم ،مبا فيها
العام مق ّراً للرهبان الدار�سني يف �شارع عبد
ك ّلية الفل�سفة والالهوت .ا�شرتى الأب ّ
االنكليزي ،قرب جامعة القدي�س يو�سف� ،سنة  ،1891ابتاعه من �صاحبه
الوهاب
ّ
املدعو اليا�س مهاو�ش املارو ّ
ين من بيت مري بثمن قدره �ألف لرية فرن�سية ذهباً.
وعادت الرهبان ّية �إىل بريوت وال تزال فيها .وانطلقت �أفواج املتخ ّرجني من هذه
املدر�سة تتع ّهد �ش�ؤون العلم يف الرهبان ّية �إىل �أن ا�ضطلعت بامل�س�ؤول ّية جامعة الروح
القد�س  -الك�سليك .وكان بزوغ فجرها �سنة  1950على قدر رجاء احللم الدفني.
وال يغرب عن بال �أحد � ّأن وجه مار �رشبل القد ّي�س ،حبي�س ع ّنايا �سطع يف ذاك
القرن .وكان قد تغ ّمده اهلل برحمته �سنة  .1898وبد�أت عندها �أخبار عجائبه متلأ
الدنيا �إىل �أن اعلن ّقدي�ساً للكني�سة جمعاء �سنة .1977
يج�سد مار �رشبل والعديد من اخوته الرهبان� ،سواء الذين التزموا مبوجبات
ّ
احلياة الدير ّية �أو الذين انفردوا يف املحاب�س ،تراثاً روحانياً عريقاً وح ّياً ّ
�شكل جوهر
النهج الرهباينّ ،و�ضمن ا�ستمرارية الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية ،على الرغم من
والتغيات اخلارجية التي تع ّر�ضت لها.
الأزمات الداخلية
ّ
تنبع هذه الروحان ّية من التعلق بال�س ّيد امل�سيح ،من حفظ تعاليم الإجنيل ،من
اليومي
وال�صوم والإماتات� .أن التد ّرب
تتميم القوانني ومن ممار�سة ال�صلوات ّ
ّ
على عي�ش القدا�سة �صقل �شخ�ص ّية الراهب اللبناينّ ،وطبع م�سلكه بعالمات
توجه �شطر امللكوت .وما
فارقة ،وجعل من الرهبان ّية مدر�س ًة للكمال
امل�سيحي ّ
ّ
القدي�سني �رشبل ونعمة اهلل ورفقا والطوباوي الأخ ا�سطفان نعمه وغريهم ا ّال �شهود
ّ
ور�سخوا فيه الف�ضائل
للمثال ّية امل�سيح ّية� .أ ّثروا يف جمتمعهم بب�ساطة قناعاتهمّ ،
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والقيم الثابتة ،ف�سعى النا�س �إىل الأقتداء بهم والتم�سوا �شفاعتهم ،وتراك�ضوا
الروحي يعمل يف املجتمع كاخلمرية يف
لزيارة �أ�رضحتهم .وما زال هذا البعد
ّ
العجني ،ويجذب الدعوات �إىل احلياة الرهبان ّية.
مرحلة انفتاح وانت�شار يف العامل ()1995-1918
ح�صلت يف القرن الع�رشين تغيريات جذر ّية ،يف العامل ويف املجتمع اللبناينّ،
فر�ضت على الرهبان ّية التزامات تربو ّية واجتماع ّية ووطن ّية ج�سيمة ،كان ال ّبد من
أعدت نف�سها
�أن ت�ضطلع بها ،وتتح ّمل �أعباءها .وم� ّؤ�س�سات الدولة مل تكن بعد � ّ
لتتدبّر ّ
وتعددت عوامل التغيري وعنا�رصه :اندلعت
كل �ش�ؤون تلك التغيرياتّ .
وبدلت تركيبات دميوغراف ّية
حروب عامل ّية ،فقلبت �أنظمة �سيا�س ّية واقت�صاد ّيةّ ،
وتطورت
نتيجة للأقتتال ،وتخالطت ال�شعوب ،وحدثت الهجرة عرب القا ّراتّ .
االخرتاعات واالكت�شافات ،فكان لها وقعها على م�ستوى تنظيم العمل ونوعيته.
وتغيت احلياة العائل ّية
وحت�س ّنت �شبكة املوا�صالت العامل ّية براً وبحراً وجواًّ .
ومفاهيمها .وتر ّهفت الأحوال املعي�ش ّية يف البيوت حيث دخلت جتهيزات جديدة
والغ�سالة ،والتلفون ،والراديو ،والتلفزيون ،وم�ؤخراً الكمبيوتر...
كالبادّ ،
ّ
التطور يف بالدنا ،و�شاركت يف �صنعه ،بقدر ما �سمحت لها
رافقت الرهبان ّية ّ
منطلقاتها و�إمكان ّياتها والأو�ضاع العا ّمة .واعتادت �أن تتح ّمل امل�س�ؤول ّيات اجل�سام،
خ�صو�صاً يف الظروف الع�صيبة .فعندما �ش ّبت احلرب العامل ّية الأوىل ،وهلك
وت�ضور مثيلهم جوعاً ،وقا�سى نظريهم احل�صار
ع�رشات الآالف من اللبنان ّيني،
ّ
والتع�سف و�سلب احلر ّيات ،وقفت الرهبان ّية اللبنان ّية �إىل جانب البطريرك ّية
ّ
العام �إغناطيو�س داغر (- 1913
املارون ّية تخ ّفف الآالم وامل�صائب .ورهن الأب ّ
 )1929جميع ممتلكات الرهبان ّية للدولة الفرن�س ّية ،لقاء مليوين فرنك ذهباً �رصفت
يف �إغاثة الفقراء واملحتاجني.
وتك ّررت املحنة �إبّان احلرب العامل ّية الثانية ( ،)1945-1939فقامت الرهبان ّية
جمدداً بدور ال�سامري ال�صالح ،و�آوت يف �أديارها ،خ�صو�صاً يف دير مار جرج�س
ّ
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العام با�سيل غامن
الناعمة ،الالجئني واملعوزين .ومنحت ال�سلطات املدن ّية الأب ّ
( )1944-1938الو�سام تقديراً لت�ضحيات الرهبان ّية.
العام يوح ّنا العنداري ( )1950-1944خطى �أ�سالفه ،ففتح
واقتفى الأب ّ
العام مو�سى عازار
الأديار ل ّالجئني الفل�سطين ّيني� ،سنة  .1948و�أحاط الأب ّ
( )1956-1950بعطف خا�ص منكوبي الزلزال الذي �رضب لبنان �سنة .1956
العام.
وعو�ضت الرهبان ّية على املت� ّرضرين مب�ساعدات من �صندوقها ّ
ّ
وملا اندلعت احلرب الأخرية يف لبنان� ،سنة  ،1975واقتلعت ع�رشات الآالف
ق�سي�س
من امل�سيحيني من منازلهم وقراهم و�أرا�ضيهم ،و�ضع الأب ّ
العام �رشبل ّ
(� )1980-1974إمكان ّيات الرهبان ّية بت� ّرصفهم يف �سبيل م�ساعدتهم ،وكان له
كونت عمود املقاومة امل�سيح ّية ،وركن
الف�ضل يف ت�أ�سي�س اجلبهة اللبنان ّية التي ّ
الق�ض ّية اللبنان ّية يف التاريخ املعا�رص.
و�أكمل الأب العام بول�س نعمان ( )1986-1980هذا ّ
الوطني ،و�أر�سى
اخلط
ّ
قواعد نهجه .و ُق ّدر له �أن يفاو�ض على �أعلى م�ستوى حمافل ال�سيا�سة ،لإيجاد
ّ
املهجرين ،من�س ّيي احلرب ،وابتنت لهم الرهبان ّية
واهتم ب�ش�ؤون ّ
حل مل�س�ألة لبنانّ .
يف عهده� ،سنة  ،1984ثالث بنايات يف �أرزاق دير �س ّيدة املعونات ،على م�شارف
جبيل.
العام با�سيل الها�شم ( )1992-1986مب�ساعدة «مدر�سة الطوباو ّية
اهتم الأب ّ
ّ
املجان ّية» وت�شجيعها ،وظ ّلت تعمل ح ّتى �سنة  ،1993وكانت ت�ستقبل حوايل
رفقا ّ
�ستمائة تلميذ ،يتوزّعون على املرحلتني الإبتدائ ّية والتكميل ّية.
مهجري
و�شجعت الرهبان ّية مبادرات �أعمال ال ّرحمة .وجهد رهبانها يف خدمة ّ
ّ
الدامور وغريهم ،وكانوا ي�ؤ ّمنون لهم اخلدمات الروح ّية ال�رضور ّية.
و�ساهم بع�ض �أفراد من الرهبان ّية ب�إعانة الفقراء واملعوزين من خالل ت�أمني
خا�صة لهم ،كما �ساهم بع�ضهم الآخر مبعاجلة النتائج ال�سلب ّية للحرب،
مطاعم ّ
باملخدرات.
وذلك بان�شاء جمع ّية تعنى بامل�صابني ّ
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ولكن
تلك املبادرات عاجلت بع�ض امل�صائب التي طر�أت ابّان احلروب.
َّ
الرهبان ّية مل تكتف مبزاولة �أعمال ال ّرحمة يف الظروف غري االعتياد ّية فح�سب ،بل
د�أبت على تخفيف معاناة النا�س يف حياتهم العاد ّية اليوم ّية ،ف�أن�ش�أت �سنة 1949
م�ست�شفى دير �سيدة املعونات  -جبيل ونقلته �سنة  1973اىل م�شارف املدينة
حيث يرب�ض الآن .وبذلت جهوداً بالغة يف �سبيل جتهيزه بج�سم ط ّبي من خرية
املعدات واملختربات الطب ّية ،فا�صبح اليوم من �أهم
االخت�صا�صيني ،وب�أحدث ّ
ّ
امل�ست�شفيات يف لبنان.
�صحي ،ابتنت
َّولا كانت املنطقة ّ
املمتدة من جبيل اىل طرابل�س تفتقر اىل مركز ّ
الرهبان ّية �أي�ضاً �سنة  1964م�ست�شفى مار �رشبل  -البرتون ،ثم �س َّلمته اىل الدولة
اللبنان ّية �سنة  .1972و�ش ّيدت �أي�ضاً ميتم وم�أوى �س ّيدة لبنان  -حري�صا �سنة ،1964
�ضم مئات الأطفال ،ووفَّر لهم �أ�سباب الرتبية ال�صحيحة والعناية بالعجزة
الذي َّ
وال�سهر على خدمتهم.
وع َّمقت الرهبان َّية اختبارها العريق يف �ش َّتى امليادين ،ف�أ َّمنت للمجتمع
التقدم واحلداثة ،ج َّلى اخلدمات ،يف مرافق
اللبنا ّ
والتواق اىل ُّ
ين املتناميَّ ،
أخ�صها التعليم والر�سالة.
عديدةُّ � ،
ين
لقد مار�ست الرهبان َّية العمل
و�شجع املجمع اللبنا ُّ
ّ
الرتبوي منذ ن�ش�أتهاّ .
وتعد
الن�شاط
يعم الفتيان والفتياتُّ .
التعليمي ،وق َّرر �أن يكون الزام ّياً َّ
وجمانيَاًّ ،
ّ
تقدمي ًة و�سابق ًة ع�رصها.
هذه التدابري ُّ
ن َّفذت الرهبان ّية تلك املق َّررات ،فا�ستقطبت يف مدار�سها االبتدائ ّية تالمذ ًة
ا�شتدت احلاجة اىل
ينتمون اىل خمتلف فئات ال�شعب والعائالت الروح ّية .ثم َّ
والثانوي يف مطلع القرن الع�رشين .وكان م�ؤمتر فر�ساي ،الذي
التكميلي
التعليم
ّ
ّ
خ�ص التعليم بح ِّيز وافر من
عقد �سنة  1919ليدر�س م�ستقبل لبنان و�سوريا ،قد َّ
اهتماماته .و�سعت العا ّمة لدى الر�ؤ�ساء العا ِّمني لت�أمني العلم ،فل َّبت الرهبان ّية
النداءات والطلبات املتك ِّررة .وفتحت معاهد يف جممل مناطق لبنان ،خ�صو�صاً
يف الأو�ساط الريف ّية ،بغية تثبيت ّ
ال�سكان يف مناطقهم� .ض َّمت هذه املعاهد جميع
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مراحل التعليم ،وانح�رس عدد املدار�س بالن�سبة اىل ما كانت عليه يف القرن التا�سع
لكن عديدها من رهبان وهيئات ادار ّية وتالمذة قد تزايد ،حتى ا�ستق َّلت
ع�رشَّ ،
تدريج ّياً عن الدير مببانيها وح�ساباتها .و�أقيمت من�ش�آت تتجاوب مع معايري التعليم
باملعدات املدر�س ّية ال�رضور ّية .ون ُِّ�سقت فيها برامج التدري�س
الع�رص ّية ،وج ّهزت ّ
ومناهج الرتبية ،فغدت ت�ضاهي �أكرب املعاهد يف ال�رشق ويف و�أوروبا نف�سها.
بجد �أ�ساتذتها ،واجتهاد تالمذتها،
انت�رش ا�شعاعها يف حميطها ،فاكت�سبت �شهرة ّ
وثقة �أهاليها وارتياحهم.
وارتبطت هذه املدار�س ثقاف ّياً بوزارة الرتبية ،وكان لها عالقات ح�سنة مع
ال�سفارات الأجنب ّيةّ .
ٍ
مباريات علم ّي ًة وريا�ض ّي ًة �سنو ّية ،ورحالت ٍثقاف ّي ًة
ونظمت
وا�ستمتاع ّي ًة يف داخل لبنان والبلدان املجاورة.
وتعاظم �ش�أن هذه املعاهد� ،سنة  ،1944ح ّتى ا�ضط ّرت الرهبان ّية اىل
خا�ص يف ال�سلطة العليا ،يعرف باملدير ّية العا ّمة� .أ ّول من �شغل
ا�ستحداث مركز ٍّ
هذه الوظيفة كان الأب يو�سف طربيه ،الذي انتخب يف وقت الحق رئي�ساً عا ّماً
(.)1968-1962
هذه هي �أه ّم املدار�س :
�سنة 1922
مدر�سة �سيدة ميفوق ،ت�أ�س�ست�سنة 1922
مدر�سة �سيدة م�شمو�شة�سنة 1936
مدر�سة مار مارون  -بري�سنني�سنة 1945
مدر�سة مار جرج�س  -ع�شا�ش�سنة 1945
ين  -بيت �شباب
املعهد اللبنا ّّ
�سنة 1947
مدر�سة مار �أنطونيو�س � -شكا�سنة 1949
		
مدر�سة مار�رشبل  -اجل ّية�سنة 1951
مدر�سة مار �أنطونيو�س  -ح ّمانا�سنة 1951
		
-مدر�سة مار يو�سف  -املتني
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�سنة 1951
		
مدر�سة �سيدة طامي�ش�سنة 1966
		
املدر�سة املركز ّية  -جونيه�سنة 1967
مدر�سة مار اليا�س  -الكحلون ّيةفتبو�أ خ ّريجوها �أرقى املنا�صب
عرفت هذه املدار�س جناحاً علمياً وتربوياً باهراًَّ ،
واخلا�ص .ولك َّنها ف�شلت يف �أن تكفي ذاتها اقت�صادي ًّا .لقد
العام
ّ
يف القطاعني ّ
َّ
واملوظفني ،وفقاً لغالء املعي�شة ،بينما تخ ّلف
ت�صاعدت دوماً رواتب الأ�ساتذة
الأهلون غالباً عن ت�سديد الأق�ساط كاملة ،ب�سبب الفقر والعوز .ومل تقدِّ م الدولة
� َّأي م�ساعدة ،مع �أنَّها كانت قا�رصة عن ا�ستيعاب عدد التالمذة املتزايد.
و�سخَ ت الرهبان ّية على مدار�سها ،وح ّررت الكثريين من �أبنائها للعمل فيها،
َ
ً
ً
ودعمتها بانتاج �أديارها ،وا�ضط ّرت �أحيانا اىل �أن تبيع جزءا من �أرزاقها لت�ؤمن
ا�شتدت الأزمة الأقت�صاد ّية يف ال�سبعينات� ،س َّلمت الرهبان ّية
ا�ستمراريتها .و ّلا َّ
الدولة بع�ض مدار�سها لقاء �أجور واهية .وجاءت احلرب اللبنان ّية ()1990-1975
فد ّمرت بع�ضها ،مثل مدر�سة مار جرج�س  -ع�شا�ش ،حيث ذبح ثالثة رهبان �سنة
 ،1975ومدر�سة مار يو�سف  -املتني ،ومدر�سة مار اليا�س  -الكحلونية ،ومدر�سة
مار مارون  -بري�سنني ،ومدر�سة مار �رشبل  -اجل ّية .ومل تنل الرهبان ّية �أبداً � ّأي
تعوي�ض عن ِّ
كل تلك اخل�سائر الفادحة.
ٍ
�ضحت الرهبان ّية باحدى مدار�سها اقتناعاً منها ب�أن
وب�سبب احلرب �أي�ضاً ّ
للمعاق ح ّقاً يف احلياة الكرمية ،وي�ستحقّ َّ
حتول املعهد
كل ت�ضحية ووفاء .لذلكّ ،
ين  -بيت �شباب  1976اىل م�ست�شفى للمعاقني� .أ ّما بق ّية مدار�س الرهبان ّية
اللبنا ّ
احل�ضاري يف املجتمع اللبناينّ.
فال تزال ت�ؤ ِّدي دورها
َّ
توحد ّية -ن�سك ّية .لك َّنها حر�صت
َّ
حددت الرهبان ّية غايتها الأوىل كرهبان ّية ُّ
�أي�ضاً على �أن جتعل الر�سالة من �صلبها ،بدون �أن تثري ح�سا�سيات يف هذا امل�ضمار.
وحث عليها املطران
مار�سها امل�ؤ�س�سون ،وتعاطتها �أجيال الرهبان الالحقة
َّ
ال�سمعاينَّّ ،
ونظم �أطرها املجمع اللبناينّ .وانطلق الرهبان اىل �أماكن �صعبة
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عكار ،وجبال الالذف ّية ،والبقاعّ ،
املرا�س مثل ّ
وعكا ،وقرب�ص ،وم�رص...
واجه عمل الرهبان ّية الر�سو ّ
يل عوائق كبرية ،منها قانون ّية ،ومنها �أنرتوبولوج ّية
نتجت عن الأر�سال ّيات الغرب َّية والرتاتب ّية املارون ّية وخمالطة الرهبان للنا�س.
ذ ّلل الرهبان تلك ال�صعوبات بفظنتهم وح�سن �سريتهم ،وفائدة جهدهم.
واتّ�سع نطاق عملهم جغراف ّياً يف القرن التا�سع ع�رش .فق ّلما وجدت قرية مل مي ّر
وير�سخ الأميان والف�ضيلة والعبادات .واكت�سب
بها راهب يعظ يف زمن ال�صيامِّ ،
الرهبان ثقة النا�س ،ووجلوا �أعماق �ضمائرهم و�أ�رسارهم ،وحملوا همومهم
وف�ضوا م�شاكلهم ،و�شاركوا �أفراحهم ،ورافقوهم ب�صلواتهم،
و�أوجاعهمّ ،
أمدوهم بالأر�شاد وال َّتوجيه.
و� ّ
عد الرهبان الذين قاموا بتلك الأعمال الروح ّية ،وتقدير ثمار �أتعابهم
ي�ستحيل ُّ
ك ِّم ًّيا ،ت�شهد على ذلك �أوراق الرئا�سة العا ّمة املليئة بطلبات امل�ؤمنني خلدماتهم
ح ّتى يف قلب منطقة ك�رسوان نف�سها.
ُّ
تعداها
مل يتو ّقف ن�شاط الرهبان ّية
الر�سويل عند حدود لبنان اجلغراف ّية ،بل َّ
اىل حيثما دعت احلاجة ،وحيثما ح ّلت وفود املهاجرين اللبنانيني .وقد نتج عن
ووطني عميم.
روحي
ت�ضحيات الرهبان ّية ،يف بالد االنت�شار ،خري
ٌّ
ٌّ
زمني -جغرا ٌّ
يف بتوزيع ر�ساالت الرهبان ّية يف خارج لبنان:
وهذا جدول ٌّ
دير مار اليا�س مطو�شي  -قرب�ص �سنة 1737�سنة 1949
ر�سالة داكار -ال�سنغال�سنة 1952
ر�سالة مندو�سا -الأرجنتني�سنة 1954
ر�سالة �ساو باولو-الربازيل�سنة 1954
ر�سالة �أبيدجان �-شاطئ العاج�سنة 1959
ر�سالة بامكو  -مايل�سنة 1960
-ر�سالة مك�سيكو -املك�سيك
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ر�سالة التوكومان -الأرجنتني �سنة 1960�سنة 1972
ر�سالة �سدين �-أ�سرتاليا�سنة 1983
ر�سالة لندن -انكلرتا�سنة 1984
ر�سالة مونرتيال -كندابيت مار �رشبل �-سورين (فرن�سا) �سنة 1987�سنة .1988
ر�سالة كركا�س -فنزوي ّالونظراً اىل هذا املدى الر�سو ّ
يل الوا�سع ،ق ّرر جممع الكنائ�س ال�رشق ّية،
تي�سريان� ،سنة  ،1955اعالن الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية رهبان ّية
برئا�سة الكاردينال ّ
ر�سول ّية.
انَّ
ين ،خالل القرن الع�رشين
التحوالت اجلذر ّية التي انتابت جمتمعنا اللبنا َّ
ّ
والتي �سبق �أن �أ�رشنا اليها ،مل تُعِ ق الرهبان ّية عن االعتناء ب�ش�ؤونها الداخل ّية البحتة.
العام اغناطيو�س داغر.
لقد اهت ّمت الرهبان ّية بدعاوى ّقدي�س ّيها منذ عهد الأب ّ
الروحي وغناه،
وتق ّر الرهبان ّية ب�أن قدا�سة �أبنائها هي خري دليل على عمق تراثها
ّ
ُ
وب�أنها غاية املن�ضوين يف �صفوفها ،وال�ضمانة الأكيدة للم�ستقبل .ف�أعلنت قدا�سة
احلرديني وتقدي�سهما فيما بعد.
مار �رشبل �سنة  ،1977وتطويب رفقا ونعمة اهلل
ّ
وهناك �أي�ضاً وجوه �أخرى عديدة تنتظر �أن يك�شف عن ف�ضائلها .
و�سعت الرهبان ّية دوماً اىل جتديد قوانينها كي تن�سجم �أكرث مع روح الع�رص.
وت�أ ّلفت جلنة لدر�سها ،منذ عهد الأب العام مرتينو�س طربيه (.)1938-1929
ال�رشقي
العنداري عمل هذه اللجنة .وحتقّق املجمع
العام يوح ّنا
ّ
ف ّعل الأب ّ
ّ
العام اغناطيو�س �أبي �سليمان
�صحة القوانني ،وث ّبتها �سنة  1960يف عهد الأب ّ
من ّ
ملدة ع�رش �سنوات .وا�ست�ؤنفت درا�سة
( .)1962-1965وو�ضعت يف االختبار ّ
العام بطر�س قزّ ي ( .)1974-1968وانتهت اللجان من
القوانني يف عهد الأب ّ
�أعمالها �سنة  .1974وبذلت العهود الالحقة جهوداً بالغة لتعديلها ،ومع بداية
اخلا�ص
العام
ّ
أكب املجمع ّ
عهد الأب ّ
العام يوح ّنا تابت يف � 4شباط ّ � ،1993
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اال�ستثنائي على و�ضع اللم�سات الأخرية لن�صو�ص القوانني والفرائ�ض الرهبان ّية،
لتظهر ب�صيغتها النهائ ّية.
خلقت الدرا�سات واالجتماعات الرهبان ّية الدور ّية مناخاً من احلوار
والدميوقراط ّية ،و�أ ّكدت � ّأن الرهبان ّية م� ّؤ�س�سة تتم ّتع بكل امل�ؤ ّهالت التي جتعلها
ت�ستمر.
ُّ
ً
خ�صت الرهبان ّية �أي�ضا ن�ش�أها بعناية كربى يف هذه احلقبة .و�شملت رعايتها
َّ
جميع مراحل التن�شئة .فاختارت �أجدر املربّني ،رهباناً ذوي علم وف�ضيلة ،لرتبية
�أبنائها .وانتقت لهم مراكز توافرت فيها ّ
كل �أطر احلياة الدير ّية .و�أدخلت الطالب ّية
الرتهب بعمر االثنتي ع�رشة �سنة.
�سنة  1939مبنزلة «دندانة» لقبول ط ّالب حياة ُّ
واجتمع الن�شء يف اكلرييك ّية الك�سليك ،ما عدا املبتدئني .وح�صدت الرهبان ّية،
مقدراتها.
نتيجة عنايتها و�أتعابها ،ثماراً ج ّيدة ،هم غالب ّية من يت�س ّلمون اليوم ّ
َّتوجت جامعة الروح القد�س -الك�سليك التي ت� ّأ�س�ست �سنة  1950م�ساعي
الرهبان ّية احلثيثة يف حقول الرتبية والتعليم .ود�شَّ نت عهداً جديداً من االنفتاح
على االن�سان والعامل والق�ضايا املعا�رصة .ولقد اعتادت الرهبان ّية عندئذٍ �أن توفد
�أفواجاً من �أبنائها ،لينهوا اخت�صا�صاتهم يف جامعات �أوروبا و�أمريكا .وا�شتغل
املتخ ّرجون لدى عودتهم يف التدري�س والأبحاث والأدارة يف م�ؤ�س�سات
الرهبان ّية ،ال �س ّيما يف جامعة الروح القد�س -الك�سليك.
وقد مت ّيز ن�شاط اجلامعة بالنه�ضة الليتورج ّية واملو�سيق ّية ،ان�سجاماً مع مق ّررات
وتعب جمموعة الكتب
املجمع الفاتيكا ّ
ين الثاين وحاجات الكني�سة املارون ّيةّ .
الطق�س ّية التي ت�صدر عن من�شورات اجلامعة عن وقع هذه النه�ضة بني امل�ؤمنني.
بالأ�ضافة اىل ما �أنتجته وتنتجه اجلامعة ،مت ّيزت هذه املرحلة ،على �صعيد الرهبان ّية،
بت�آليف وترجمات حتمل قيمة عالية ،ي�صعب ذكرها هنا .وطبع بع�ض هذه الأعمال
يف مطابع الرهبان ّية .وقد امتلكت الرهبان ّية جمموعة من و�سائل الأعالم �صدرت
كمجالت ،مثل« :امليناء» ،و«ال�سنابل» ،و«�أوراق رهبانية» ،و«كلمة ال�رشق»
) (Parole de L’orientو«بيبليا»...
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و�أطلقت اي�ضاً �سل�سلة «طريق املحبة»بغية تلقني التعليم امل�سيحي بطرق
حديثة .وهي تدير �أي�ضاً الربامج الدين ّية عرب الراديو والتلفزيون...
ال تقوم ر�سال ٌة ا َّال من وحي ال�صليب .والت�ضحية بالذات باملمتلكات هي �أ�سطع
�شهادة لأقد�س ر�سالة .هذا ما عا�شته الرهبان ّية مع ال�شعب اللبناين خالل الأحداث
اللبنانية ( .)1990-1975فا�ست�شهد من �أبنائها ثالثة رهبان يف دير مار جرج�س-
ع�شا�ش ،هم الأبوان �أنطونيو�س ثمينة ،وبطر�س �سا�سني ،والأخ حنا مق�صود،
وذلك يف � 8أيلول  ،1975ثم الأبوان يو�سف فرح وجرج�س حرب يف دير مار
جرج�س -دير جنني يف 18كانون الثاين  ،1976و�أخرياً الأب فرن�سي�س �ضاهر �أبو
�أنطون يف دير مار يوحنا مارون -قبيع يف  29حزيران  .1982ونهبت ودمرت
ثمانية �أديرة يف ال�شوف واملنت ،وقا�سى رهبانها التهجري واحل�صار واال�ضطهاد.
وترم
عادت الرهبان ّية اىل تلك املناطق ،تع ّمر ما ّ
تهدم من �أديار ومراكزّ ،
الرب عن � ّأي
من عالقات بني خمتلف العائالت اللبنان ّية الروح ّية ،تغنيها نعمة ّ
وحب �شديد
تعوي�ض خل�سائرها الفادحة .وهي تتط ّلع اىل يوبيل �آخر باميان عنيدّ ،
ورجاءٍ وطيد.

الرهبنة املارون ّية املريـم ّية

 -1الت�أ�سي�س
ت�أ�س�ست الرهبان ّية يف  10ت�رشين الثاين  ،1695عندما و�شّ ح البطريرك املاروين
املالئكي ،ال�شبان الثالثة ا ّلذين �أتوا من
ين بالإ�سكيم
ا�سطفانو�س الدويهي الإهد ّ
ّ
املقد�س �إىل الرتهب يف جباله العامرة
حلب �إىل جبل لبنان ،يدفعهم ال�شوق ّ
قراعلي ،ويو�سف البنت .قطنوا
باملنا�سك والأديار ،وهم :جربايل حوا ،وعبد اهلل
ّ
�أ ّو ًال دير مار الي�شاع ب�رشي ،الدير الأ ّول للرهبانية النا�شئة ،التي ُ�س ِّميت يف بادئ
الأمر« ،بالرهبان ّية احللب ّية» ،ن�سب ًة �إىل م�ؤ�س�سيها الثالثة الآتني من حلب.
�سنة  1698ان�ضم �إىل امل�ؤ�س�سني العالمة جرمانو�س فرحات ،الذي عمل معهم
الغربي ،وقد جمعت �أديارا متف ّرقة يف
على تنظيم اول رهبان ّية �رشق ّية تتبع النمط
ّ
لبنان حتت قانون واحد و�سلطة رهبان ّية واحدة ،منتخبة من الرهبان ،وم�ؤلفة من
اربعة مدبرين ورئي�س عام.
يف  18حزيران � ،1700صادق البطريرك الدويهي على القوانني امل�ؤ َّلفة من
خم�سة ع�رش بندًا ،واعرتف قانونياً بالرهبانية اجلديدة.
حتول �إ�سم الرهبان ّيه �إىل «الرهبان ّية اللبنان ّية» ،لأنّها ت� ّأ�س�ست يف
يف �سنة ّ 1707
جبل لبنان.
يف � 31آذار �سنة � ،1732صادق البابا اكليمن�ضو�س الثاين ع�رش ،على قوانني
الرهبان ّية ،التي ُطبعت يف روما �سنة .1735
يف  19متوز �سنة  ،1770انق�سمت الرهبان ّية اللبنان ّية �إىل ق�سمني ،الختالفات
ف�س ّميت الأوىل «بالرهبان ّيه احللب ّية» (الرهبان ّية
تنظيم ّية واجتماع ّية وفكر ّيةُ .
املارون ّية املرمي ّية حال ًيا) ،والثانية «بالرهبان ّية البلد ّية» (الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية
حال ًيا) ،واحتفظ كل منهما ب�أع�ضائه و�أدياره و�أمالكه.
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 -2طبيعتها وميزتها وغايتها.
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مت ّيزت «الرهبان ّية احللب ّية» (ال ّرهبان ّية املارون ّية للطوباو ّية مرمي العذراء) ب�أنّها
ّ
حربي ،وفقاً لقوانني الكني�سة
منظمة رهبان ّية �إكلرييك ّية ،ذات نذور م�ؤبدة ،وحقّ
ّ
الروحي والر�سو ّ
يل ،بان�سجام كامل
الديري
املقد�سة .تلتزم بن�شاطها
الكاثوليك ّية ّ
ّ
ّ
الكن�سي املكاين (بطريرك،
املقد�سة ،وال ّرئي�س
مع تعاليم الكني�سة الكاثوليك ّية ّ
ّ
رئي�س �أ�ساقفة� ،أو �أ�سقف) .وهي جتمع ،بح�سب رغبة امل� ِّؤ�س�سني بني �صالة
الدير ّية ،والن�شاط الر�سو ّ
ين يف
يل ،وفقاً للتقليد الرهبا ّ
اخلور�س ،واملمار�سات ّ
الكني�سة املارون ّية ال�رسيان ّية الأنطاك ّية.
كما مت ّيزت الرهبان ّية � ً
لل�سيد امل�سيح،
أي�ضا على م ّر تاريخها
الروحي ،ب�أمانتها ّ
ّ
القدي�س �أنطونيو�س الكبري �أبي الرهبان ،وللتقليد
ولروح امل� ّؤ�س�سني ،ولروحان ّية ّ
املقد�سة.
ين
الرهبا ّ
ال�رشقي ،يف خدمة احتياجات الكني�سة ّ
ّ
تعت ُرب الرهبان ّي ُة � ّأن غاي َتها الأ�سا�س ّية ،هي تقدي�س نفو�س �أبنائها ،من خالل
اعتناقهم امل�شورات الإجنيل ّية ،وعي�شها يف حياة دير ّية ملتزمة؛ فينطلق الراهب
من الدير ،من �أجل اخلدمة الر�سول ّية ،ويعود �إليه للإغتناء واالكتناز من خرياته
الروح ّية .وقد �سعت الرهبان ّية دائ ًما باجتهاد وم�س�ؤول ّية ،لكي تكون جاهزة ّ
لكل
ال�رسي ،وتقدمي
روحي �صالح ،يف �سبيل بنيان ج�سد امل�سيح
ين �أو
عمل �إن�سا ّ
ّ
ٍ
ّ
اخلدمة بالطاعة للكني�سة املارون ّية الأم ،وبذل اجلهد املطلوب لتفعيل املواهب
املتنوعة التي يفي�ضها ال ّروح القد�س على �أبنائها.
وبفي�ض من حكمته الأزل ّية ،رهبانًا
اخلال�صي،
�إنّ اهلل يدعو يف تدبريه
ٍ
ّ
�إىل تكري�س ذواتهم له ،باعتناق امل�شورات الإجنيل ّيةُ ،م ّتبعني امل�سيح البتول،
ال�صليب.
والفقري ،الذي خ ّل�ص النا�س ّ
وقد�سهم بطاعته للآب ح ّتى املوت على ّ
يعي �أكرث ف�أكرث
املرميي
ين
الراهب املارو ّ
مدعو دعوة ّ
ّ
لذلك ف�إنّ ّ
خا�ص ًة ،لكي َ
ّ
مقت�ضيات تكري�سه ،ويعي�ش دعوته على �أ�صالتها ،ويكت�سب ثقاف ًة متين ًة ،وتن�شئ ًة
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روح ّية م�ستدامة ،تتم ّيز ب�شمول ّيتها وثباتها بني الرهبان الأخوة ،بغية املحافظة
1
الرهبان ّية.
الروح والقلب يف ّ
على وحدة ّ
� -3إجنازاتها عرب التاريخ.
�سنة  ،1736انعقد «املجمع اللبناين» يف دير �س ّيدة اللويزةّ ،
ونظم حياة
الكني�سة املارون ّية ،حتت رعاية ورئا�سة القا�صد الر�سويل يو�سف �شمعون ال�سمعاين
احل�رصوين ،ومبعونة �أ ّمنا الرهبان ّية.
�أ ّما �سنة  1818يف  3حزيران ،انعقد جمم ًعا يف دير الرئا�سة العا ّمة ،عرف
«مبجمع اللويزة».
و يف ال�سبعين ّيات والثمانين ّيات من القرن املا�ضي ،ا�ست�ضاف دير �س ّيدة اللويزة
جل�سات جمل�س البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك يف لبنان.
ّقدمت الرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية للكني�سة الكاثوليك ّية عام ًة ،وللطائفة املارون ّية
خا�ص ًة � 25أ�سقفاً ،وثالث بطاركة� ،آخرهم غبطة ال�س ّيد البطريرك مار ب�شارة بطر�س
الراعي.
و�أعطت الرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية ،للكني�سة والوطن والعامل ،املئات من
رجاالت القدا�سة ،والعلم ،والثقافة ،والعمران ،والأقت�صاد ،الذين �أغنوا
املكتبات باملخطوطات على �أنواعها ،والكتب الروح ّية والإن�سان ّية ،والعلم ّية،
واللغو ّية ...و�ساهمت ب�إ�صالحات فكر ّية ،وتربو ّية ،وعمران ّية على مدى ثالثة
قرون ون ّيف.
وكان للرهبان ّية � ً
أي�ضا �أن تُن�شئ الأديار واملراكز واملدار�س املنت�رشة يف لبنان
والعامل .و� ّأ�س�ست جامعة �س ّيدة اللويزة منارة للعلم والثقافة.
 -1قوانني الرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية ،دير �س ّيدة اللويزة ،زوق م�صبح ،لبنان� ،سنة  ،2008الف�صل الأول ،املواد
 1و 2و� ،3صفحة  18و .19بت� ُّرصف.
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 -4ن�شاطاتها احلال ّية:
 -1 -4الأديار الت�أ�سي�س ّية
 -1-1-4دير �سيدة اللويزة  -زوق م�صبح ،مركز الرئا�سة العامة:
الق�س �إغناطيو�س �سلهب احلاقالين.
بنى هذا الدير �سنة ّ 1682
يف ال�سنة ،1707ان�ضوى احلاقالين مع بع�ض رهبانه �إىل الرهبان ّية ،فوهبها
الدير مع �أمالكه كملك ثابت م�ؤبّد.
يف ال�سنة � ،1723أ�صبح دير �س ّيدة اللويزة مركز الرئا�سة العامة للرهبان ّية.
و كما ذكرنا �ساب ًقا� :سنة  ،1736انعقد «املجمع اللبناين» يف دير �س ّيدة اللويزة،
ّ
ونظم حياة الكني�سة املارون ّية ،حتت رعاية ورئا�سة القا�صد الر�سويل يو�سف
�شمعون ال�سمعاين احل�رصوين ،ومبعونة �أ ّمنا الرهبان ّية� .أ ّما يف �سنة  1818يف 3
حزيران ،انعقد يف دير الرئا�سة العا ّمة ما ٌدعي بـ «جممع اللويزة».
خالل ال�سنني �ُ 1910-1904ش ِّيد الطابق العلوي يف اجلهة ال�شمال ّية بعد هدم
املبنى القدمي.
يف ال�سنة  1952با�رشت الرهبان ّية يف بناء مدر�ستها الإكلرييك ّية جهة ال�رشق.
يف ال�سنة ُ 1960فتحت �أبواب املدر�سة �أمام الطالب العلمان ّيني.
يف ال�سنة ُ 1968د�شّ نت مباين معهد �سيدة اللويزة.
يف ال�سنة ُ 1978ر ّمت �أقبية الدير ب�إ�رشاف مدير ّية الآثار.
يف ال�سبعين ّيات والثمانين ّيات من القرن املا�ضي ،ا�ست�ضاف دير �س ّيدة اللويزة
جل�سات جمل�س البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك يف لبنان.
غني بالقطع
يف ال�سنة ُ 1986ح ّول جناحان من الأقبية ال�سفل ّية �إىل متحف ّ
الفن ّية التاريخ ّية النفي�سة.
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وح ِّد َث املتحف ،و ُرممت كني�سة
يف ال�سنوات ما بني ُ ، 2011-2005و�سِ ع ُ
الدير الأثر ّية ،ومت بناء جناح جديد جهة الغرب م�ؤلف من خم�سة طبقات ت�ضم؛
كني�سة كبرية ،ومائدة ،ومطبخ ،و�صالونات ،ومق ّر للإدارة العامة ،وم�سكن
للرهبان.
 -2-1-4دير مار انطونيو�س الكبري  -روما:
قطن الرهبان �أ ّو ًال دير «مار بطر�س ومر�ش ّلينو» يف روما ،الذي كان قد وهبهم
�إ ّياه البابا اكليمن�ضو�س احلادي ع�رش �سنة  ،1707ولك ّنهم باعوه مبوافقة البابا
بندكتو�س الرابع ،وا�شرتوا بثمنه قطعة �أر�ض كبرية يف قلب روما القدمية ،على
مقربة من دير مار بطر�س بال�سال�سل ،و�ش ّيدوا عليها ديراَ كبرياَ على ا�سم القدي�س
�أنطونيو�س الكبري �سنة .1753
مت ّيز تاريخ دير مار �أنطونيو�س الكبري ب�أهم ّية �إ�ستثنائ ّية ،بحيث � ّأن وكالء الرهبان ّية
املارون ّية املرمي ّية لدى الكر�سي الر�سو ّ
يل املقيمني فيه ،وامل�ؤمتنني عليه ،منذ �سنة
أي�ضا لدى الكر�سي الر�سو ّ
 1779وحتى �سنة  ،1900كانوا وكالء � ً
يل للبطريرك
الدرع املقد�س (� )paliumإىل البطاركة املوارنة
املاروينّ ،وكانوا يك ّلفون بحمل ّ
املنتخبني .كما � ّأن بع�ضهم كانوا �أحيانً�أ يح ّلون ّ
حمل وكالء البطاركة ال�رشقيني
الأربعة.
يحتوي الدير على مكتبة ق ّيمة ت�شتمل على 687 :خمطوطاً� ،أقدمها يعود �إىل
�سنة  .1226وع�رشين �ألف كتاب (تقري ًبا) مطبوع بلغات خمتلفة.
 -3-1-4دير مار الي�شاع (القدمي واجلدبد)  -ب�شري:
�صخري ،ويعود تاريخ بنائه �إىل
يقع هذا الدير يف وادي قادي�شا ،داخل جبل
ّ
ما قبل ال�سنة  .1315وفيه �أُ ّ�س�ست الرهبان ّيات املارون ّية.
ت�س ّلمت الرهبان ّية هذا الدير �سنة  1696من �أهايل ب� ّرشي ،مبوجب وثيقة
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ر�سم ّية .كان دي ًرا ً
ب�سيطا غري م�ؤ ّه ٍل لل�سكن ،فقامت الرهبان ّية ب�إعادة بنائه ،وفتحت
جمان ّية لتعليم الأطفال اللغتني ال�رسيان ّية والعرب ّية� ،إ�ضافة �إىل املبادئ
فيه مدر�سة ّ
الأ�سا�س ّية للتعاليم الكاثوليك ّية.
و�ضع امل� ّؤ�س�سون فيه قانونهم الرهباينّ ،امل�ؤ َّلف من  22بندً اّ ،ثم عادو
واخت�رصوه ب  15بندا.
ين
يف ال�سنة  ،1698يف العا�رش من ت�رشين الثاينُ ،عقد فيه �أ ّول جممع رهبا ّ
عام.
كان هذا الدير ملج�أً لبع�ض البطاركة والأ�ساقفة يف الأ ّيام الع�صيبة على مدى
عواد.
تاريخ املوارنة ،ومنهم البطريرك يعقوب ّ
يف ال�سنة  ،1874مل يعد الدير القدمي م�ؤ ّهال لل�سكن ،فانتقل جمهوره
النبي �ألي�شاع ،على ت ّلة م�رشفة على الوادي
�إىل دير جديد� ،شُ ّيد على �إ�سم ّ
املقد�س.
ّ
خالل العقود الأربعة الأخرية ،قامت الرهبان ّية برتميم الدير اجلديد على
مراحل متتابعة� :إبتدا ًء من الكني�سةّ ،ثم ُغرف ال�سكنّ ،ثم ال�صاالت والأقبية،
ّثم املطبخ واملائدة .كما قامت با�ست�صالح �أرا�ضيه الزراع ّية وغر�ستها بالأ�شجار
خا�صة �شجر الت ّفاح.
املثمرةّ ،
قامت الرهبان ّية � ً
املقد�س،
أي�ضا ،بت�سوية �أو�ضاع �رشكاء الدير ال�س ّيما يف الوادي ّ
وقامت برتميم الدير القدمي كام ًال ،بالإ�ضافة �إىل املحب�سة املجاورة له من ناحية
ال�رشق .و�أ�ضافت بع�ض املن�شئات الت�شغيل ّية حتته ،حمافظة على الطابع القدمي
للدير ،و�شقّت �إليه طري ًقا مع ّبدً ا لل�س ّيارات ،من �أجل ت�سهيل و�صول ال�س ّياح
تن�سك
واحلجاجّ ،
ّ
خا�صة ا ّلذين يك ّرمون الأب احلبي�س �أنطونيو�س طربيه ،الذي ّ
ملدة � 25سنة ،و ُدفن فيه �سنة .1998
فيه ّ
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كري التني  -املنت:
 -4-1-4دير مار بطر�س وبول�س يف ّ

يف ال�سنة  ،1712وهب املطران يوحنا حبقوق هذا الدير للرهبان ّية ،وكان
عبار ًة عن بيتني يف مزرعة �صغرية .ويف ال�سنة  ،1718هدم الرهبان البناء القدمي،
و� ّأ�س�سوا مكانه كني�سة وديراً جديداً.
�أ ّما �سنة � ،1725أن�ش�أ الرهبان بالقرب من الدير حمب�سة خا�شعة� ،أقام فيها عدد
احليمري الديراينّ ،واالب عبد
من الن�ساك ،وكان �أ�شهرهم الأب لورن�سيو�س
ّ
ال�شبابي الذي اهتم بتو�سيع املحب�سة وجتديدها ،وقد تويف فيها
امل�سيح احلايك
ّ
برائحة القدا�سة عام .1917
جددت الرهبان ّية دير مار بطر�س وبول�س ،خالل العقود الثالث الأخرية،
ّ
و�أ�ضافت �إليه بع�ض التجديدات يف الكني�سة واملحب�سة .كما ا�ست�صلحت بع�ض
�أرا�ضيه الزراع ّية.
 -5-1-4دير مار اليا�س �شو ّيا للموارنة:
� ّأ�س�س هذا الدير راهب من بلدة بكفيا ،يدعى اليا�س اجلم ّيل :فبنى �أ ّو ًال كني�سة
�صغرية على ا�سم النبي اليا�س ،و�ش ّيد بيتاً على طراز بيوت ال�رشكاء الفالحني،
وا�شرتى له الأرا�ضي ال�شا�سعة .يف ال�سنة  1728ت�سلمت الرهبانية الدير من
املطران فيل ّبو�س اجلم ّيل ،و�أخذت على عاتقها �إيفاء الديون املرتتّبة عليه يف مقابل
�أن يكون ملكاً م�ؤبداً لها.
وو�سعت الدير ،و�ش ّيدت على
يف ال�سنة ّ 1898رمت الرهبان ّيةّ ،
وجددتّ ،
�أر�ضه بناء جديداً ،وكني�سة جديدة ،وافتتحت مدر�سة �إكلرييكية لطالبها الرهبان
الدار�سني ،لكي يتع ّلموا مبادئ الفل�سفة والالهوت والعلوم الأخرى.
بعد احلرب الأهل ّية اللبنان ّية التي خ ّلفت وراءها �أ�رضا ًرا ج�سيمة يف مباين
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الديرّ ،مت ا�ستعادته من قوى الأمر الواقع ،يف �أواخر الثمانيات ،ومن ُذ ذلك احلني
ما زالت الرهبان ّية ت�سعى �إىل ترميمه.
تقدر بحوايل
�أ�ضافت الرهبان ّية �إىل هذا الدير ،مبنى جلهة اجلنوب ،م�ساحته ّ
ال  300مرت مربع ،وهو م�ؤلف من طبقتني .كذلك قامت بتو�سيع طريقه اخلا�ص
وا�ست�صالح بع�ض �أرا�ضيه الزراع ّية.

تخ�ص الرهبان ّية.:
 -2-4الأديار الأٌخرى ا ّلتي ّ
 -1-2-4دير مار عبدا  -دير القمر:
الغزيري �سنة
البكفاوي ،وبطر�س
ت�أ�س�س هذا الدير على يد الأبوين نعمة اهلل
ّ
ّ
 ،1849بغاية خدمة النفو�س .عمل الرهبان مع مرور الزمن على �رشاء الأرا�ضي،
وا�ست�صالحها ،ما جعل الدير ور�سالته يف ازدهار م�ضطرد.
�إ�ستقبل الدير خالل �سنوات ما بعد احلرب اللبنانية ،الثانوية الر�سمية.
�سنة  2002افتتحت الرهبان ّية فر ًعا جلامعة �س ّيدة اللويزة ،من �أجل �إمناء املنطقة
فحل ّ
وخدمة النفو�سّ ،
حمل الثانو ّية الر�سم ّيه.
ُر ّم هذا الدير بني �سنة  2005و ،2011و�أقيم فيه متح ًفا ،وا�س ُت�صلٍحت معظم
املتنوعة.
�أرا�ضيه ،وغر�ست بالأ�شجار ّ
 -2-2-4دير مار �ضوميط  -فيطرون:
القدي�س �ضوميط يف قرية فيطرون �سنة
�رشعت الرهبان ّية ببناء دير على �إ�سم ّ
 ،1854وذلك بعد ا�ستئذان البطريرك بول�س م�سعد ،ف�أقام فيه الرهبان ،واهت ّموا
بزراعة �أرا�ضيه التي كانت تابعة لدير �س ّيدة اللويزة.
يف ال�سنة � 1862أُ ّ�س�س الدير ر�سم ًيا على يد الأباتي جربايل �صفري العجلتوينّ،
يف عهد رئا�سته.
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العلوي للدير،
الع�شقوتيّ ،مت بناء الطابق
العام �سابا دريان
ّ
يف عهد الأب ّ
ّ
وحتول �إىل مركز �صيفي للرئا�سة العامة.
ّ
ُ�ش ّيدت كني�سة الدير احلال ّية �سنة  ،1887ومن ثمة ّمت بناء مدر�سة �إكلرييك ّية �إىل
جانب الدير �سنة .1892
ويف �سنة � ،1982أبان احلرب اللبنان ّية الأهل ّية ،انتقلت الطالب ّية الإكلرييك ّية
ال�صغرى من مبناها اخلا�ص يف دير �س ّيدة اللويزة �إىل دير مار �ضوميط ،ثم عادت
�إىل دير اللويزة �سنة  ،1992ثم اقفلت نهائ ّياً �سنة  2015بقرار من املجمع العام
اال�ستثنائي اخلا�ص بالن�شء الرهباينّ.
ّ
�أ ّما بالن�سبة للمدر�سة فقد ُ�ش ِّيدت قرب الدير جهة الغرب �سنة  1983وهي
م�ؤلفة من ثالثة طوابق� ،ض ّمت يف حناياها �سنة ُ 1984طالب الإكلرييك ّية ال�صغرى
�إىل جانب ال ُطالب العلمان ّيني من املرحلة التمهيد ّية حتى التكميل ّية .ثم اقفلت
ب�سبب الأزمة الأقت�صاد ّية �سنة .2020
يف ال�سنة ّ 1984رمت كني�سة الدير.
خالل احلرب اللبنانية الأخرية ،مت نقل مكتبة الدير النفي�سة ،التي كانت حتتوي
ً
خمطوطا �إىل جانب �آالف الكتب� ،إىل مكتبة دير �سيدة اللويزة ،والتي
على 120
انتقلت بدورها �إىل مكتبة جامعة �س ّيدة اللويزة يف زوق م�صبح بهدف احلفاظ
عليها بطريقة علم ّية حديثة و�أر�شفتها وا�ستعمالها من قِبل ُطالب اجلامعة يف
�أبحاثهم...
يف ال�سنة  1993بو�رش برتميم الدير  ،بعد اخلراب الذي ّ
حل فيه من جراء
احلرب وتراكم الثلوج التي �سببت انهيار الطابق الثاين .ف ُنزع كامل ُركام الطابق
املبني
الثاين ا ّلذي كان مبني من الباطون وغري متنا�سق مع الطابق
ال�سفلي والأول ّ
ّ
من احلجر الطبيعي الأ�سمر ،كما ُهدم الق�سم اجلنوبي ا ّلذي كان ُمال�صقاً للدير
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ني يف �أوائل الثمانيات من احلجر الطبيعي الأبي�ض .فا�ستعاد الدير رونقه
وكان قد بُ ّ
ين لفرتة ت�أ�سي�سه ،و�أ�صبح من جديد
اجلميل ح�سب الفن
ين الرهبا ّ
املعماري اللبنا ّ
ّ
ال�صيفي.
مقر الرئا�سة العامة
ّ
 -3-2-4دير مار انطونيو�س البادواين  -دلبتا:
�أُ ّ�س�س هذا الدير �سنة  ،1882وكان ي�صعب الو�صول �إليه ،ب�سبب عدم وجود
طرقات مع ّبدة .وعندما �شقّت الطرقات ،ا ّلتي �س ّهلت الو�صول �إليه� ،شهد حملة
�إ�صالحات ،و�ضعته على طريق النمو واالزدهار ،كان �آخرها بني ال�سنوات 2011
و ،2019حيث �أ�ضيفت �إىل مبناه مائدة ،و�صاالت للمحا�رضات ،و ُرممت كني�سته،
وا�ست�صلحت بع�ض �أرا�ضيه.
 -4-2-4دير مار �شليطا  -كفرذبيان:
الع�شقوتي،
العام �سابا دريان
�أُ ِّ�س�س هذا الدير �سنة  ،1885على عهد الأب ّ
ّ
وبعناية من رئي�سه الأب عبد اهلل ملكون �أبي خليل ،الذي ا�شرتى الأرا�ضي من
�أبناء قريته يف مزرعة كفرذبيان حم ّلة (البالط) ،و�ش ّيد عليها خم�سة �أقبية من
القدي�س
وخ�ص�ص واحدة منها للكني�سة التي ُك ِّر�ست على ا�سم ّ
احلجر املعقودّ ،
العلوي.
�ش ّليطا ال�شهيد ،وبا�رش يف بناء الطابق
ّ
خُ ّ�ص�ص هذا الدير م�ؤخ ًرا ال�ستقبال اجلماعات الر�سولية ،من �أجل �إقامة
الزراعي .وهو
املخيمات ال�صيف ّية ،واخللوات الروح ّية .وال ميكن �أن نن�سى طابعه
ّ
ب�إدارة الوكالة العامة للرهبنة مبا�رشةً.
 -5-2-4دير �سيدة النجاة وطى نهر الكلب  -ذوق مكايل:
العام �سابا دريان .وكان م�ؤ ّلفاَ من
� ّأ�س�س هذا الدير �سنة  1889على عهد الأب ّ
كني�سة �صغرية ،وغرفتني متال�صقتني ،مع توابعهما.
�شهِد هذا الدير �إ�صالحات و�إ�ضافات؛ بحيث �أنّه ّمت تو�سيع الكني�سة يف العام
 ،1930وبني عدد من الغرف والأقبية.
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خالل ال�سنني ّ ،1978-1975مت بناء الكني�سة احلديثة وقاعة للمحا�رضات
والن�شاطات الراعوية.
�شهدت الكني�سة يف � 27شباط  1994جمزرة مر ّوعة ،عندما انفجرت فيها
ال�سوري للمنطقة ال�رشق ّية ،وقع �ضحيتها 13
عبوة نا�سفة ،على �أثر احتالل اجلي�ش
ّ
�شهيداً وعدد كبري من اجلرحى.
حيث قامت
�أبرز التجديدات ح�صلت خالل ال�سنوات  2011و ُ 2017
الرهبان ّية برتميم هذا الدير ،و�أ�ضافت �إليه �أربعة طبقات حتتوي على م�رسح،
و�صاالت للن�شاطات الرعو ّية ،و�صالونات ،وموقف لل�س ّيارات ،ومائدة ،ومطبخ،
وحوايل ثالثني غرفة لل�سكن ،وكابيال ،وجتهيزها جميعاً.
 -6-2-4دير مار �سركي�س وباخو�س  -ع�شقوت:
العام �سابا دريان �سنة  1890هذا الدير على ا�سم القدي�سني
� ّأ�س�س الأب ّ
ال�شهيدين �رسكي�س وباخو�س ،وا�شرتى له الأرا�ضي الوا�سعة والتي كان ُ
بع�ضها
تابعاً لدير �س ّيدة اللويزة �سابقاً.
يف ال�سنة � 1904أكمل الأباتي يو�صاف ال�شدياق بناءه وجتهيز �أثاثه.
لعدة �إ�صالحات ،وزيادات ،وترميمات ،يف البناء
وخ�ضع الدير عرب ال�سنني ّ
واملداخل والأرا�ضي الزراعية املحيطة به.
يف عهد رئا�سة الأباتي بطر�س فهد �سنة  ،1981بُني الطابق الأول للدير ،وفيه
وغرفتي
 16غرفة ل�سكن املبتدئني ،مع غرف �إجتماعاتُ .ثم �أُ�ضيف �إليه مطبخ
ّ
�إجتماعات .وهكذا يف ال�سنة نف�سها ،ب�سبب احلرب الأهل ّية ،انتقل املبتد�ؤن �إليه
وهو ما زال حتى الآن ( )2021بيت الإبتداء للرهبان ّية.
خالل ال�سنني ا�ست�صلحت الرهبان ّية معظم �أرا�ضي الدير الزراع ّية بني ال�سنة
 1994و ،2016فقامت بعدة �إ�ست�صالحات زراع ّية ،وا�ستحدثت �أكرث من 6000مرت
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كانت �أر�ض �سليخ وبنت حوايل  3500مرت حفايف جللول جديدة و�شقّت الطرق
الزراع ّية ُمكمل ًة للطرق ال�سابقة يف و�سط كروم العنب و�صو ًال �إىل «اجلوان ّيات»،
وو�سعت طريق الدير اخلا�صة ،كما بنت خزان مياه كبري ومبنى لت�صنيع اخلمر
وجهزته ،كذالك رممت �أقبية الدير و�أقبية العواد (احلارات) املتواجدة على
�أرا�ضي الدير الزراع ّية ،وا�ستثمرت يف الزراعة احليوان ّية...
واجلدير بالذكر � ّأن هذا الدير ،هو مركز �صالة ومرجع روحي للم�ؤمنني ا ّلذين
يك ّرمون الأب احلبي�س �أنطونيو�س طربيه.

 -7-2-4دير القدي�سة تريزيا الطفل ي�سوع �سهيله  -ك�سروان:
هو �أول دير يف العامل ُي�شاد على ا�سم القدي�سة تريزيا الطفل ي�سوعّ � .أ�س�سه
العام جربائيل ال�شمايل �سنة � ،1926إثر زيارته ملدينة روما اخلالدة ،حيث
الأب ّ
�شارك باحتفاالت تقدي�س القدي�سة تريز الطفل ي�سوع.
يف �أيار من ال�سنة � ،1927أهدى البابا بيو�س احلادي ع�رش للأُباتي جربائيل
للقدي�سة تريز الطفل ي�سوع والوجه الأقد�س؛ واحدة من
ال�شمايل ،ذخريتني ّ
عظامها ،والثانية من �شعرها ،وما زالت هاتني الذخريتني موجودتني يف الكني�سة
ح ّتى يومنا هذا ،مم جعل من الدير مزاراً �شهرياً ي�أ ُمه �آالف امل�ؤمنون املتعبدون
للقدي�سة تريزيا ال�صغرية من كافة �أنحاء لبنان والبلدان املجاورة.
جدد بناء الدير ،وزيد عليه ثالثة طبقات ،و�أ�صبح مركزاً
يف ال�سنة ّ ،1969
للإخوة الدار�سني.
يف ال�سنة  ،2002ومبنا�سبة اليوبيل املا�سي لت�أ�سي�س الدير� ،إ�ستقدمت الرهبان ّية
ملدة
القدي�سة تريز الطفل ي�سوع ،وبقيت هذه الذخائر ّ
من دير لزيو  -فرن�سا ذخائر ّ
�شهرين ون�صف ،حيث �أحيطت ّ
بكل مظاهر االحرتام والتكرمي وال�سجود.
ما بني ال�سنة  2008-2005بنت الرهبان ّية بجوار هذا الدير كني�سة كبرية،
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وذلك من �أجل ا�ستقبال امل�ؤمنني ،و�إقامة الن�شاطات الروح ّية ،ال�س ّيما لل�شبيبة.
كذلك جددت مزار القدي�سة وبنت حم ًال لبيع التذكارات الدين ّية.
 -3 -4مراكزها.
� -1-3-4أُنط�ش �سيدة الت ّلة  -دير القمر:
�سعى �أبناء دير القمر �سنة  ،1740لكي تن�شيء الرهبان ّية ر�سالة روح ّية يف
بلدتهمّ ،
تتول خدمتها الرعو ّية ،و�سائر الواجبات الدين ّية .وحتقيقاً لهذه الرغبة،
ُعقد ات ٌ
ّفاق مع الأهايل يقوم على ا�ستالم الرهبان ّية لكني�ستهم امل�ش ّيدة على ا�سم
ال�س ّيدة العذراء والدة اهلل ،يف حم ّلة «الت ّلة» يف و�سط البلدة.
ويف ال�سنة  ،1752بنى الرهبان �سبعة �أقبية متقنة البناء ،و�ش ّيدوا فوقها بع�ض
القاليل ل�سكناهم� .أما الأر�ض املال�صقة للكني�سة ،فقد وهبتها للرهبان ّية ال�ست
�أ ّمون ،والدة الأمري يو�سف املعني ،ف�أقاموا عليها �أول مدر�سة دميوقراط ّية يف
ال�رشق ،حيث كان يتعلم �أوالد الأمراء �إىل جانب �أوالد �أبناء البلدة جماناً،
امل�سيحني والدروز ،ال�صبيان والبنات.
يف ال�سنة  ،1860ع ّمت اال�ضطرابات املر ّوعة منطقة اجلبل؛ فا�ست�شهد من �أبناء
الرهبانية ،الذين كانوا يقطنون يف الأُنط�ش ،ويخدمون كني�سة �سيدة الت ّلة ،و�سيدة
الدلغانة ،ثالثة ع�رش راهباً .وا�ست�شهد معهم مئات امل�ؤمنون .واحرتقت الكني�سة
ب�أكملها .ومل ينج من هذه املذبحة �سوى الأب �سابا دريان ،الذي �أ�صبح فيما بعد
رئي�ساً عاماً �سنة  ،1877ومعه �أخ من زوق م�صبح.
خالل الأعوام  2005وّ 2011رمت الكني�سة ،واملزار ،و ّمت بناء �صالونات
للرعية بالقرب من باحة الكني�سة ،تلبي ًة حلاجات الرع ّية الإن�سان ّية والروح ّية .كما
املقد�س.
ُ�ش ّيد مزار «حمل اهلل» على ت ّلة ال�صليب ّ
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� -2-3-4أُنط�ش ال�صعود وكني�سة مار جرج�س ال�ضبيه:
يف عهد الأباتي �سابا دريان �سنة  ،1889وبه ّمة االب نعمة اهلل مزهر ال�ساحلي،
�ش ّيدت كني�سة على ا�سم القدي�س جرج�س يف منطقة ال�ضبيه ،وبقربها �أُنط�ش
ل�سكنى الرهبان.
يف ال�سنة  ،1965رممت الكني�سة وزيد عليها ق ّبتان ،وهدم الأُنط�ش ب�سبب
تداعيه.
يف ال�سنة  ،1967با�رشت الرهبانية يف بناء كني�سة يف ال�ضبيه ،على ا�سم
«ال�صعود االلهي» ،و�ش ّيد ب�إزائها �أُنط�ش ،و ّمت تد�شينهما يف العام  .1975فارتفعت
إلهي» ،فوق �صالة ف�سيحة ت�ستخدم للمنا�سبات ،والن�شاطات
كني�سة «ال�صعود ال ّ
الراعوية ،مع غرف �صغرية ب�إزائها ت�ستخدم من �أجل �أن�شطة اجلماعات والفرق
الروح ّية الرعو ّية.
يف ال�سنة ُ 2001د�شّ ن �صالون لرعية كني�سة مار جرج�س.
� -3-3-4أُنط�ش مار يو�سف � -شمرا:
يتبع هذا الأُنط�ش �إىل دير مار اليا�س �شويا ،وقد �ش ّيده الأب يو�سف �شهوان
يف ال�ستينات .وهو يت�ألف من طبقتني ،وكني�سة على ا�سم القدي�س يو�سف.
بني ال�سنني  2005و 2021اجتهدت الرهبان ّية يف ا�ست�صالح بع�ض �أرا�ضيه
الزراع ّية وا�ستثمار بع�ض العقارات �أكان زراع ّياً �أو �صناع ّياً.
ي�ست�ضيف الأُنط�ش حالياً املخ ّيمات الر�سول ّية والرعائ ّية والروح ّية ال�سيما خالل
ف�صل ال�صيف .وهو ب�إدارة الوكالة العامة للرهبنة مبا�رشةً.
 -4-3-4مركز �س ّيدة النياح ،يف والية مي�شغن ال�شمالية يف الواليات
املتحدة الأمريك ّية:
�شفهيا بينه
املرميي� ،إتّفا ًقا
�سنة � 1991أقام الأب �أنطوان الراعي الراهب
ًّ
ّ
وبني ال�س ّيد توم ماناهان الكاثوليكي )� (Tom Monaghanصاحب �رشكة
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يقدم ال�س ّيد توم ال�سكن للأب الراعي،
( )Domino’s Pizzaالعامل ّية ،يق�ضي ب�أن ّ
وجز ًءا من تكاليف جامعته ،فيما يقوم الأب الراعي باملقابل باالحتفال بالذبيحة
الإله ّية يف �أيام الأ�سبوع يف م�ؤ�س�سة ال � Ave Maria Foundationأو يف البناء
الذي يدعى بال .Domino’s Farms
إمتدت هذه الإتفاق ّية �إىل �أبناء الرهبان ّية ،بحيث �أنّها باتت تر�سل �أبناءها
� ّ
لتح�صيل العلم ،م�ستفيدين من الإتفاق ّية عينها.
كانت غاية املركز مزدوجة؛ فالرهبان ّية تر�سل �أبناءها لتح�صيل العلم ،على
�أمل �أن يعودوا يوماً فيخدموا يف م�ؤ�س�ساتها الرتبو ّية يف لبنان .ويف املقابل يقوم
الرهبان بخدمة ر�سول ّية راعو ّية للرعايا املارون ّية والالتين ّية الكاثوليك ّية املجاورة.
�سنة � 1993إلتحق بالأب الراعي ،الأب وليد مو�سى ّثم الأب روجيه �شكري،
بهدف الدرا�سة ،فعمال يف م�ؤ�س�سة الآيف ماريا (،)Ave Maria Foundation
التي كانت كمظ ّلة للعديد من الن�شاطات الكاثوليك ّية ،يف املدار�س ،وال�صحيفة،
والراديو ،ومكاتب املحاماة ،و�شبكة الإنرتنات ،واجلامعة ،وكل ّية احلقوق،
وغريها.
�سنة �،1996ش ّيد ال�س ّيد ماناهان كابيال �صغرية على ا�سم �س ّيدة النياح ،يف
منطقة موجودة داخل الأحرا�ش على مقربة من مركز الرهبنة .وو�ضعها يف خدمة
الرهبان.
�سنة  1999وب�سعي من الأب روجيه �شكريَ ،وهبت م�ؤ�س�سة Ave Maria
 Foundationم�سكناً للرهبنة املارون ّية املرمي ّية ،وتع ّهدت امل�ؤ�س�سة املذكورة بدفع
ن�سبة  %50من �أق�ساط الآباء اجلامع ّية .وقد و ّقع هذه الإتفاق ّية ّ
كل من �أبر�ش ّية
�س ّيدة لبنان  -لو�س اجنلو�س ،والرهبان ّية املارون ّية املرمي ّية ،وم� ّؤ�س�سة Ave Maria
ّ .Foundation
فنظمت هذه االتفاقية عالقة الرهبنة بالأبر�ش ّية املذكورة ،ومب�ؤ�س�سة
بحيث � ّأن الرهبان ا ّلذين يعي�شون يف مركز �س ّيدة
ُ ،Ave Maria Foundation
النياح باتوا يقومون بخدمة رعايا �أبر�ش ّية �س ّيدة لبنان يف منطقة جنوب �رشقي

174

الرهبية املارون ّية املرميية

املقد�سة واخلدمات الروح ّية مل�ؤ�س�سة
مي�شغن ،وبخدمة الأ�رسار ّ
 ، Foundationيف �آن �أربور وجوارها.
يقع مركز �س ّيدة النياح يف والية مي�شغن ال�شمال ّية ،يف الطرف ال�رشقي
اجلنوبي من �ضواحي �آن �أربور ،يف منطقة زراع ّية حر�ش ّية .رمم املركز وو�سِ َع �سنة
 2008يف عهد الأب الرئي�س جوزيف خليل ،فبات م�ؤلفاً من �أربع غرف للنوم،
وغرفة ا�ستقبال كبرية مالزمة لغرفة الطعام واملطبخ ،وحمام لل�ضيوف ،و�رشفتني
مع مر�آب يت�سع لثالث �سيارات.

Ave Maria

 -4-4ر�ساالتها
 -1-4-4يف م�صر:
�سافر الق�س مو�سى هيالنه ال�شامي �إىل م�رص �سنة  ،1745وكان �أول راهب
ماروين حلبي لبناين يط�أ �أر�ض � ّأم الدنيا م�رص .و� ّأ�س�س يف دمياط مركزًا خلدمة
امل�سيحيني .ومن بعده تواىل �إخوته الرهبان على االهتمام بهذا املركز ،و� ّأ�س�سوا
بدورهم مراكز �أخرى يف دمياط �سنة  .1745ويف املن�صورة �سنة  .1893ويف
م�رص القدمية  -كني�سة مار اليا�س احلي �سنة  .1850ويف درب اجلنينة  -كني�سة
ال�سيدة العذراء �سنة  .1877ويف �شربا بالقاهرة  -كني�سة مار جرج�س �سنة .1879
ويف بور �سعيد  -كني�سة القدي�سة تريز الطفل ي�سوع �سنة  .1877ويف م�رص
اجلديدة  -كني�سة مار مارون �سنة  .1916ويف عزبة الزيتون بالقاهرة  -كني�سة
القدي�سة تريز ويف طنطا والزقازيق.
تخدم الرهبان ّية حال ًيا ،من الناحية الروح ّية والإن�سان ّية ،ثالثة مراكز يف �شربا،
في�ضم كني�سة مار مارون
وبور �سعيد ،وم�رص اجلديدة� .أ ّما مركز م�رص اجلديدةّ ،
الرائعة ،ومزار القدي�سة ريتا ال�شهري ،ومدر�سة تت�سع حلوايل  800تلميذ ،وم�سكن
للرهبان ،وبع�ض ال�صاالت خلدمة الن�شاطات الرعائية ،واجلال ّية اللبنان ّية ،وم�شفى
�صغري يحتوي على � 14رسيراً وغرف للعماليات الطب ّية.
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 -2-4-4يف االورغواي:
ت�أ�س�ست الر�سالة يف العا�صمة مونتفيداوي �سنة  ،1924على يد املثلث
الرحمات الأباتي جرج�س �شليطا ،و�أخيه الأب يو�سف �شليطا ،بعد �أن ا�ست�أجرا
بيتا وجهزاه للخدمة الرعائية ،من �أجل تعليم ال ّلغة العربية لأبناء اجلالية اللبنان ّية،
يف �شارع بيون�س �أير�س يف املدينة القدمية ،حيث كان يعي�ش العدد الكبري من
اللبنانيني ،وغريهم من ال�رشقيني .ومع مرور الزمن ،ابتاعا عقارا يف �شارع
� Molinos de Raffo 926سنة  ،1926حيث �شيدا كني�سة ومدر�سة ،د�شّ نهما
�أ�سقف املدينة �سنة  .1931وبعد ذلك �ش ّيدا مزارا على ا�سم القدي�سة تريز الطفل
ي�سوع �سنة  ،1952وافتتحا بناء جديدا للمدر�سة االبتدائية.
� ّأ�س�س الأب �أفرام �سالمة طيلة فرتة رئا�سته على الر�سالة ،ثالثة م�شاريع
ين
خريية وهي :جمع ّية مار من�صور مل�ساعدة العائالت الفقرية ،وم�ستو�صف جما ّ
للفقراء ،وم�شغل النا�رصة املجاينّ.
د�شنت الكني�سة اجلديدة �سنة � .1986أ ّما يف ال�سنة � 1990أر�سلت الرهبان ّية
�أربع �أخوة دار�سني من �أجل متابعة درو�سهم الفل�سف ّية والالهوت ّية يف الر�سالة،
ر�سالتي الأوروغوي والأرجنتني.
وتقدمي امل�ساعدة يف خدمة
ّ
ويف ال�سنة ّ 2013مت جتديد الكني�سة الرعائ ّية.
 -1-2-4-4مدر�سة �س ّيدة لبنان  -مونتيفيديو:
�سنة  1931افتتحت الرهبنة مدر�سة خا�صة كاثوليك ّية جنب الر�سالة لتعليم
الرتبوي يف
احلي والرع ّية ،تتبع املنهج
ّ
�أبناء اجلال ّية اللبنان ّية واملنطقة .هي مدر�سة ّ
وت�ضم املراحل
الأوروغوي ،وهي خمتلطة وتُع ّلم ال ّلغتني الإ�سبان ّية والإجنليز ّية،
ّ
التمهيد ّية والإبتدائ ّية والثانو ّية� .سنة  ،1974ا�شرتت الرهبان ّية ،مب�سعى من الأباتي
ت�ضم مبنى كب ًريا كان َم�صنعاً ،وحو ّلته
اليا�س �سالمه ،قطعة �أر�ض ُمال�صقة للر�سالة ّ
فيما بعد �إىل املرحلة الثانو ّية التابعة للمدر�سة.

176

الرهبية املارون ّية املرميية

�سنة  2001وعلى �أثر �إفال�س الر�سالة ومالحقتها قانون ّياً يف املحاكم ب�سبب
الديون التي تعرثت عن ت�سديدها ،ا�ستطاعت الرهبنة ،بعد جهد جهيد وم�ساعي
العام فرن�سوا عيد و ُم�ساعدت �أ�صدقاء الر�سالة ،تخلي�ص معظم ممتلكات
الأب ّ
معلمي املدر�سة يق�ضي ب�إدارتهم
الر�سالة الثابة ،كما �أبرمت اتفاق مع رابطة
ّ
الرتبو ّية والإدار ّية واملال ّية لها ،بفروعها الثالثة :التمهيدي والإبتدائي والثانوي.
رغم الدعاوى القانون ّية والو�ضع املايل ال�صعب ا�ستمرت املدر�سة ب�إدارة رابطة
املعلمني حتى يومنا هذا� .أ ّما عدد طالب املدر�سة حالياً فهو�أقل من مئتي طالب.
 -3-4-4يف الأرجنتني  -فيال لين�ش  -حمافظة �سان مارتني:
بعد احلرب العامل ّية الأوىل ،واحل�صار ا ّلذي �رضبه العثمان ّيون على جبل لبنان،
واجلراد ا ّلذي اجتاح �أرا�ضيه واتلف جميع املوا�سم الزراع ّية ،وقفت الرهبان ّية �إىل
جانب �شعبها ،فرهنت �أمالكها املنقولة والثابتة ،يف �سبيل ُم�ساعدة الفقراء ،و�إغاثة
املحتاجني .وملّا كانت الرهبنة قد رزحت حتت ثقل الديون الكثرية ،واخلراب
العام جربايل ال�شمايل الع�شقوتي مع جمل�س مدبريه
رئي�سها ّ
ال�شديد ،ر�أى ُ
العا ّمني� ،أن ُير�سلوا �إىل الأمريك ّيتني الأبوين الفا�ضلني الغيورين الن�شيطني
عمانوئيل الأ�شقر واملدبر �سمعان فهد ،ف�سافرا �إىل روما ومنها �أكمال �سفرهما
حيت و�صالها يف  8متوز ،1920وبعد �أن تزودا باالذونات،
�إىل الأرجنتنيُ ،
والتو�صيات ،من ال�سلطات الكن�س ّية الكاثوليك ّية الالتين ّية يف روما والأرجنتني،
با�رشا الأعمال الروح ّية والرعائية وجمع احل�سنات ملُدة �سنتني بكل غرية ون�شاط.
بعدها عاد الأب املدبر �سمعان فهد �إىل لبنان حام ًال معه م�ساعدات كثرية من اجلال ّية
الأرجنتين ّية� .أما الأباتي عمانويل الأ�شقر ،وهو من مواليد بلدة بيت �شباب ،1981
وحائز على �شهادة امللفنة يف الفل�سفة ،والالهوت ،والكتاب املقد�س ،واحلقوق
الكن�س ّية من الربوباغندا يف روما ،بقي يف الأرجنتني يجول على امل�ؤمنني املوارنة
يف مقاطعاتها الـ  23م�ؤ ّمناً لهم اخلدم الروح ّية والرعو ّية� ،إىل �أن ا�ستقر �أخريا
حيث �أ�س�س
يف مقاطعة بيون�س �أير�س ،ق�ضاء «�سان مارتني» ،حملة «فيال لين�ش» ُ
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العام جربائيل ال�شمايل الع�شقوتي ،بتاريخ � 27أيلول
الر�سالة ب�أمر من قد�س الأب ّ
من �سنة  .1931ويف  17ت�رشين الأول  1931ا�شرتى ثالث عقارات مب�ساحة
تقارب الألفني مرت مربّع ،ثم ح�صل على �إذن من رئي�س �أ�ساقفة �أبر�شية «البالتا»
من �أجل ت�شييد كني�سة وبيت للكاهن ،فكان له ما �أراد ،وو�ضع حجر الأ�سا�س
للكني�سة يف � 11أيلول  .1932ويف � 17آب  1934قام الأباتي الأ�شقر ببناء مذبح
الكني�سة الكبري من الرخام ،كما قام ببناء املذابح الأخرى داخل الكني�سة .وح�صل
على �إذن من الأ�سقف املحلي من �أجل �إقامة ال�شعائر الدين ّية ،واالحتفال بالأ�رسار
2
املقد�سة يف املعبد ال�سفلي حتت الكني�سة الكبرية ،وذلك يف  29حزيران .1935
منذ ال�سنة  1932وطيلة  26عاماً ،تعب الأب عمانوئيل الأ�شقر يف �أعمال
البناء ال�شاقة ،فحمل احلجارة  ،وخلط الباطون ،ووقف طوي ًال على �سقالة العمار،
مرتد ًيا عباءته الرهبان ّية .فبنى �أ ّو ًال الكني�سة ال�سفل ّية ،ثم الكني�سة الكبرية ،التي تبلغ
م�ساحتها الإجمال ّية  400مرت مربّع ،وزينها ب�أعمال فن ّية رائعة اجلمال ،ور�سومات
جدران ّية ق ّيمة ،ور�سومات على �ألواح خ�شب ّية ،وزجاج ّيات مبدعة تتناغم خطوطها
مع �ضوء ال�شم�س فتزيد اجلمال جما ًال ،ومتاثيل �أ�صل ّية ...بنى الأب ع ّمانوئيل
كل منها 200
بيت الكاهن ،ومبنى الر�سالة امل�ؤ ّلف من ثالثة طبقات ،تبلغ م�ساحة ٍ
مرت مربّع� .إتّكل دائ ًما على العنا ّية الإلهية ،و ُم�ساهمة �أهل احلي الذي يقطن فيه،
وكانت غالب ّيته من اليهود ،واجلال ّية اللبنان ّية ال�سيما املارون ّية ،واجلال ّية الإيطال ّية،
ووجهاء البالد الذين �أح ّبوه ب�سخاء ،هو الذي ا�ستطاع �أن يربح ثقتهم وحم ّبتهم.
القدي�س ،والعامل الن�شيط» .وقد ّ
ظل على
وقد �أطلق عليه النا�س لقب «الكاهن ّ
التزامه و�أمانته هلل وحم ّبته للرهبان ّية �إىل �أن انتقل �إىل رحمته يف  10ت�رشين الأول
3
من �سنة .1958
بعدها خلفه الأباتي لوي�س قبيطر ،فرت�أ�س الر�سالة ،وكان �أول خوري رع ّية
 -2ترجمة حياة الآباتي عمانوئيل اال�شقر املر�سل املاروين يف فيال لين�ش بالأرجنتني ( ،)1958 - 1920بقلم
الآباتي بطر�س فهد� ،سنة  ،1993من �صفحة � 5إىل �صفحة .20
احلي والعا�صمة بيون�س �أير�س ومقاطعة بيون�س �أير�س.
� -3أر�شيف الر�سالة يف فيال لين�ش و�شهادات �أهايل ّ
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مارون ّية والتين ّية طيلة  44عاماً .واجلدير بالذكر �أنه قد �أن�شاء مبنى تبلغ م�ساحته
الرئي�سي الذي يدعى «�شارع
حوايل  290مرت مربع على واجهة الطريق العام
ّ
اجلمهور ّية اللبنان ّية» ،و� ّأجره لكي ي�ؤمن مدخول الر�سالة ،ثم �رشع �سنة 1964
يف بناء املدر�سة على مراحل ،كما د�شّ ن �صالون كبري للرع ّية واملدر�سة �سنة .1986
 1-3-4-4مدر�سة �س ّيدة لبنان:
احلي والرع ّية،
ت�أ�س�ست �سنة  1964على ّيد الأباتي لوي�س قبيطر ،وهي مدر�سة ّ
الرتبوي يف حكومة مقاطعة بون�س �أير�س ،وهي خمتلطه ون�صف
تتبع املنهج
ّ
ت�ضم املراحل التمهيد ّية والإبتدائ ّية
جمان ّية ،تُع ّلم اللغتني الإ�سبان ّية والإجنليز ّيةّ ،
والتكميل ّية والثانو ّية ،عدد طالبها يتجاوز الأربعة مئة من ُذ �سنة  2010حتى الآن،
والرتبوي جيد وهي تتمتع ب�صيت ح�سن
العلمي
وب�شكل ثابت ،كما �أن م�ستواها
ّ
ّ
يف الأحياء املجاورة.
ُكل هذا يعود لإهتمام و�إلتزام الرهبنة ب�إر�سال رهبان كهنة �شباب �أكفاء
ون�شطني وملتزمني ومثقفني ،ف�ساهموا يف نهو�ض املدر�سة والرع ّية والر�سالة ،كما
دعمت الرهبنة املدر�سة مال ّياً ،منذ بداية الثمانينات ،و�سددت ديونها املرتاكمة،
ورممت وجددت وو�سعت مبانيها ،مراع ّي ًة القوانني الرتبو ّية املحل ّية وحاجات
التكنولوجي .والأهم من هذا كله �إجتهاد
املدر�سة واملعلمنيُ ،مرافق ًة التطور
ّ
القيمي على املدر�سة ،يف توظيف معلمني و�أخ�صائ ّيني مال ّيني و�إدار ّيني
الرهبان،
ّ
�أكفاء ونزهاء تعاونوا مبحبة �أخوية ومناقبية عال ّية للحفاظ على املدر�سة وحت�سني
�صيتها ورفع م�ستواها.
 -4-4-4يف ا�سرتاليا:
�سنة  2016ا�شرتت الرهبنة قطعة �أر�ض م�ساحتها  3900مرت مربع ،عليها بيت
أثري ،يف والية نيو �ساوث وايلز ،منطقة رايد .وبد�أت �أعمال الرتميم ،ويف
� ّ
العام  2017قامت باملعامالت الر�سم ّية الالزمة ف�أ�صبح البيت ديراً ،كما �أن�شاءت
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كني�سة ت�سع حوايل  120م�ؤمنًا ،ف�أ�صبحت ر�سم ّياً وقانون ّياً رع ّية تابعة لأبر�ش ّية
ا�سرتاليا و�أوكيانيا املارون ّية ،بعد انتهاء �أعمال البناء والرتميم ح�سب معايري الدولة
الأ�سرتال ّية �سنة  .2019ويف �سنة � 2018أ�صبح للرهبنة �صفة ر�سم ّية قانون ّية لدى
الدولة.
ب�سبب الأزمات الأقت�صاد ّية واملال ّية وال�صح ّية والإجتماع ّية يف لبنان ،ممّا �أ ّدى
�إىل انهيار قمية اللرية اللبنان ّية �أمام �سعر الدوالر الأمريكي بن�سبة جتاوزت الت�سعني
يف املئة وحجر �أموال وودائع املواطنني يف امل�صارفّ ،
تعذرت الرهبنة عن ت�سديد
الدين ا ّلذي كانت قد اقرت�ضته من م�رصف ا�سرتايل لدفع ثمن الأر�ض والبيت
القائم عليها ،و�أي�ضاً دفع فوائد الدين والتي بدورها راحت ترتاكم �شيئاً ف�شيئاً.
فبف�ضل العناية الإله ّية وم�ساعي الأب جان بول با�سيل ر .م .م .رئي�س الر�سالة
منذ �آب  ،2017تو�صلت الرهبنة �إىل اتفاق مع �أبر�ش ّية ا�سرتاليا املارون ّية املمثلة
ب�سيادة الأ�سقف �أنطوان طربيه ،يت�ضمن �رشاءه للر�سالة يف رايد وبيع الرهبنة
قطعة �أر�ض يف بلدة غولبورن التي تبعد حوايل �ساعة وربع �سفر بال�سيارة عن
مدينة �سدين ،تبلغ م�ساحتها  2000مرت مربع ،عليها كني�سة قدمية ت�سع حوايل 120
ودير مب�ساحة الف مرت مربع م�ؤلف من طابقني� :أر�ضي و�أ ّول .حتى الآن (�أيلول
 )2021ي�سعى الفريقان لإمتام الإتفاق.
 -1-5رعاياها:
� ّإن رعايا الرهبانية قليلة العدد ،و هي ق�سمني :رعايا للرهبان ّية ورعايا للأبر�ش ّية.
كما هي رعايا يف لبنان ورعايا خارج لبنان� .سنقت�رص على ت�سميتها فقط.
�أ ّما رعايا الرهبانية يف لبنان:
ب� ّرشي (دير مار �ألي�شاع اجلديد)ال�ضب ّية (ال�صعود  ،مار جرج�س)-دير القمر (�سيدة الت ّلة� ،س ّيدة الورد ّية وكافة كنائ�س دير القمر املارون ّية)
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ك َرمي التني (دير مار بطر�س وبول�س)والرعايا ا ّلتي متلكها الرهبان ّية خارج لبنان وهي تخدمها � ً
أي�ضا:
م�رص :م�رص اجلديدة (مار مارون)الأوروغواي :مونتيفيديو (�س ّيدة لبنان)الأرجنتني ،بيون�س �آير�س� :سان مرتني (�س ّيدة لبنان).القدي�س يوح ّنا بول�س الثاين)
�أ�سرتاليا( :كني�سة ّ�إيطاليا� :شي�شيليانو (دير �سانتا ليبرياتا). -2-5الرعايا الأبر�شية التي تخدمها الرهبان ّية حالي ًا:
ذوق م�صبح بكنائ�سها اخلم�س.رع ّية مار جري�س ،فيطرون.رع ّية مار �ألي�شاع ،دير �شمرا.كني�سة التج ّلي ،رع ّية مار بطر�س وبول�س يف ك ّرمي التني.رعية عني اخل ّروبة.رعية وادي �شاهني.-رع ّية �شو ّيا والزغرين.
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1

هذه املعلومات مقتب�سة بايجاز عن كتاب تاريخ الرهبانية االنطونية املارونية
للأباتي عمانوئيل بعبداتي ،مدبّر الرهبانية االنطونية ،طبعة ثانية منقّحة 1999
من�شورات اليوبيل املئوي الثالث للرهبانية االنطونية املارونية.
ُولد الأباتي البعبداتي يف بعبدات بتاريخ  23ني�سان  ،1842وكان يحمل
عند مولده �إ�سم جري�س را�شد عبيد .لب�س اال�سكيم الرهباين يف  1كانون الثاين
 ،1865و�سيم كاهناً على يد املطران يوحنا احلاج عام � ...1870إ�شتهر يف �شتى
احلقول حتى لُ ِّقب برجل العمران والعلم واملجتمع والدين.
 - 1ر�سالة الرهبانية
�إنطلقت الرهبانية الأنطونية منذ ت�أ�سي�سها يف بيئة متعددة االنتماءات الدينية،
متغ ّلبة على كثري من التحديات التي كانت تعاين منها احلياة امل�شرتكة بني الديانات
لكن الرهبان الأنطونيني ،عرفوا كيف يك�سبون احرتام اجلميع
املختلفة يف لبنانّ .
وبخا�صة الأمراء اللمع ّيني الدروز ،وتوطيد العالقة معهم ،م�ساعدين الكثريين
امل�سيحي ،وذلك ،حتديداً ،يف مناطق برمانا وبيت مري
منهم على اعتناق الإميان
ّ
وقرنايل ،و�شمالن....
بتعد ِد وجوهِ ها و�أماراتِها ومالحمها الروح َّي ِة يف مرايا
هذه امل�سري ُة الأنطونية ّ
قلب َ
ميكن
لبنان اىل
والعلم
الإن�سانِ
واملجتمع والكلم ِة من ِ
مغارب العامل ،ال ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ا�سم رهبن ٍة
زمن عميقٌ يف
ي�ستوقف
العبو ُر بها من دون �أن
العابرين ٌ
َ
التاريخ � َ
أجنب َ
ِ
ال�سماءِ كما يف وج ِه الأدمي.
وقع يف ِ
له ٌ
قلب َّ
أنطونيو�س الكبري ،بدا
على خُ طى القدِّ ي�س �أغ�سطينو�س وت�أ ُّثرهِ بالقدِّ ي�س �
َ
2

 - 1تاريخ الرهبانية الأنطونية املارونية ،الأباتي عمانوئيل بعبداتي ( - )1932-1842من�شورات اليوبيل املئوي
الثالث للرهبانية االنطونية املارونية طبعة ثانية منقحة .1999
 - 2امل�صدر :املوقع الر�سمي للرهبانية الأنطونية  www.antonins.orgن�ص :الأ�ستاذ ّب�سام ب ّراك
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َ
الطوعي طاع َتهم،
وااللتزام
قانون ُمتاري الأنطون َّي ِة م�سا ًرا لهم،
ال َّتك ُر ُّ�س
ُ
ُّ
ي�سوع فق َرهم الأغنى من � ِّأي
إجنيل
وال َّتماهي باهلل ع ّف َتهم ،وات ُ
َ
كالم ال َّر ِّب و� ِ
ِّباع ِ
والوطن واالن�سان،
أر�ض
غِ نًى ،وهكذا �صا َر انتما�ؤُهم للكني�س ِة املارون َّي ِة احتا َدهم بال ِ
ِ
و�شهادتُهم امل�رشق َّي ُة ر�سال َتهم املخطوط َة بح ٍرب من خمر.
 - 2تاريخ الرهبانية الأنطونية
ن�ش�أت الرهبانية الأنطونية املارونية ،يف �أواخر اجليل ال�سابع ع�رش ،على يد
املطران جربائيل البلوزاين �أ�سقف حلب �آنذاك .كان البلوزاين رج ًال م�شهوداً
واملجدد للحياة الرهبانية يف الكني�سة
له بالقدا�سة والتقوى املثاليني ،وامل�صلح
ّ
املارونية يف مطلع القرن الثامن ع�رش.
�إعتنى املطران جربائيل بن يوحنا البلوزاين ،رئي�س ا�ساقفة حلب ،بت�أ�سي�س
الرهبانية .ف�أر�سل ثالثة كهنة �إىل دير مار �أ�شعيا يف ت�رشين االول  ،1697وهم:
· �سليمان بن احلاج امل�شم�شاين ،مواليد  .1660لب�س اال�سكيم يف �شباط
 1681مُ .ر ِّقي �إىل درجة الكهنوت �سنة  ،1682و�أقام يف دير طامي�ش 19
توجه بناء على طلب املطران البلوزاين �إىل دير مار �أ�شعيا.
�سنة .ثم َّ
·عطاهلل البيت �شبابي الذي دخل دير طامي�ش حديث ال�سن ...لب�س
اال�سكيم الرهباين ف  ،1695 /3 /9واقتبل درجة الكهنوت يف /28
.1697 /4
·مو�سى البعبداتي� ،إ�ضافة �إىل اخلوري بطر�س مونِّ�س البزعوين .وقاموا
جميعهم مبتابعة بناء الدير.
وقد َّمت ن�رش قانون الرهبانية االنطونية الذي ث َّبته البابا اكليمن�ضو�س الثاين
ع�رش .وي�رسد البعبداتي �سرية القدي�س �أ�شعيا الراهب احللبي ،وهو ابن �سوماخ�س
الذي كان والياً على واليه حلب ك ِّلها ،وكانت هذه الوالية معهودة �إليه من امللك
ق�سطنطني.
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تبعهم بعد �سنتني :الق�س بطر�س عطايا من �ساحل علما ،والق�س ابراهيم �آ�صاف
�إبن اخلوري �سليمان من عرمون  -ك�رسوان ،والق�س �سمعان عري�ض من قتالة.
ويتابع البعبداتي متك ِّلماً عن النذور الرهبانية :الطاعة ،الفقر االختياري والعفة.
�إ�ضافة �إىل تثبيت القانون الرهباين والفرائ�ض والر�سوم على يد البطاركة ،يوم
عيد مار انطونيو�س الكبري يف  .1740 /1 /17لدلك �أُطلق على الرهبانية �إ�سم
الرهبانية االنطونية.
� - 3إمتداد الرهبانية
نورد هنا الئحة باالديار ح�سب ت�سل�سلها يف الكتاب املذكور ،مع اال�شارة
�إىل �أن املعلومات اخلا�صة بكل دير تت�ضمن احلجج وال�صكوك التي تُثبت امللكية،
�إ�ضافة �إىل �أ�سماء االباء و�سري العديد منهم ،واملح�سنني الذين �ساهموا بعملية
البناء والتطوير ،ول�سنا نحن بوارد التطرق �إىل كل هذه التفا�صيل.
 - 0 - 3دير مار �أ�شعيا
يقع الدير يف حمل ُي�س ّمى عرنتا �شمايل قرية برمانا .كان قب ًال ديراً تابعاً
لأبر�شية حلب ،وبعد ق�سمة االمراء اللمعيني العهدة� ،صار تابعاً لأبر�شية قرب�ص.
يف هذا الدير كا�شف الأب �سليمان امل�شم�شاين رفيقيه مبا �ألهمه �إليه اهلل.
و�أبرز الثالثة نذورهم �أمام �إيقونة امل�صلوب ،واالجنيل الطاهر و�صورة القدي�س
�أنطونيو�س ...بعد ذلك ،عر�ض امل� ّؤ�س�سون �أمرهم على البطريرك مار ا�سطفانو�س
الدويهي ،الذي �أمرهم اتخاذ قانون الرهبان احللبيني املوارنة اللبنانيني واملثبت �سنة
 ،1695فامتثلوا لأمره لكن مع �إدخال بع�ض الفروقات ...وقد ّمت رفع العرائ�ض
�إىل الكر�سي الر�سويل ،الذي ثبت القوانني والفرائ�ض يف .1740 /1 /17
ع�ش
التن�سك الأنطو ّ
ين ّ
جتددت يف الأول من ت�رشين الأول �ألف ِ
حياة ّ
ني و�س ّتة َ َ
( )٢٠١٦مع دخول الأب منري� -رشبل بو داغر �إىل املحب�سة اجلديدة ،فكان دخوله
جتديدًا للحجر وللعهد بالتك ّر�س �أمام اهلل يف �صالة دائمة.
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 - 1 - 3دير مار اليا�س غزير
ا�ستلم اخلوري �سليمان هذا الدير من الأهايل خا�صة �آل احلبي�شيني،
واخلوري فرن�سي�س ال�صيداوي بعد �أن مت حترير ال�صكوك ...وكان الدير م�ؤلفاً
قبو للكني�سة ،تع ّمر قبل وجود اخلوري فرن�سي�س ،وقبو املائدة والكالر
من ٍ
وبع�ض البيوت املال�صقة ...و ّمت تباعاً تطوير الدير على يد �أ�صحاب الرب واخلرية
والغرية ،حتى �أ�صبح يف حالته احلا�رضة .كان هذا الدير خم�ص�صاً ل�سكن
الرهبان من �سنة  1712وحتى �سنة  .1848وقد ّمت بناء كنائ�س الرعايا منها كني�سة
مار �شليطا  -كفرحباب.
 - 2 - 3دير مارعبدا امل�شمر  -زكريت (�أ�س�س �سنة )١٧١٦
يرج َ
حون �أن دير مار عبدا امل�ش ّمر � -أي احلار�س  -يقوم على
علما ُء الآثار ّ
فينيقي ُطمِ َ�س على م ّر الزمن بعبادات �شعوب توالت على املنطقة
�أنقا�ض معبد
ّ
حوله الأنطونيون
فينيقيا �أو
رومانيا ّ
ًّ
وجعلت من الت ّلة واملغارة العجائب ّية �ضمنًا مدفنًا ًّ
ٍ
بعالمات
العالمات الوثن ّية الفينيق ّية ،وتتو�شّ َح املغارة
مدفنا للرهبان لتزول
ُ
م�سيح ّية� .سنة ّ 1685مت جتديد الدير على يد البطريرك ا�سطفانو�س الدويهي...
وكان يف ذلك العهد م�ؤلفاً من كني�سة وبع�ض البيوت اخل�شبية ...وكان �سكان
الدير من الرهبان املعروفني بالع ّباد�ُ ...س ِّلم هذا الدير للرهبان من �أوالد املرحوم
احلاج مف ِّرج ،من قرية بيت �شباب.
هذا الدير هو على ا�سم القدي�س العظيم مار عبدا ،الأ�سقف ال�شهري املولود
وتن�ص من يهوذا الر�سول ...تك ِّرمه
يف بالد فار�س يف اجليل الأول للم�سيحَ ّ ،
الكني�سة يف � 16أيلول.
 - 3 - 3دير مار اليا�س  -انطليا�س
دي ُر مار اليا�س وكني�س ُته ورع ّي ُته الكبرية ثالوث ّي ٌة �أنطليا�س ّي ٌة لها برك ٌة بعيد ُة ال ِأثر
يف الزمن ،تعود اىل ع�رشين ّي ِ
ات القرنِ
الثامن ع� َرش بعدما ت�س ّلمته الرهبان ّية �سن َة
َ
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� ٍ
عواد،
ألف
و�سبع مئة وثالث ٍة وع�رشين ( )١٧٢٣من غبطة البطريرك يعقوب ّ
ِ
�ضم
فكان الأنط�ش ،باكور ُة الدير فرت َة رئا�سة الأب ّ
العام بطر�س عطايا ،وقد ّ
حتول ًّ
حمال ،بُنيت فوقه ٌ
غرف مع �إيوان يف
آخر ّ
القبو �شمايل الكني�سة وقب ًوا � َ
ٌ
وغرف للز ّوار يف الطبقة الثانيةُ .يذكر �أن الكني�سة ال�صغرى كانت
و�سطها،
الوحيدة على الطريق بني نهر املوت ونهر الكلبّ ،
و�شكلت حمطة للتجار على
اخلط ال�ساحلي.
ع ّمره الق�س بطر�س عطايا .و�أول البناء كان قبواً �شمايل الكني�سة املمتد �إىل
القبو ال�شمايل امل�صنوع الآن دكاناً .ثم بُنيت الغرف فوقه مع �إيوان يف و�سط
الغرفُ ،ي�صعد �إليها بدرج �ض ّيقٍ �صغري.
 - 4 - 3دير مار �سركي�س وباخو�س � -إهدن
دير قدمي جداً .كان ُيعرف بدير ر�أ�س النهر .وكان يف �سنة 1675م �أن ا ّدعى
�أوالد عمرية على ب�ساتني الدير لغياب الرهبان عنه .وملا عاد الرهبان دفعوا لهم
ثالثني قر�شاً مبطلني دعوتهم بحجج مكتوبة...
كان بناء الدير القدمي يت�أ ّلف من قبو الكالر وكني�ستني �سفليتني ،ومن احلارة
الغربية الكبرية� ...أما الطابق اجلديد فبناه الق�س مك�سيمو�س بن توما الكو�سا من
�إهدن ،وبنى الكني�سة �أي�ضاً.
ال�صيفي
 - 5 - 3دير مار يوحنا القلعة  -بيت مري  -مركز الرئا�سة العامة
ّ
(ت� ّأ�س�س �سنة  ،١٧٤٨عيده يف  ٢٤حزيران)
يف �سنة 1748م� ،إ�شرتى الق�س �سمعان عري�ض �أر�ض الدير مبوجب �صك.
با�رش الآباء باعمال البناء ،ف�أقاموا قبواً كبرياً وقبو الكالر و�أقاموا فوقه الغرف
واملم�شى.
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 - 6 - 3دير مار روكز املك ّنى �ضهر احل�صني  -الدكوانة
هو مقر الرئا�سة العامة .ك ّني ب�ضهر لوقوعه على مرتفع يف بلدة الدكوانة،
واحل�صني ن�سبة �إىل احل�صن الذي بُني يف �أر�ضه .وح�صني ت�صغري ح�صن.
�سنة �ُ 1700س ّلمت االرزاق �إىل الرهبانية ...ومنذ ذلك احلني بد�أ الرهبان
با�ست�صالح االرا�ضي وبناء البيوت لل�رشكاء ،كما ّمت �رشاء �أمالك جديدة.
 - 7 - 3دير مار بطر�س وبول�س  -القطني
ُ�س ِّلم الدير �إىل الرهبانية مبوجب �صك �سنة 1760م من املطران جربائيل عواد
بوا�سطة الق�س �رسكي�س عواد �أحد �أن�سبائه ...وجرى �إقامة االرزاق له ،وبناء
احلارات لل�رشكاء ،وبنا الأقبية وفوقها الغرف ...ومن �أكرث املتح ّم�سني للبناء،
كان الق�س تادرو�س من درب ال�سيم.
وو�سعوه وح َموه من
وعلى م ّر ال�سنني ،خدم الأنطونيون يف هذا الدير ّ
وترخي جمازر
غدرات الزمن ليم َّر قر ٌن بحاله على ت�س ّلمهم �أمان َة دير الر�سولَ ْي
َ
عام  ١٨٦٠دما َءها وعبث ّي َتها يف جزين فت�صيب الدير دما ًرا وخرابًا وحر ًقا ُ
وت ّو ُل
ويبا�سا.
مزروعاته ه�شي ًما ً
 - 8 - 3دير مار �سمعان العامودي  -عني القبو
يعود بناء هذا الدير �إىل �أوائل اجليل الثامن ع�رش ،و�أول من �سعى فيه هو
املطران يوا�صاف من قرية ب�سكنتا من عائلة بني اخلوري يوحنا ،الذى ا�شرتى
له بع�ض االمالك ...ويف �سنة 1750م ت�س ّلمت الرهبانية الدير ...وكان �أو ًال
املقد�س بف�صل �أديرة
ديراً للراهبات والرهبان� ،إىل �أن �صدر �أمر من لدن املجمع ّ
الراهبات عن �أديرة الرهبان.
 - 9 - 3دير مار انطونيو�س البدواين  -احلدث  -بعبدا
ت� ّأ�س�س الدير �سنة 1745م باعتناء �أهل الف�ضل والغرية �آل ياغي من قرية بعبدا،
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وقد �أرادوه م�سكنا لبناتهم اللواتي يرغنب الدخول يف الرهبانية ...فعمدوا
�إىل وقف الأرزاق اخلا�صة بهم ،مبوجب �صكوك ،وبا�رشوا ببناء بع�ض البيوت
لهن الق�س �سمعان عري�ض بناء على طلب
اخل�شبية وكابيال �صغرية ...وح ّرر َّ
وقدمه �إىل املطران يو�سف ا�سطفان �سنة 1755م
الرئي�س العام ،قانوناً وفرائ�ضّ ،
فث ّبته املطران م�ؤقتاً.
 - 10 - 3دير مار انطونيو�س  -جزين
طلب الأب توما مدلج �سنة 1774م االجازة ببناء الدير من البطريرك يو�سف
ا�سطفان الغو�سطاوي ،ومن مطران النا�رصة �إرميا جنيم الغو�سطاوي ...وكان
البناء الأول م�ؤلفاً من بيوت خ�شبية م�ساكن للرهبان وكني�سة .والدير احلايل هو
من بناء الق�س �شاول الكني�سي.
 - 11 - 3دير مار �إدنا  -النمورة  -الفتوح
�إتفق الأب العام طوبيا عون �سنة 1792م مع الأمراء ال�شهابيني وامل�شايخ
احلبي�شيني على بناء بناء هذا الدير على �إ�سم القدي�س �أدونا�س (�إدنا) يف فتوح
ك�رسوان مبحل ُيدعى مزرعة الفوقا.
متت �أعمال البناء ب�إن�شاء الكني�سة القدمية وكوخ ل�سكن االب �سلوان�س جودة،
الذي كان ُيع ّلم قواعد الديانة امل�سيحية ومبادئ القراءة ال�رسيانية ...كما كان
ين�سخ الكتب.
 - 12 - 3دير مار اليا�س  -الك َن ْي�سة
�سنة 1825م ،وافق الرئي�س العام ومدبّروه على عمار دير يف قرية
الكني�سة يف املنت اجلنوبي .وكان املعتني بذلك االبوان �شاوول وغريغوريو�س
الكني�سيني .وافق مطران قرب�ص على بناء الدير معطياً االذن يف /9 /16
 ،1851وبا�رش الأبوان بالبناء ف�أقاما قبواً كبرياً ،فوقه �أربع غرف .وبعد موت
االب �شارل� ،أ ّمت االب غريغوريو�س عمله ،و�أقام قبوين �آخرين� :أحدهما �أ�صبح
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الكني�سة والثاين فرناً ومطبخاًُ .حرق الدير يف �سنة  1860و�أُعيد جتديده...
 - 13 - 3دير مار يو�سف  -بحر�صاف
�سعى الق�س فيلب�س احلاج بطر�س يف بناء هذا الدير ،بعد �أخذ موافقة البطريرك
يو�سف اخلازن واملطران يو�سف جعجع مطران قرب�ص .وبت�شجيع من الأمري حيدر
ا�سماعيل قيدبيه اللمعي ...بد�أ البناء بقبو طوله  20ذراعاً فوقه غرفاً ومقعداً كبرياً
�أمامه قناطر.
 - 14 - 3دير مار �سركي�س  -كفردالقو�س (جبة ب�شري)
�سنة 1854م ،ا�شرتى الق�س انطوان احللبي قطعة �أر�ض من م�شايخ �آل طربيه
بثالثة الآف قر�ش .بد�أ الأب تيموثاو�س كعدي العمل باالر�ض فنقبها ون�صبها توتاً
وزيتوناً وبنى غرفاً �أر�ضية ...وخ�ص�ص غرفة كبرية منها للتقدي�س،عاونه بذلك
الق�س عبداهلل قرن ...يقع هذا الدير على �ضفة نهر ر�شعني �شما ًال ،وي�رشف على
ق�صبة ب�رشي.
 - 15 - 3دير ما نوهرا  -الفتوح -فتقا (املك ّنى بالقنزوح)
�سة 1864م طلب االب برنردو�س الغزيري من الرئي�س العام االب يو�سف
البعبداتي وجمل�س مدبريه االذن ببناء دير جديد على ا�سم القدي�س نوهرا
�شفيع النظر ،وبعد ا�ست�شارة البطريرك بول�س م�سعد ومطران االبر�شية يوحنا
احلاج� ،أُ�ستجيب لطلب االب املذكور على بناء الدير يف منطقة ت�سمى القنزوح
الرتفاعها عن ما يجاورها من �أرا�ضي ...بد�أ البناء بقبو كبري وفوقه  6غرف
و�إيواناً ومم�شى ...ثم � ّأ�س�س الكني�سة.
 - 16 - 3دير مار يو�سف البتول يف زحلة
� ّأ�س�سه الأب ابراهيم عون على قطعة �أر�ض وقفها له االمري ب�شري قيدبيه اللمعي
الرب ّماين متت املبا�رشة ببناء الكني�سة ،ثم غرفاًُ ...حرق االنطو�ش والكني�سة
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عام  ،1860و�أُعيد جتديدهما .حاليا ي�ضم مدر�ستني :الأوىل لل�صبيان والأخرى
للبنات لي ّتخذ جممع املدبّرين عام � ٍ
وت�سع مئة و�أربعني قرارا بدعوة الراهبات
ألف ِ
هن املدر�سة وا�ستمالكِ ها
الأنطونيات �إىل فتح مدر�سة للبنات يف زحلة ع َرب ت�س ّلمِ ّ
يف نطاق دير مار يو�سف لل ّرهبان الأنطونيني

 - 17 - 3ادير مار اليا�س قب اليا�س
�سنة 1814م طلب االب طوين مدلج الرئي�س العام من الأمري �أحمد ال�شهابي
قطعة �أر�ض بخراج قرية قب اليا�س ،فا�شرتاها مبوجب �صك بقيمة  405قرو�ش...
ا�ستثمروا الأر�ض زراعياً وبد�أوا ببناء كني�سة على �إ�سم مار اليا�س احلي و�إىل جانبها
عدة غرف.
 - 18 - 3انطو�ش مار اليا�س احلي  -قرنايل
بني �سنة 1749م ب�إمداد من االمري الدرزي يو�سف مراد اللمعي ،الذ �س ّلم
االر�ض والبيت �إىل االب �سمعان عري�ض مبوجب �صكوك .ويف �سنة 1790
قبل االمري �رس العماد و�أوعز �إىل �آله �أن يعتنقوا الديانة امل�سيحية املارونية ومن
بينهم االمري ب�شري �إبن االمري ح�سن ابن االمري يو�سف ...ويقال ان االمري ،الق�س
�صموئيل هو الذي ع ّمده .ويقال ان االب يوحنا جعيتاوي هو من ع ّمر الكني�سة
والقبو مب�ساعدة الق�س غريغوريو�س الكني�سي.
 - 19 - 3مدر�سة �سيدة املعونات � -شمالن
االمري حيدر ال�شهابي هو من بنى كني�سة �سيدة املعونات ،وطلب كاهناً ليخدم
داره يف �شمالن ،فكان له ما �أراد و�أُر�سل الأب انطوان احللبي ...وبوا�سطته وقف
الأمراء الكني�سة وما لهم من �أمالك للرهبانية مبوجب �صكوك يربو عددها على
ال�ستني �صكاً.
والحقاً ا�شرتى املطران طوبيا عون مطران بريوت كل ما ميلك اخلواجا �سكوت
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الذي ُعرف بحب عظيم للمال وكان ينازع الرهبان يف �أمالكهم .وكان االب
يو�سف هو م�ؤ�س�س املدر�سة.
 - 20 - 3انطو�ش ما روك�س  -حو�ش حاال
�سنة  1848ا�شرتى االب مرق�س املتيني قطعة �أر�ض يف قرية حو�ش حاال ،وبنى
عليها كني�سة على �إ�سم القدي�س مار روكز بن يوحنا من ا�رشاف فرن�سا الذي
ولد �سنة 1295م .وبعد موت والده ف ّرق كل �أمواله على امل�ساكني و�أوكل �إدارة
االعمال الثانية �إىل ع ّمه.

 - 21 - 3مدر�سة مار نوهرا  -قرنة احلمرا
تقدم الرئي�س العام للرهبانية ابراهيم الب�سكنتاوي وجمل�س مدبريه بعر�ض �إىل
ّ
البطريرك مار يو�سف حبي�ش لإن�شاء مدر�سة قي قرية قرنة احلمرا  -املنت ،فقُبل
وقبو.
التما�سهم وذلك �سنة 1827م .وبا�رش االب بيمني البجاين يف عمار املدر�سة ٍ
كما بنى االب بول�س بن دانيال اخلوري ،قبواً مال�صقاً للقبو القدمي� .أما الكني�سة،
فقد بناها الأب جربائيل عواد الرب ّماين وكنية عائلته احلكيم.
 - 22 - 3انطو�ش ا�سكلة طرابل�س � -شام
�أمر البطريرك مار بول�س م�سعد �سنة 1850م ببناء انطو�ش يف ا�سكلة -
وتوجه كاهن انطوين للخدمة الروحية يف طرابل�س .و�سنة 1886م
طرابل�سّ ،
بُنيت الكني�سة احلالية .ويعرف حاليا ب -دير �س ّيدة النجاة
 - 23 - 3دير مار يوح ّنا املعمدان  -عجلتون (ت�أ�س�س �سنة  ،١٨٩٧عيده
يف  ٢٤حزيران)
التا�سع ع� َرش حني ت�س ّلم الأبّاتي �سمعان
بدايات هذا الدير تعو ُد لأواخر القرن
ُ
َ
ك�ساب ب ّلوين � ً
ك�ساب وعقيلته َمنِّة
أر�ضا ُوهِ َبها من ن�سي َب ْيه يوح ّنا ّ
طنو�س اجلزيني ّ
ّ
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دير فوقها ي�س ّب ُح من حتت قبا ِبه
�أبو كحال يف �إحدى تالل ك�رسوان ،فكف َِل �إن�شا َء ٍ
اهلل يف مِ�ساح ٍة اتّ�سعت لبنا ٍء ز َّينه بالقناطر احلجر ّية ،وزَخ َر َف ُه باللم�سات الهند�س ّية
ل�شفيع الدير
خ�شبي َي�شغ ُله احلف ُر املتق َُن �شكال ،وخ�شع ٌة
مذبح
يتو�س ُطه ٌ
الأخّ اذةّ ،
ِ
ٌّ
مار يوحنا املعمدان �إكرا ًما لواهب الأر�ض ،وذلك منذ �إجناز البناء بعد �سنة واحدة
الك�ساب ّيني
من ت�س ّلمِ ه �أمانَ َة الأر�ض ،و�أمان َة ت�شييد الدير لإمتام رغبة الواه َب ِ
ني ّ
وحفظِ نواياهما.
 - 24 - 3دير الرب  -مرجعيون (ت� ّأ�س�س �سنة  ،١٩٩٠عيد الدير � ٦آب)
 - 25 - 3دير �سيدة الزروع  -بعبدا (ت�أ�س�س �سنة  ،2016عيده يف � 15أيار)
أكادميي يف طبقتِه الأر�ض ّية
دير للرهبان يحاكي اجلامعة مب�شاركتِها الوج َه ال ّ
جر�سه معلنا نهارا جديدا ّ
يطل على اجلامعة وي�ضيف ل�سنيها
ويباركها ك ّلما قرع ُ
�أياما و�أ ّياما.
� - 4أبرز امل�ؤ�س�سات الرتبوية التابعة للرهبانية الأنطونية
•اجلامعة االنطونية (ت�أ�س�ست �سنة  ،١٩٩٦عيد �شفيعتها �س ّيدة الزروع يف
� ١٥أيار) (بعبدا  -زحلة  -جمدليا)
•املعهد الأنطوين  -احلدت  -بعبدا
• ثانوية الآباء الأنطونيني ( - )LYPAبعبدا
• مدر�سة مار مارون الأنطونية  -احلدت
 - 5الأديرة يف العامل
•دير مار يوحنا مارون  -الوكالة العامة لدى الكر�سي الر�سويل  -ودير
مار �أ�شعيا  -روما (�إيطاليا)
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•دير مار �رشبل  -وند�سور (كندا)
•بيت مار مارون  -بروك�سيل (بلجيكا)
•دير �س ّيدة لبنان  -تورنتو (كندا)
•دير مار انطونيو�س  -بانيا�س (�سوريا)
•دير مار �رشبل  -ملبورن (ا�سرتاليا)
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جمعية املر�سلني اللبنان ّيني
وعائالتها الكرمي ّية

ما�سة ل�سماع كلمة
يف منت�صف القرن املا�ضي كانت �ضيع لبنان النائية بحاجة ّ
اهلل ،مما دفع بالرهبان ّيات الغرب ّية الر�سول ّية �أن ت�أخذ على عاتقها زرع الكلمة يف
بكاهن ا�سمه يوحنا حبيب لإن�شاء جمع ّية
قلوب امل�ؤمنني .هذه احلاجة دفعت
ٍ
على غرار الرهبان ّيات الغرب ّية تقوم بالتب�شري والتعليم .ا�سمحوا لنا �أن ن�س ّلط
ال�ضوء و�إ ّياكم على حياة هذا الكاهن الفا�ضل وعلى اجلمع ّية التي � ّأ�س�سها.
ُولِد يوحنا حبيب مبنت�صف ت�رشين الأول �سنة  1816يف قرية بتدين ق�ضاء
جده اخلوري ،وعمل يف حراثة الأر�ض وتربية دود
جزين .تَ َر َّبى حتت جناح ّ
احلرير .دخل مدر�سة عني ورقة �سنة  .1830وبعمر الـ � 22أنهى درا�سة الفل�سفة
والالهوت .تع ّلم االيطال ّية ،العرب ّية والالتين ّية وكان بارعاً يف �إتقان هذه اللغات.
ا�ستدعاه ال�سعيد الذكر البطريرك يو�سف حبي�ش طالباً منه درا�سة الفقه الإ�سالمي،
عي قا�ضياً للن�صارى على جبل لبنان .يف �سن الـ � 25سِ يم كاهناً
بعمر الـ � 23سنة ّ
بدير مار جرج�س �ساحل علما� .سنة  1841طلب من ال�سيد البطريرك �أن ي�سمح
له بالدخول يف �صفوف الرهبنة الي�سوع ّية فرف�ض هذا الأخري .فق ّرر عندها �إن�شاء
جمع ّية رهبان ّية ر�سول ّية على غرار اجلمع ّيات الغرب ّية.
خالل ذهابه و�إيابه �إىل دير عني ورقة كان اخلوري يوحنا حبيب يلمح يف وادي
غو�سطا ديراً �صغرياً خمتبئاً يف قلب الوادي ،وعندما علم �أن مالكيه � ّأي الرهبان
الأرمن يريدون بيعه ،ا�شرتاه من ماله اخلا�ص بـ  95الف قر�ش يف � 18شباط �سنة
املدعوين لالن�ضمام �إليه .فدخله يف � 13آذار
ورمه بق�صد ترغيب
 ،1865ج ّهزه ّ
ّ
�سنة  ،1866ثالثة رهبان كانوا الباكورة وهم :ا�سطفان القزاح من بكفيا ،فرن�سي�س
ال�شمايل من �سهيله ،يو�سف علم من داريا الزاوية .راهب من ه�ؤالء الثالثة �إ�سمه
ا�سطفان القزاح لعب دوراً بارزاً يف تاريخ اجلمع ّية الروحي ،فاعتربه الآباء
امل� ّؤ�س�س الروحي� ،إذ � ّأن اخلوري يوحنا هو امل� ّؤ�س�س القانوين .وكان اخلوري
ا�سطفان �أول رئي�س عام للجمع ّية.
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جمعت بني يوحنا وا�سطفان ظواهر م�شرتكة و�أخالق عالية وكرم عظيم ،لكن
هم واحد وهدف واحد هو خال�ص النفو�س .يوحنا
أهم �أنّه كان لدى الإثنني ّ
ال ّ
وا�سطفان العامودان الأ�سا�س ّيان اللذان �ش َّيدت على �أكتافهما العناية الإله ّية جمع ّية
املر�سلني اللبنان ّيني املوارنة .فيوحنا �أعطى اجلمع ّية كيانها الثابت وا�سطفان �أنع�شها
بروحه الر�سول ّية� .سنة  1866تثبتت اجلمع ّية وكان قانونها الذي كتبه املطران
يوحنا حبيب مبثابة جندية هلل ،وكان �أول قانون يف ال�رشق لرهبان ّية ر�سول ّية� ،إذ � ّأن
القوانني ال�سابقة كانت تقت�رص على قوانني احلياة الدير ّية والن�سك ّية.
حدد املطران يوحنا حبيب اجلمع ّية كالتايل :جمع ّية املر�سلني اللبنان ّيني املوارنة
ّ
هي جمع ّية �إكلرييك ّية ذات حقّ بطريركي ينذر �أبنا�ؤها امل�شورات الإجنيل ّية الثالث:
املقد�سة .تقوم بن�شاطها الروحي والر�سويل
الطاعة والعفة والفقر وفقاً للقوانني ّ
بان�سجام مع الرئي�س الكن�سي املح ّلي لن�رش الإميان و�صيانته يف الكني�سة املارون ّية
والكني�سة اجلامعة.
وملا ُ�سئِل امل� ّؤ�س�س يوحنا حبيب عن هدف �إن�شاء اجلمع ّية قالّ � :إن الغر�ض
من ت�أ�سي�س جمع ّية املر�سلني اللبنان ّيني املوارنة �أن ي�سري �أبنا�ؤها يف ق�صد طريق
الكمال ويبذلوا اجلهد يف �أمر خال�ص القريب ومنفعته الروح ّية بالكرازة الإجنيل ّية
وبالإنذار والإر�شاد والتفقيه ب�أمور الدين ومبا�رشة �أعمال الر�سالة وتعليم العلوم
الكنائ�س ّية والأدب ّية التي ت�ؤول �إىل نفع القريب ّ
وكل ذلك ملجد اهلل الأعظم.
وملا �أ� ّرص ال�سادة املطارنة و�صاحب الغبطة على منح يوحنا احلبيب الدرجة
الأ�سقف ّية ،قبلها على م�ض�ض .ف�سيم مطراناً �رشفاً على النا�رصة �سنة  1889لكنها
تغي � ّأي �شيء يف م�سريته الر�سول ّية ّ
التق�شف ّيةّ ،
فظل يف ثوبه الأ�سود حام ًال
مل ّ
ُ
�صليباً من خ�شبّ ،
يقدمه لأبنائه املر�سلني� .أ�صيب
وكل ما كان ي�صل �إىل يديه كان ّ
بداء �إ�سمه اخلناق ال�صدري الذي كان ّ
متف�شياً �آنذاك و�أتعبته نوباته .فكان �أبنا�ؤه
يحتفلون بالذبيحة الإله ّية ّ
كل يوم يف غرفته .وفاته كانت �سنة  .1894من مزاياه
الفريدة :نزاهة رهيفة جعلته ُيعرف برجل احلق؛ قناعة عميقة وا�ستقامة مع الذات،
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وغرية م�شتعلة على الطائفة .من الو�صايا التي �أعطاها لأبناء اجلمع ّية� :أو�صيكم
باجلمع ّية� ،أنتم �أبنا�ؤها ،هي عمل اهلل بني �أيديكم .حافظوا على اجلمع ّية� ،إحفظوا
قوانينها ور�سومها .عي�شوا املح ّبة والإتفاق فيما بينكم واهلل يكون معكم.
�أديار ومراكز اجلمع ّية:
عم ًال بر�سالة اجلمع ّية التي من �أجلها ت� ّأ�س�ست ،وحتقي ًقا لأهدافها الر�سول ّيةّ ،مت
�إن�شاء عدد من املراكز والأديار التابعة لها ،لتكون مراكز خدمة ور�سالة م�سيح ّية،
روح ّية و�إن�سان ّية ،فانت�رشت هذه الأديار واملراكز يف لبنان ويف بلدان الإغرتاب.
يف لبنان:
 - 1دير املخل�ص الكرمي  -غو�سطا:
دير املخ ّل�ص �أو دير الكرمي ،هو الدير ال ّأم الذي �شهد ت�أ�سي�س جمع ّية املر�سلني
اللبنان ّيني املوارنة �سنة  .1865يعود �إىل ما بعد العام  ،1716بُني على �أنقا�ض
قلعة �أو معبد قدمي العهدَ .و َق َفه ال�شيخ �أبي نادر �ضاهر اخلازن للرهبنة الأرمن ّية
الأنطون ّية ،وملا هجروه �إىل دير بزمار ودير مار �أنطونيو�س خ�شباو  -غزير ا�شرتاه
ورمه و َو َق َفه
املطران يوحنا حبيب مع الأمالك املحيطة به يف � 18شباط عام ّ 1865
للجمع ّية ،ومنه انطلق املر�سلون �إىل �أنحاء لبنان وبلدان الإنت�شار.
 - 2دير مار يوحنا احلبيب  -جونيه:
ملا �ضاق دير الكرمي يف غو�سطا على �ساكنيه وت�سهي ًال للموا�صالتَ ،ع َم َدت
اجلمع ّية �إىل �إن�شاء دير �آخر يف جونيه على ا�سم �شفيعها القدي�س يوحنا احلبيب
عام  ،1901وللحال با�رش فيه املر�سلون ت�أدية دورهم الروحي واالجتماعي
والثقايف� .إىل جانب اخلدمات البيع ّية من ّقدا�سات و�سماع اعرتافات ومواعظ
و�إر�شاد وريا�ضات روح ّية.
وبعد �أن ا�ست�ضاف الدير لفرتة من الزمن املحكمة البطريرك ّية املارون ّية ،ومن
حتول الدير بكامله �سنة � 1984إىل مركز
بعدها مركز الأعمال البابو ّية الر�سول ّيةّ ،
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«�إذاعة �صوت املح ّبة» مع الإبقاء على الكني�سة خلدمة امل�ؤمنني .وعاد يف �آب
 2008مركزاً للرئا�سة العامة جلمع ّية املر�سلني اللبنان ّيني املوارنة بعد االنتهاء من
�أعمال الرتميم ،على �أثر الدمار الذي حلق به من الإنفجار الذي ا�ستهدف الإذاعة
ليل � 7-6أيار .2005
 - 3معهد الر�سل يف جونية:
بعد �أن تخ ّلت اجلمعية ،يف حزيران عام  ،1939عن �إدارة مدر�سة عني ورقة
البطريرك ّية يف غو�سطا ،والتي كانت قد ت�سلمتها يف �أيلول  1935مبوجب �إتفاقية
مع رئي�سها اخلوري يوحنا ا�سطفان ،ق ّررت �إن�شاء معهد خا�ص بها يف مدينة
جونية� ،أطلق عليه ا�سم «معهد الر�سل»� .أجنز اجلناح الأول من املعهد ودخله
التالميذ يف ت�رشين الأول  .1940ومن ّثم �أخذ املعهد يتنامى ويتو�سع ببناء �أجنحة
جديدة جم ّهزة ب�أف�ضل التجهيزات الع�رص ّية ،لي�صبح من كربيات املعاهد يف
لبنان .تتابع �إدارة الر�سل وبتوجيه من جمع ّية املر�سلني اللبنان ّيني م�سرية التجديد
والتطوير بالتعاون مع امل�س�ؤولني والفرق الإدار ّية والرتبو ّية على حتويل املدر�سة
�إىل م� ّؤ�س�سة نا�شطة من خالل م�رشوعها الرتبوي الذي ي�شمل برنامج التماثل مع
وزارة الرتبية الفرن�س ّية بغية اجلمع بني منهجني تربو ّيني متكاملني يغني �أحدهما
الآخر وهذا ما يجعل من مدر�ستنا قادرة على مواكبة ع�رصها ت�ست�رشف امل�ستقبل
وت�ستقرئه.
 - 4دير الكرمي  -مريوبا
بنى امل� ّؤ�س�س يف ثالث غرف يف منطقة مريوبا جعلها م�صي ًفا له ،لكنها ُهدمت
مع الوقت ُ
و�ش ّيد مكانها بناء حجري ذا طراز قدمي �أكرب و�أو�سع ،ارتفعت طبقاته
على مراحل منذ �سنة .1965
 - 5مدر�سة قدمو�س يف جوار النخل � -صور:
بعد احل�صول على �إذن البطريرك وبركته ،ا�شرتت اجلمع ّية عام  ،1964يف
أرا�ض ف�سيحة ،من مال وحل�ساب وقف «امليتم
منطقة جوار النخل يف �صورٍ � ،
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املاروين امل� ّؤ�س�س من املرحوم �إبراهيم ن�رصاهلل اخلوري» با�رشت اجلمع ّية ب�إن�شاء
م�رشوع خريي ثقايف �أطلقت عليه ا�سم «مدر�سة قدمو�س» .فتحت املدر�سة
�أبوابها ال�ستقبال التالمذة يف الفرع الإبتدائي داخلي وخارجي ،يف ت�رشين الأول
وتطورت ببناء جناح بعد جناح ،لت�صبح معهدًا ثانو ًّيا من
 .1966و�رسعان ما منت ّ
أهم مدار�س اجلنوب اللبناين ،منبتًا للمواطنة ال�صاحلة ،ورمزًا للتعاي�ش الأخوي
� ّ
والتعاون بني الأديان ،يف بيئة �أ�ضحى معظم �سكانها من الطائفة ال�شيع ّية الكرمية.
 - 6مزار �سيدة لبنان يف حري�صا
ملنا�سبة الذكرى اخلم�سني لتحديد عقيدة احلبل بال دن�س على يد البابا بيو�س
التا�سع ،بتاريخ � ،1854/12/8أُبرمت يف  20ني�سان � ،1904إتفاق ّية بني البطريرك
اليا�س احلويك والقا�صد الر�سويل املطران كارلو�س دوفال ،لت�شييد معبد ل ّأم اهلل
على ت ّلة حري�صا ،يف املح ّلة املعروفة بال�صخرة ،وقد �أُوكلت �إىل قد�س الأب �شكر
اهلل خوري الرئي�س العام جلمع ّية املر�سلني اللبنان ّيني ليقوم بالتح�ضري واالعداد
والبناء للمزار املذكور ،على �أن ت�ستلم اجلمع ّية �إدارته فيما بعد .وقد ُك ّلف
و�شعبيا
إحتفاليا
ًّ
املر�سلون بزيارة القرى جلمع التربعات لبنائه .و ّمت تد�شني املعبد � ًّ
يف الأحد الأ ّول من �أيار  .1908ومنذ ذلك الوقت وامل�ؤمنون يتهافتون من ّ
كل
�صوب للزيارة و�أداء ال�شكر لل�سيدة العذراء .فالتزمت اجلمع ّية ب�إمتام الواجبات
املقد�س .ومع
الدين ّية من وعظ واعرتاف لآالف امل�ؤمنني الذين ي�ؤ ّمون هذا ال�رصح ّ
تزايد عدد الز ّوار ،بات من ال�رضوري ال�سعي �إىل تطوير املزار و�إن�شاء بازيليك
كربى ت ّت�سع لألوف امل�ؤمنني .وبعد جهود حثيثة وم�ضنية ،انطلقت اجلمع ّية يف
ور�شة بناء البازيليك وكان ذلك عام  .1970وتوا�صلت الأ�شغال على الرغم من
اندالع احلرب يف لبنان ،يف مرحلة �أوىل على يد املهند�س لوي�س قرداحي ،ومن
ّثم على يد املهند�س معني عون.
ولب�ست البازيليك �أبهى حالها يوم احت�شدت الألوف من ال�شبيبة ورجال
الدين والدنيا ال�ستقبال قدا�سة البابا يوحنا بول�س الثاين الذي حر�ص على �أن
يو ّقع فيها الإر�شاد الر�سويل «رجاء جديد للبنان» ،يف � 10أيار .1997
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ويف � 2شباط  ،2006قام البطريرك الكاردينال مار ن�رصاهلل بطر�س �صفري
واملعد لإقامة الريا�ضات
بتربيك املركز اجلديد الذي ُ�ش ّيد �إىل جانب البازيليك
ّ
الروح ّية وامل�ؤمترات ،و�أطلق عليه ا�سم «بيت عنيا».
 - 7من�شورات الر�سل ومكتبة الكرمي
كانت �إدارة معهد الر�سل قد ا�ستح�صلت �سابقاً على رخ�صة لت�أ�سي�س دار ن�رش
با�سم «من�شورات الر�سل»ّ ،
وتطورت الفكرة مع
تتول طبع الكتب املدر�س ّيةّ .
الوقت لت�شمل خمتلف �أنواع الكتب وخ�صو�صاً الدين ّية منها ،ب�إ�رشاف �أحد
الآباء.
 - 8مطابع الكرمي احلديثة:
ت� ّأ�س�ست مطابع الكرمي يف جونية عام  ،1928لن�رش م�ؤ ّلفات الآباء والكتب
الطق�س ّية و�سواها من الكتب الأدب ّية واملدر�س ّية .وقد اقتنت حرو ًفا �رسيان ّية وعرب ّية
لطبع الكتب الليتورج ّية .و ُع ّي �أ ّول مدير لها الأب جرج�س �أبي �سمراُ .د ّ�شنت
وتطورت املطبعة مع الزمن
حروفها �أوائل العام  1929بطبع كتاب قوانني اجلمع ّيةّ .
وخا�صة يف ال�سنوات الأخرية حيث ا�ستحدثت �آالت جديدة
بف�ضل الق ّيمني عليهاّ ،
و�س ّميت «مطابع الكرمي احلديثة».
وجتهيزات داخل ّية على
ً
م�ستوى مرموقُ ،
ّ
لتتول طبع الكتب املدر�س ّية،
من�شورات الر�سل ،ت� ّأ�س�ست �سنة ،1958
وخمتلف �أنواع املطبوعات الثقاف ّية.
«مكتبة الكرمي» ،بد�أت �أو ًال يف بريوتّ ،ثم �أُفرد لها ق�سم من املطبعة يف جونيه.
توفّر لزبائنها خمتلف �أنواع الكتب الدين ّية والأواين الكن�س ّية وما �إليها.
 - 9جم ّلة املنارة:
متا�ش ًيا مع ر�سالة القلمَ ،ع َم َدت اجلمع ّية منذ �سنة � ،1930إىل �إ�صدار جم ّلة
«املنارة» �شهر ًّيا ب�إدارة �آباء اجلمع ّية .تو ّقفت عن ال�صدور �أواخر العام ،1950
جمد ًدا عام  ،1981بثالثة �أعداد �سنو ًّيا ،منها عدد خا�ص ّ
كل �سنة يتناول
لتعود ّ
مو�ضو ًعا مع ّينًا .
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� - 10إذاعة �صوت املح ّبة
هي �إذاعة م�سيح ّية ثقاف ّية اجتماع ّية يف خدمة الإن�سان واملجتمع .بد�أ االر�سال
يف �صوت املح ّبة يوم عيد العن�رصة �سنة ّ � 1984أ�س�ستها جمع ّية املر�سلني اللبنان ّيني
حاليا جمل�س �إدارة ير�أ�سه الأب
املوارنة ب�شخ�ص الأب حنون اندراو�س  ،يديرها ًّ
فادي تابت ،بالتن�سيق مع اللجنة الأ�سقف ّية لو�سائل االعالم و�إ�رشاف جمل�س
تبث الإذاعة براجمها طوال الأربع والع�رشين
البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك ّ
موجتي الـ  105,8 FMو .106وتطال ّ
كل �أنحاء لبنان وبع�ض
يوميا عرب
�ساعة ًّ
ّ
املقد�سة والأردن.
البلدان املجاورة� :سوريا ،الأرا�ضي ّ
يوميا على املوجة الق�صرية  11715عرب �إذاعة الفاتيكان باجتاه
كما ّ
تبث برناجماً ًّ
بث براجمها عرب
بلدان ال�رشق الأو�سط .وكانت �إذاعة �صوت املح ّبة ال�س ّباقة يف ّ
�شبكة االنرتنت من خالل العنوان االلكرتوين .radiocharity.org
�أ ّمتت الإذاعة �سنة  1997اتفاق ّية تو�أمة مع راديو ماريا  -ايطاليا وهي فرد من
عائلة راديو ماريا العامل ّية.
برامج الإذاعة باللغات :العرب ّية ،الفرن�س ّية ،االنكليز ّية ،الأرمن ّية ،ال�رسيلنك ّية،
الفيليبين ّية ،االثيوب ّية ،االفريق ّية واللغات الليتورج ّية كال�رسيان ّية وغريها وتنقل
يوميا برامج باللغة الفرن�س ّية من �إذاعة الفاتيكان.
ًّ
يف � 25آذار �سنة  2001تك ّر�ست �إذاعة «�صوت املح ّبة» ل ّأم اهلل و�أ ّمنا مرمي
العذراء .من ن�شاطات الإذاعة ال�سنو ّية :ريا�ضة امليالد ،ريا�ضة ال�صوم ،م�شوار
مع مرمي ،م�سرية ختام ال�شهر املرميي �إىل بازيليك �سيدة لبنان يف حري�صا ،مهرجان
للأطفال ،م�رسح ّية دين ّية اجتماع ّية ،املعر�ض ال�سنوي ال�صيفي ورحالت حج �إىل
مقد�سة يف لبنان واخلارج.
مناطق ّ
ل ّأن ال�شبيبة هم �أمل امل�ستقبل كما قال ال�سعيد الذكر البابا الراحل يوحنا بول�س
الثاين�َ ،س َعت �إذاعة «�صوت املح ّبة» �إىل زرع بذار ال�سالم واملح ّبة ،الفرح واخلري
يف �أر�ض ال�شبيبة الط ّيبة ،فت� ّأ�س�ست �شبيبة �صوت املح ّبة �سنة  1999هدفها ال�شهادة
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الرب يف حياة ال�شباب.
حل�ضور ّ
ول ّأن العائلة هي اخلل ّية الأوىل يف املجتمع كان ال ّبد من �أن يكون للعائالت
احل�صة املم ّيزة يف م�سرية الإذاعة الروح ّية واالجتماع ّية ،فكانت ن�ش�أة عائالت
ّ
�صوت املح ّبة يوم عيد العن�رصة  3حزيران �سنة  2001حني تك ّر�س �أ ّول فوج
لقلب ي�سوع الأقد�س.
تع ّر�ضت الإذاعة ليل � 7-6أيار  ،2005النفجار �أثيم �أ ّدى �إىل هدمها بالكامل
معداتها وحمتوياتها .على الرغم من ذلك مل تتو ّقف �إ ّال لب�ضع
وتلف جميع ّ
البث من مركز نقّال� ،إىل �أن ّمت جتهيز مركزها احلايل يف جوار
�ساعات وا�ست�أنفت ّ
دير مار يوحنا احلبيب ،وللمنا�سبة ق ّرر جمل�س �إدارة �إذاعة «�صوت املح ّبة» نقل
عيد الإذاعة من يوم العن�رصة �إىل ال�ساد�س من �شهر �أيار ذكرى االنطالقة اجلديدة
وعيد �شهداء ال�صحافة.
�صيف  2006خالل العدوان الإ�رسائيلي تع ّر�ضت هوائيات الإذاعة لتدمري
البث �إىل ما كان
تهدم ل ُيعيد ّ
�شامل� ،إ ّال � ّأن جمل�س �إدارة الإذاعة �أعاد �إعمار ما ّ
عليه.
 - 1دير �سيدة البحار � -إ ّده البرتون:
مدته � 99سنة ،ت�س ّلمت اجلمع ّية،
مبوافقة البطريرك ومباركته ،ومبوجب اتفاق ّ
�سنة  ،1992من املطران جون �شديد مطران املوارنة يف لو�س �أجنلو�س-الواليات
املتحدة ،ب�صفته الو ّ
يل ال�رشعي على وقف مار ماما يف بلدة �إ ّده البرتون ّية ،بع�ض
العقارات العائدة لهذا الوقف ،بغية �إقامة مركز ديني ،ر�سويل واجتماعي .وبعد
�إجناز املعامالت القانون ّية ،والدرا�سات الفن ّية الالزمة ،با�رشت اجلمع ّية با�ست�صالح
ق�سم من الأرا�ضي للزراعة ،وبت�شييد جم ّمع من ثالثة �أجنحة� ،أجنز الأول ودخله
املر�سلون يف خريف  ،2001وجت ّندوا للعمل الر�سويل يف املنطقة وم�ساعدة كهنة
الرعايا و�أديار ومدار�س الراهبات .ويف خريف � 2003أجنز اجلناح الثاين و ّمت
ت�أجريه من �إحدى امل� ّؤ�س�سات الرتبو ّية.
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 - 2معهد التثقيف الالهوتي للعلمانيني:
ن�ش�أ معهد التثقيف الالهوتي للعلمان ّيني �سنة  ،1992وقد �أتى جوابًا على
حاجة ال�شبيبة عمو ًماُ .يديره �أبناء جمع ّية املر�سلني اللبنان ّيني بح�سب توجيهات
الرئي�س العام للجمع ّيةُ .يعطي درو�سه و�شهاداته بح�سب منهج اللجنة الأ�سقف ّية
للتعليم امل�سيحي.
 - 3بيت الطالب:
�ضمن �أهدافها الر�سول ّيةَ ،ع َم َدت اجلمع ّية يف عام � ،1992إىل جتهيز الطوابق
�سكنيا
العليا من �سنرت �سان جان املحاذي ملعهد الر�سل-جونية ليكون مركزًا ًّ
للطالب والطالبات ،يف ق�سمني منف�صلني ،ت�سهي ًال لهم ملزاولة درو�سهم وموا�صلة
عائلي �سليم ت�سوده الإلفة والتعاون
م�سرية تن�شئتهم الإن�سان ّية وامل�سيح ّية ،يف ّ
جو ّ
الأخوي.
� - 4إكلرييك ّية مار يوحنا الر�سول الكربى  -حري�صا:
بعد �أن عا�ش طلبة و�أخوة اجلمع ّية يف الإكلرييكية التي �أُن�شئت �سنة 1966
يف حرم معهد الر�سل ،وبغية توفري �أف�ضل الو�سائل لتن�شئة الأخوة املر�شّ حني
للكهنوت ،تق ّرر يف �صيف  ،1993نقل الإكلرييك ّية الكربى �إىل حري�صا ،على
مقربة من مزار �سيدة لبنان ،يف بناء خا�ص ُ�ش ّيد لهذا الغر�ض على ا�سم مار يوحنا
الر�سول.
وبعد �إجناز الأ�شغالّ ،مت تد�شني الدير اجلديد وتربيكه على يد البطريرك
الكاردينال مار ن�رصاهلل بطر�س �صفري بتاريخ � 27أيلول  .1996فانتقل �إليه الأخوة
الدار�سون مع امل�س�ؤولني عن تن�شئتهم يف مطلع العام الدرا�سي .1997-1996
ويف �شباط � 2003أحلقت بالإكلرييك ّية الكربى املكتبة العامة للجمع ّية ّ
بكل فروعها
وحمتوياتها با�ستثناء املخطوطات والأر�شيف.
 - 5زوطر الغربية
�إكما ًال لر�سالة امل� ّؤ�س�س وحفاظاً على م�سيحي االطراف بعد حرب متوز ،2006
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ق ّرر املجل�س العام �إن�شاء دير ومدر�سة يف زوطر الغرب ّية ق�ضاء النبط ّية .وحينها بد�أ
مف�صلة للكني�سة
الأب ايلي ما�ضي الرئي�س العام احلايل بو�ضع درا�سة وخرائط ّ
والدير واملدر�سةّ ،مت �إجناز البناء بكامله من امل�رشوع وهو بانتظار اللم�سات الأخرية
والتجهيزات لل�رشوع يف الر�سالة يف منطقة زوطر الغرب ّية.
خارج لبنان:
من لبنان انطلقت جمع ّية املر�سلني �إىل دول الإغرتاب ،والأرجنتني كانت
وتو�سع انت�شار اجلمع ّية يف
�أول بلد ت� ّأ�س�ست فيه ر�سالة .من ّثم تتالت الر�ساالت ّ
�سنتحدث عن ّ
كل ر�سالة بالتف�صيل:
خمتلف القارات والبلدان،
ّ
 - 1ر�سالة الأرجنتني  -بوان�س �أير�س:
يوم كان عدد الآباء املر�سلني ال يتجاوز الع�رشة ،ل ّبى الرئي�س العام الأب
يو�سف مبارك طلب ال�سيد البطريرك والكر�سي الر�سويل و�أعلن يف � 8أيار ،1901
احلجار للذهاب �إىل الأرجنتني وت�أ�سي�س ر�سالة
تعيني الأبوين حنا غ�صن وخمايل ّ
على ا�سم مار مارون خلدمة امل�ؤمنني واللبنان ّيني املهاجرين.
وعلى الرغم من امل�صاعب التي واجهاها هناك ،انطلقت الر�سالة ومنت بف�ضل
وكد يف �ش ّتى امليادين ،و�أن�ش�أوا
بجد ّ
م�ساندة العديد من املح�سنني ،كانوا يعملون ّ
يف بوان�س �أير�س �إىل جانب الدير ،كني�سة �صغريةّ ،مت تو�سيعها م�ؤخّ ًرا لت�صبح
كاتدرائية ،قام بتكري�سها وتد�شينها البطريرك الكردينال مار ن�رصاهلل بطر�س �صفري
عام  ،2001ملنا�سبة اليوبيل املئوي للر�سالة هناك.
منذ عام  1904قامت مدر�سة ابتدائ ّية ّثم �أ�صبحت ثانو ّية عام  ،1920ما زالت
حتى اليوم تع ّلم �إىل جانب الربامج الر�سم ّية ،اللغتني العرب ّية والفرن�س ّية� .سنة
 ،1913ت� ّأ�س�ست مطبعة وجريدة املُر�سل.
بعد توقيع اتفاق ّية بني اجلمع ّية والأبر�ش ّية املارون ّية يف الأرجنتني بتاريخ 31
كانون الأول  ،2007ا�ستلمت اجلمع ّية رعية مندو�سا بتاريخ � 2آذار  ،2008خالل
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قدا�س احتفايل تر�أّ�سه �صاحب ال�سيادة املطران �رشبل مرعي ،يقوم الأب بيار
�شواح بخدمة الرعية ،ويقول عنها�« :أنّها رع ّية نا�شطة ،فيها جلنة للتعليم امل�سيحي،
و�أخو ّية للعذراء وجوقة وفريق ال�شبيبة».
 - 2الواليات املتحدة:
يف مرحلة �أوىل بني الأعوام  1916و ،1952وبنا ًء على طلب ال�شعب و�إذن
الر�ؤ�ساء ،عمل ثالثة من املر�سلني اللبنان ّيني املوارنة يف الواليات املتحدة الأمريك ّية،
وهم :الأب فرن�سي�س �شمعون ( )1920-1874م� ّؤ�س�س رع ّية �سانت لوي�س يف
مي�سوري �سنة 1916؛ تويف و ُدفن فيها عام  .1920الأب بول�س اخلوري
والية ّ
( )1951-1900خدم رعية �أكرون�-أوهايو؛ تويف و ُدفن فيها عام  .1951والأب
يو�سف كميد ( )1952-1876جال يف خدمة اجلاليات اللبنان ّية يف الواليات
املتحدة على مدى �سبع �سنوات (ّ )1927-1920ثم ا�ستق ّر يف خدمة رعية مار
مارون يف مدينة كليفالند�-أوهايو �إىل حني وفاته عام .1952
وبعد انقطاع طويل ،ونزو ًال عند �إحلاح راعي الأبر�ش ّية املارون ّية اجلديدة،
عاد املر�سلون يف ت�رشين الأول  1988للدرا�سة واخلدمة الر�سول ّية يف العديد من
املجاالت .فخدموا رعايا قائمة وعملوا على تطويرها ،و� ّأ�س�سوا رعايا جديدة
و�أن�ش�أوا مركزًا ثابتًا للجمع ّية يف مدينة هيو�سنت يف والية تك�سا�س قام بتد�شينه
البطريرك الكاردينال مار ن�رصاهلل بطر�س �صفري بتاريخ  18حزيران .2008
ّمت العمل على �رشاء املركز اجلديد و�إعادة ت�أهيله ب�إ�رشاف الأب جورج بو
م�س ّلم يف منطقة  West Covinaمن �ضواحي لو�س �أجنلو�س والذي يحتوي على
كني�سة وبيت و�صالون وغرف للتعليم امل�سيحي ومواقف لل�سيارات؛ وقد متّ،
وبه ّمة الأب زيدان� ،إىل االنتهاء من ت�سجيله على ا�سم اجلمع ّية� .أ ّما يف هيو�سنت،
فلقد ّمت االنتهاء من بناء البيت ،به ّمة الأب ميالد ياغي ،ولقد ّمت تد�شينه يف �أيلول
 2007بح�ضور �سيادة املطران جورج �أبي يون�س؛ و ّمت �أي�ضاً� ،رشاء قطعة �أر�ض
على مدخل الكني�سة ،و ُو ِ�ض َع حجر الأ�سا�س للبدء ببناء املدر�سة قرب ال�صالة على
�أمل �أن ينتهي العمل خالل �سنة .وبطلب من �صاحب ال�سيادة املطران غريغوري
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من�صور ،ل ّبت اجلمع ّية الدعوة للخدمة الر�سول ّية يف �أبر�ش ّية مار مارون  -نيويورك
ين�ضم �إليهم
وار�سلت ثالثة من كهنتها حيث يخدمون يف ثالث رعايا على �أن ّ
�أخانا الأب ايلي اندراو�س قريباً.
 - 3ر�سالة �أفريقيا اجلنوب ّية  -جوهن�سبورغ:
يعود تاريخ ت�أ�سي�س الر�سالة يف مدينة جوهن�سبورغ �إىل �سنة  ،1927بتعيني
بطريركياّ .ثم ُع ّي الأب بطر�س العلم راع ًيا �أ�صي ًال
الأب يو�سف جوان زائ ًرا
ًّ
للجالية املارون ّية مبر�سوم بطريركي تاريخ � 21أيلول  .1928قام بخدمته خري قيام
حتى وفاته عام  .1962خلفه الأب خمايل �شبلي ووا�صل امله ّمة ،بغرية وتفان على
مدى ثالثني �سنة� ،إىل �أن ّ
متكنت اجلمع ّية من �إر�سال عدد من الكهنة ال�شباب َعمِ لوا
بكد على �إمناء الر�سالة وخلق مركز جديد يف �شمال املدينة و�آخر يف جنوبها.
ّ
يف � 4شباط  ،1992وبدعوة من الأب ايلي ما�ضي ،رئي�س الر�سالة ،قام
البطريرك مار ن�رصاهلل بطر�س �صفري بتد�شني كني�سة �سيدة الأرز ،وهي الزيارة
الأوىل لبطريرك ماروين �إىل تلك البالد ،وكانت له زيارة ثانية بعدها يف � 7أيار
 2005لتد�شني كني�سة �سيدة لبنان يف منطقة جنوب املدينة.
بناء املدر�سة الإبتدائ ّية يف اجلنوب والتي ّ
تخطى تكاليفها وتكاليف فر�شها
والتجهيزات حتى هذه ال�ساعة ال�سبعة ماليني والثالثماية �ألف راند تقريباً والتي
�سيكون ق�سم منها يف البداية للأطفال (مدر�سة ح�ضانة) والق�سم الآخر مدر�سة
�إبتدائ ّية قبل �أن ن�صل �إىل الهدف املن�شود وهو بناء املدر�سة اللبنان ّية يف هذه
البالد .و� ّإن على يقني � ّأن هذه املدر�سة �ستد ّر �أرباحاً هائلة على الر�سالة واجلمع ّية
يف ال�سنني القليلة املقبلة.
 - 4ر�سالة الربازيل  -ريو دي جانريو:
يف منت�صف حزيران  ،1931قدم من الأرجنتني الأبوان اليا�س ماريا الغريب
وجربايل زيدان للعمل على ت�أ�سي�س ر�سالة يف مدينة ريو دي جانريو ،عا�صمة
إن�ضم �إليهما الأب يو�سف الهاين الذي
الربازيل �آنذاك .ويف � 16شباط ّ � ،1932
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�سيكون رفيق درب الأب الغريب طيلة �أكرث من ثالثني �سنة .فالأب جربايل
متجو ًال بني �أبناء
زيدان �سيغادرهما يف منت�صف �آب  1937بداعي تعيينه مر�س ًال ّ
كل اجلمهوريات يف �أمريكا اجلنوب ّية ،على �أن يكون ّ
اجلالية يف ّ
حمط رحاله ر�سالة
الأرجنتني.
بكد وجدارة على انطالق الر�سالة يف الريو دي جانريو،
عمل املر�سلون ّ
و�أن�ش�أوا �إىل جانب اخلدمات الدين ّية واالجتماع ّية ،مدر�سة قامت على مدى ع�رش
�سنوات �إىل حني �إقفالها.
يف  25كانون االول من �سنة � 2009أن�ش�أت يف برازيليا رعية القدي�س �رشبل
عي على خدمتها الأب جوزف الأ�سمر
التابعة لأبر�شية الربازيل املارون ّية وقد ّ
املر�سل اللبناين من ِق َبل �سيادة املطران �إدغار ما�ضي ال�سامي االحرتام .يقوم
الأب جوزف باخلدمة الراعو ّية والأحتفاالت الليتورج ّية املارون ّية ،و�إعطاء
خا�صة بزيارة
الدرو�س يف اللغة العرب ّية للجال ّية اللبنان ّية ،والقيام بزيارات راعوية ّ
املر�ضى وامل�س ّنني .حيث ي�سكن الأب جوزف الأ�سمر املر�سل اللبناين عند الآباء
املخل�صني يف برازيليا .
 - 5الر�سالة اللبنان ّية يف او�سرتاليا:
نزو ًال عند طلب راعي الأبر�شية املارون ّية يف �أو�سرتاليا املطران يو�سف ح ّتي،
�أر�سلت اجلمع ّية� ،سنة � ،1993إىل �سيدين �أحد �أبنائها الأب �رسكي�س �رشبل
للمعاونة يف اخلدمة الراعو ّية والقيام ب�أعمال الر�سالة ،ومع تزايد احلاجة اقت�ضى
�إر�سال املزيد من املر�سلني ،فخدموا العديد من الرعايا وقاموا ب�إدارة ّ
منظمات
يبث براجمه
ال�شبيبة واحلركات الر�سول ّيةّ � .أ�س�سوا فر ًعا لإذاعة «�صوت املح ّبة» ّ
بالإنكليز ّية والعرب ّية .و�أن�ش�أوا مركزًا دائ ًما للر�سالة ّمت تد�شينه �سنة  ،2004على
ا�سم مار يوحنا احلبيب �شفيع اجلمع ّية.
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 - 6املك�سيك
بعد توقيع اتفاق ّية بني اجلمع ّية و�أبر�ش ّية �س ّيدة �شهداء لبنان املارون ّية يف املك�سيك
بتاريخ  4ت�رشين الأول  ،2007ع ّينت اجلمع ّية الأب بيار البلعه لتنفيذ االتفاق ّية
وال�رشوع ببناء كني�سة راعوية يف بلدة غواداالخارا مع العمل على ت�شييد دير
للجمع ّية يف املدينة املذكورة �سابقاً.
 - 7الباراغواي
يف الأول من �شهر �آب  2009و�صل الأب حنون اندراو�س �إىل الباراغواي
بدعم من رئي�س �أ�ساقفة �أ�سون�سيون املون�سنيور با�ستور كوكيخو
و�رشع يف العمل ٍ
للرب �أي
لإكمال ما كانت قد بد�أته ال�سيدة غرا�سيال فيري�سي ومتثل يف �إيفاء نذر ّ
بناء كني�سة للقدي�س �رشبل وبيت للكهنة ،يقوم املر�سلون اللبنان ّيون بخدمة �أبناء
املتحدرين من �أ�صل عربي يف كني�سة الآباء الكبو�ش ّيني
اجلالية اللبنان ّية وال�سور ّية
ّ
يانتظار االنتهاء من بناء الكني�سة.
� - ٨إملانيا
وعمدنا �أي�ضاً �إىل �إن�شاء مركز �آخر يف �أبر�ش ّية بادربورن الإملان ّية ليكون تابعاً
للجمع ّية .وقد و ّقعنا بهذا اخل�صو�ص اتّفاق ّية تفاهم مع جمع ّية راهبات Serviam
يف مدينة  ،Warburgوذلك بتاريخ  2010/6/3نح�صل من خاللها على دير
 Haus Mariaالعائد جلمع ّيتهم؛ �إنّنا ن�شكر الأب غابي جعجع على االهتمام
باملوارنة يف بع�ض املناطق الإملان ّية.

اجلماعات الرهبانية الن�سائية
املارونية يف لبنان

نبذة عن تاريخ رهبان ّية
الراهبات اللبنان ّيات املارون ّيات وعن �أديارها

ّ
�شكلت الرهبانية اللبنان ّية املارون ّية ،بفر َعيها الرجايل والن�سائي ،ومل تَزَل،
يج�سد التقليد الرهباين ال�رسياين املاروينّ .هي �أول رهبان ّية يف ال�رشق ث ّبت
طريقاً ّ
قوانينها الكر�سي الر�سويل ب�شخ�ص البابا �أكليمن�ضو�س الثاين ع�رش� ،سنة .1732
ويف �سنة � 1737أن�ش�أت الرهبانية ديراً على �إ�سم مار اليا�س النبي ،للراهبات يف
مكان يدعى الرا�س ،وهو الدير الأ ّول للراهبات القانون ّيات .وكان الداعي �إىل
املقد�س �أمر �أن تُف�صل �أديار الراهبات عن �أديار
�إن�شائه :هو � ّأن املجمع اللبناين ّ
لهن قانو ٌن ي�سلكن بح�سبه .وكان �أ ّول دير اتّبع هذا التنظيم
الرهبان و�أن يكون َّ
اجلديد وقد ّنظم فيه املطران قراعلي احلياة الدير ّية الن�سائ ّية على مثال النظام املتبع
يف �أديرة ال َّرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية ،راغ ًبا يف جعل هذا النظام ً
مثال ل�سائر الأديرة.
بعد ذلك� ،أُوكلت �أديرة �أخرى ن�سائ ّية مارون ّية ،اتّبعت التنظيم اجلديد� ،إىل
ال َّرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية وهي على التوايل :دير مار �سا�سني -ب�سكنتا (،)1754
دير مار �سمعان القرن�-أيطو ( ،)1863دير مار مارون-القنيطرة ( ،)1894دير مار
يو�سف-جربتا ( ،)1897ودير �سيدة النجاة حبوب (.)1998
�أديار رهبان ّية الراهبات اللبنان ّيات املارون ّيات
 -1دير مار اليا�س الرا�س  -مزرعة الرا�س
ت�أ�س�س دير مار اليا�س الرا�س غداة املجمع اللبنا ّ
ين �سنة  1936وكان �أول دير
قانو ّ
ين « يكون مثا ًال وقدوة ل�سائر �أديار الراهبات» يف الكني�سة املارون ّية .ويف �سنة
 ،1740فتح الدير �أبوابه لقبول طالبات الرت ّهب بح�سب ر�سوم الرهبان ّية اللبنان ّية.
اتّخذت احلياة الدير ّية قوانني ور�سوم الرهبان ّية املارون ّية قاعدة لها ،وا�شتهرت
باملحافظة على التقليد املارو ّ
اليومي والت�أمل
ين يف �صلواتها اخلور�س ّية والقدا�س
ّ
تهتم الراهبات ب�إكرام ال�ضيوف
والتثقيف
الروحي .و�إىل جانب احلياة الروح ّيةّ ،
ّ
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والز ّوار والأعمال اليدوية من خياطة الثياب الليرتجية والكهنوتية و�إنتاج امل�رشوبات.
 -2دير مار يوحنا احلبيب  -الرا�س ،جعيتا
ق ّررت الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية �سنة  ،1958ت�شييد دير للرهبان العجزة
قرب دير مار اليا�س الرا�س ،وجعلته ديراً قانون ّياً با�سم دير مار يوحنا احلبيب.
تغيت وجهة ا�ستعمال الدير ،لي�ستقبل يف رحابه الإخوة
ويف احلرب اللبنان ّيةّ ،
الدار�سني التابعني للرهبان ّية البا�سيل ّية املخ ّل�ص ّية .ويف �سنة � ،2000أ�صبح مركزاً
للرئا�سة العا ّمة واالبتداء لرهبانية الراهبات اللبنان ّيات املارون ّيات .ويف �سنة
 ،2019نُقل االبتداء �إىل دير مار مارون  -القنيطرة.
 -3دير مار �سا�سني  -ب�سكنتا
ت�س ّلمت الرهبانية اللبنان ّية الدير �سنة  ،1754هبة من �أمراء بيت فار�س �أبي
اللمع ،من الطائفة الدرزية� .إ�ستقبل الدير �أوىل طالبة الرتهب �سنة  .1772يرقد
يف كني�سة الدير رفات خادم اهلل الأب العام مبارك حليحل ،الذي �أجرى اهلل على
يده نعماً كثرية .مت ّيزت حياة الراهبات بطابع العزلة وال�صمت وال�صالة والتق�شف
و�شظف العي�ش.
إجتماعي ومب�ستو�صف
والزراعي وال
اليدوي
يهتم راهبات هذا الدير بالعمل
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ي�ؤ ّمن الإ�سعافات والدواء جمانا ،ومبخترب للتحاليل الطب ّية.
 - 4دير مار �سمعان � -أيطو
يقع دير مار �سمعان العامودي على �سفح جبل عال معروف بقرن �أيطو.
الن�ساك� .سنة ّ ،1867قدمت
هو دير قدمي� ،سكنه منذ �سنة  ،1557العديد من ّ
الراهبات العابدات ال�ساكنات فيه طلباً �إىل الأب العام �إفرام جعجع لالنطواء،
حتت قوانني الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية .و�سنة  ،1871دخلت القدي�سة رفقا هذا
منهن� ،سنة ،1897
الدير وعا�شت مع �أخواتها الراهبات .ثم انتقلت مع خم�سة ّ
لت�أ�سي�س دير مار يو�سف  -جربتا.
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�صلواتهن اليوم ّية بخياطة الثياب الليرتجية
تهتم راهبات هذا الدير مع
ّ
ّ
املتنوعة والغذائ ّية لتوفري تذكارات للزوار الذين
والكهنوتية والأعمال اليدو ّية ّ
وتهتم
ي�ؤ ّمون هذا املكان ّ
املقد�س .ويتبع لهذا الدير مغارة مار �رشبل يف بقاعكفرا ّ
فيه حالياً راهباتنا خدمة ور�سالة للز ّوار متجيداً هلل و�إكراماً ملار �رشبل.
 - 5دير مار مارون  -القنيطرة (بيت �شباب)
� ّأ�س�ست دير مار مارون الراهبتان ال�شقيقتان� :أور�سال و�أوجانيا طوب ّيا .و�أ�صبح
هذا الدير جاهزاً ال�ستقبال طالبات الرتهب �سنة  .1896ويف �سنة  ،1985بد�أت
راهبات الدير ببناء الق�سم اجلديد الذي �أ�صبح مركزاً للرئا�سة العا ّمة للرهبان ّية
بالإ�ضافة �إىل االبتداء والراهبات والدار�سات حتى �سنة � .1995أ ّما اليوم فقد
�أ�صبح مركزاً لل�صالة والريا�ضات الروح ّية وواحة �صمت وهدوء.
عي�شهن من
بالإ�ضافة �إىل ال�صالة اليوم ّية والت�أ ّمل ،ت�ؤ ّمن الراهبات و�سائل
ّ
العمل اليدوي يف خياطة الثياب الليرتجية والكهنوتية واملنتوجات الغذائية
والزراعية .ويتبع لهذا الدير مركز مار �سابا  -ب�شوات.
 - 6دير مار يو�سف  -جربتا (�ضريح القدي�سة رفقا)
ّمت ت�أ�سي�س دير مار يو�سف  -جربتا يف الثالث من �شهر ت�رشين الثاين �سنة
�ست راهبات من دير مار �سمعان � -أيطو ليع�شن بح�سب القوانني
 ،1897بانتقال ّ
الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية حياة ت�أملية دير ّية م�شرتكة .وكانت من بني ه�ؤالء
الأخوات القدي�سة رفقا التي �أجرى الرب ب�شفاعتها عجائب عديدة ،و�صار
�رضيحها ينبوع ِن َعم وبركات .وبف�ضلها �أ�صبح الدير مزاراً ،ي�ؤ ّمه العديد من
الز ّوار ،طلباً للنعم �أو �شكراً عليها.
و�إىل جانب �إهتمام الراهبات بز ّوار الدير يقمن بالأعمال اليدو ّية وخياطة
الثياب الليرتجية والكهنوتية واخلدمة الإجتماع ّية مع ال َع َجزة يف امل�أوى قرب
الدير.

رهبان ّية الراهبات اللبنان ّيات املارون ّيات

211

 - 7دير �سيدة النجاة  -حبوب
ق ّررت الرهبان ّية اللبنان ّية املارون ّية� ،سنة  ،1953نقل خم�س راهبات من دير
وت�سليمهن �إدارة املدر�سة.
ب�صا
مار يو�سف  -جربتا �إىل مدر�سة �سيدة النجاة ّ -
ّ
ين للراهبات اللبنان ّيات.
و�سنة  1963ق ّررت الرهبان ّية حتويل املدر�سة �إىل دير قانو ّ
وبعدها �إنتقلت الراهبات خلدمة ال َع َجزة يف م�ست�شفى مار �رشبل  -غو�سطا
وت�س ّل َمت �إدارة امل�أوى وامليتم يف دير مار �رشبل  -حري�صا .ويف �سنة  1989با�رشن
بهن يف بلدة حبوب جبيل على �إ�سم �سيدة النجاة مع م�أوى
ببناء دير جديد خا�ص ّ
لل َع َجزة يحتوي على مئة غرفة جم ّهزة ال�ستقبال العجزة واملحتاجني .ويف �سنة
امل�ضحي للقريب من خالل خدمة
� ،1999إفتتح الدير وتتم ّيز الراهبات بالوجه
ّ
ال َع َجزة.

جمعية الراهبات الأنطونيات
رومیه  -املنت
هو ّيتنا
نحن راهبات �أنطونيات مارونيات مك ّر�سات للمحبة واخلدمة يف قلب
الكني�سة من �أجل العامل ،على مثال ال�سيد امل�سيح ،املكز�س الأول ،الذي ق�ضى
حياته على الأر�ض ي�صنع اخلري .
نقطة انطالقنا تنبع من �إجنيل الرب ي�سوع� .إنها ح�ضوره معنا وندا�ؤه لنا ،كل
واحدة با�سمها ،كي نك ّر�س ذواتنا له بقلب غري منازع ،وننطلق يف الأر�ض كلها
نعلن الب�شارة ال�سارة للعامل �أجمع  ،بحم ّية وفرح.
ورهبانيتنا امل�رشقية  ،ذات احلق احلربي ،حتثّنا لنقتفي �أثر �أمهاتنا بالروح،
وقدي�سينا الذين تبعوا امل�سيح ب�شغف كبري :
 يف الإ�صغاء �إىل كلمة اهلل وعبادة الت�سبيح يف املحبة الأخوية وال�رشكة يف الإندفاع الر�سويل واخلدمة املجانية .من تاريخنا
ن�ش�أت رهبانيتنا يف قلب الكني�سة امل�رشقية الإنطاكية املارونية ،وهي تنتمي �إىل
تراث �أبينا القدي�س �أنطونيو�س الكبري ،كوكب الربية يف �صحراء م�رص وملهم
احلياة الرهبانية (  ،) 356- 250لذا دعينا على ا�سمه «�أنطونيات» .كما تنتمي
�إىل تراث القدي�س مارون ،النا�سك على جبل قور�ش قرب �أنطاكية (  ،)410لذا
نُ�س ّمى مارونيات ( ر�سوم الراهبات الأنطونيات املارونيات  ،۱۹۹۹مادة . )5
متوحدات �أنطونيات
فمن عابدات نا�سكات يف الكني�سة الأنطاكية املارونية� ،إىل ّ
�ضمن الرهبانية الأنطونية (� ،)1740إىل راهبات �أنطونيات مر�سالت (،)1953
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التحول الذي ح�صل لرهبانيتنا ّمت ب�سعي
جنمع بني احلياة الت�أملية والر�سالة .هذا
ّ
الأم املجدِّ دة �إيزابيل خوري وت�شجيع الرهبان الأنطونيني (.)1932
ومنذ ذلك التاريخ منت رهبانيتنا بهدي روح الرب ،ح�ضورا ور�سالة ،يف لبنان
وبخا�صة يف املناطق النائية ،ويف دنيا االنت�شار حيث الهجرة اللبنانية تكثّفت على
�أثر احلروب املتتالية يف وطننا ،وما زالت تتجدد بقوة الروح القد�س ،بالأ�شخا�ص
والبنى واخلدمات ،من خالل املجامع واالجتماعات العامة التي تعقدها كل ثالث
�سنوات ،ومن خالل التن�شئة امل�ستمرة جلميع �أفرادها ومعاوناتها ومعاونيها يف
حقول الر�سالة كافة :الرعوية واالجتماعية واال�ست�شفائية والرتبوية والفنية املقد�سة
وال�صالة واحلج املقد�س .
التاو الأنطوين رمز لعكاز مار �أنطونيو�س
لقد رمزت التاء (Tالتاو) �إىل �صليب مار �أنطونيو�س وعكازه يف �صلواته
امل�ستطيلة ،وعلى الأخ�ص طوال الليل ،وعنوان �صموده يف الن�سك والتع ّبد،
و�شغفه بامل�سيح الذي هو «الألف والياء ،البداية والنهاية ،الأول والآخر».
فتم َّث َال به ورمزا لبنوتنا له ،حملنا هذا «التاو » الأنطوين باللون الأزرق على ثوبنا
الرهباين ،ثم على القبة البي�ضاء ،وبعد حتديث لبا�سنا الرهباين �أ�صبحت التاو
�صليبا يف �أعناقنا ،عالمة لتك ّر�سنا للرب وخدمة �أخواتنا و�إخوتنا الب�رش (الراهبات
الأنطونيات  -ذكرى ووعد .)۲۰۰۷
وجه املجددة الأم �إيزابيل «حار�سة الالمنظور»
املجددة للراهبات الأنطونيات بالتوجيه نحو احلياة
�إنها الأم الكاري�سمية
ّ
الر�سولية ،من دون التخلي عن البعد الت�أملي .لقد خربت الأم �إيزابيل حياة
احل�صن يف دير مار �أنطونيو�س البادوانی  -جزين ،على مدى �أكرث من ع�رشين
�سنة� .إنتقلت بعدها مع الأخت مرمی عون (� )1932إىل دير مار �ضومط  -رومية
املنت ،حيث كانت االنطالقة نحو اخلدمات الر�سولية على �أنواعها ،بح�سب
حاجات الكني�سة ومتطلبات املجتمع .
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ثالث ميزات  -كاری�سما  -طبعت بها الأم �إيزابيل رهبانيتنا :
 حم ّبة الفقري. الب�ساطة الإجنيلية. الروح العائلية املت�أ�صلة يف الإ�صغاء والتوا�صل وقبول االختالف والعطاء.(الراهبات الأنطونيات  -ذكرى ووعد )۲۰۰۷

بطولة ف�ضائل الأم �إيزابيل ودعوى تقدي�سها
على مدى � 76سنة ،عا�شت الأم �إيزابيل بطولة الف�ضائل الإلهية (الإميان
والرجاء واملحبة) ،ت�ستقي من الإفخار�ستيا ومن الكتاب املقد�س لت�صل �إىل اهلل
هدف حياتها ،كما عا�شت الف�ضائل الأدبية (الفطنة والعدل والقوة والتوا�ضع)،
وتوجتها بعي�ش بطولة امل�شورات
التي �أ�صبحت منط حياة بح�سب �إرادة اهللّ ،
الإجنيلية (الطاعة والعفة والفقر) يف حياتها املك ّر�سة يف الرهبانية الأنطونية،
فكانت مثال الراهبة " خادمة الرب " و " �أم الفقراء" .
 يف � 26آذار  ، ۲۰۱۵قدم جمل�س الرئا�سة العامة طلب �إقامة دعوى تطويبالأم �إيزابيل وتقدي�سها� ،إىل غبطة البطريرك مار ب�شارة بطر�س الراعي.
 يف  16ني�سان  ،2016افتتح �سيادة املطران بول�س مطر اجلل�سة الأوىلللدعوى يف كاتدرائية مار جرج�س املارونية  -بريوت .
 يف � ۲۷آذار  ،۲۰۱۷عقدت اجلل�سة اخلتامية للدعوى يف �صالون مطرانيةبريوت املارونية .
 يف � 26شباط  ،۲۰۱۸مت فتح ملف الدعوى يف جممع دعاوى القدي�سنييف روما .
ونحن بانتظار �إعالنها مكرمة من قبل قدا�سة البابا فرن�سي�س.
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روحانيتنا  :من الأ�صالة �إىل احلداثة
�إنها م�رشقية� ،إنطاكية �رسيانية مارونية ،منفتحة على احل�ضارات غري ال�رشقية.
تكونت منذ جميء امل�سيح حول ثالثة حماور :املحور الالهوتي واملحور التقليدي
مكونة نواة �أ�صيلة ،حية نا�شطة
واملحور التاريخي  ،وتطورت يف الزمان واملكان ّ
تغتني بكل منافذها من دون التنكر لذاتها.
بع�ض ثوابت الروحانية الإنطاكية ال�سريانية املارونية
�إن الروحانية املارونية تقوم على ثوابت ثالث:
التوحد وال�شركة � :إنهما نقي�ضان يخت�رصان الن�سك الرهباين الذي طبع
· ّ
فالتوحد هو جتميع الذات قلبا وفكرا وذهنية على مثال
التقليد املاروين .
ّ
مد اجل�سور العائلية بجانبية احلياة
«الإبن الوحيد» ومعه ، ،وال�رشكة هي ّ
والتلمذة .هذا �رس القدي�س مارون ومن تبعه من جماعات وقدي�سني
وقدي�سات حتى �أيامنا هذه .
·التج�سد والإنت�شار :پر�سمان �صليبنا بني �رشق وغرب ،نتمناه �صليب
انبعاث وقيامة� .إن جت�سد املوارنة رهن بالأمانة التي ال تزال تهيب بهم:
الأمانة اهلل ،للبنان  -الأر�ض املحبوبة ،للكني�سة ،ول�شعب اهلل من دون
تفرقة .هذه الأمانة بكل وجوهها تتميز بالإنفتاح وال�صرب على املحن
حتى اال�ست�شهاد .والإنت�شار مييل �إىل �أن ي�صبح بذور زرع يو�سع الأفاق
وينمي احلياة والوحدة بالرغم من امل�سافات ويبعث الرجاء بامل�ستقبل.
· �إ�ستذكار وانتظار� :إجتاهان ي�ؤمنان التوا�صل بني ما�ض غني بالنعم
املفا�ضة وم�ستقبل عامر بالوعود� .إن التقليد احلي هو ينبوع متدفّق
يتج�سد يف �سائر الأو�ضاع
ولي�س وديعة جامدة كالبئر الراكدة الآ�سنة� .إنه ّ
والظروف الإجتماعية والثقافية من دون �أن يفقد جوهره .فهو ينمو
ويتطور من خالل نواة �أ�سا�سية� ،صلبة وثابتة ،وهو �أ�شبه بكلمة اهلل والتي
ّ
تتمو وتتطور مع الذي يقر�أها (غريغوريو�س الكبري ).
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هذا التقليد احلي هو انتظار� ،إنه ينفتح على م�ستقبل اهلل مع « اخلليقة ،املخ ّل�صة
على الرجاء ،وهي ال تزال تئن يف �أوجاع الوالدة » (روما  . )۸/۲۲فالليرتجيا
كلها ا�ستذكار اخلال�ص ،يف اجلمال وقوة الروح القد�س� .إنها دعوة لعودة الرب،
جميئه الثاين" ،ماراناتا ! " تعال �أيها الرب ي�سوع!»
الروحانية الرهبانية � :إرث وبذور جتديد
�إن اخلطوط العري�ضة للروحانية الرهبانية يف كني�ستنا قد خل�صها تيودوريت�س،
�أ�سقف قور�ش ،يف كتابه « �أ�صفياء اهلل » (  ،) 444وهي ال تزال حتاكي �أيامنا� ،إنها
م�ؤ�س�سة كالبناء على �أربعة �أعمدة:
�أ  -عطاء الذات اجلذري حتى الفي�ض� .إنه «عطاء الكل من �أجل الكل»� ،إنه
بطولة الن�سك والزهد الت�ص�ؤيف.
ب  -احلكمة املرادفة جلنون ال�صليب.
ج  -الع�شق الإلهي الذي يربط البطولة باحلكمة ،ويعطي معنى للبتولية من
�أجل امللكوت».
د  -االغتذاء اليومي من الكتاب املقد�س بالدرا�سة والت�أمل والعي�ش.
ٍ
امتدادات ر�سولية بالت�شفع
هذه الروحانية ال تخلو من ر�سالة بحد ذاتها ،ومن
والت�أليف الروحي والكرازة والتعليم ،وقد حملها معهم املوارنة �إىل اجلبل اللبناين
و�إىل قادي�شا ،وبالأخ�ص �إىل قنوبني� ،سيما عندما انتقلت �إليها الكني�سة مدة
�أربعمائة �سنة .وب�سبب هذا التكاثر واالنت�شار ُدعي لبنان «�أر�ضا رهبانية".
هذه الروحانية ت�أقلمت مع تنظيمات الكني�سة الغربية بدءا من القرن الثامن
ع�رش ثم جتددت  ،وتث ّبت هذا التجديد الرهباين يف املجمع اللبناين (،)۱۷۳۹
ولقد كان هذا االنفتاح على الكني�سة اجلامعة نعمة و�إن جاء يف بع�ض الأوقات
غريبا عن الأ�صالة ال�رشقية .وروحانيتنا اليوم هي امتداد لهذه الأ�صالة الرهبانية
والر�سولية مع الدخول يف احلداثة من دون فقدان الهوية.
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تطور روحانيتنا الرهبانية بعد املجمع الفاتيكاين الثاين وما تاله من �إ�صالحات
وما تثبت من قوانني
من �أهم ما ت�صبو �إليه احلياة الرهبانية اليوم ،وبه ميكنها �أن حتاكي الإن�سان
املعا�رص ،هو حياة ال�رشكة والأخوة واحلوار ،واالنحناءة على الفقري واملحتاج،
وعطاء الذات بجذرية واخلدمة املجانية� ،شغفا بامل�سيح وت�ش ّبها به .هذه ال�رشكة
هي العودة لأ�صالتنا بالعي�ش ك�أخوات ،بالتفاهم والتعا�ضد مما يعطي نكهة �إجنيلية
ل�سحر احلياة الرهبانية وجاذبيتها فيمكننا القول«:تعالوا وانظروا".
·فال�شبيبة بنوع خا�ص هي ح�سا�سة لهذه ال�شهادة ،التي جت�سد كلمة اهلل �صالة
وعي�شا.
والتج�سد يف املحيط على
والعامل اليوم ي�سعى لالنفتاح و«حوار الثقافات
ّ
كل الأ�صعدة :امل�سكونية ،والدينية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية بالرغم من الأو�ضاع
املتفجرة حولنا ويف كل مكان ،هذه ال�صدامات تبدو مرحلية ،بالن�سبة حلنني
الإن�سان املعا�رص يف العمق �إىل التعددية وال�رشكة والعي�ش ب�سالم و�أخوة .
حياتنا امل�شرتكة � :أخوة �إجنيلية
يف بدء الألفية الثالثة تت�ضارب الإجتاهات يف العامل� .إنها ت�سري نحو الوحدة،
ويف الوقت عينه نحو االنق�سام والت�صادم ،بل التفتت .يف هذا اخل�ضم ،الكني�سة
أخوة ،باالنفتاح
مدعوة لأن تكون بيت اللقاء وال�رشكة ،بل مدر�سة التفاهم وال ّ
ّ
التعددية� ،أمانة لروح
يف
الوحدة
معا
العي�ش
إىل
�
الدائم
وال�سعي
واحلوار،
ّ
التطويبات الإجنيلية وانتظارات العامل .
·ال�شركة يف قلب الرهبانية
ُينتظر من حياتنا الرهبانية ،يف �صلب الكني�سة� ،أن تكون « خبرية » بالأخوة
وامل�شاركة ،و�أن ت�شهد الروحانية التفاعل واملحبة بني �أع�ضائها بتقا�سم الأفراح
والأتراح واخلدمة املتبادلة ،وال�صداقة احلقيقية العميقة� .إنها «عني ترى» م�ؤهالت
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الغري ومواهبه ،وت�سعى لقبولها وتنميتها ،فتف�سح جماال لنمو الأخوات وحمل
الأثقال معا « كحار�سات » لبع�ضنا البع�ض يف قلب جماعاتنا الرهبانية.
من �أهم القيم التي ت�سعى اجلماعة الرهبانية �أن تعي�شها ،والتي ال تزال حتاكي
العامل اليوم ،هي التلمذة للرب معا ،والعالقات املتبادلة بيننا كاع�ضاء ج�سم
واحد ،مبجانية ،وحنو على بع�ضنا البع�ض ،و�سعي دائم للتالقي .هذا التالقي
ينبوعه ال�صالة وقطباه كلمة اهلل والإفخار�ستيا ،منه تتبعث روح الر�سالة متخطية
حدود اجلماعة الرهبانية� ،ساعية بحوار املحبة لإ�شاعة الوفاق وال�سالم �أينما
وجدت.
فال�رشكة الأخوية هي عمل الروح املتوا�صل فينا ،وهي عمق الكاري�سما التي
وجتددت منذ خم�س و�سبعني
ت� ّأ�س�ست عليها رهبانيتنا الأنطونية منذ ثالثة قرونّ ،
�سنة باملواهبية التي �أعطاها الروح القد�س للأم �إيزابيل خوري ومعاوناتها .هذا
هو الرتاث الذي ورثناه من بعدهن.
· ال�شركة يف قلب الكني�سة
هذه ال�رشكة البنوية تربطنا بالكني�سة ارتباطا وثيقا .نحن يف الكني�سة .بنات
الكني�سة .عالقتنا برعاتنا ع�ضوية وفاعلة :مع قدا�سة البابا يف الدرجة الأوىل،
ومع جممع الكنائ�س ال�رشقية ،وبطريركنا ،و�أ�ساقفتنا ،والكهنة الذين نتعاون
معهم ،وعلى الأخ�ص الإخوة الأنطونيني ،و�سائر الرعاة يف الأبر�شيات املختلفة،
يف لبنان وبالد الإنت�شار :فرن�سا  ،الواليات املتحدة الأمريكية ،كندا� ،أ�سرتاليا،
قرب�ص ،القد�س .
معهم ن�ست�رشف امل�ستقبل بالتن�سيق والتعاونّ ،
موطنني رجاءنا على امل�سيح.
وعرب م�شاركتنا يف املجمع البطريركي املاروين ،الذي جمع موفدين من لبنان
وبالد االنت�شار ،ثبتنا يف تعلقنا بكني�ستنا ،ويف العمل معا لبنيانها ،كما يف فتح �آفاقنا
على الكني�سة اجلامعة� .إن خربتنا للجو الروحي والإن�ساين الذي عا�شته الكني�سة
يف هذا املجمع حفزتنا على امل�س�ؤولية ،وااللتزام ،وتبادل �أ�شمل ،و�شهادة اللقاء
الأخوي وال�رشكة واملحبة.
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·ال�شركة مع خمتلف الرهبانيات وامل�ؤ�س�سات واحلركات الر�سولية
نت�شارك مع �إحتادي الرئي�سات العامات والر�ؤ�ساء العامني يف لبنان ويف روما،
ومع جمل�س البطاركة والأ�ساقفة الكاثوليك يف لبنان واللجان املنبثقة عنه ،ومع
كل امل�ؤ�س�سات الروحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية يف الكني�سة ،يف لبنان
وبالد االنت�شار .بال�رشكة معهم ن�سعى ال�ستنباط �سبل جديدة للتعاون يف خدمة
الكني�سة .فاملتطلبات احلا�رضة ،والت�أقلم معها ،وتطور امل�ؤ�س�سات كلها حوافز
تدعونا �إىل ت�ضافر اجلهود يف احلقل الرتبوي ،والإدارة ،والتن�شئة الرهبانية،
والكرازة .فلي�س من املمكن بعد الآن �أن نواجه امل�ستقبل مبعرثين بل �سوية ن�سعى
لنكون كني�سة ،نتبادل اخلربات ،ونعي�ش معا مغامرة الروح يف اتباع ي�سوع.
·ال�شركة مع معاونينا ومعاوناتنا العلمانيني
�إن �رشكتنا مع العلمانيني متجذرة يف تقاليدنا املارونية .كل الأديرة كان لها
«�رشكاء» ،عائالت القرى املجاورة للدير التي كانت ت�شارك يف الأعمال املنزلية
ويف حراثة الأر�ض ،ويف الوقت ذاته تقا�سم العائلة الرهبانية زهدها وليرتجيتها
وقيمها الروحية والإن�سانية .
يف قادي�شا على العموم ويف قنوبني على الأخ�ص ،كانت الكني�سة املارونية،
النازحة �إىل الوادي املقد�س ،ت�ؤلف مع �رشكائها عائلة م�صلني وعاملني ،يجمعهم
الإميان الوطيد ،والرجاء الثابت ،واملحبة املتبادلة .
واليوم ،العلمانيون هم الأكرثية يف �إداراتنا املختلفة� .إنهم مثلنا �أع�ضاء يف
�شعب اهلل ال�سائر نحو امللكوت ،ي�شاركون بروح حمبة يف خدماتنا الراعوية،
والرتبوية ،والإجتماعية ،والتقنية .وهم �أي�ضا �أع�ضاء يف عائالتنا الر�سولية ،لي�س
أخوة
فقط كع ّمال وموظفني ،بل ك�رشكاء يف معادلة من امل�س�ؤولية امل�شرتكة ،وال ّ
الإجنيلية ،واملناف�سة الروحية املتكاملة ،واملبادرات اخل ّالقة .فربوح جت ّرد واحرتام
متبادل ،ن�سعى �إىل ترقيتهم الإن�سانية ،والعلمية ،واملهنية يف كل امليادين املمكنة
من �أجل تنميتهم ال�شخ�صية والوظيفية والكن�سية.
ويهيب بنا هذا املثال الرتاثي لكي جنعل من م�ؤ�س�ساتنا الرهبانية والرتبوية
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واال�ست�شفائية واالجتماعية والرعوية موقع �رشاكة تنطلق منه عائالت على م�ستوى
الكني�سة والوطن .
·ال�رشكة مع باقي الكنائ�س والأديان والفئات االجتماعية
· ال�رشكة هي عمق الكاري�سما التي بنيت عليها الكني�سة منذ العن�رصة .وعلى
هذه املواه ّية  ،التي جتمع بني الكنائ�س والأديان والفئات  ،بنیت كني�ستنا ،
وت�أ�س�ست رهبانياتنا ،و ُفطر «لبنان  -الر�سالة» لقد �أعطى ال�رشق امل�سيحي
على الدوام �شهادة ال�رشكة بني خمتلف املعتقدات وال�شعوب«.منذ
الأوائل ا�ستبان ال�رشق امل�سيحي قادرا على تب ّني اخلطوط اخلا�صة بكل
تقافة واحرتام عميق خل�صائ�ص كل جماعة  ...فاحلمد هلل  ...الذي عرف
�أن ي�صنع من هذه احلجريات املختلفة  ،ف�سيف�ساء هكذا جميلة ومتنوعة»
(نور ال�رشق .)5
الرتبية الرهبانية  :عربون مل�ستقبل
الرتبية الرهبانية هي همنا الأ�سا�سي يف توعية الدعوات ومتييزها ،ومرافقتها
ب�صرب وحنان وثقة وحزم .نُ�ساعد ال�صبايا قبل كل �شيء على تنمية الأهداف
اجلوهرية :
 « الطراوة » واحلما�س يف حمورية امل�سيح وخلق عالقة معه تكون �شخ�صيةواعية وحا ّرة.
 « الإجنذاب » لروحانية دينامية تغتذي من الرتاث وتكون « نواة �صلبة منالقناعات واالنتظارات امل�ستقبلية».
 «االكتواء» بنار الر�سالة جوابا على « �رصاخ » الب�رشية ّاملعذبة يف ال�سعي
أخوة  .فكل راهبة وكل جماعة هي خفري
لإحالل العدل وال�سالم وال ّ
لت�شجيع من دعاهن الرب �إىل الإن�ضمام �إلينا والعمل يف ور�شتنا الرهبانية
والر�سولية.
• التن�شئة الرهبانية الأوىل هي ذات �أهمية كربى يف التفاعل مع ال�شبيبة الذين
�أ�سماهم البابا القدي�س يوحنا بول�س الثاين « حرا�س الفجر »  .هذه الت�سمية هي

الراهبات الأنطونيات

221

بالن�سبة لهن ولنا برنامج حياة .فكل �صبية تدخل ديرنا هي عربون للجر�أة الروحية
يف ال�شهادة والثقافة والفرحة بلقاء امل�سيح ،وبعي�ش حياة م�سترتة يف امل�سيح ،
�رشط �أن تبني التزامها على �أ�س�س �إن�سانية �سليمة واختبار روحي عميق .
• التن�شئة امل�ستمرة تُكمل الأوىل وتن�ضجها ،قوامها متابعة الراهبات احلديثات
وتن�شئتهن عرب توجيههن
وادخالهن يف روحانية الرهبانية وجعلهن بثقة �أولياء
ّ
ّ
العلمي ،وت�شجيعهن على االنتماء احلقيقي للرهبانية ،وتبني روحانيتها ،وم�سريتها
الر�سولية ،واهتماماتها .مثالهن الأعلى مرمي الأم واملعلمة التي عا�شت ملء املحبة،
والفرح يف الرجاء ،والقوة يف املحبة ،واملثابرة على ال�صالة ،واالنتباه حلاجات
الأخوات والإخوة (روما .)۱۳-۱۲ :۱۱
ر�سالتنا يف خدمة الإجنيل من �أجل الإن�سان
�شاهدات ملح ّبة امل�سيح التي حتثنا ،نحيا و�سط �شعب اهلل ،يف عمق �أديرتنا
وم�ؤ�س�ساتنا املتواجدة يف ربوع لبنان ودنيا الإنت�شار ،من �أجل خدمة اجلميع،
حامالت كاری�سما دعوتنا الرهبانية بني قطبي كلمة اهلل والإفخار�ستيا.
حمور ر�سالتنا ينبع من خربتنا العميقة واملتوا�صلة بالرب ي�سوع :ذاك الذي
ر�أيناه و�سمعناه نب�رشكم به " ( 1يو  ، )3 : 1فرنى وجهه يف كل وجه نلتقيه،
ال �سيما الأ�شد عوزا وحاجة .هذه الر�سالة نحملها يف قلب الكني�سة وتبعا
لتوجيهاتها .لقد خلق قلبنا ليحمل �إىل العامل ر�سالة رحمة اهلل وحنانه ونور �إجنيله"
( البابا يوحنا بول�س الثاين ) ،من خالل اخلدمة التي طاولت قطاعات جمة:
ال�صالة والريا�ضات الروحية واحلج املقد�س يف �أديرتنا وبيوت ال�صالة. اخلدمة الإجتماعية وال�صحية يف بيوت الأيتام ودور العجزة واملعوقنيويف بيوت ال�ضيافة وامل�ستو�صفات وامل�ست�شفيات وغريها.
التعليم والرتبية والثقافة يف املعاهد واملدار�س واجلامعات. التب�شري والكرازة يف املدار�س والرعايا ،ويف مراكز التعليم امل�سيحي،ويف احلركات الر�سولية والرعوية اجلامعية ورعوية ال�سجون ور�سالة
الفن املقد�س والإعالم وغريها.
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روحانية هذه الر�سالة تخت�رص باوجه ثالث :خدمة العبادة والت�سبيح وخدمة
كلمة اهلل وخدمة املحبة ،وذلك متا�شيا مع �شعار اليوبيل املا�سي ( )2007النطالقة
رهبانيتنا الر�سولية :حمبة امل�سيح حتثنا لن�شهد للرجاء الذي فينا ( 2كور -11 : 5
 14بط .)15 : 3
�أديرتنا الرتاثية � ،أماكن ذكری
�إنها حتمل طابع املا�ضي و�إرثه ،وتت�ألق بزهو احلا�رض وبوعود امل�ستقبل:
·دير مار �ضومط ،رومية املنت� :أول بيت ر�سويل ،والدير الأم والرئا�سة
العامة �سابقا  ،و�أول مدر�سة �أ�صبحت اليوم ثانوية  .وبالقرب منها بنت
الرهبانية للجامعة اللبنانية كلية الهند�سة  ،كانت الدولة ب�أم�س احلاجة
ال�ستخدامها.
للمح�صنات الأنطونيات يف �أوائل القرن
·دير مار اليا�س  -غزير� :أول دير
ّ
الثامن ع�رش� ،أ�صبح اليوم ثانوية تُد ِّر�س ثالث لغات ،العربية والإنكليزية
والفرن�سية .وبعد الرتميم ،حافظ هذا الدير على طابعه القدمي بت�ألق ورهافة.
وتو�سع �أثناء احلرب اللبنانية على
·دير �س ّيدة اخلال�ص  -عني علقّ :
ترم ّ
�أنقا�ض دير قدمي ال تتعدى غرفه الثالثة .لقد حافظ هذا الدير على طابعه
الأثري يف البناء امل�ستحدث ،ويف العقد القدمي وعلى ب�ساطته الرهيائية
حتول �إىل بيت لاليتداء،
امل�صقولة يف احلجارة والظاهرة يف الهيكلية .لقد ّ
واال�ستقبال ،وال�صالة ،واللقاءات الروحية.
·دير �سيدة قنوبني  -قادي�شا :مقر البطريركية القدمية على مدى �أربعمائة
حج وذكرى يف الوادي
�سنة (� ،)۱۸۳۰-1440أيام اال�ضطهادات� .إنه مكان ّ
املقد�س ،ي�ؤمه ال�س ّياح وامل�ص ّلون من كل جهة .ت�سلمناه من البطريركية
املارونية ( ) 1992ال�ستقبال الزوار وامل�صلني ،وتعريفهم على تاريخ هذا
حمجا ومكان
الإرث الثمني ومرافقتهم يف الن�سك وال�صالة .لقد �أ�صبح ّ
خلوة وعبادة لراهباتنا وللوافدين �إليه الذين يتكاثر عددهم �سنة بعد �سنة.
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ر�ساالتنا يف لبنان وبالد االنت�شار
�إن �أديرتنا يف لبنان هي الأ�سا�س يف حياتنا الر�سولية .فمنها من هو قائم بذاته
للر�سالة .والأغلبية ما هو على ر�أ�س م�ؤ�س�سة تربوية �أو اجتماعية �أو �صحية �أو فنية،
منف�صل عنها وبالوقت ذاته يف �صلبها مبثابة لولب حلركتها.
و�أديرتنا يف بالد االنت�شار :فرن�سا ،الواليات املتحدة الأمريكية ،كندا� ،أ�سرتاليا،
لحة يف تنوعها :ر�سالة تربوية� ،إجتماعية،
قرب�ص ،القد�س ،جتاوب على نداءات ُم ّ
رعائية وثقافية� .إنها ج�سور بني لبنان املقيم واملنت�رش ،وواحات رجاء يف التوا�صل
التج�سد يف املحيط
والأمل بالعودة ،ومواكبة حل�ضور الكني�سة والوطن .هدفها
ّ
من دون فقدان الهوية ،وك�سب مهارات ،وانفتاح يخدم املجتمع ويغني اجلميع.
يف لبنان اليوم طاولت الأزمة كل امليادين .جتاه املتطلبات املتكاثرة تبقى
خدمتنا �ضئيلة ،ولكنها ت�سعى �إىل �أن تكون ف ّعالة وخدمة حب وحمبة.
يف �سبيل غد م�شرق
هذا الغد هو بني يدي اهلل ،ن�سعى �إىل النجاح من دون �أن ن�ؤ�رس به ،ونفتح
قلوبنا لهم�سات الروح ،على الرجاء .ال ي�أتي امل�ستقبل جزافا ،بل ُيبنى .نبتدعه
ب�أجوبة جديدة على حتوالت جديدة ،على كل امل�ستويات ،واليوم تدعونا �أزمة
انعدام القيم �إىل النجدة.
امل�ستقبل هو �إعادة ت�أ�سي�س جديد ،وانطالقة جديدة يف جذرية ال�شغف باهلل.
وخلق التوازن بني ال�شخ�ص وامل�ؤ�س�سات يف جماعاتنا الرهبانية ،والتفاين من
دون �رشط لت�رسيع حلول امللكوت بالتكافل مع الآخرين ،كل الآخرين من �شعب
اهلل .امل�ستقبل يدعونا لأن ن�صبح �أكرث جت ّردا ،وتخ ّليا ،واعيات لوهننا وللآيات
التي ي�صنعها اهلل فينا.
حزيران ۲۰۲۱

جمع ّية راهبات ال�صليب
غايتها وتنظيمها

 -١ت�أ�سي�س اجلمع ّية
�إبتد�أت مرحلة الت�أ�سي�س �سنة  ،1926عند قبول �أ ّول كاهن مري�ض .يف هذا
الوقت ،كانت الراهبات الفرن�سي�سكان ّيات اللون�س لو �سونييه ،م�ساعدات «�أبونا
تبي له
يعقوب» يف البدايات ،يظهرن اندفا ًعا كب ًريا يف خدمة الكهنة .ولكن ّ
� ّأن م�رشوعه اجلديد «دير ال�صليب» يتط ّلب «عد ًدا �أكرب من الأيادي التي تعمل،
حتب» .لذلك �سعى �إىل ت�أ�سي�س رهبان ّية �أطلق عليها ا�سم جمع ّية
والقلوب التي ّ
راهبات ال�صليب ،لتتابع ال ّر�سالة وتن�رش اخلري والف�ضيلة.
بينهن َمن �أب َدين
يف البداية� ،رشع «�أبونا يعقوب» بقبول فتيات ثالث ّيات ،من ّ
بتن�شئتهن �إىل الراهبات
ألب�سهن ثوب ال ّرهبان ّية الثّالثة ،وعهد
الرغبة يف الرت ّهب .ف�
َّ
َّ
الفرن�سي�سكان ّيات ،وكان يف طليعة َمن التحق بال ّرهبنة ،الفتاة ماري اليا�س زغيب،
من ذوق مكايل ،وقد ّبدل الأب امل� ّؤ�س�س ا�سمها بالأم «ماري عبدة امل�صلوب»،
التي �أ�صبحت فيما بعد ،ال ّرئي�سة العا ّمة الأوىل وامل�شارِكة يف الت�أ�سي�س ،فرافقت
َ�سري امل�شاريع و�أكملتها بعد وفاته يف �سنة � ،1954إذ بقيت تدير �ش�ؤون اجلمع ّية
الروح ّية واحليات ّية حتى �سنة  .1972جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن ال�سلطات الكن�س ّية
�أنعمت عليها بلقب رئي�سة عا ّمة فخر ّية للجمع ّية مدى احلياة.
ُيعترب  8كانون الأ ّول �سنة  1930تاريخ ت�أ�سي�س اجلمع ّية اجلديدة حيث �سمح
�شفهيا للراهبات بلب�س الثوب خارج
القا�صد ال ّر�سويل ،املون�سنيور جيانينيًّ ،
يكن خا�ضعات لر�سوم
الدير .وكانت الراهبات
ّ
يرتبطن بنذر ّ
علني ومل ّ
َ
فردي غري ّ
مع ّينة ثابتة .وبعد �سن َتني� ،أي يف �شباط � ،1932أ�صبحت جمع ّية راهبات ال�صليب
يعملن يف الأديرة
تعد اليوم  188راهبة،
م�ستق ّلة تدير �ش�ؤونها بنف�سها .وهي ّ
َ
وامل�شاريع ،يف ّ
كل املناطق ال ّلبنان ّية ويف �إيطاليا وفرن�سا وم�رص والأردن وفتحت
املركز بالأردن �سنة  ، ١٩٩٩للعناية بامل�سنني ويوجد اربع راهبات.
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�أ ّما ال ّر�سوم التي كتبها «�أبونا يعقوب» قبل موته ،وتركها بني �أيدي بناته
ين الثاين ،بنا ًء على طلب
لعي�شها واختبارها ،ف�أُعي َد النظر فيها بعد املجمع الفاتيكا ّ
حياتي مل�ضمونها ،ح�صلت اجلمع ّية
الكني�سة .وبعد درا�سة طويلة وعميقة وتطبيق
ّ
املقد�س
على مر�سوم التثبيت
ال�صادر يف � 14أيلول  1983عن املجمع ّ
النهائيّ ،
ّ
ن�صه:
للكنائ�س ال�رشق ّية ،بروتوكول رقم  65/467وهذا ّ
 -٢غاية اجلمع ّية
تبلغ جمع ّية راهبات ال�صليب غايتها مبمار�سة �أعمال ال ّرحمة� ،أه ّمها:
�إيواء الكهنة العاجزين عن متابعة ر�سالتهم ب�سبب مر�ض �أو �شيخوخة.العناية بالب�ؤ�ساء والعميان واملقعدين واملخت ّلني والعجزة وحتى املر�ضىاملزمنني الذين تخ ّلت عنهم عائالتهم وامل�ست�شفيات.
العناية بالأيتام بنني وبنات ،وتربيتهم.و�أخ ًريا ،عند االقت�ضاء ،ال ّر�سالة باملدار�س يف الأماكن التي تقيم فيهاالأخوات وال وجود فيها جلمع ّية �أخرى ت�ؤ ّمن التعليم.
راهبة ال�صليب تخدم �شخ�ص امل�سيح يف ّ
كل بائ�س ،عم ًال بو�ص ّية �أبيها القائل:
«ي�سوع جاء على الأر�ض ،ومل يزل �إىل الآن يجوع يف �شخ�ص الب�ؤ�ساء؛ ربطوه
على الأر�ض ،ومل يزل مق ّي ًدا يف �شخ�ص امل�ساجني واملعتقلني؛ ّ
تعذب على
الأر�ض وت� ّأل ،ومل يزل يت� ّأل ّ
ال�سقيم واملري�ض».
كل يوم يف �شخ�ص ّ
 -٣تنظيم اجلمع ّية
َ
يع�شن احلياة ال ّرهبان ّية
اخرتن ب�إر�شاد الروح القد�س �أن
ت�ضم اجلمع ّية �أخوات
َ
ّ
ويعملن م ًعا على بناء الكني�سة يف املح ّبة .تقوم ب�إدارتها رئي�سة
الفرن�سي�سكان ّية
َ
عا ّمة مع جمل�س م�ؤ ّلف من �أربع مدبّرات ،وتعاون الإدارة العا ّمة �أمينة � ّرس عا ّمة،
وق ّيمة عا ّمة ،تع ّينهما الرئي�سة العا ّمة مبوافقة جمل�سها .تقوم ب�إدارة ّ
كل دير رئي�سة

226

جمعية راهبات ال�صليب

حم ّل ّية ت�ساعدها نائبة رئي�سة ،مب�شاركة جمل�س حم ّل ّي لدى االقت�ضاءّ � .إن ال�سلطة
يف اجلمع ّية هي خدمة هدفها م�ساعدة الأخوات على اكت�شاف �إرادة اهلل وتتميمها،
تكري�سهن يف جماعة دير ّية ينع�شها الإجنيل.
وعلى عي�ش
َّ
� -٤إعتناق احلياة الرهبان ّية يف جمع ّية راهبات ال�صليب
اجلواد � ّإنا يدعو ّ
كل املع ّمدين �إىل كمال املح ّبة يف �ش ّتى حاالت احلياة
«� ّإن اهلل ّ
يتم خال�ص العامل ،فعلى نداء اهلل هذا يلتزم ّ
كل م�ؤمن �أن ي�ؤ ّدي مبلء ح ّر ّيته
لكي ّ
جواب ح ّبه»( .ر�سوم اجلمع ّية).
· ّ
الطالب ّية:
هي فرتة ت�ساعد املر�شّ حات على �أن مي ّي َ
منهن،
زن ب�صورة �أو�ضح ما يريد اهلل َّ
يبلغن �إىل اختيار �أكرث ح ّر ّية وو�ضوحاً.
لكي َ
·االبتداء:
تُعطى املبتدئات تن�شئة منا�سبة وكاملة على احلياة الرهبان ّية وال ّروح ّية،
ّ
وجد ّية لل ّروح
تغذيها كلمة اهلل .هذه الفرتة تُك�سب املبتدئات معرفة عمل ّية ّ
القدي�س فرن�سي�س وروحان ّيته ،وتاريخ اجلمع ّية
الفرن�سي�سكان ّية ،بدرا�سة حياة ّ
الروحي الثمني من خالل
وتقاليدها احل ّية ،وباتّباع َمثَل امل� ّؤ�س�س وا�ستثمار �إرثه
ّ
التع ّرف �إىل حياته وكتاباته وتفكريه.
·ال ّنذور:
ين يدعو �إىل عي�ش امل�شورات الإجنيل ّية الثّالث ،ويدفع نحو
� ّإن ال ّنذر ال ّرهبا ّ
حتقيق كمال املح ّبة ،فت�صبح ال ّراهبة املك ّر�سة هلل ع�ضواً يف اجلمع ّية مع ّ
كل احلقوق
وااللتزامات ال ّناجتة عن هذا ال ّتكري�س.

جمع ّية
راهبات القربان الأقد�س املر�سالت
بقلم
الأخت منى بجاين

 - 1امل� ّؤ�س�س
هو اخلوري �إميل جعاره من هابيل  -جبيل� .سيم كاهناً يف مدر�سة عني
ورقة  -غو�سطا �سنة � .1952أن�ش�أ م� ّؤ�س�سة فتاة لبنان الإجتماع ّية يف عني ورقة �سنة
ليكن مواطنات �صاحلات
 ،1956وذلك بهدف تربية و�صون الفتيات ،وت� ّ
أهيلهن َّ
ومربّيات فا�ضالت يف عامل الغد .بف�ضل ح ّبه ال�شديد وعبادته احلا ّرة ل� ّرس القربان
الأقد�س� ،إكت�شف دعوته لت�أ�سي�س جمع ّية رهبان ّية على ا�سم القربان .فح�صل على
الكر�سي الر�سو ّ
يل بالت�أ�سي�س يف  21متوز �سنة
موافقة البطريرك ّية املارون ّية ،و�إذن
ّ
ظي امل� ّؤ�س�س مبقابلة قدا�سة البابا بول�س ال�ساد�س
 .1966يف � 17أيلول َ 1965ح َ
و َق ِب َل منه الربكة ،له وللجمع ّية .يف � 14أيلول ّ ،1966متت رتبة �إرتداء الثوب
الرهباين للمبتدئات الثماين الأ ّوليات يف اجلمع ّية.
 - 2روحانيتها
تتلخّ �ص بثالث كلمات� :إجنيل ّية  -قربان ّية  -ر�سول ّية.
تتوخّ ى موا�صلة ر�سالة الإجنيل اخلال�ص ّيةَ « :من ي�سمع كالمي وي�ؤمن مبن�أر�سلني ،فله احلياة الأبد ّية» (يو .)24:5وبعملها هذا حتقّق �أ�شهى و�أقد�س
رغبات مع ّلمها الإلهي ،الذي «جا َء لتكون لنا احلياة وتكون لنا �أوفر»
(يو.)10:10
-ت�سعى لتكون راهباتها «قرباناً للقربان» ومعه للنفو�س ،ببذل الذات يف
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حب �أعظم من هذا ،هو �أن يبذل الإن�سان نف�سه عن
�سبيلها« .لأنّه ما من ٍّ
�أح ّبائه» (يو.)13:15
ت ّتخذ �شعاراً لعملها وحياتها الر�سول ّية ،عبارة امل�سيح لر�سله «كما �أر�سلنيالآب كذلك �أنا �أر�سلكم» (يو.)21:20
 - 3غاياتها:
�أو ًال :ت�أدية عبادة دائمة ،داخل ّية وخارج ّية ل� ّرس القربان الأقد�س ،والعملأخ�ص بني ال�صغار.
على ن�رش هذه العبادة بني امل�ؤمنني ،وعلى ال ّ
وبخا�ص ٍة اجلبل ّية ،يف خمتلف ن�شاطاتهم الروح ّية
ثانياً :معاونة كهنة الرعايا،ّ
والر�سول ّية.
ثالثاً :تربية الن�شء ال�س ّيما الفتيات ،على القيم الإن�سان ّية والف�ضائل امل�سيح ّية،هن �أ ّمهات الغد.
باعتبار �أن فتيات اليومَّ ،
رابعاً :عناية بالفقراء وال�ضعفاء واملت�أ ّلني�« .أر�سلني ل ّأب�ش امل�ساكني و�أ�شفي
منك�رسي القلوب» (لو .)18:4
� - 4شفيعتها  :العذراء مرمي� ،أ ّم اهلل و�أ ّمنا.
ب�صفتها �سلطانة الر�سل وعذراء العذارى ال�ساهرة على عائلتنا القربان ّية وعلى
النفو�س املوكولة �إلينا.
 - 5مراكزها وم� ّؤ�س�ساتها احلال ّية :
احتياجا �إىل املعونة.
حقل ر�سالتنا هو القرية باعتبارها الأكرث
ً
•عني ورقة  -غو�سطا:
م� ّؤ�س�سة فتاة لبنان الإجتماع ّية  :ت�ستقبل التلميذات الداخل ّيات يف ال�صفوفمعظمهن ذوات �أو�ضاع �إجتماع ّية �صعبة ،وت�ساهم
الإبتدائ ّية والتكميل ّية -
ّ
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بالنفقات الالزمة.
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م� ّؤ�س�سة فتاة لبنان الإجتماع ّية  :لرعاية وتعليم وت�أهيل الفتيات ذوات الت�أخّ رالعقلي الطفيف.
يخت�ص بالفنون الت�شكيل ّية.
الليرتجي وما
م�شغل خياطة  :خياطة اللبا�سّ
ّ
بيت الإبتداء.•بيت ح ّباق  -جبيل:
دير الرئا�سة العا ّمة.ت�ضم حال ًيا الف
املدر�سة الأكادمي ّية « :رو�ضة� ،إبتدائ ّيةّ ،متو�سطة وثانو ّية»ّ ،
وخم�سماية تلميذٍ وتلميذة ي�أتون من القرى املجاورة .ت�ستقبل امل� ّؤ�س�سة
حوايل ثمانني فتاة داخل ّية من فئة اليتيمات واحلاالت االجتماع ّية ال�صعبة.
املدر�سة املهن ّية  :تُعنى بتعليم الفتيات اخلياطة ،التف�صيل ،التطريز الر�سم علىالقما�ش والزجاج ،ال�سرياميك ،املعلومات ّية ،اللغات و�صناعة احللويات.
امل�ستو�صف  :ي�ستقبل املر�ضى من القرى املجاورة ،ي�ؤ ّمن لهم الأدويةواملعاينات اليوم ّية من ِق َبل �أط ّباء �أخ�صائيني.
امل�شغل :يعتني بخياطة ال ّلبا�س الليرتجي والتطريز والفنون املختلفة.الدير.
تتم فيها �صناعة احللوى و�إعداد مونة من منتوجات ّ
الباتي�رسيّ :الزي املدر�سي ومالب�س الريا�ضة.
معمل خياطة  :يهتم بخياطة ّ•كفرم�سحون  -جبيل
فواييه فتاة لبنان  :يفتح �أبوابه ال�ستقبال الفتيات و� ًأي�ضا املخ ّيمات واحلركات
الر�سول ّية على �أنواعها.
والعجز من فئة الن�ساء.
مركز لإيواء امل�سنني ّ•مزيارة � -شمال لبنان:
مزار ال�س ّيدة � ّأم املراحم :تعنى الراهبات بالر�سالة وت�أمني وخدمة ّكل
ي�ضم
الإحتفاالت والرتب الليرتج ّية ،وال�سجود للقربان الأقد�س ،كما ّ
والعجز يف مزيارة.
مركز لإيواء امل�س ّنني ّ
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•بدارو  -بريوت:
 كني�سة القلب الأقد�س :حيث تُعنى الراهبات بت�أمني ال�سجود الدائمللقربان الأقد�س ،ومعاونة الكهنة يف الن�شاطات الراعو ّية كافّة وحت�ضري
�أطفال الرع ّية للمناولة االوىل الإحتفال ّية.
•جعيتا  -ك�سروان:
 مركز مار مارون يت�ض ّمن :دار ح�ضانة (�سانت �إيلي) ب�إ�رشاف و�إدارةالراهبات ،م�ستو�صف ي�ؤ ّمن املعاينات الطب ّية والأدوية ،ومركز ر�سالة،
ي�ستقبل خم ّيمات ر�سول ّية ،وخم ّيمات �صيف ّية.
•عني الدير � -إهمج
مق ّر �صيفي للجمع ّيةُ .ي�شكل خلو ًة لل ّراحة وال�صالة .وفيه ت�شارك الراهباتيف الأمور الروح ّية مع �أبناء رع ّية �إهمج.
بورتو �أليغري  -الربازيل
 «بيت جبل لبنان» (�سوالر مونتي ليبانو) :هو مركز للإحتاد اخلرييل�سيدات جبل لبنان ،لراحة امل�سنني وا�ست�ضافتهم ،مع ت�أمني ّ
كل احلاجات
الروح ّية ،ال�صح ّية ،النف�س ّية ،الرتفيه ّية والعالج ّية الوقائ ّية.
للمزيد من املعلومات ،زوروا:
sms sacrement
اجلمع ّية:
موقع اجلمع ّيةwww.smssacrement.com Facebook :
موقع املدر�سةwww.cssbeithebbak.com :
Facebook : homecare kfarmasshoun

اجلماعات الرهبانية
لطائفة الالتني
العاملة يف لبنان

الرهبانية الي�سوعية  -عملهم يف ال�شرق

ي�سوعيون يف ال�شرق الأو�سط واملغرب العربي

Jésuites du Proche - Orient et du Maghreb

هي منظمة رهبانية ر�سولية .ن�شاطها يف لبنان والعامل متعددة  :تعليم يف
املدار�س واجلامعات  ،ابحاث علمية والهوتية  ،ومن�شورات متنوعة  ،بني كتب
وجمالت علمية والهوتية  ،ووعظ وار�شاد يف �شتى الرعايا � .شعار الرهبانية ،
كما ر�سمه امل�ؤ�س�س ن هو « ي�سوع خمل�ص الب�رش « تعترب اجلمعية الي�سوعية من
اجلمعيات الرهبانية العاملية� ،أما يف لبنان فيبلغ عددهم  64راهبا تقريبا.
تاريخ وجودها يف لبنان يعود ا�إىل �سنة  1644يف طرابل�س و�صيدا ،واىل
�سنة  1657يف عينطورا  -ك�رسوان .ظروف �سيا�سية �أوروبية م�ضادة للكني�سة يف
�أوا�سط القرن الثامن ع�رش� ،ضغطت على البابا اكليمن�ضو�س الرابع ع�رش (-1769
 ) 1774ودفعته اىل ا�شهار حرم كن�سي بحق اجلمعية يف الأماكن التي ت�صل اليها
�سلطة الكني�سة الكاثوليكية .بقيت احلال كذلك اىل �أن جاء البابا بيو�س ال�سابع (
 ) 1823 -1800بقيت احلال كذلك اىل الي�سوعيني يف العامل اجمع �سنة .1814
� ِّأ�س�ست الرهبانية يف العام  ،1540على يد القدي�س �إغناطيو�س دي لويوال
( ،)1556-1491و ُيعرف �أع�ضا�ؤها بالي�سوعيني .الرهبانية الي�سوعية هي
الرهبانية الأكرث عدداً يف الكني�سة الكاثوليكية� .إنها حا�رضة يف حوايل 120
بلدا موزّعة على القارات ال�ست ،ويبلغ عدد الي�سوعيني اليوم حوایل 18,000
ع�ضو� ،سواء كانوا كهنة �أو �إخوة �أو رهبانا يف مرحلة التكوين .جميعهم يلتزمون
بالنذور الرهبانية يف الفقر والعفة والطاعة .يعي�ش الي�سوعيون يف جماعة مع
رفاق ي�سوعيني �آخرين ،وينهمكون يف مهام متنوعة� .إنهم م�ستعدون للعمل
حيث احلاجة الأ�شد .جماعاتهم م�ؤ�س�سة على االحتفال بالإفخار�ستيا ،وال�صالة،
ور�ؤيتهم امل�شرتكة ،ور�سالتهم ،وتقليدهم الروحي ،كما على امل�شاركة بالإميان
واحلياة .كان القدي�س �إغناطيو�س يحب �أن ي�س ّميهم�« :أ�صدقاء يف الرب».
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« يلتزم الي�سوعيون يف ال�رشق الأدنى مبختلف احلقول الر�سولية كاملدار�س
�أو اجلامعات ،مراكز الريا�ضات الروحية ،املراكز الثقافية �أو االجتماعية ،الرعايا،
�أو الأعمال التي تخدم الفقراء والأ�شد ب�ؤ�سا مثال الهيئة الي�سوعية خلدمة الالجئني
) . ( JRS
�إنهم ي�ستطيعون �أن يكونوا �أ�ساتذة ،مر�شدين روحيني ،حم ّللني نف�سيني،
�أطباء ،حمامني ،مر�شدین ،عاملنی اجتماعيني  ...باخت�صار ،ميكنهم �أن يت ّموا
تقريبا كل نوع من اخلدمة قد نت�صوره� .إنهم ملتزمون مبختلف الطبقات
االجتماعية ،بني امل�سيحيني وغري امل�سيحيني ،يف املدن الكبرية كما يف املناطق
البعيدة جدا .هذا ما قاله البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�رش يف العام « : 2008كما
ك ّرره لكم �أ�ساليف عدة مرات ،الكني�سة حتتاج �إليكم ،وتعتمد عليكم وتظل تطلبكم
بثقة ،لبلوغ تلك الأقاليم املادية والروحية التي ال يتمكن الآخرون� ،أو يعانون
�صعوبة من بلوغها ...فالكني�سة بحاجة ما�سة �إىل �أ�شخا�ص معنيني وعميقني يف
�آن واحد ،يتمتعون بثقافة جيدة وح�س �إن�ساين واجتماعي حقيقي ،رهبان وكهنة
يك ّر�سون حياتهم لرياب�ضوا عند هذه احلدود ي�شهدوا وي�ساعدوا على الفهم ب�أن
هناك ان�سجاما كبريا بني الإميان والعقل ،الروح الإجنيلية والعودة �إىل العدالة
وااللتزام لأجل ال�سالم».
ومنذ العام  ، 2013البابا فرن�سي�س هو �أول بابا ي�سوعي يف تاريخ الكني�سة.
ففي حني تت�ضمن حياة الي�سوعي ت�ضحيات عدة ولي�ست �سهلة دوما ،ف�إنها حياة
وفرح م� ّؤ�س ٍ�س على بذل الذات وخدمة الرب يف كل واحد ملجد اهلل
�سخاء عميق ٍ
الأعظم !
� -١إغناطيو�س دي لويوال ،امل�ؤ�س�س
اغناطيو�س دي لویوال م� ّؤ�س�س الي�سوعيني ( .)1556-1491يعود اهتداء
جرحت قذيفة
القدي�س �إغناطيو�س دي لويوال لي�صري تلميذ امل�سيح �إىل حادثة:
ْ
مدفع �ساقه حني كان يدافع عن قلعة بامبلونا ب�إ�سبانيا يف العام  .1521و�أم�ضى
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فرتة نقاهة طويلة وقا�سية .وحني ّ
حاجا يفت�ش عن
متكن من امل�شي ثانية� ،صار ّ
ال�سالم الداخلي ،والطريق الذي يقوده الرب فيه .وبعد �سنة ،وبينما كان يت�أمل
على ه�ضبة تُطِ ّل على نهر الكاردونری ،يف مرني�سا بالقرب من بر�شلونة ،نال خربة
�صوفية ك�شفت له �رس الثالوث.
و�أ َّثرت هذه اخلربة يف باقي حياته .حني تذ ّكر ثانية هذا احلدث .كتب يف
�سريته الذاتية« :وبد�أت عيون ذهنه تنفتح ،فلم ي َر ر�ؤيا قط ،بل فهم �أمورا كثرية
وعرفها� ،سواء يف املجال الروحي ،جمال الإميان والآداب ،وجرى ذلك يف نور
�ساطع حتى �إن كل �شيء ظهر له جديدا» (ال�سرية الذاتية .)30 ،
و�شعر �إغناطيو�س ب�أن كل العطايا والنعم التي تلقّاها منذ ذلك احلني ،ال ت�ساوي
ما اختربه يف تلك اللحظة .لقد ت�أ�صل �شغفه خلدمة امل�سيح يف و�سط االن�شغاالت
اليومية بهذا اللقاء ال�صويف بالثالوث .وميكننا القول �إنه كان له مبثابة عن�رصة.
حاجا ،ولكن
�إبتداء من ذلك احلني ،تابع �إغناطيو�س دي لويوال طريقه ّ
بطريقة خمتلفة .فبعد �أن راقب ّ
وفكر طوال �سنة ون�صف تقريبا بحركات
تو�صل �إىل مالحظة� :أ ّيها من اهلل و�أ ّيها
«الأرواح » املتناق�ضة التي تع�صف بقلبهّ ،
يخالف الأفكار الإلهية .فبد�أ حينها م�سرية مع رجال ون�ساء جعلهم ي�شاركون
يف «حوارات روحية» ،لي�ساعدهم على التفكري يف خربتهم ،كي يالحظوا من
خاللها ح�ضور نداءات اهلل .واذ كان حينها علمانيا ملتزما مبهمة روحية ،قلقت
ال�سلطات الإ�سبانية وبد�أت ت�ضايقه .فذهب �إىل جامعة ال�سوربون بباري�س يف
ليتح�ض لهذه املهمة بطريقة ر�سمية .وجنح هناك بتجميع جمموعة
العام 1528
ّ
من حوايل ع�رشة طالب جامعيني كانوا يجتمعون ب�إ�رشافه لي�ص ّلوا ويدر�سوا
ويتفانوا ب�أعمال املحبة جتاه الفقراء .وقررت جمموعة «الأ�صدقاء بالرب» الأوىل
هذه� ،أن تظل معا خلدمة الكني�سة .ويف طريقهم �إىل روما ،تو ّقف �إغناطيو�س
لي�صلي يف ال�ستورتا ،وهي كابيال �صغرية على حافة الطريق .فنال هناك نعماً
�أكدت رغبته يف �أن يكون تلميذ امل�سيح :ر�أى ي�سوع يحمل �صليبه بالقرب من
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الآب ،و�سمع الآب يقول لي�سوع�« :أريد �أن يخدمنا» ،والتفت ي�سوع �إىل
�إغناطيو�س وقال له �« :أريدك �أن تخدمنا» (ال�سرية الذاتية .)73
هذه اخلربة جعلت �إغناطيو�س يطلق على اجلماعة الرهبانية التي كان
�سي�ؤ�س�سها الحقا ا�سم « رفاق ي�سوع » .وهكذا نال �إغناطيو�س بف�ضل هذه الر�ؤيا
تثبيتا لرغبته بالتماهي خلدمة امل�سيح الفقري واملتوا�ضع واملت�أمل .ومرة �أخرى ،مت
الت�صوف واخلدمة وتعميقه .و�إذ �أقام الرفاق الأولون يف روما،
تعزيز الرابط بني
ّ
فتحوا بيتهم ل�ضحايا الطاعون ،وزاروا ال�سجون ،ووعظوا يف كل منعطفات
ال�شوارع ،وقرروا �أن ي�شكلوا جماعة رهبانية.
ويف العام � ،1540صادق البابا على الرهبنة الي�سوعية واعتربها رهبنة داخل
الكني�سة .فانت�رش الي�سوعيون ب�رسعة ،وذهبوا �إىل اليابان والهند وعدة بلدان
�أوروبية .ويف العام � ،1548أر�سل �إغناطيو�س بع�ض الي�سوعيني لي� ّؤ�س�سوا مدر�سة
يف م�ستينا ب�صقلية .كان يختار املهام بح�سب احلاجات الأ�شد �إحلاحا ،وحيث
ميكن انتظار خري �أف�ضل و�أ�شمل.
و�رسعان ما �أدرك �إغناطيو�س� ،أن املدار�س واجلامعات ،هي اماكن بوجه
خا�ص للتعاون مع امل�سيح يف بناء ملكوته .تويف �إغناطيو�س دي لويوال يف
 31متوز  ،1556ك ّر�س �أخر خم�س ع�رشة �سنة من عمره لكتابة قوانني الرهينة
الي�سوعية.
هذه الوثيقة هي ثمرة �صالة حارة يرافقها جهد م�ستمر يف التمييز ،القوانني
تعك�س ر�ؤية �إغناطيو�س .كان مقتنعا بان �إمكانية التمايز يف اخلدمة تنبع �أوال من
الرغبة العميقة احلارة بالت�شبه بامل�سيح .وهي تنبع ثانيا من التوتر بني العمل والت�أمل،
بني الوعظ يف الفقر وا�ستعمال �أف�ضل الو�سائل ،بني التزام كامل بالعمل احلايل
واال�ستعداد لنيل مهمة جديدة .ففي هذه التوترات اخل�صبة د ّرب �إغناطيو�س
تالميذه ليم ّيزوا دعوة اهلل .
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�إن ا�سم �إغناطيو�س ي�أتي من الكلمة الالتينية  ignisالتي تعني النار .فنار
الت�صوف واخلدمة م�ستمران حتى �أيامنا ،يف �إنعا�ش
�إغناطيو�س و�شغفه لتوحيد
ّ
قلب الي�سوعيني ومعاونيهم يف مهامهم( .ح�سب الي�سوعية John Schwantes؛
)1993
الروحانية االغناطية
تعترب الروحانية الإغناطية احلياة والكون كله هبة من اهلل ،هبة تثري االندها�ش
واالمتنان� .إنها جتعل التخ ّيل والعاطفة ي�شاركان ،معتمدة يف الآن نف�سه على
العقل� .إنها تفت�ش عما هو �إلهي يف كل الأ�شياء والأ�شخا�ص والثقافات ،يف
الدرو�س والأبحاث ،يف احلوار واخلربة الب�رشية ،وخ�صو�صا يف �شخ�ص ي�سوع
امل�سيح� .إنها تق ّر ب�أن ال�رش يعمل على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو اجلماعي ،ولكنها
تلح على احلرية ،و�رضورة التمييز،
تعرتف ب�أن املحبة �أقوى من كل �رش� .إنها ّ
تكون �أ�شخا�صا لي�صريوا قادة ويتميزوا باخلدمة ،رجاال
وااللتزام امل�س�ؤول� .إنها ّ
ون�ساء لأجل الآخرين ،مواطنني مت�آزرين وعازمني على بناء عامل �أقوى عدالة
و�إن�سانية .

رهبنة
قلبي ي�سوع ومرمي االقد�سني
ت�أ�س�ست بهمة ثالثة رهبان ي�سوعيني هم الأب بول ريكاردونا  ,الأب رميون
ا�ستيف  ,الأب يو�سف اجلميل  ,اثر دمج جمعيتني اثنتني هما  :جمعية بنات قلب
ي�سوع الفقريات التي ت�أ�س�ست �سنة  1843يف معلقة زحلة  .جمعية بنات مرمي
التي �أ�س�سها الآباء الي�سوعيون يف بكفيا � ,سنة  . 1853يف العام .. .. 1874
قرر الي�سوعيون دمج اجلمعتني جلعلها رهبانية حتت ا�سم رهبنة �أخوات قلبي
ي�سوع ومرمي الأقد�سني
ترتكز روحانية هذه الرهبانية على حياة الت�أمل والعمل والروح الر�سولية ,
من خالل مدار�س وم�ست�شفيات  ,تت�أمن فيها اخلدمة الرثبوية واالن�سانية .عدد
الراهبات ي�صل �إىل  480راهبة تقريبا تتوزعن على  74مركزا يف لبنان و�سوريا
واملغرب العربي و�أوروبا.
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ان ن�سعى لئال يكون يف قلبنا اال ال�شوق للعمل ملجد اهلل االعظم وان نفرح
بخري الذي يجري على ايدي االخرين  :هاتان العاطفتان هما �رس املحبة احلقيقية.
اذا رايت اجلزء االول من ال�صوروالكلمات مليئا باال�شواك وندب االمل
ال تيا�س من قراءته بل اكمله الن اجلزء الثاين منه مفرو�شا بالزهوروالرياحني،
فالبهجة وال�شغف يف قراءته اعتربها حلن رقيق وجميل تر�سله اوتار الكلمات
و�صداها.
ففي حياة هذه ال�شابة العظيمة الأخت اميلي دي فيالر ،نرى عبري الزهور
ونغمات املو�سيقة ال�شج ّية .فهذه القدي�سة جعلت من قلبها ب�ستانا �شا�سعا
وغر�ست به �أطيب الورود وا�شهاها منظرا كان ا�سمه احلب ثم احلب ثم احلب.
فحياتها كانت كالبحراح�سنت العوم به فقذفتها االمواج اىل عتبات القدا�سة،
حلم لعمل م�شيئة الرب ونيل
حيث جعلت حاالت االنك�سار التي �صادفتها بداية ٍ
ر�ضاه ،كانت طيلة حياتها تنعم بالتفا�ؤل النه كان ف ّنها الوحيد .ذلك كله ب�سبب
اميانها بفرح الرب وحبه لها.
كانت ثقتها باهلل �أزكى �أمل والتو ّكل عليه �أوفى عمل .هذا ما امتازت به كل
حياتها .ففي �شتائها ربيع ناب�ض ،ووراء كل ليل من لياليها الدام�سة فج ٌر با�سم،
كانت نظراتها اىل هذا الوجود ممتلئة باالمل والتفا�ؤل حيث ر�أت اجلمال ال�شا�سع
يف كل ذراته.
فلنغ�ص بتفا�صيل حياتها وروعتها� .أرجو من الرب �أن تكون هذا املقالة التي
هي بني ايديكم الكرمية بكلماتها ال�سل�سة ومعانيها الق ّيمة ودرو�سها العظيمة� ،إلهاما
لكم وتغيريا يف حياتكم .فمن يعي�ش على غرارها لأ�صبح قدي�سا مثلها ،النها
بكل ب�ساطة �أتقنت ان تقتدي بامل�سيح بكل تفا�صيل حياتها(.هذا كله ملجد الرب
االعظم وخلريالقريب).
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هناك قوة روحية تدفعنا لنعرفكم على هذه الفتاة ،التي �أب�رصت النوريف 12
�سبتمرب  1797يف مدينة غاياك جنوب فرن�سا ،وهي مدينة �صغرية تبعد حوايل 45
كلم� .شمال �رشق تولوز .كانت عائلتها معروفة يف كل املنطقة و�أالماكن �أالخرى.
�أ�صبح جدها ،بوابة البارون ،الذي رفعه لوي�س ال�ساد�س ع�رش �إىل طبقة النبالء،
طبيباً ملك ًيا لكل من لوي�س الثامن ع�رش وت�شارلز.
ن�ش�أت اميلي يف غاياك ،بالقرب من �ألبي  ،املدينة التي خدم فيها والدها يف
الإدارة البلدية ،خا�صة فيما يتعلق بامل�ست�شفى املحلي .لن�صف قليال هذه الفتاة
الرائعة ،كانت جميلة منذ طفولتها� ،شقراء ذات عينني �سوداويتني ،كانت طلتها
�ساحرة ممل�ؤة بذكاء رقتها وعذوبة ا�سلوبها ،كانا اجمل �شيء ب�شخ�صيتها لرناها
قرب والديها حتى ال�سابعة من عمرها ،حيث كانت �أُمها الفا�ضلة معلمتها احلقيقية
تلقّنها التعليم امل�سيحي وتد ّربها على احلياة امل�سيحية .هكذا ن�ش�أت اميلي يف جو
تقي  .و�ضعت �إميلي يف مدر�سة حملية يف �سن ال�سابعة .يف هذه املرحلة بذلت
اميلي جهو ًدا للتغلب على الغرور الطبيعي ،الذي تع ّرفت عليه بنعمة خا�صة.
ذات مرة مل ت�سمح لنف�سها �أن تنظر �إىل املر�آة عندما �أعطتها �أمها ثوبًا جديدًا ،وغال ًبا
ما كانت ترتك جانباً احللي التي عر�ضت عليها .حيث ا�ستوىل اهلل على قلبها منذ
نعومة اظافرها .ويف �سن  15عا ًما .فقدت اميلي والدتها يف عام  1810حيث كان
لها ثالثة �إخوة اوغ�ستان ومك�سيمان و الفريد .كانت اميلي مبثابة ام لهم .حملتها
العناية الإلهية على اتخاذ الق�صد ،على ان تكون كلها هلل حيث كان اهلل مر�شدها،
وكان الروح يقودها لعمل االماتات اجل�سدية وال�صوم .كانت تقهر ذاتها لرت�ضي
اهلل .كانت تلهمها النعمة لرتك كل ما هو زائغ وفانٍ بدنياها ،كان يحثّها الروح
اىل الأ�سمى حيث نرى هذه الطفلة ت�سري عك�س تيار احلياة ،غري �آبهة ب�أنتقادات
املجتمع ،الذي اليرحم .رغم كل �صعوبات احلياة الكثرية والقا�سية ،ا�ستطاعت
هذه الفتاة من ت�أ�سي�س الرهبنة وحتقيق م�شيئة الباري  ...اراد اهلل منها ان حتافظ
على االحتاد به دائما ،حيث �إنها قالت �إن اهلل �أ�سمعها ذات مرة هذه اجلملة «حافظي
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على ح�ضوري ،و�س�أذكرك به كلما ابتعدت .هكذا ا�ستمرت اميلي تخترب النعم
احل�سية،التي بوا�سطتها كان اهلل يريد ان ميلك قلبها فتقول بهذا اخل�صو�ص:
«كنت منجذبة نحو ال�صالة وعدة مرات يف النهار كنت ان�سحب اىل غرفتي
أجتنب العوائق التي قد متنعني
لأُ�ص ّلي  .كنت �أُ�ص ّلي دائما بحرارة وانتباه ،كنت � ُ
من ح�ضور القدا�س» ...
 -٢ر�ؤيا �سماوية ..
هكذا ،ف�أن ي�سوع كان ي ّتحد يوماً بعد يوم ب�أبنته  ...وها �إنه يك�شف ذاته
مبا�رشة امامها بظهوره لها ..حينما كانت راكعة يف الكني�سة ت�صلي .من خالل
هذه الر�ؤية ال�سماوية� ،أيقنت اميلي انها �شيء مميز لدى اهلل .وبعد مدة ق�صرية
قال لها اهلل« :وبعد �سنتني تعرفني دعوتك» .وحال ح�صولها على هذا النب�ؤة مِن
َمن هو كل �شيء لديها» �أ�صبحت مطمئنة على م�ستقبلها ولي�س لها �أي رغبةّ � ،إل
تتميم م�شيئة فاديها احلبيب وحده دون �سواه .حينئذ وهبت ذاتها للموهبة التي
خ�صها بها اهلل ،وهي حمبة القريب ،وزيارة املر�ضى يف منازلهم ،والعناية بهم،
ّ
والعمل على اهتداء اخلط�أة .كانت ت�شعر بداخلها انها منجذبة اجنذابا كبريا نحو
االر�ساليات البعيدة .كانت ثقتها باهلل كاملة وكانت ت�س ّلمه جميع احتياجاتها .رغم
كل هذه النعم كانت هاتان ال�سنتان تبدوان لأميلي وك�أنها تبتعد عن الهدف الذي
ر�سمه اهلل لها .ولكن اهلل كان ميتحن �صربها بعدة طرق ،خالل انتظارها لإكمال
هاتني ال�سنتني بفارغ ال�شوق وال�صرب .وانتهت ال�سنتان لرنى اميلي م�ستعدة
لتلبية نداء الرب لها ،حيث وجدت �أن امل�سيح لها هو الطريق واحلق واحلياة.
حيث �أ�صبحت �أ�سرية هذا احلب الروحي .اخرياً حان الوقت لتحل اميلي م�شكلة
دعوتها  .فما هي خطة العناية االلهية لها؟
ُعدها مل�رشوع عظيم .ويف هذه النف�س
ان العناية االلهية تختار نف�سا مميزة ،ت ِّ
يفي�ض الروح القد�س بكل هدوء �إلهاماته .وهذه الفكرة امل�سيطرة ،ت�صبح نقطة
انطالق للتدبري االلهي .حيث كانت ت�ستمد كامل تعزيتها وعزميتها من اهلل ،حيث
تع ّهدت اميلي بتعليم الأطفال املحليني وا�ستعادة النفو�س التي فقدت �إميانها .لقد
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خا�صا بتكري�س حياتها هلل ،كانت حتفظ يف جميع
رف�ضت اخلطيئة وقدمت تعهدً ا ً
الأوقات ح�ضورالرب بداخلها .عندما ورثت هي و�إخوانها ثروة جدهم الكبرية
يف عام  ،1832قررت من دون حزن ،مغادرة منزل والدها .كانت ح ّرة يف
القيام بذلك ،لأن �شقيقها ماك�سيمان �أح�رض زوجته اجلديدة لتحل حملها هناك.
كان االنف�صال عن والدها امراً �صعباً عليها؛ فقالت اميلي بهذا اخل�صو�ص هذه
الكلمات« :لقد ق ّررت �أن �أترك ابي  ،فقط من اجل القيام باالعمال التي يطلبها
الرب مني ،مع علمي بحجم الآالم الذي �سببته بقلبه» .ها ان اهلل يريد من اميلي
ان ت�ؤ�س�س رهبنة لتكرمي �رس جت�سد ابنه احلبيب ي�سوع امل�سيح على االر�ض من مرمي
البتول  .فذهبت اميلي تاركة كل �شيء لتعي�ش يف �رصح كبري ا�شرتته يف مدينة
غاياك نف�سها ،مع ثالث �شابات �أخريات ،ت�شاطرنها اهتمام الأطفال والفقراء
املر�ضى .و�رسعان ما ان�ضم �إليهن ثمانية �شابات تعرفن على عملهن وتطلعاتهن.
مب�ساعدة من كاهن الرعية امل�ساعد يف كني�سة القدي�س بطر�س  ،الذي ر�أى روحهن
املقد�سة وقيمة مهمتهن.
روحا ر�سولية �شابة يف
يف  19مار�س � ،1833ألهم الروح �ستة وع�رشون ً
غاياك  .قاموا بنذورهم الرهبانية بعد ذلك بعامني .وهكذا ولدت جماعة
راهبات القدي�س يو�سف الظهور ،والتي كانت م�ؤ�س�ستها على ا�ستعداد ّ
لتول
جميع الأعمال اخلريية ،وال �سيما تعليم الأطفال ،ورعاية املر�ضى يف املنزل
وامل�ست�شفيات وال�سجون ،ومرافقة ال�شباب ورعاية امل�سنني ،وفتح املدار�س
للطالب الفقراء ،واخلدمة يف الرعايا ،وفتح دو ٍر لاليتام ،والعمل على اهتداء
ووجههن،
امل�ؤمنني وغري امل�ؤمنني .وا�صل الأب لوي�س مر�سييه ت�شجيعه للأخوات
ّ
بدعم من املون�سنيور دي غوايل  ،رئي�س �أ�ساقفة �ألبي  ،الذي وافق يف دي�سمرب من
عام  1835على القوانني التي �صاغتها الأم �إميلي.
يف وقت �سابق من العام نف�سه ،ذهبت الأم اميلي ،برفقة ثالث راهبات ،
لت�أ�سي�س م�ست�شفى يف اجلزائر .حيث ا�ستقر �شقيقها �أوغ�ستان يف عا�صمتها،
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وا�شرتى العديد من الت�ضاري�س يف املنطقة ،ويف ذلك الوقت انت�رش مر�ض املالريا
والكولريا بكرثة .هناك � ّأ�س�س ال�سيد اوغ�ستان م�ست�شفى على نفقته اخلا�صة .حيث
كان بحاجة �إىل الراهبات للعمل به فنا�شد �أخته.
فازت جمعيتهم اخلريية بكل قلوب اهل املدينة خا�صة عندما انت�رش وباء الكولريا
يف اجلزائر ،وعملت الراهبات ليل نهار يف ظروف مرجتلة،حيث عانت الراهبات
من الفقر�إىل العالجات .مل مي�ض وقت طويل قبل �أن يعمل ثالثون منهن يف ثالث
مناطق باجلزائر .يف عام � 1842أ�صدرت روما مر�سوما ميتدح الرهبنة ؛ ويف عام
 1870مت االعتماد على دير مر�سيليا بفرن�سا كدي ٍر لبيت االم ب�شكل نهائي.
اختارت اميلي لقب الرهبنة ب�أ�سم (رهبنة القدي�س يو�سف الظهور) ،لتذ ّكر
العامل بهذا ال�رس كما ك�شفه املالك ملرمي البتول وللقدي�س يو�سف .وبالتايل لتكرمي
هذا ال�رس .فعلى غرار مرمي كان ليو�سف اي�ضا ب�شارته (من هنا عبارة الظهور)
حت ّملت اميلي الكثري من ال�صعوبات واالالم لت�أ�سي�س الرهبنة ،ولتحقيق م�شيئة
الرب بحياتها .وهذه ال�صعوبات كانت من �أقرب املق ّربني �إليها ومن جمتمعها،
حيث تعر�ضت النتقادات جمة من كل من كان يعرفها ،ومل يكن لديها اي �شخ�ص
ي�شجعها �سوى اهلل وحده .فمن خالل هذا الأمل واجلهاد� ،أ�صبحت اميلي ر�سولة
تخو�ض البحار ،لت� ّؤ�س�س �أديرة يف كافة انحاء العامل .فقد كانت يف غاية ال�شجاعة
طيلة ايام حياتها ،يف حمل ال�صلبان ،التي كانت تلقى على عاتقها .فقد تركت
لنا اميلي درو�ساً يف الت�سامح والتوا�ضع .فقد كانت الدعوات تتهافت اىل هذه
امل�ؤ�س�سة بف�ضل اهلل على اميلي .وا�ستمرت حياة هذه الرهبنة وهي ت�سري بعناية
الرب وم�شيئته ،وبعد كل ما عملته اميلي من حتقيق م�شيئة حبيبها على االر�ض.
وجهتها لراهباتها حيث كانت كلمات
وقبل وفاة القدي�سة اميلي كتبت ر�سالةّ ،
الر�سالة م�ؤثرة جدا:
ناخذ عنوانها وبع�ض الكلمات منها� :أحبنب بع�ضكن بع�ضا.
�أف�ضل ان يكون هنالك بيت واحد ت�سوده املحبة والوحدة والوفاق� ،أف�ضل من
ثالثني ديراً ال يعرف املحبة وثمارها.
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عندما توفيت القدي�سة �إميلي يف � 24أغ�سط�س  ،1856غادرت تاركة ورائها
اثنني و�أربعني ديرا ،لي�س فقط يف �أوروبا الغربية وال�رشقية و�إفريقيا  ،ولكن يف
ال�رشق الأو�سط ،وال�رشق الأق�صى وا�سرتاليا ،بعد �أربع �سنوات من وفاتها .يف
عام 1939مت العثور على رفاتها �سليمة ،ومت �إعالنها طوباوية عام  ،1959و ّمت رفعها
على مذابح الرب ،عام  1951على يد البابا بيو�س الثاين ع�رش.
 -٣انت�شار الرهبنة:
راهبات مار يو�سف الظهور منت�رشات يف عدد كبري من دول العامل منها:
غاياك  ،1832اجلزائر  ،1835تون�س  1840ايطاليا  1842قرب�ص 1844
مالطا  1845برمانيا  1847لبنان  1847فل�سطني .1848
حيث كانت هذه الرهبنة اول رهبنة ن�سائية تدخل االرا�ضي املقد�سة انذاك،
هم الراهبات الوحيد تعليم الفتاة
فقامت بفتح املدار�س وامل�ستو�صفات حيث كان ُّ
وتثقيفها والعناية باملر�ضى.
اليونان 1852ا�سرتاليا �1855سوريا 1856بلغاريا 1866انكلرتا 1904ايرلندا
1943موريتانيا 1959
تايلندا 1961الهند 1966بريو  196٩ارجنتني 1969غواتيماال 1970هاييتي
1982رومانيا 1992باناما 1995فيليبني  1996االردن 1998م�رص  2004اثيوبيا
 2008العراق 2014
اما عن وجودنا يف االردن ،فنقول:
يف � ،1998- 6 - 24إنفتحت عيون الرهبنة على زهرة جديدة ،تفرعت
بغ�صنها اجلديد للحياة والر�سالة واخلدمة ،م ّتكلة كل االتكال على عناية الرب
الكاملة ،هذا كان التدبريااللهي يف تلك االونة لهذه اال�رسة الرهبانية .فكم هو
رائع بعد كل هذه ال�سنوات �أن جتل�س مت�أم ًال يد الرب ،كيف كانت تقود دفة هذه
ال�سفينة بحكمة و�أمان ،خلال�ص االنف�س وخلري اجلميع.
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ففي بدء االمر و�صلت �أقدام الرهبنة اىل عمان  -ال�صويفية ،بار�شاد من قبل
�سيادة املطران �سليم ال�صايغ الكلي الوقار انذاك ،حيث كان الهدف من قدومنا
اىل االردن ،هو ح�ضور تام عن طريق اخلدمة الرعوية ،وب�أن يكون هنالك مكان
للراهبات اللواتي ي�سافرن عن طريق االردن .اخذت ثالث راهبات بالعمل
الد�ؤوب مع الرعية وال�شبيبة واالخويات ،ثم بعد ثالثة �أعوام من وجودنا يف
ال�صويفية ،طلب منا تقدمي خدمة رعوية يف مرج احلمام ،من قبل املرحوم االب
فاروق الب�صري ،فخدمنا منذ ذلك الوقت مع الرعية وال�شبيبة واالخويات والعوائل
املهجرة يف االردن ،وم�ساعدتهم نف�سيا ومعنويا اىل االن ،بكل تفانٍ
العراقية ّ
وحمبة .ويف هذه االثناء مت تو�سيع الدير لي�صبح بيت تن�شئة للرهبانية ولل�صبايا
اللواتي يطلنب االن�ضمام اىل الرهبانية ،القادمات من ال�رشق االو�سط .ويف عام
ُ ،2000طلب منا الذهاب اىل عنجرة خلدمة رعوية مع املرحوم االب يو�سف
النعمات ،حيث دامت الر�سالة اربع �سنوات يف املدر�سة الرعوية والرعية .ويف
عام  2005طلب �أي�ضا من الراهبات فتح ديريف ادر -الكرك جنوب االردن،
لعمل رعوي مع �أن�شطة متنوعة لل�شبيبة واالخوية والعائالت ،حيث دامت هذه
الر�سالة ثمانية �سنوات.
ختام
وت�ستمر امل�سرية بر�سالتنا وحبنا وخدمتنا للعامل با�رسه .فلهذا العمل دعينا وكنا
والزلنا اهال للقيام به بنعمة الرب ،واتكالنا عليه ،فهو الذي ي�ؤ ّمن لنا كل ما نحن
بحاجة اليه.
واليوم هذه القدي�سة تقول لبناتها �إذهنب ،وبكل ما لديكن� ،إفعلن اخلري كل
اخلري ،فال تن�سني �شعار وحدتنا اال وهو التفاين حتى املوت ،ملجد الرب االعظم
ومقد�سة نفو�سكم دائما
وخلري القريب ،ولتكن بركة الرب مرافقة ارواحكم ّ
ولالبد.

راهبات �سيدة املحبة
للراعي ال�صالح
 - 1تاريخنا
الروحانية:
« ال�شخ�ص هو �أكرث قيمة من العامل كله « القدي�سة ماري �إيفرا�سي  ،م�ؤ�س�سة
راهبات الراعي ال�صالح
اهلل مينحنا ال�شغف الذي ميلأ قلوبنا باملحبة والرحمة وهذه هي « النعمة التي
متيزنا »
هذا ال�شغف الذي ميلأ قلوبنا باملحبة ي�ضفي �إىل حياتنا احلوافز ويعزز
ن�شاطنا ،وهو نابع من ثقتنا ب�أن اهلل يحبنا .فقناعاتنا ب�أن املوجوعني بحاجة ما�سة
�إىل امل�صاحلة واالحتاد واحلنان وال�شفاء واحل�ضور ،تدعونا لنعي�ش النعمة والرحمة
التي متيز رهبنتنا .كانت القدي�سة مرمي �أوفرا�سيا ترى �صورة اهلل يف كل �إن�سان،
وتر�شد القدي�سة �أخواتها وكل من مد لهن يد امل�ساعدة لي�سريوا على خطى امل�سيح
ويكونوا على �صورته ومثاله حتى يفهموا �ضعف الإن�سان ،ويعي�شوا رحمة الراعي
ال�صالح ور�أفته .
الت�أمل  ...التفكري  ...العمل
نحن راهبات العمل والت�أمل ،ندافع عن حقوق الن�ساء والأطفال ون�شارك
يف بناء يف عامل �أكرث عدال « و�إن�صافا»  ،و كرامة للإن�سان « .يف ال�صمت تولد
الأفكار العظيمة وحتقق الإجنازات ال�ضخمة» (القدي�سة مرمي �أوفرا�سيا)
بيوت للن�ساء والأطفال الذين يواجهون �صعوبات
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 -٢ن�شاط الراهبات
لبنان
متار�س راهبات الراعي ال�صالح مهامهن اليوم يف:
·بيوت خم�ص�صة للن�ساء والأطفال ،مبا يف ذلك بيت للفتيات
القا�رصات.
·مركز للرعاية الأولية واملراكز االجتماعية واملجتمعية .
·مدر�سة .
منذ عام  ، 1935وبيوت راهبات الراعي ال�صالح ت�ستقبل الن�ساء والأطفال
�ضحايا العنف املنزيل .
مهمتنا جتاه الن�ساء اللواتي تعر�ضن ل�سوء املعاملة :ا�ستقبال الن�ساءاللواتي يعانني من الظلم والعنف  ،ل�ضمان �سالمتهن و�أمنهن.
م�ساعدتهن على العي�ش بكرامة . ت�أمني الدعم النف�سي واالجتماعي والقانوين لهن.الدفاع عن حقوق املر�أة من خالل م�ساعدتها على ممار�سة هذهاحلقوق . .
تعزيز مهاراتهن املهنية وتطويرها . .دمج اجتماعي وعائلي �أف�ضل .
�إر�شادهن ومرافقتهن من �أجل �إعادة ٍوجتاه الأطفال والفتيات اليافعات:
·حماية الأطفال املعر�ضني للخطر ومنحهم مكانا �آمنا للعي�ش فيه .
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·توجيه الأطفال الذين يعانون من ال�صعوبات .
·الدفاع عن حقوقهم وم�ساعدتهم يف ممار�ستها �سيما تلك املتعلقة
بالتعليم والتنمية� .ضمان متتعهم بنوعية حياة جيدة وبرنامج تعليمي
منا�سب مل�ساعدتهم على مواجهة �صعوبات احلياة وحتدياتها ومنحهم
م�ستقبال �أف�ضل لهم وملجتمعهم.
�سوريا
الواحة  ،هو �أول خط �ساخن يف �سوريا للن�ساء من �ضحايا العنف املنزيل
والإجتار بالب�رش
م�شاريع للن�ساء والأطفال ال�ضعفاء والدعم امل�ستمر لالجئني
نحن نركز �أن�شطتنا على عدد من امل�شاريع :
·بيت ي�ستقبل الفتيات والن�ساء املعر�ضات للخطر .
·مراكز للإغاثة وامل�ساعدة بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدة االجتماعية
لالجئني.
· زيارات وم�شاريع لتمكني الن�ساء والفتيات يف ال�سجون .
·مركز خم�ص�ص للن�ساء من �ضحايا العنف املنزيل والإجتار بالب�رش حيث
يتم احلفاظ على �رسية هويتهن .
·مراكز اجتماعية وجمتمعية .
· امل�أوى
ت�أ�س�س �أول بيت لنا يف �سوريا يف عام � .1981إنه م�أوى للفتيات والن�ساء
اللواتي يواجهن املحن  ،حيث نقدم لهن احلماية والدعم التعليمي وامل�ساعدة
االجتماعية والنف�سية  .تطورت مهمتنا فتحولت من بيت �صغري خم�ص�ص للن�ساء؛
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(�ضحايا العنف املنزيل) � ،إىل حركة �شاملة مع منظمات �أخرى تنا�ضل من �أجل
حقوق الن�ساء والأطفال.
� -٣أهدافنا هي
·دعم الأ�شخا�ص البائ�سني ب�سبب ظروف احلياة ؛
·م�ساعدة و�إعادة ت�أهيل الن�ساء العازبات �ضحايا العنف و�إعدادهن لإعادة
االندماج يف املجتمع.
·م�ساعدة النازحني ب�سبب احلروب والنزاعات  ،ال �سيما الن�ساء والأطفال.
·�إن�شاء �شبكات بالتعاون مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية لتحقيق
العدالة وال�سالم وتعزيز حقوق الإن�سان وخا�صة حقوق الن�ساء
والأطفال.
·تعزيز العالقات مع املجتمع من خالل التدريبات الت�شاركية وال�شاملة.
 -٤تنمية املجتمع
يف عام � ، 1996أ�س�سنا بيتا ثانيا يتم فيه تطبيق برامج اجتماعية خمتلفة .
يف عام  ، 2007افتتحنا مركزا لال�ستماع وقمنا ب�إن�شاء �أول خط هاتفي �رسي
وجمهول لال�ستماع �إىل �ضحايا العنف املنزيل وم�ساعدتهم  .ورغم اندالع
احلرب ال�سورية يف عام  ، 2011ا�ستمرينا بالتعاون مع �رشكائنا يف تقدمي اخلدمات
للمحتاجني يف ظل �أو�ضاع حمفوفة باملخاطر .و�شملت م�ساعداتنا النازحني
والالجئني العراقيني  .نحن نقدم امل�ساعدة يف حاالت الطوارئ  .بالإ�ضافة �إىل
الدعم النف�سي والطبي واالجتماعي والتعليمي .
م�ساعدة الن�ساء يف ال�سجون
منذ عام  ، 1996ونحن تدير بعثة رعوية يف �شمال غرب �سوريا ،حيث نزور
الن�ساء والفتيات ال�سجينات وكذلك الفتيات اللواتي ي�سكن يف ملج�أ عام  .كما
نعمل مع �أ�رس الالجئني بالتعاون مع املنظمات الدولية .
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ن�ضمن مع �رشكائنا �أن تتوا�صل ال�سجينات الأجنبيات مع �سفاراتهن.
برنامج تدريب مهني يف ال�سجون
 -٥عملنا يف ال�سجون يتمحور حول:
·تقدمي الدعم املعنوي والروحي للن�ساء والفتيات ال�سجينات من خالل
الوقوف بجانبهن واال�ستماع �إليهن من دون �أي متييز �أو �إدانة وحثهن على
الت�صالح مع �أنف�سهن ومنحهن الأمل يف يوم جدید .
·امل�ساهمة يف توفري االحتياجات الأ�سا�سية للن�ساء والفتيات والر�ضع يف
ال�سجون من حيث امل�أكل وامللب�س والرعاية الطبية والنظافة.
·امل�ساهمة يف �إعادة ت�أهيل ال�شابات والفتيات يف بيئة توفر لهن احلماية
�ضمن �أ�رسهن �أو يف دور الرعاية .
·ت�سهيل �إعادة دمج ال�شابات والفتيات يف املجتمع من خالل تزويدهن
بالتعليم والتدريب املهني . .
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بقلم
الأخت غادة نعمة

رهبانية الوردية املقد�سة ،هي رهبانية ن�سائية �رشقية ،تتم ّيز بروحانيتها املرميية
النابعة من الت�أمل ب�أ�رسار حياة الرب ي�سوع امل�سيح مع مرمي العذراء �سلطانة
الوردية .وهي رهبانية حربية ،منتمية لعائلة الرهبانيات الدومنيكانية ،مر�سلة يف
الدول العربية لرتبية وتعليم الفتاة خ�صو�صا ،مع اجلهوزية واالنفتاح على تلبية
حاجات املجتمع يف خمتلف جماالت العمل الر�سويل.
 -1ملحة تاريخية
يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش ،حني كان قدا�سة البابا الون الثالث
يحث امل�ؤمنني يف الكني�سة على اكت�شاف كنوز �صالة الوردية ،بد�أت
ع�رشّ ،
براعم هبة جديدة من هبات الروح القد�س للكني�سة ،تتفتح يف مدينة القد�س،
تلك الأر�ض املقد�سة التي ا�ستقبلت � ّرس اخلال�ص ،و�شهدت معظم مراحله .ف�إذا
بالروح القد�س يعزف �أنغام ب�رشى جديدة ،بني النا�رصة وبيت حلم و�أور�شليم.
املقد�سة ،وال �س ّيما مرمي العذراء حتمل ر�سالة
يف بيت حلم كانت ظهورات العائلة ّ
�سماوية لراهبة من راهبات القدي�س يو�سف الظهور ،هي الأخت ماري �ألفون�سني
لي�ضع م�رشوع ال�سماء
غطا�س .ومن النا�رصة �أتى اخلوري يو�سف طنو�س مينيَ ،
مو�ضع التنفيذ� ،أما القد�س فقدمت خرية بناتها باكورة املك ّر�سات يف الرهبانية
املحلية النا�شئة .
�إذا  ،ثمر ًة الحتاد �إرادة ال�سماء بحاجة الأر�ض  ،وهكذا كانت والدة رهبانية
الوردية �سنة .۱۸۸۰
 - ٢ر�سالة �سماوية
 6كانون الثاين  ،1874عيد الظهور الإلهي ،نو ٌر �سماوي جديد يظهر للأخت
ماري الفون�سني وهي ت�صلي امل�سبحة الوردية ؛ مرمي البتول � ،سلطانة الوردية
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املقد�سة  ،حتمل مبادرة �إلهية جديدة للكني�سة احلا�رضة يف هذا ال�رشق العظيم.
تتالت الر�ؤى والظهورات ،وكانت الر�سالة من خاللها واحدة :مرمي البتول
تطلب ت�أ�سي�س رهبانية حملية لبنات �شعبها ،وتعطيها بنف�سها اال�سم الذي تريده
لها« ،رهبانية الوردية» ،وقد �أوحت للأخت ماري الفون�سني روحانيتها ور�سالتها
و�أ�س�س قوانينها .
ولأن الأخت ماري الفون�سني كانت عاجزة وحدها عن تنفيذ هذه الرغبة
الإلهية  ،طلبت من مرمي العذراء �أن تختار لها كاهناً مر�شدا حكيما ،ي�ضع هذا
امل�رشوع الكبري مو�ضع التنفيذ.
 -٣حتقيق الأر�ض لرغبة ال�سماء
ا�ستجابت مرمي ل�صلوات الأخت ماري الفون�سني ،و�أ�شارت لها �إىل اخلوري
يو�سف ط ّنو�س ميني ،ليكون هو املر�شد واملدبر واملعاون يف الت�أ�سي�س.
وهو من النا�رصة� ،أب�رص النور �سنة  ۱۸۳۸و�سيم كاهئا يف � ۳۰أيار  .1863ت�س ّلم
م�س�ؤوليات عديدة يف البطريركية الالتينية يف القد�س ،ورافق غبطة البطريرك يف
زياراته الرعوية ،فلم�س احلاجة املا�سة لتعليم وتثقيف الفتاة ،الأم امل�ستقبلية ،من
�أجل حت�سني املجتمع.
ُع ّي خادما لرعية القد�س ومر�شدا لأخوية البنات فيها .وهنا ظهرت �أمامه
حاجة جديدة :يف الأخوية فتيات يرغنب بالرت ّهب ،ولكن �أهاليهن يرف�ضون
دخولهن الرهبانيات الأجنبية املوجودة يف بلدهن خ�شي ًة من �سفرهن �إىل �أوروبا
يتوجهن �إليه طالبات منه ت�أ�سی�س رهبانية حملية
لعي�شن مرحلة االبتداء ّ .
فكن ّ
لينخرطن فيها.
يف حني كان اخلوري يو�سف طنو�س يف حرية من �أمره �أمام نداء واجبه
و�رصاخ حاجة الأر�ض ،كانت الراهبة ماري �ألفون�سني تقبل من مرمي اختيارها
لهذا الكاهن اجلليل؛ وك�أن الروح القد�س ين�سج خيوط الإرادة الإلهية ،لتحقيق
رغبة ال�سماء يف �إن�شاء الرهبانية.
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وحني زارته الأخت ماري �ألفون�سني ،و�أطلعته على ما �أودعتها العذراء يف
الظهورات من مطالب ،طلب منها �أن تد ّون كل �شيء بالتف�صيل ،وبا�رش باخلطوات
العملية للت�أ�سي�س.
 -٤القدي�سة ماري �ألفون�سني
لدت يف
هي �سلطانة ،االبنة الكربى لدانييل غطا�س وكاترينا يو�سفُ .و ْ
القد�س بتاريخ  4ت�رشين الأول �سنة  .1843ن�ش�أت يف عائلتها على روح التقوى
وال�صالة ،وامل�شاركة اليومية بالقدا�س مع والدتها ،وعلى التعبد ل�سلطانة الوردية،
التي كانت العائلة جتتمع م�ساء كل يوم حول �صورتها لتالوة امل�سبحة الوردية .
تلقت درو�سها يف مدر�سة راهبات القدي�س يو�سف للظهور يف القد�س.
فتفتحت يف قلبها بذور الدعوة �إىل احلياة الرهبانية .رف�ض والدها طلبها يف البداية
رف�ضا قاطعا ،خوفا على ابنته من ال�سفر �إىل اوروبا لاللتحاق بدار االبتداء ،لكنه
بعد جناته من حادث عمل كاد يودي بحياته ،وافق �أخريا على دخول ابنته «�سلطانة»
�إىل الدير .لكنه ا�شرتط على الرئي�سة �أن ال تغادر ابنته البالد  .فدخلت �سلطانة دير
راهبات مار يو�سف الظهور يف القد�س �سنة  ،۱۸۵۸وقبلت الثوب الرهباين على
جبل اجللجلة ،و�س ّميت بالأخت ماري �ألفون�سني .
بعد �إبرازها النذور الرهبانية  ،با�رشت عملها الر�سويل يف القد�س يف تعليم
الفتيات وتن�شئتهن دينيا ،ويف ت�أ�سي�س �أخوية «بنات مرمي» للفتيات ،بغية تعميق
روح العبادة والتقوى لديهن ،وتعليمهن �أ�صول ال�صالة واحلياة امل�سيحية ال�صاحلة.
مل تكتف برتبية الفتيات ،بل تلم�ست احلاجة �إىل �إر�شاد الأمهات امل�سيحيات،
ف� ّأ�س�ست لهن �أي�ضا �أخوية ،ما زالت م�ستمرة �إىل �أيامنا هذه.
بعد ب�ضع �سنوات ،دعتها الطاعة الرهبانية لالنتقال �إىل بيت حلم ،حيث تابعت
ن�شاطها الر�سويل يف التعليم والتن�شئة امل�سيحية ،و�أ�س�ست هناك �أي�ضا الأخويات.
�سنة  ،1874بد�أت الأخت ماري �ألفون�سني تعي�ش اختبارا روحيا فريدا:
فالعذراء مرمي �سلطانة الوردية تظهر لها حاملة امل�سبحة الوردية ،وتطلب منها
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ت�أ�سي�س رهبانية حملية على ا�سم الوردية .تكررت الظهورات والر�ؤى والأحالم،
التي كانت تو�ضح �شيئا ف�شيئا للرائية ر�سالة ال�سماء.
حني �أر�شدتها �سلطانة الوردية �إىل اخلوري يو�سف طنو�س ميني ،د ّونت الأم
ماري �ألفون�سني كل ما ح�صل لها مع العذراء ،بناء على طلبه ،و�س ّلمته �إياه .فبا�رش
بالت�أ�سي�س مع �سبع فتيات من �أخوية «بنات مرمي» يف القد�س ،اللواتي دخلن
الدير الأول لرهبانية الوردية يف  25متوز �سنة  ،۱۸۸۰وهن  :حنة وريجينا دانيل
غطا�س  ،عفيفة حنا م ّتيا �أبو �صوان ،ريجينا داود الكارمي ،جليلة توما عبي�س،
�أمينة عي�سی حب�ش ،كاترينا �أبو �صوان.
رافقت الأخت ماري �ألفون�سني ن�ش�أة الرهبانية ،وهي بعد يف دير راهبات
مار يو�سف .ثم مكثت ثالثة �سنوات يف منزل والديها ،منتظرة الإذن من روما
لاللتحاق بها .فكانت الراهبة العا�رشة التي تدخل دیر راهبات الوردية �سنة .۱۸۸۳
و�أبرزت نذورها مع الفوج الأول من راهبات الوردية يف كني�سة اجللجلة.
�شاءت العناية الإلهية �أن تقدم هذه النف�س الربيئة بالتوا�ضع �إىل �أق�صى
الدرجات ،فلم تت�سلم يوما رئا�سة الرهبانية �أو م�س�ؤولية تن�شئة املبتدئات فيها ،بل
انطلقت مثل �أخواتها الراهبات �إىل رعايا البطريركية الالتينية ،يف فل�سطني ثم
يف الأردن ،ت� ّؤ�س�س الإر�ساليات ،وتبني الأديار ،وت�شهد ملجد اهلل ،وتذيع حمبة
�سلطانة الوردية يف التعليم والتوجيه والإر�شاد.
بقي �أمر الظهورات � ّرساً دفينا طوال حياتها ،مل يعرف به �سوی البطريرك
من�صور براكو واخلوري يو�سف طنو�س اللذين توفيا قبلها ب�سنوات عديدة .
لقد غمر اهلل نف�س الأم ماري �ألفون�سني بنعم عظيمة .فقد بلغت من التوا�ضع
وال�سالم الداخلي مرتبة جعلتها تتحمل كل �صعوبة �أو �إ�ساءة ب�صمت بطويل،
وتبادلها بابت�سامة مالئكية .كما بلغت من �صفاء الروح درجة ّ
مكنتها من ر�ؤية
الأ�شياء امل�ستقبلية� ،إ�ضافة �إىل كل التعزيات الروحية التي كانت تنالها من ر�ؤية
الأم البتول والأنوار ال�سماوية ،التي كانت ترافقها ب�شكل �شبه دائم .كل هذه
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االنعامات احتفظت بها لنف�سها طيلة حياتها ،ومل تك�شف �إال بعد موتها.
ومبا �أنه ال يوقد �رساج ويو�ضع حتت املكيال بل على املنارة (متی  ،)15 : 5ف�إن
اهلل الكلي الرحمة �أظهر نعمه من خاللها ،يف �آيات وعجائب عديدة �ساهمت يف
تقوية االميان والتقوى عند �شهودها ،وخا�صة يف اكت�شافهم لأهمية �صالة م�سبحة
الوردية  .نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�رص :
 يف مدر�سة راهبات القدي�س يو�سف يف بيت حلم :في�ض الزيت يف اجلرةالفارغة املعدة لإ�ضاءة قنديل �أمام �صورة مرمي العذراء ،والذي به نال
العديد من النا�س نعما و�شفاءات .منهم ال�سيدة فيلومينا لورنزو ،التي
زقت بابنة بعد �ست ع�رشة �سنة انتظار.
ُر ْ
 يف دير راهبات الوردية يف يافا النا�رصة :خروج فتاة من طالبات املدر�سةمن بئر غرقت فيه ل�ساعات ،بعد �أن �ص ّلت الأم ماري �ألفون�سني الوردية مع
الطالبات ورمت مب�سبحتها يف البئر وهي تهتف ب�صوت عالٍ طالبة معونة
مرمي العذراء.
 يف م�شغل ال�سيدات الفقريات يف بيت حلم  :عودة الب�رص ل�سيدة عمياء،بعد �أن م�سحت عينيها مباء و�ضعت فيه الأم ماري �ألفون�سني م�سبحتها طالبة
�شفاعة مرمي ل�شفائها.
· عطر القدا�سة
ال بد له من �أن يكرب وال بد يل من �أن �أ�صغر(يو )۳۰ : 3
بعد جهاد طويل ،ون�شاط ر�سويل وافر الثمار� ،أم�ضت الأم ماري �ألفون�سني
�سنواتها الأخرية يف عني كارم ،يف ال�صالة الدائمة تلبية لرغبة الأم البتول« :كما
�أنا م�سكت بيدك ،اريد �أن تتلي الوردية الدائمة يف الدير ليال ونهارا»( .مرمي
العذراء للقدي�سة ماري الفون�سني  ،املخطوط � ، 1ص  . )43ك�أين بها  ،يف بلدة
يوحنا املعمدان  ،تت�شبه به فتنق�ص وتختفي لينمو جمد اهلل من خاللها .
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يف � ۲۰آذار �سنة  ،۱۹۲۷عيد �سيدة الب�شارة ،انتقلت نف�سها الطاهرة �إىل ال�سماء
وهي ت�صلي ال�رس الرابع من �أ�رسار املجد :انتقال مرمي العذراء بالنف�س واجل�سد
اىل ال�سماء ،عن عمر يناهز الرابعة والثماننی .
·�إعالنها طوباوية
�إعرتفت الكني�سة ببطولة ف�ضائل الأم ماري �ألفون�سني ،ف�أعلنها البابا القدي�س
يوحنا بول�س الثاين مكرمة يف  15كانون الأول .1994
ويف � 30أيار � ،۲۰۰۳أظهر اهلل جمده ب�شفاعتها بنجاة نتايل اليا�س زنانريي
وعدد من الفتيات من حادث غرق �إثر انهيار �سقف بركة ،ولكن مل ت�صب
� ٌّأي منهن ب�سوء .ونتايل من طالبات مدر�سة راهبات الوردية يف بيت حنينا -
القد�س ،وكانت والدتها قبل ح�صول احلادث قد �شعرت باخلطر ،و�صلت �إىل الأم
ماري �ألفون�سني طالبة منها �أن ت�شفع لها ولعائلتها عند مرمي العذراء� ،أن ترافقهم
وحتميهم .
بعد التحقيق يف �صحة الأعجوبة ون�سبتها �إىل الأم ماري �ألفون�سني ،وافق
البابا بندكتو�س ال�ساد�س ع�رش على �إعالنها طوباوية .ف�أقيم احتفال التطويب يف
بازيليك �سيدة الب�شارة يف النا�رصة يف  ۲۲ت�رشين الثاين �سنة .۲۰۰۹
·قدي�سة على مذابح الكني�سة اجلامعة
يوم �إعالن تطويبها ،كانت ال�سماء متطر نعما روحية وت�ستقبل ال�صلوات
والت�رضعات ،كيف ال وهي تفرح مع �أبنائها بتمجيد ا�سم اهلل يف ابنته املخل�صة
عم بازيليك الب�شارة يف
ماري �ألفون�سني .ويف غمر الفرح واحلبور ،الذي ّ
النا�رصة ،ما كان ليخطر على بال �أحد من امل�شاركني يف هذا االحتفال املهيب� ،أن
اهلل ،بحبه وكرمه الالحمدودين  ،كان يهيئ على مقربة منهم هدية كربى للطوباوية
اجلديدة وللكني�سة جمعاء:
ففي �أحدى امل�ست�شفيات يف املنطقة ،كان مهند�س �شاب ،من بلدة كفركنا،

256

رهبانية الوردية املقدّ �سة

يرقد يف غيبوبة نتجت عن تلقيه �صعقة كهربائية خالل قيامه بعمله .جری احلادث
يوم  ، ۲۰۰۹ / ۱۱/۲۰وبعد اال�سعافات واالجراءات الطبية الالزمة� ،أدخل �إىل
املهدئة واملرخّ ية للع�ضالت،
ق�سم العالج القلبي املكثف وو�ضع حتت ت�أثري الأدوية ّ
ومل يكن من �أمل ب�إمكانية عودته معافى �إن ا�ستيقظ من غيبوبته .لذا كان الأطباء،
بعد فقدانهم الأمل ب�أي عالج ،قد قرروا �أن يرفعوا عنه الأدوية املهدئة والآالت
املنع�شة يوم  ۲۲ت�رشين الثاين ،املوافق يوم التطويب ،يف متام ال�ساعة التا�سعة
�صباحا .وقد كان لفيف من راهبات الوردية ومن الأقارب للعائلة قد با�رشوا،
مذ عرفوا باحلادث يوم اجلمعة ،بال�صالة ل�شفائه طالبني �شفاعة الطوباوية ماري
�ألفون�سني .ومتت االعجوبة �صباح يوم االحتفال بالتطويب ال�ساعة ال�ساد�سة
والن�صف� ،إذ بد�أ �إميل باال�ستيقاظ رغم مفعول الدواء املهدئ ،وتبني �أنه ب�صحة
جيدة غري حمتاج لأي عالج ،فغادر امل�ست�شفى معافى �صباح اليوم التايل.
م�صادفة الأعجوبة يوم التطويب � ّرسعت بلوغ الفرحة الكربى ،فوافق البابا
فرن�سي�س على �إعالنها قدي�سة .وكانت الفرحة فرحتني بتزامن تقدي�سها مع تقدي�س
بنت بلدها الطوباوية مرمي لي�سوع امل�صلوب .مت الإحتفال يف بازيليك القدي�س
بطر�س يف الفاتيكان يوم الأحد � 17أيار  ،2015و�أقيم قدا�س ال�شكر باللغة العربية
للقدي�ستني يف كاتدرائية مرمي الكربى يف الفاتيكان ،يف اليوم التايل تر�أ�سه غبطة
البطريرك ف�ؤاد الطوال.
 -٥رهبانية الوردية املقد�سة اليوم
· روحانيتها
كما كل جماعات احلياة املك ّر�سة ،ت�ستمد رهبانية الوردية املقد�سة روحانيتها
من الت�أمل ب�شخ�ص ي�سوع امل�سيح وكلمته يف الكتاب املقد�س ،ومن الأ�رسار
وعلى ر�أ�سها �رسي الإفخار�ستيا والتوبة ،ومن ال�صالة اجلماعية بح�سب طق�س
الكني�سة املحلية.
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وهي تتميز بروحانيتها املرميية ،التي تقوم على الت�شبه ب�أمنا مرمی �سلطانة
الوردية ،املك ّر�سة الأوىل ،واالقتداء بف�ضائلها ،والت�أمل معها بحياة ابنها من خالل
�أ�رسار الوردية� ،إذ تت�أمل الراهبات يف �أ�رسارها كلها يوميا ،م�ؤمنات مبا �أوحته
ؤ�س�ستهن ،ب�أن الوردية تنزع من الأر�ض كل �رش وبلية ،وما اختربته
مرمي العذراء مل�
ّ
القدي�سة بنف�سها ،من � ّأن «الوردية �سالحي وقوتي وكنزي مع اهلل» � ،ساعيات �إىل
الدخول من خاللها يف عالقة مع ي�سوع ومرمي ،واكت�ساب الف�ضائل التالية:
 الب�ساطة االجنيلية الت�ضحية امل�ستمرة الثبات يف ال�صالة البنوية الواثقة اجلهوزية خلدمة القريب بفرح التعاون الأخوي· موهبتها ور�سالتها
موهبة رهبانية الوردية اخلا�صة هي :عي�ش مثال ي�سوع املعلم و�أمه مرمي
مربّيته .تتج�سد هذه الكاري�سما يف الرتبية والتعليم ،وال �سيما التعليم امل�سيحي،
يف املدار�س والرعايا .تفرعت من هذه املوهبة ،عرب الزمن وبح�سب احلاجات
ومنوعة .كما دعت احلاجة �إىل الدخول يف جماالت
الطارئة ،ر�ساالت عديدة ّ
�أخرى للعمل الر�سو ّ
يل.
وباتت ر�سالة راهبات الوردية تت�ضمن اليوم :
 الرتبية والتعليم الأكادميي يف املدار�س . التعليم امل�سيحي يف املدار�س والرعايا . معاونة الكهنة يف الكني�سة ومرافقة الأخو ّيات واحلركات الر�سوليةوالعائالت .
 ا�ستقبال الأفراد واجلماعات يف بيوت ال�ضيافة ومراكز الريا�ضاتالروحية .
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انت�شارها
ت�ضم رهبانية الوردية املقد�سة اليوم  ۹۲۲راهبة ،مر�سلة يف حوايل  60ديرا،
تنت�رش يف بلدان عربية عديدة يف فل�سطني ،حيث ن�ش�أت الرهبانية منذ �سنة ،۱۸۸۰
ويف اململكة الأردنية الها�شمية مذ و�صلت اليها امل� ِّؤ�س�سة ،و�أوىل الراهبات اىل
ال�سلط �سنة  ،۱۸۸۷ويف لبنان منذ �سنة  ،١٩٠٣ويف الكويت منذ �سنة ،۱۹۹۲
و�أبو ظبي منذ �سنة  ،1969وال�شارقة �سنة  ،1976و�سوريا �سنة  ،۱۹۹۷بالإ�ضافة
لدير واحد يف روما ت�أ�س�س �سنة .1964
وهي ما زالت ت�سعى جاهدة يف خدمة �أبناء وبنات املجتمع العربي روحيا
و�إن�سانيا ،ويف تلبية حاجات الكني�سة املحلية ،بغرية ر�سولية م ّتقدة وجودة علمية
عالية ،م�ستندة يف مواجهة التحديات الراهنة بثقة الإميان وقوة الرجاء وخدمة
املحبة ،ملجد اهلل وخال�ص نفو�س �أبنائه.
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ت�أ�سي�س وبدايات الرهبنة
ت�أ�س�ست رهبنية �سيدة الر�سل يف � 1أيار عام  ،1876يف بيت و�ضيع ،حيث
اجتمع فيه الأب �أوغ�سطين�س بالنك مع ع�رش �شابات .لت�شهد الرهبنة للعامل عن
رب ملجد اهلل
�أبعاد االجنيل وقوته ،كي يعرتف كل ل�سان ب�أن ي�سوع امل�سيح هو ٌ
الآب ،ملبيـة بهذا ،دعوة امل�سيح «اذهبوا وتلمذوا كل االمم» ...
يف �سنة  1877توافـد عدد كبري من ال�شابات �إىل دير االبتـداء يف فرن�سا ،لتكري�س
ذواتهن للحب الأكبـر ،وحلمـل ر�سـالة امل�سيح �إىل املر�أة الأفريقية ب�صورة خا�صة.
 -١ملحة عن حياة االب اغ�سطينو�س بالنك
ولد م�ؤ�س�س الرهبنة �أغ�سطينو�س بالنك  Augustin Planqueيف  ٢٥متوز
�سنة  1826يف مدينة  Chemyيف �شمال فرن�سا من عائلة و�ضيعة ،تعتمد الزراعة
لك�سب العي�ش.
�سيم كاهنا يف  ٢٤ايلول  ،1850وقد عمل فيما بعد مديراً يف احدى املعاهد
الكربى ،ثم ا�ستاذاً للفل�سفة يف اكلرييكية �أرا�س ،حيث تفانى يف �سبيل ال�شبيبة
ي�سيها على ال�سبل القومية ويجعلها ت�صبو اىل تكري�س ذاتها
وخدمتها ،كي ّ
فت�صبح نربا�سا يهتدي به الآخرون اىل قلب اهلل.
للمحبة،
َ
يف �أوائل �شهر �أيار � ،1851شاءت العناية ان تقع �أنظار الأب �أغ�سطينو�س على
مقال يف �صحيفة « لوموند الفرن�سية » للمطران ماريون دی برازياك ،الذي كان
مزمعاً ان ي�ؤ�س�س جمعية املر�سلني الأفريقيني ،ي�رشح فيه م�أ�ساة ال�شعب االفريقي،
الذي كان ُيخ ّيم عليه اجلهل املطبق.
اختلج قلب �أغ�سطينو�س بهذه الدعوة ،و حتركت يف �أعماقه روح الر�سالة ،فكان
القرار النهائي الذي �سيجعل منه ر�سو ًال يحمل ب�رشى اخلال�ص اىل �أقا�صي االر�ض .
ويف  6ت�رشين من نف�س ال�سنة ا�صبح �أغ�سطينو�س ع�ضواً يف جمعية دي
 -1امل�صدر :من�شور �صادر عن الرهبانية.
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برازياك ،التي كانت ت�ضم �آنذاك ثالثة ا�شخا�ص.
ُفجع الأب �أغ�سطينو�س بوفاة رفيقه املطران دي برازياك بداء احلمى �سنة ،1859
بعد �شهر ين فقط من و�صوله اىل افريقيا .وبد ًال من ان ي�سرت�سل للي�أ�س واحلزن،
تذ ّكر ما اوعز به اليه رفيقه قبل وفاته« :اذا كانت هذه ال�سنة االخرية من حياتي فعليك
باجلمعية كي ال ت�ضمحل» .هذه الو�صية كانت مبثابة �أمر بالن�سبة الغ�سطينو�س،
فهو لن يتخلى عن العمل ،رغم كل ما �سيواجهه يف احلياة من �صعوبات على
جميع اال�صعدة .كانت الدعوات تتكاثر للعمل الر�سويل يف افريقيا ،ولكن املر�أة
االفريقية كانت ال تزال حمتقرة� ،أ�شبه ب�سلعة ،مرغمة بالتزام البيت ،ي�ستحيل
الو�صول اليها لتب�شريها .لذا طلب املر�سلون من االب �أغ�سطينو�س بالنك ،ان
ير�ســل لهم راهبات مل�ساعدتهم يف حمل ر�سالة االجنيل اىل هذه الأخرية .
ووجه نداء
يف �سنة  1867ا�ستجاب امل�ؤ�س�س بالنك لطلب املر�سلنيّ ،
لرهبانيات ،عدة ولكن دون جدوى� .أخرياً ذهب اىل روما وطرح هذه الق�ضية على
�شجعته على ت�أ�سي�س رهبنة
جمعية « انت�شار االميان» ،فما كان من الكني�سة اال ان ّ
خم�ص�صة لهذه الغاية ،قائلة « :اذا كنت بحاجة لرهبنة ،فا�رشع يف ت�أ�سي�سها».
كانت �سنة  1877قا�سية على الرهبنة« ،فحبة احلنطة ان مل متت يف االر�ض
تبقى مفردة»  ...وهذا ما حتقق يف رهبنة �سيدة الر�سل ،اذ انها فقدت العديد من
افرادها يف افريقيا نتيجة االمرا�ض التي كانت متف�شية �آنذاك .ولكن احلب كان
�أقوى من املوت  ...مما جعل الكثريات تتوافدن اىل دير االبتـداء يف « فوني�سيو
 » Vénissieuxيف فرن�سا ،لتكري�س ذواتهن للحب الأكرب ،وحلمل راية امل�سيح
حتى �آخر د�سكرة يف العامل.
�أقام االب �أغ�سطينو�س بالنك قدا�سه االخري يف � 15آب  . 1907ويف الواحد
والع�رشين منه تواری �صاحب القلب الكبري ،الذي مل يعرف الراحـة يف حيـاته،
وذهب لي�سرتيح يف قلب اهلل .
 -٢روحانيـة الرهبـانيـة
• روحانية العلية  :ال�صالة والت�أمل
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«ولكـي نـ�سـتـعـد لر�سالتنا  ،نحتـاج �إىل �أن نلتقي بالرب ونتحدث �إليه وندعه
يك�شف لنا ذاته  ،كالعذراء والر�سل يف العلية  ،جند يف الـ�صـالة القـوة الـتي
تـوقـظ عمـلنـا وت�سنده».
• روحانية العن�رصة  :الر�سالة والتب�شري
روح ر�سـوليـة .فبجر�أة الر�سـل ،نك ّر�س حيـاتنـا
«روح الرهبانية بجوهرهاٌ ،
خلدمة الإجنيل ،م�ستعدات للمجـازفة بكل �شيء مـن �أجـل الـرب ،متـنـ ّبهـات �إلـى
�آمـال ومـطـالـب ال�شـعـوب ،الذيـن ن ُ
ُـر�سـل �إليهم والذين ي�ستقبلوننا .نحـافظ
على معنى امللكوت ،الذي ّ
نب�ش به وننميه «.
 -٣هدف رهبنة �سيدة الر�سل وروحانيتها
هدف رهبنة �سيدة الر�سل� ،إكمال عمل امل�سيح يف التب�شري مبلكوت اهلل اينما
دعتها احلاجة ،مع الرتكيز بنوع خا�ص على حمل الر�سالة اىل افريقـيا .لذا� ،أينما
وجدت فانها ت�ضع ن�صب �أعينها الهدف الذي و�ضعه لها امل�ؤ�س�س عندما قال:
«هدفنا االوحد ان نعرف اهلل ونحبه ،كي جنعله معروفاً وحمبوبا من الآخرين ..
وحتقق الرهبنة هذا الهدف من خالل
• حبهـا ملرمي العذراء واالقتداء بها ،واالن�صياع لروح العن�رصة ،الذي منه
ت�ستمد القوة للتب�شري.
• تربية الن�ش�أ يف مدار�سها املتعددة وال�سهر على زرع بذور االميان يف قلوب
طالبها.
• م�شاركة الفقراء يف عي�شهم والعمل على تر�سيخ العدالة واحلرية يف العامل .
• االنحناء يف امل�ست�شفيات على املر�ضى وال �سيما الرب�ص ،وذلك بروح
االخوة واملحبة ،لت�ضميد اجلراح واعادة الب�سمة.
ّ
• خدمة االن�سان يف املجال االجتماعي بروح التعاون وامل�شاركة ،لإهدائهم
�إىل امل�سيح دون متييز ،عن�رصي �أو طبقي.
• حمل كلمة اهلل �إىل القرى النائية و�إىل البعيدين عن اهلل.
• توجيـه املر�أة وم�ساندتها ،ال �سيما يف خمتلف مراحل الأمومة ،من خالل العمل
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واملوجهة والطبيب اجل ّراح.
يف دور التوليـد حيث تقوم الراهبة بدور املربية
ِّ
• القيام باخلدمة الرعوية حيث ال وجود لكاهن مقيم يف املناطق النائية ،بناء
على طلب من ال�سلطة الكن�سية ويف جميع املجاالت ،ما عدا ذبيحة القدا�س
و�رس التوبة.
 -٤ميزات الرهبنة
• ال تنح�رص هوية رهبنة �سيدة الر�سل يف جن�سية معينة ،بل تت�سع كات�ساع
قلب اهلل لت�ضم بني افرادها وحتت �شعا ٍر واحد من خمتلف اجلن�سيات .فال
يجمعهن حب امل�سيح.
جمال للتفرقة بني من
َّ
• تت�سم هذه الرهبنة بروح الر�سـالة ،والعي�ش الأخوي ،والب�ساطة ،واالنفتاح
على العامل ،لتج�سد فيه كلمة احلق.
• االمانة لروح م� ّؤ�س�سنا الر�سوليـة وهي العمل كالر�سل بعد القيامة يف اوائل
فيهيء لها القلوب
الكني�سـة « :طوبى للر�سول الذي مي ّهد الطريق �أمام الكلمةّ ،
ثم يتواري ليحمل الب�رشى �إىل مكان �آخر .فعلينا نحن الر�سل اال ن�سيطر روحيـاً
على الذين ن�سري معهم ،بل ان نقدمهم للم�سيح .ونرتك املجال ف�سيحاً �أمام
الكني�سة املحلية مع انطالقة جديدة� ،إىل حيث تدعو احلاجة » ...
 -٥االنت�شار يف العامل
تعدّ الرهبنة حالياً  623راهبة من  19جن�سية .تنت�رش الرهبنة يف القارات اخلم�س
يف العامل ،وتعمل من خالل  120م� ّؤ�س�سة .وانت�شارها على ال�شكل التايل:
قارة �أفريقيا  :غانا  -توغو  -اجلزائر  -نيجرييا  -النيجر � -ساحل العاج -
جمهورية م�رص العربية  -ت�شاد  -ليبرييا  -افريقيا الو�سطى  -بنني.
امريكا ال�شمالية :كندا.
امريكا اجلنوبية  :االرجنتني.
قارة اوروبا � :إيطاليا  -فرن�سا  -ايرلندا.
قارة �آ�سيا  :لبنان.

راهبات �أوبازين  -فرن�سا
أ�س�س�ست هذه الأخوية الرهبانية يف كوريز التابعة ملنطقة اوبازين يف فرن�سا
ت� ّ
يف العام  .1965ب�أخوية من الراهبات امللكيات للروم امللكيني الكاثوليك التي
�سبق لها �أن ن�ش�أت يف املغرب منذ العام  1933ويف فل�سطني يف النا�رصة منذ
.1958
الدعوة اال�سا�سية لهذه االخوية الرهبانية كانت ال�شهادة املتوا�ضعة لالميان
امل�سيحي يف وجه اال�سالم .وهي �شهادة قائمة على ا�سا�س حمبة امل�سلمني
واحرتامهم .ت�ستخدم االخوية يف �صلواتها الليتورجية اللغة العربية قليال وذلك
بالطق�س البيزنطي.
يف اوبازين ع ّمقت االخوية انتماءها للتقليد الرهباين والليتورجي البيزنطي
بالعودة امل�ستمرة اىل امل�صادر االرثوذك�سية الفرن�سية وتكييفها مع املو�سيقى
البيزنطية.
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يف الكر�سي االنطاكي االرثوذك�سي

كتب الأب اليا�س مرق�ص�« :إن الكني�سة االنطاكية حتتاج لوجود رهبنة ،او ًال
قبل كل �شيء،ل َّأن فيها النه�ضة اال�صلية ،العميقة ،الكلية ،ذات االت�صال احلياتي
واجلماعي بالروح القد�س .و� َّأن الكر�سي االنطاكي �سيبقى ب َع َو ٍز اىل نه�ض ٍة روحي ٍة
أنا�س ُيك ّر�سون ذواتهم هلل تكري�ساً كلياً
وا�ستقام ٍة عميق ٍة �أمام اهلل� ،أىل ان ُيوجد فيه � ٌ
غري م�رشوط».
حاجات امل�ؤمنني
ل�سد
ِ
حتتاج الكني�سة االنطاكية �إىل عد ٍد كبري من الرهبان ّ
نق�ص كب ٌري يف الرهبان .فيقول البطريرك يوحنا العا�رش بهذا
الروحية� .إذ � َّإن هناك ٌ
«ولكن النق�ص يف الرهبان
اخل�صو�ص خالل زيارته دير �سيدة عربايا يف عكار:
َّ
حيوي �إذ
�أكرث من الكهنوت .والكني�سة بحاجة اىل كهن ٍة ورهبان .فدو ُر الأديار
ٌّ
هي واحات يلتجىء �إليها امل�ؤمن الغارق يف هموم احلياة املعا�رصة .فالرهبان
دورهم قيادي روحي.
بد�أت الرهبنة االنطاكية االرثوذك�سية منذ الع�صور القدمية ،وقد م َّرت بحروب
وقالقل زعزعت الوجود الرهباين .كما عرفت فرتات انتعا�ش يف �أزمنة ال�سالم،
وفرتات انحطاط خالل احلروب.
من هو عمي ُد الرهبنة االنطاكية وباعثها يف الع�رص احلديث؟
َي ْعترب الأب توما بيطار �أن الأب اليا�س مرق�ص هو عميد الرهبنة االنطاكية
ِدت الرهبنة انبعاثاً ب�سيطاً
وباعثها يف الع�رص احلديث .قبل الأب مرق�ص بقليل �شه ْ
وجددوا احلياة
حمدوداً �ضمن �أط ٍر مع ّينة .ف�أتى االب مرق�ص ومن بعده �آخرونّ ،
رهبانيات جديدة و�أديرةٌ جديدة،
الرهيانية و�أنع�شوها :ف ُرمِّ ت �أديار قدمية ،ون�ش�أت
ٌ
ُ�رشت املقاالت والكتب بالللغة العربية .فاغتنت املكتبة الروحية باللغة العربية.
ون ْ
هذه املقالة تطرح تاريخ الأديار االرثوذك�سية االنطاكية وانت�شارها وحالتها
احلالية ودورها يف املجتمع.
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 - 1دير ال�سيدة اال�شرفية
ه�ضبة اال�رشفية هي املكان الذي اختارته احلاجة كاترين كركبي لبناء الدير.
هي �إبنة نعمه جه�شان و�أمها مرمي .بد�أت حياتها الرهبانية يف حملة اخلندق
الغميق .بد�أت لوحدها ثم ق�صدتها بع�ض الفتيات الراغبات مب�شاركتها احلياة
�صي املثلث الرحمة املرتوبوليت غفرائيل �شاتيال الأخت كاترين راهبة
الرهبانيةّ .
قانونية ،وذلك عام .1898
املثلث الرحمة املرتوبوليت جرا�سيمو�س م� ّرسة و�شّ حها بالإ�سكيم املالئكي
ثاني ًة ،عام  .1902ويف يوم االربعاء ،من �أ�سبوع الف�صح يف الع�رشين من
ني�سان العام � ،1905أثناء زيارتها للأماكن املقد�سة ،ق ّلدها البطريرك االور�شليمي
داميانو�س الأول� ،صليب �إنكار الذات.
مع زوجته �سعدى �أبو الرو�س
عام � 1989أ�صيبت يد دميرتي غالم ب�شلل ،فلج�أ َ
غالم اىل احلاجة كاترين ،التي �ص ّلت على يده ،ودهنتها بزيت مقد�س ،و�س�ألت
دميرتي �أن ياتي َّ
كل يوم ليدهن ي َده حتى ت�شفى .ويف طريق العودة طلبت �سعدى
من زوجها� ،أن ينذر �أنَّه �إذا ُ�شفيت يده� ،أن يهتم ببناء دي ٍر للمتوحدة كاترين
مع زوجته يعمالن
وللعذارى معها .وهكذا كان فقد �شفيت يد دميرتي ،و�رشع َ
على ايفاء النذر.
ومنهن احلاجة �أفدوكيا جمدالين،
بد�أت املبتدئات َيف ِْد َن �إليها منذ عام .1912
ّ
�أول تلميذة لهذه الرهبنة واحلاجة ماري قربان .واختري ب�ستا ٌن يف �سفح اجلبل،
يبعد عن ال�ضو�ضاء واحلركة .وبعد ثالثة �أيام �رشع دميرتي غالم بحفر اال�سا�سات
بيده ،لبناء الكني�سة والدير .وزوجته �سعدى كانت تعمل اي�ضا يف البناء .وما لبث
�أن �شاع هذا اخلرب ،فاندفع ذوو الغرية والتقوى و�ساعدوا يف البناء واملال.
فكن َي ّ
ع�شن يف حملة اخلندق الغميق يف بيت
�أما الأم الرئي�سة واملبتدئاتَّ ،
أطلقت عليه ا�سم ( كوخ العذارى ال�ساهرات) .ويف عام
احلاجة كاترين ،التي � ْ
� ،1908أن�ش�أت االم الرئي�سة قانوناً رهبانياً �أ�سمته (قانون العذارى ال�ساهرات).
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يف  21اكتوبر من عام  ،1909يف عيد دخول ال�سيدة اىل الهكيلَّ ،مت تد�شني
وتكري�س الدير اجلديد والكني�سة ،برئا�سة املرتوبوليت جرا�سيمو�س م� ّرسة .و�أطلق
عليه �إ�سم دير دخول ال�سيدة.
يف غ�ضون احلرب العاملية االوىل ،انتقلت الأم كاترين �إىل االخدار ال�سماوية،
غل�س نهار الثالثاء ،يف  10مايو  .1915وتر�أ�س ال�صالة املرتوبوليت جرا�سيمو�س
فنت يف ق ٍرب جديدٍ مال�صق للدير.
م� ّرسة .و ُد ْ
الراهبات اللواتي تعاقنب على رئا�سة الدير:
 احلاجة كاترين كركبي .1915 - 1909 احلاجة ماري قربان 1929 - 1915 االخت افدوكيا جمدالين .1954 - 1929بعد وفاة الأم افدوكيا ،ع ّينت نائبتها احلاجة ن�سطا�س �أيوب رئي�س ًة بالوكالة
ملدة وجيزة .ثم ا�ستلمت احلاجة تقال عازار بالوكالة اي�ضا ،رئا�سة الدير ملدة �سنة
عي مبوجبه ،املرتوبوليت �إيليا �صليبا،
ون�صف ال�سنة .بعد ذلك �صدر مر�سو ٌم ّ
وكن يهتممن بتدبري �ش�ؤون الدير �سو ّية.
عدداً من الراهبات من دون �أم رئي�سةّ .
وكان يخدم الدير يف اثناء هذه املدة ،اخلوري �إيليا برباري ،الذي خلف اخلوري
ا�سبريدون م� ّرسة بعد وفاته عام َّ ،1974
فحل حمله اخلوري يوحنا عبد الكرمي،
الذي خدم الدير حتى عام  .1987ومن ّثم ت�س ّلم خدمة الدير والكني�سة ،املتقدم
يف الكهنة اليا�س فرح.
عي املرتوبوليت �إيليا �صليبي ،الأخت
يجدر الذكر �أنه يف عام ّ ،1964
ماريغو تب�رشاين ،رئي�س ًة للدير ،و�سارت على خُ طى الأم كاترين امل� ِّؤ�س�سة ،والأم
�أفدوكيا .حالياً الأم فوتني هي رئي�سة للدير.
 - 2دير القدي�سة كاترينا
يف عام ّ 1880مت ت� ّأ�سي�س دير ومدر�سة زهرة االح�سان يف الأ�رشفية .وقد ّمت
اخبيار هذا الإ�سم من اجلمعية اخلريية االرثوذك�سية ،التي � ّأ�س�ستها �إميلي �رس�سق،
والتي كان عملها يقوم على تربية الفتيات اليتيمات والفقريات ،على ال�سلوك
االجتماعي ومبادئ الإميان االرثوذك�سي.
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كانت الأخت مرمي جه�شان ،وراء فكرة ت�أ�سي�س املدر�سة .فبد�أت اجلمعية
حتول مع مرور الزمن� ،إىل مدر�س ٍة خا�ص ٍة للبنات ،ومن ثم �إىل
كميتم �صغ ٍريّ ،
ٍ
مدر�سة خمتلطة.
عام  1880ا�ست�أجرت االخت مرمي منزال وحو ّلته �إىل مدر�سة .ولكن مع
زيادة عدد التلميذاتّ ،قدم ٌّ
كل من املطران غفرائيل �شاتيال ،ومرتوبوليت بريوت
ني عليهما الدير واملدر�سة.
جرا�سيمو�س م� ّرسة ،قطعتني من الأر�ض بُ َ
ت�أ�س�س النظام الرهباين يف الدير بعد مرور  17عاما على تاريخ ت�أ�سي�س
املدر�سة .فبعد �أن واجهت الأخت مرمي عوائق �إدارية ،منعتها من �أن ت�صبح
رئي�س ًة للدير� ،سمح البطريرك مالتيو�س الدوماين ،بت�أ�سي�س دير زهرة االح�سان
عام .1897
ين�ص قانون الدير على قواعد خمتلفة:
ّ
 الأوىل تفيد ب�أنَّ الرهبنة تنتمي �إىل ن�ساء جمعية االح�سان الأرثوذك�سية،حتت رعاية القدي�سة كاترينا وحمايتها.
 اما القاعدتان الثانية والثالثة فتفيدان � َّأن املدر�سة هي ُ�سكن الراهبات.
مكان ِ
يخ�ص
و� َّأن الرهبنة تابعة لأبر�شية بريوت وخا�ضعة للمرتوبوليت يف ما ّ
ال�ش�ؤون الروحية والأمور املدر�سية التعلمية.
 - 3دير القدي�س جاورجيو�س � -سوق الغرب
عام � 1569إنتدب �أهايل �سوق الغرب �شخ�صني ،هما :عبداهلل حنا عطية
وابن عمه جري�س حمفوظ عطية ،ملقابلة مطران بريوت برثانيو�س ،وحمادثته
ب�ش�أن بناء كني�سة يف البلدة .فكان جواب املطران � َّأن ذلك يحتاج �إىل �إذنٍ خا�ص
من ال�سلطات العثمانية يف الق�سطنطينية .فز ّودهما بر�سال ٍة تو�صي ٍة �إىل البطريرك
امل�سكوين ،مل�ساعدتهما يف �أمر احل�صول على هذا االذن.
�سافر عبد اهلل عطية وجري�س حمفوظ اىل الق�سطنطينية يف �شهر ني�سان ،وقد
ا�ستغرق �سفرهما ثالثة �أ�شهر .كما ا�ستغرق ح�صولهما على االذن ثالثة �أ�شهر
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�أي�ضا ،عادا بعدها �إىل �سوق الغرب .ويف احلال بو�رش ببناء الكني�سة التي �أطلق
عليها ا�سم القدي�س جاورجيو�س .بعد ذلك �سِ َيم جري�س حمفوظ كاهناً لكني�سة
�سوق الغرب .وا�ستمرت خدمته اربعون عاما ،وخلفه ابنه مو�سى ،الذي خدم
الكني�سة خلم�سني عاما .ثم ابنه ن�رص اهلل من �سنة  1660اىل �سنة  .1695وحيث
ال�سن� ،أر�سل لهم املطران كاهنا من خارج البلدة ،تويف عام
�أن ابنه كان
َ
حديث ّ
 .1711بعده خدم الرعية اخلوري طانيو�س الربباري من حدث بريوت .ثم ابنه
�سعد عام  .1761وتواىل الكهنة بعد ذلك� ،إىل �أن �سيم اخلوري �أنطون عطية
كاهناً للكني�سة عام  1860وخلفه ابنه خليل.
�سنة � 1863أن�شات مدر�سة يف �سوق الغرب با�سم الثالثة اقمار ،وذلك يف
عهد املطران ايروثاو�س اليوناين .وقد نُقلت هذه املدر�سة اىل بريوت عام .1867
رقد املطران ايروثاو�س بالرب �سنة  ،1865و�أُلقيت مقاليد وكالة املطرانية �إىل
جتدد
االيكونومو�س �سابا عازار حتى عام  .1870خالل واليته ،ويف عام ّ 1866
البناء التابع للكني�سة و�أ�صبح ديراً.
عام ُ 1870ع ّي املطران غفرائيل �شاتيال مطرانا على بريوت .ويف عام 1871
كاهن �سوق الغرب ،وتواىل من بعده على رئا�سة الدير ،عدد من الرهبان.
تويف ُ
املتوحد جرا�سيمو�س قطيني ويف �سنة ُ 1882ع ّي الراهب اخلوري
ُع ّي اوال اخلوري ّ
ايليا من النا�رصة ،ثم خلفه عام  1890اخلوري نيقوالو�س فرح من ب�سكنتا .ويف
عام  1896تر�أ�س الدير االر�شمندريت جرمانو�س عبداهلل من �أنفه الكورة.
ُيذكر �أن املطران غفرائيل �شاتيال � ّأ�س�س عام � 1890إكلريكي ًة يف �سوق الغرب،
ِلت بعد ثالث �سنوات �إىل بريوت ،وكان رئي�سها ال�شما�س مكاريو�س �صليبا.
نُق ْ
عام  1907تر�أّ�س الدير االر�شمندريت جرا�سيمو�س فواز من بريوت ،وخلفه
االر�شمندريت ميخائيل ال�سيويف من دم�شق .يف  12كانون االول � 1928إنتقل
�إىل رحمته تعاىل يف دير �سوق الغرب ،املثلث الرحمة البطريرك غريغوريو�س
الرابع حداد .ويف � 2شباط ُ 1935ع ّي �أحد تالمذته االر�شمندريت دميرتيو�س
�شحاده من كو�سبا رئي�ساً لهذا الدير.
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�إنتقل االر�شمندريت �شحاده �إىل االخدار ال�سماوية عام  .1969ثم خلفه
االر�شمندريت جورج �صليبا من بتغرين ،ثم االر�شمندريت نقوال ال�شامي عام
 1973اىل عام .1983
�صفت احلرب يف عام  ،1983وتع ّر�ضت الكني�سة والدير والبلدة للدمار.
َع ْ
ويف عام � 1993سام املرتوبوليت اليا�س عودة ،اخلوري فيلبب �سعيد كاهنا.
ويف عام  2003و�ضع املرتوبوليت اليا�س عوده حجر اال�سا�س ،لإعادة بناء
املهدم ،وجعله مركزاً لل�شبيبة واخللوات الروحية .يذكر � َّأن الدير هو املقر
الدير ّ
ال�صيفي ملطرانية بريوت.
 - 4دير القدي�س جاورجيو�س  -دير احلرف (املنت االعلى)
ح�رض مر�سيل مرق�ص (االب اليا�س مرق�ص) �إىل دير احلرف يف كانون االول
من عام  ،1957بعدما �سبقه �إليه يف ت�رشين الثاين من العام نف�سه �شفيق من�صور
(املطران يوحنا) و�إيليا يعقوب من الالذقية.
يف غروب  28اب  1958ذكرى قطع ر�أ�س يوحنا املعمدان وبح�ضور املطرانني
ايليا كرم واليا�س معو�ض ،لب�س مر�سيل مرق�ص ثوب االبتداء ،وقد اتخذ مر�سيل
مرق�ص النبي �إيليا�س �شفيعاً له .ويف ربيع  1961ا�ستلم ابونا اليا�س رئا�سة الدير،
لتبد�أ بعدها نه�ض ٌة من نوع اخر.
ُدعي االر�شمندريت الروماين اندريه �سكرميا� ،إىل �إعطاء الرهبان الإر�شادات
حمجة روحية يق�صدها الآالف �سنويا .خلف
والتعاليم الروحية .ف�صار الدير
ّ
الأب �إليا�س مرق�ص على رئا�سة الدير الأب يو�سف عبد اهلل.
 - 5دير املالك ميخائيل  -ب�سكنتا النهر
� ّأ�س�س الرهبنة يف دير املالك ميخائيل االب �أفرام كرياكو�س (مطران طرلبل�س
والكوره حاليا) يف الثمانينات من القرن املا�ضي .املطران افرام كرياكو�س
مهند�س التحق بالبلمند حيث تخ ّرج عام  .1972ثم ت�س ّلم �إدارة معهد القدي�س
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يوحنا الدم�شقي عامي  1977و � .1978سيم �شما�ساً عام  ،1974وكاهنا عام
 .1978و�صار راهباً يف دير القدي�س بول�س االثو�سي ،ونال اال�سكيم الرهباين
يف جبل �آثو�س يف اليونان عام  1983وار�شمندربتاً عام  1991على يد املطران
جورج خ�رضّ � .أ�س�س الرهبنة عام � .1984أُنتخِ ب مطراناً على ابر�شية طرابل�س
خلفاً للمثلث الرحمة املطران اليا�س قربان عام  .2009وانتخب مكانه يوحنا
�شاهني على رئا�سة الدير.
تتميز الرهبنة بالنمط االثو�سي .الدير واحة روحي ًة ملن ي�سرت�شد به .تُقام
ال�صلوات بح�ضور امل�ؤمنني وابناء الرعية .
 - 6دير القدي�س افرام ال�سرياين  -ب�سكنتا النهر
ُ
من �أجل خلوة رهبان دير مار ميخائيل ب�سكنتا بعيداً عن الرعية� ،أن�شِ َئ دير
القدي�س افرام ال�رسياين على مقربة من دير املالك ميخائيل .ك ّر�ست كني�سة الدير
عام  2004وهي �صغرية احلجم  .والدير تابع لدير املالك ميخائيل روحيا.
 - 7ديرا القدي�س يوحنا املعمدان والقدي�س �سلوان االثو�سي  -دوما
ال نعرف بالتحديد تاريخ ت�أ�سي�س دير القدي�س يوحنا املعمدان� ،إال ان هند�سته
ّ
حتول مع مرور الوقت مركزا رهبانياً م�سيحيا.
تدل على انتمائه للع�رص الروماينّ .
يف عام  1911ت� ّأ�س�ست على يد رئي�س الدير با�سيليو�س العم ،مدر�سة داخلية
�ضمت بني  60و  199تلميذاً .وعملت ب�شكل متقطع حتى عام .1950
يف عام  ،1991جاء االب توما البيطار مع الأم مرمي ز ّكا ،حيث �أن�ش�آ عائلة
الثالوث القدو�س واتّبعا نظاماً رهبانياً .تعي�ش يف دير القدي�س يوحنا املعمدان
جمموعة من راهبات الثالوث القدو�س� .أما الرهبان فيعي�شون يف البيت القروي
القدمي ،الذي �أ�صبح دير القدي�س �سلوان الآثو�سي ،الواقع على تلة مقابلة لدير
مار يوحنا .يتوزّع عمل الراهبات والرهبان يف الدير بني ال�صالة والعمل.
 - 8دير �سيدة حماطورة
الرحالة �أنَّه يعود اىل القرن العا�رشَّ � .
إحتل االتراك الدير واملنازل
ّ
رجح �أحد ّ
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املحيطة به وذبحوا خم�سني راهباً .وخالل احلكم العثماين ق�صف الدير ونهبت
كنوزه .وب�سبب الزلزال الذي تعر�ضت له املنطقة عام  1917زعزع الدير ،ود ّمر
جناحان منه .وبات غري �صالح لل�سكن� ،إىل �أن ّقدم بع�ض املح�سنني عام 1950
املال لرتميمه .بداية الت�سعينات فتح الدير امام الزوار ،بوجود راهب ومبتدئ
يف الدير اىل �أن جاء عام  1995حني جاء االب بندالميون فرح .فانتع�ش الدير
بوجود احلياة الرهبانية واالر�شاد حتى بعد وفات االب بندالميون.
 - 9دير القدي�س جاورجيو�س يقع الدير اعلى دير �سيدة حماطورة قرب
قرية كرم �سده.
 - 10دير �سيدة الناطور
يقع يف لبنان حمافظة ال�شمال �شمال بلدة �أنفه على البحر االبي�ض املتو�سط.
يعود بناء هذا الدير اىل القرن ال�ساد�س�ُ .س ّمي هذا الدير بح�سب االر�شمندريت
قي�س �صادق على �إ�سم الكهف ،الذي يف �أ�سفله �شبه املغمور مبياه البحر� ،أي
كهف الناطور .كان مبثابة برج بحري ي�ساند قلعة البلمند القريبة .
وتقول وثيقة فرن�سية انه ُجدِّ د عام  1115على يد الرهبان ال�سي�سرت�سيان،
وحفل باحلياة الرهبانية التي ظلت على عهد ال�صليبيني .وبعد رحيلهم و�سقوط
طرابل�س يف يد املن�صور قالوون � ،1289أ�صبح هذا الدير بح�سب الوثيقة يخ�ص
االرثوذك�س.
بعد ت�سلم االرثوذك�س ا�ستمرت فيه احلياة الرهبانية النه مل يتعر�ض للتخريب
على غرار دير البلمند.
خالل احلرب االوىل ته َّدم الق�سم الغربي من الدير عندما �ص َّبت باخرة حربية
حممها ،معتربة �أنه قلعة لالتراك� .سكنته ل�سنوات احلاجة كاترين حتى وفاتها اىل
عي املرتوبوليت افرام ،اال�شمندريت برثانيو�س رئي�ساً لهذا الدير.
�أن ّ
 - 11دير �سيدة النورية  -حامات
املتوحد عبد امل�سيح
تا�س�س الدير القدمي يف منت�صف القرن ال�ساد�س على يد ّ
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من بلدة انفة .والراهب يوحنا بن ك�سانوفون �إبن �أحد وجهاء اليونان ،الذي جنا
من الغرق امام �شاطئ الدير.
يف ثمانينيات القرن التا�سع ع�رش� ،أعيد بناء الدير من قبل املطران غفرائيل
�شاتيال.
يخدم يف الدير حالياً االر�شمندريت جورج �صافيتي وبع�ض الراهبات.وهو
خم�ص�ص لالجتماعات الدينية واملخيمات ال�صيفية واحلجاج.
ّ
 - 12دير مار �سمعان  -حامات
يقع بالقرب من دير �سيدة النورية .وقد ّمت �إن�شا�ؤه قبيل العام  2012بقليل.
ت�سكنه راهبات.
 - 13دير �سيدة البلمند
�سكن رهبان ال�سي�سرتيون البلمند بني القرنني الثاين ع�رش والثالث ع�رش.
ورحلوا مع ان�سحاب ال�صليبيني .فوقع الدير يف الن�سيان واالهمال حتى �سنة
 ،1603حينما ق ّررت ال�سلطات العثمانية وهبه اىل البطريركية االرثوذك�سية التي
ا�ستعملته ديرا بطريركياً.
 - 14دير مار اليا�س � -شويا
ني الدير يف عام  1612على قطعة ار�ض ميلكها الكاهن بطر�س الكلنك،
بُ َ
الذي ت ّربع اي�ضاً باالرا�ضي الديرية اجلديدة يف �أبو ميزان والزغرين .وثمة دليل
هند�سي جديد على �أن تاريخ ت�أ�سي�س هذا الدير يعود �إىل عهد قدمي ،بحيث
ت� ّأ�س�س يف القبو ،الذي يحتوي على �ست �صوامع ،يت�صل بع�ضها ببع�ض ،عرب
�أبواب �صغرية .وعلى غرفتني �أكرب حجماً ،كانتا ت�شكالن على االرجح كني�سة
ذات جناحني.
تاريح الدير احلديث بد�أ يف العام � .1760أعاد بناءه �أحد �أعيان بريوت،
يون�س نقوال اجلبيلي ورئي�س الدير �صفرونيو�س ال�صيقلي ،على اثر زلزال قوي.
�شهد الدير ازدهارا َملحوظاً يف اواخر القرن الثامن ع�رش وطوال القرن التا�سع
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ع�رش .ويدل على ازدهاره بناء املزيد من ال�صوامع يف العام .1841
� ّأ�س�س الدير مدر�سة يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش ،د ّر�س فيها
ا�ساتذة م�شهورون .وان�ش�أ الحقا مدار�س ابتدائية يف القناية وابو ميزان لأطفال
متعهدي االرا�ضي املحليني .وكان القنا�صل الرو�س يقدمون املنح املدر�سية.
�إ�ضافة اىل دعم امل�ست�رشقني والدبلوما�سيني .كما قدم رهبان رو�س اىل الدير
عندما عاد البطريرك غريغوريو�س الرابع حداد من رو�سيا العام  .1910وبقوا فيه
ما يقارب خم�س �سنوات .اىل ان �أُجربوا على الرحيل عندما �أعلنت تركيا احلرب
على رو�سيا عام .1915
خالل الن�صف الأول من القرن الع�رشين ا�ستمرت مدر�سة الدير با�ستقبال
التالميذ وتعليمهم ،وقد ا ّمت بع�ض اال�ساقفة درا�ستهم االبتدائية هناك ،قبل االنتقال
اىل البلمند ،ملتابعة حت�صيلهم العلمي .ويف احلرب عام  1975ت� ّرضر الدير بفعل
الق�صف ،ف� ُّرشع برتميم ما ُهدِ م وا�ستمرت هذه العملية حتى العام .1996
ُيذكر َّان الدير هو املقر ال�صيفي للبطريرك .رئي�س الدير حالياً هو اال�سقف
ق�سطنطني كيال.
 - 15دير ال�شفيعة احلارة  -بدبا الكوره
غادر االب كا�سيانو�س الرعية عام  1990وتوجه اىل دير �ستافرونيكيتا يف
جبل اثو�س .حيث التقى االب بايي�سيو�س االثو�سي الذي ن�صحه باتباع حياة
رهبانية ت ّن�ص على عي�ش الرهبان معاً يف الدير .عاد االب كا�سيانو�س �إىل بدبا يف
�أول ايلول  1992وبا�رش �أعمال بناء الدير ،التي ا�ستمرت عامني .ويف  13كانون
االول عام  2000ك ّر�ست كني�سة الدير لرقاد ال�سيدة ولعيد ال�صعود.
 - 16دير مار يعقوب  -دده
حمج الت�أمل وال�صالة والعمل فيه .يوجد فيه م�شاغل ور�سم االيقونات
هو ّ
واخلياطة والتطريز وكل ما يتعلق بحاجات الكنائ�س.ال يوجد يف الدير م�ستندات
�أو وثائق او خمطوطات ميكن من خاللهما معرفة تاريخ ون�شوء الدير ب�شكل دقيق،
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ب�سبب تعر�ض الدير للحرائق ،التي �أتلفت الكثري من االيقونات واملخطوطات.
يف عام  1620كان يعي�ش يف الدير رئي�سه زكريا القرب�صي ،الذي ع ّينه
البطريرك اغناطيو�س الثالث  1634 - 1619مع خم�سة رهبان كما �أورد م�ؤرخ
الكر�سي االنطاكي �أ�سد ر�ستم قي كتابه كني�سة مدينة اهلل العظمى .انه اثناء جولة
البطريرك الزعيم ّقد�س عام  1648يف عيد دخول ال�سيدة اىل الهيكل.
 - 17دير ال�سيدة  -بكفتني
ُ�ش ّيد هذا الدير على مغارة �أ�سوة بكثري من االديرة التي اتخذها الرهبان منا�سك
لهم .ويف املراحل الالحقة مت تطور بنائه تدريجياً ف�أ�ضيفت اليه طبقات وقاليات.
هذا الدير احت�ضن مدر�سة بكفتني الوطنية االرثوذك�سية عام � 1881شهد الدير
بداية الت�سعينات ح�ضوراً رهبانياً .وما زال اىل الآن ي�شهد حركة رهبانية روحية.
 - 18ديرا ال�سيدة القدي�سني �سرجيو�س وباخو�س  -كفتون
يعود بناء الدير اىل القرن احلادي ع�رش� .سكنه بني القرنني اخلام�س وال�ساد�س
الرهبان� .أمام مدخل دير ال�سيدة يجد الزائر دير القدي�س �رسجيو�س وباخو�س.
ُر َّمم حديثاً على عهد املطران جورج خ�رض .يقطن الدير الراهب حزقييل و�أ�شعيا
ودانيال والراهب ي�شوع ورفيقه �إيليا والراهب داود واثنان وثالثون راهباً اخرون.
بعد مدة من االهمال ،قطنته يف عام  1977الراهبات ،فا�ستلمنه خالياً كونه
تعر�ض عام  1970لل�رسقة ،وعمد جمهولون �إىل �إحراق الكتب واملخطوطات.
كانت االم انطونينا رئي�سة على هذا الدير اىل ان توفيت ،فجاءت االم لو�سيا
فا�ستلمت رئا�سة الدير.
 - 19دير ماريوحنا املعمدان  -انفه
كان يعي�ش يف هذا الدير عام  1920رئي�سه االب جرمانو�س عبداهلل تادرو�س
من بلدة انفه .ويف العام  1974بدا اعمال املرحلة االوىل من قبل اهايل و�شباب
البلدة الغيورين .بدات املرحلة الثانية يف الرتميمات العام  2005واملرحلة الثالثة
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العام  2006على عهد املثلث الرحمة املطران اليا�س قربان.
يف العام  2010عني املطران افرام كرياكو�س االم تقال عو�ض رئي�سة للدير
وبدات املرحلة من الرتميم .واالن بدا العمل على بناء جديد هو بيت القدي�سة
الي�صابات للراهبات .فتعود احلياة الرهبانية اىل هذا الدير من جديد.
ي�ستفطب الدير العديد من الزوار من خمتلف االماكن وخا�صة يف عيد الدير
يف  7متوز حيث تقام ال�سهرات وال�صلوات.
 - 20دير مار مرت -كو�سبا ال�سياحة الدينية فيه مزدهرة على مدار ال�سنة.
 - 21دير مار جرج�س  -اميون الكفر بُني الدير على �أنقا�ض معبد روماين.
ال�سياحة الدينية فيه مزدهرة على مدار ال�سنة.
 - 22دير �سيدة عربايا  -بينو عكار
يعود تاريخ بناء الدير اىل القرون الو�سطى .اعيد بناء الدير فد�شّ نه املطران
با�سيليو�س من�صور يف عام �ُ .2012س ّمي الدير على ا�سم رقاد ال�سيدة .وهو �أول
دير �أرثوذك�سي رهباين يبنى يف منطقة عكار على انقا�ض دير قدمي.
 - 23دير القدي�س ماما  -دير ميما�س (جنوب لبنان)
�إثر اعجوبة ملار ماما العام  1404بد�أ بناء الدير بعد موافقة البطريرك
االور�شليمي ثاوفيلو�س الثاين .يف �أول مرحلة �سكنته الراهبات .ويف مرحلة
الحقة �سكنه الن�ساك حيث ُعرف منهم يعقوب ابو رزق� .سكنه من عام 1884
حتى العام  1904ال�شما�س ميخائيل فان�رصف اىل حت�سني ممتلكاته وال�شما�س
اليا�س اداده عام  1910الذي �ش ّيد بع�ض الغرف.
عام  2006تع ّر�ض الدير للخراب ور ّمم جمددا .حالياً ي�ستعمل لل�صلوات
واملنا�سبات الدينية.
 - 24دير ميالد والدة االله  -تلة ال�صليب قو�سايا (ق�ضاء زحلة)
بربكة �صاحب ال�سيادة املطران انطونيو�س ال�صوريّ ،مت و�ضع حجر اال�سا�س
يف  22ت�رشين الثاين  .2016وتكري�س الدير يف  7ايلول  .2018ي�ضم الدير كابيال
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على ا�سم القدي�س يوحنا احلبيب .يذكر ان املطران انطونيو�س كان رئي�سا لدير
بكفتني قبل انتخابه مطرانا على ابر�شية زحله.
 - 25دير النبي ايليا  -نيحا ق�ضاء زحلة ( قيد االن�شاء)
مت و�ضع حجر اال�سا�س بربكة وح�ضور املثلث الرحمة املطران ا�سبرييدون
خوري ،وبدا العمل يف الدير عام .2013

�سوريا

�صيدنايا البطريركي
 - ١رهبانية دير �س ّيدة
ّ
الرحالة الرو�س معلومات �أكرث عن تاريخ �صيدنايا .فريد لديهم � ّأن
ّ
يقدم ّ
ين ّ
املبكر تركوا الدير و�سكنته الراهبات فقط ب�سبب
الرهبان يف العهد العثما ّ
وجه البطريرك
ال�رضائب القا�سية التي فر�ضتها ال�سلطات .ففي العام ّ ،1506
يواكيم ابن جمعة كتابًا �إىل قي�رص الرو�س ّيا �إيفان الرابع الرهيب ،طال ًبا منه
م�ساعدة دير �صيدنايا .وبعد ثالثني �سنة �أتى راهب �إىل الدير و�أح�رض معه مائة
وع�رشين قطعة من الذهب ،هد ّية من القي�رص �إىل الراهبات ال�س ّتني يف �صيدنايا.
وتذكر وثائق الوقف التي ُد ّونت يف بدء القرن ال�سابع ع�رش ا�سم ال ّأم الرئي�سة
مرتا ،ابنة حاجي �سعد .ويف العام ّ ،1636رم �صيدنايا من دون طلب الإذن من
ف�سجن رئي�سه الأب مو�سى ّ
وعذب و�أُرغم على دفع غرامة
ال�سلطات الرتك ّيةُ ،
كبرية .يف العام  ،1656زار بطريرك �أنطاكية مكاريو�س الزعيم مو�سكو وتلقّى
القدي�س
تن�ص على منح احلماية الرو�س ّية للأديار التاليةّ :
خا�صة من القي�رص ّ
ر�سائل ّ
جاورجيو�س  -احلمرياء ،البلمند ،و�صيدنايا.
ويف العام  ،1708بلغ عدد الراهبات يف الدير �أربعني راهبة مع رئي�س وخم�سة
ع�رش راه ًبا .وكان رئي�س الدير والرهبان مي�ضون الليل يف القرية ويعملون يف
الدير وي�ص ّلون فيه خالل النهار.
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يف العام  ،1762بعد ثالث �سنوات على حدوث زلزال عنيف� ،أطاح بالكثري
ين
خا�ص من املفتي العثما ّ
من الكنائ�س واجلوامع يف دم�شق� ،أعيد بناء الدير ب�إذن ّ
يف دم�شق ال�شيخ علي املرادي ،بف�ضل ت ّربعات ّقدمها �أعيان دم�شق .وقد �أعيد
بنا�ؤه وفق ّ
ي�ضم ثمانني �صومعة .وكان للكني�سة �أربعة مذابح
ثالثي بحيث ّ
خمطط ّ
خم�ص�ص لليعاقبة (ال�رسيان الأرثوذك�س) ،الذين كانوا يق�صدون الدير
�أحدها ّ
رئي�سا لدير
لتكرمي �إيقونة العذراء .ويف العام ُ ،1768ع ّي امل�ؤ ّرخ ميخائيل الربيك ً
�صيدنايا.
الرحالة الذي زار دم�شق ،يف العام � ،1825أنّه قبل �سنتني فقط
يخب �أحد ّ
ّ
ين
جنا الدير ب�أعجوبة من الدمار الذي كاد يلحق به� ،إثر �إعالن اال�ستقالل اليونا ّ
الرو�سي �أو�سبن�سكي �أنّه �شاهد
يف العام  .1821ويف العام  1840يروي القن�صل
ّ
ت�صب ك ّلها يف
يف الدير ثمانٍ وثالثني راهبة ،وي�شري �إىل � ّأن عائدات الدير
ّ
�صندوق البطريرك ّية .ويف تلك احلقبة كان عدد من الأديار ال�صغرية املجاورة تاب ًعا
والقدي�س توما
والقدي�س جاورجيو�س ّ
القدي�سة بربارة ّ
لدير �س ّيدة �صيدنايا كدير ّ
والقدي�س خري�ستوفور�س.
ّ
ويف بدء القرن التا�سع ع�رش ،احرتق جزء كبري من املخطوطات ال�رسيان ّية
حد
التي كانت حمفوظة يف الدير .وكمنت ن ّية مفتعلي هذه احلادثة يف و�ضع ّ
ال ّدعاءات اليعاقبة املتع ّلقة مبلك ّية الدير ،وحمو ذكرى اللغة ال�رسيان ّية التي كانت
الرحالة �أمثال
ما تزال تُ�سمع يف �صيدنايا يف القرن الثامن ع�رش ،والتي يخرب عنها ّ
براون ،وريرت ،وفولني.
لطاملا ك ّر�ست راهبات �صيدنايا �أنف�سهن للعمل ال�شاقّ  .ففي القرنني الثامن ع�رش
فالرحالة الأ�سقف
والتا�سع ع�رش ّ
كن يعملن يف زراعة التوت و�صناعة احلريرّ .
ي�سجل � ّأن ال ّأم الرئي�سة �أرته يديها اخل�شنتني
بوكوك من القرن الثامن ع�رش ّ
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�ضم عد ًدا كب ًريا من
والقا�سيتني .وب�شكل ّ
عام ،من املعروف � ّأن �صيدنايا لطاملا ّ
الرهبان .ففي العام �ُ 1384س ّجل ثالثة وع�رشون راه ًبا ،ويف العام � 1598أربعة
الرحالة يف العام  1735حواىل الأربعني راه ًبا� .أ ّما بوكوك
وع�رشون .ويح�صي ّ
الذي زار الدير ،يف وقت قريب من تلك الفرتة ،فيذكر � ّأن عدد الراهبات يف
إنكليزي ج .ل.
والرحالة ال
ّ
الدير يبلغ الع�رشين وير� ّ
أ�سهن راهبان .وي�شري الكاهن ّ
ورئي�سا واحدًا ،والعدد
ي�ضم �أربعني راه ًبا
ً
بوتر ،يف العام � ،1852إىل � ّأن الدير ّ
حاليا ثماين وثالثني راهبة.
ذاته يرد يف �سجالت العام  ،]10[1930وي�ضم الدير ًّ
ي�ضم اليوم حواىل �أربعني فتاة ،تديره خم�س
كما � ّأن يف الدير ميت ًما للفتياتّ ،
راهبات ورئي�سته الأخت فربونيا .يف العام ّ � ،1948أ�س�ست ال ّأم الرئي�سة ،مار ّيا
وكونت رهبنة تت�أ ّلف من
ح�سون املعلوف من املحيدثة-لبنان ،مدر�سة للراهبات ّ
ّ
تقدم �شهادة
فتيات امليتم ،وقد اعرتف باملدر�سة
ر�سميا يف العام  ،1950وهي ّ
ًّ
م�صدقة من البطريرك ّية الأنطاك ّية.
علم ّية ّ
منذ الع�صور الو�سطى ،ارتدت الراهبات ثوبًا من ال�صوف والقطن ُيربط عند
جلدي عري�ضّ .
مدة
اخل�رص بحزام
ولكل راهبة �صومعتها التي تقيم فيها طوال ّ
ّ
�إقامتها يف الدير وهي م�س�ؤولة عن ت�أثيثها و�صيانتها واالعتناء بها .وعاد ًة يلحق بها
مطبخ �صغري وحمام.
ت�ؤ ّدي الراهبات �صالة ال�صباح وامل�ساء عندما ُيقرع جر�س كني�سة ال�س ّيدة،
وخالل فرتات ال�صوم ت�ؤ ّدى هذه ال�صلوات �أربع م ّرات يف اليوم .يف العادة،
طعامهن
يف�ضلن تناول
ولكن
تتناول الراهبات
بع�ضهن ّ
ّ
ّ
طعامهن جمتمعاتّ ،
ّ
�صوامعهن .خالل النهار ت�ؤ ّدي الراهبات
لهن يف
ّ
فيتم تقدمي الطعام ّ
منفردات ّ
ّ
منهن وظيفتها كاحلياكة
واجباتهن الدين ّية ويقمن بالأعمال املختلفة؛
فلكل ّ
ّ
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عملهن
لكن
والتطريز و�صناعة الأدوات والتذكارات ال�صغرية ّ
ّ
املخ�ص�صة للبيعّ .
يرت ّكز اليوم حول ترميم الإيقونات وهو حقل متنام با�ستمرار .بالإ�ضافة �إىل
متخ�ص�صات بخياطة الثياب الكهنوت ّية� .أ ّما الراهبات
ذلك ث ّمة خم�س راهبات
ّ
باحلجاج والز ّوار الكرث ،في�ستقبل الدير يف ال�صيف
الأخريات فيتو ّلني االهتمام ّ
و�أ ّيام الأعياد ما يقارب ثالثمائة وخم�سني �شخ�صاً.
البطريركي � -صيدنايا
 - ٢دير ال�شريوبيم
ّ
مل تكن ث ّمة حياة رهبان ّية يف دير ال�شاروبيم قبل العام  .2003ففي العام
القدي�س جاورجيو�س �صيدنايا ورعاية رئي�سه الأب
املذكور ،وحتت و�صاية دير ّ
يوح ّنا الت ّلي ،قدِ م �أربعة مبتدئني �إىل الدير يرئ�سهم الأخ نكتاريو�س دحدل .وهم
القدي�س جاورجيو�س،
الآن يعملون� ،إىل جانب الرهبان ال�سبعة املقيمني يف دير ّ
حتول دير ال�شاروبيم
على �إعادة بناء الدير .ويف فرتة ال تتجاوز عقدً ا من الزمنّ ،
مهم ،ي�ستقطب �أعدا ًدا كبرية من ال�شباب املتوافدين �إليه من �أنحاء
ديني ّ
�إىل مركز ّ
�سورية كافّة ،وي�ستقبل خم ّيماتهم ال�صيف ّية.
جدا.
 ال نعرف كيف ن�ش�أ هذا الدير ،ولكن من امل�ؤ ّكد �أنّه يرقى �إىل ع�رص قدمي ًّ
�إذ ُعرث بني �أنقا�ضه على بقايا من الع�صور اجلاهل ّية املت�أخّ رة؛ ويروي التقليد املح ّل ّي
� ّأن الدير ت� ّأ�س�س يف القرن اخلام�س .على الت ّلة املجاورة ،عدد من الكهوف يدخل
ظن �أنّها تعود �إىل حقبة ما قبل التاريخ ،ولك ّنها على
�إليها بوا�سطة الأدراج .و ُي ّ
الأرجح ا�س ُتعملت كمخب�أ ومكان خلوة للم�سيح ّيني الأوائل .وكما يف حالة دير
القدي�س جاورجيو�س احلمرياء يف �سورية ،ودي َري ح َمطورة وكفتون يف لبنان،
ّ
ف� ّإن وجود عدد كبري من الرهبان يف هذه الكهوف هو الذي �أ ّدى �إىل ت�أ�سي�س
الدير.
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 - ٣دير رقاد ال�سيدة يف بلمانا
ت�أ�س�س دير رقاد ال�سيدة بلمانا يف طرطو�س ال�سورية  ،يف عام  1986برعاية
املطران يوحنا من�صور  ،ورئي�سة الدير الأم مكرينا  ،والأب يوحنا العا�رش ،
الأب الروحي للدير  ،التابع لأبر�شية الالذقية للروم االرثوذك�س ب�سوريا  .ومتتاز
هذه املنطقة بالهدوء والبعد عن ال�سكن  ،وتوفر املياه واملناخ الرائع  .وعلى تلة
مرتفعة ،يقع « دير ال�سيدة»  ،وهو من �أ�شهر �أديرة �سوريا وعلى م�ستوى العامل،
وقد زاع �صيته يف كل �أنحاء العامل  .الدير يتبع النظام الن�سكي يف العبادة ،
وهو خم�ص�ص للراهبات ترت�أ�سه الأم الراهبة مكرينا  ،وي�ضم الدير كني�سة �صغرية
�صممت على �شكل �صليب مزينة بر�سومات جدارية وايقونات عجائبية مقد�سة ،
وقالىل للراهبات  ،ومبنى ال�ستقبال الزوار .
يعتمدون راهبات الدير على زراعة الليمون والعنب والكيوي والزيتون
كم�صدر �أ�سا�سي للعي�ش  ،ويزرعون زهرة القنديل ودموع العذراء  ،والدير
يقدم الكثري من اخلدمات للجميع دون ا�ستثناء ديني �أو مذهبي � .أي�ضا يوجد
ذخائر لكثري من القدي�سني منهم القدي�س بندالميون الطبيب ال�شايف والقدي�س
بروكوبيو�س والقدي�سة برا�سكيفي وغريهم كرث  ،وي�ستقبل الدير جميع من
يرغب باخللوة الروحية وم�شاركة الراهبات حياة ال�رشكة املقد�سة والعمل والقيام
بال�صلوات �أو لل�شعور بالراحة ون�سيان العامل اخلارجي و�ضو�ضائه .
 - ٤دير مار جرج�س  -احلمرياء تل كلخ
ميتد تاريخيا اىل الع�صور امل�سيحية القدمية من القرن الرابع اىل القرن ال�ساد�س.
يف الع�رص العثماين يزداد التاريخ و�ضوحا وتكرث امل�صادر التي تتحدث عن الدير
يف القرننب الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش.
عام  1850بدا الدير ي�شهد منوا ً �رسيعاً من حبث عدد الرهبان واملمتلكات
وبلغ ذروته يف عهد االر�شمندريت جرا�سيمو�س اليوناين بني عام  1870و.1900
عندما عاد الدير ي�ضم ثمانني راهبا وعلمانيا.
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يف الن�صف االول من القرن الع�رشين عرف انحطاطا ال�سباب عدة .اما االن
فيعرف نه�ضة روحية كبرية.
 - ٥دير التجلي  -كفرام (حم�ص)
يف الثاين من �شباط عام  ،1981و�ضع املطران �ألك�سي حجر الأ�سا�س ايذانا
ببدء عمليات ترميمم الدير و�سماه فيما بعد دير التجلي االلهي.
تن�سك قدميا يف هذه
يعود املقام املوجود يف هذا الدير اىل راهب قدي�س ّ
املنطقة واملعروف عند البع�ض بال�سائح .اليوم تقام فيه ال�صلوات واالحتفاالت
وال �سيما يف اخلام�س من اب من كل عام.
يوجد يف املنطقة العديد من االديرة منها دير ال�صليب ،دير الفردو�س ،دير
ماما ،دير مار �ضومط ،دير مارجرج�س ،دير مار اليان احلم�صي.
 - ٦دير مار اليا�س الريح يقع بني طرطو�س و�صافيتا ووادي الن�صارى.
بني هذا الدير على انقا�ض دير قدمي عام  .1860يعود تاريخ الدير للقرن
ال�ساد�س.
 - ٧دير ر�ؤية القدي�س بول�س  -كوكب
بُني هذا الدير عام  1962على بعد  18كيلومرتا من دم�شق .على انقا�ض دير
قدمي ،يعود اىل القرون امل�سيحية االوىل.

يف االغرتاب

 - ١دير القيامة  -فرن�سا اخوية القيامة
ت�أ�س�س�س هذا الدير بداية يف كوريز التابعة ملنطقة اوبازين يف فرن�سا يف العام
 .1965ب�أخوية من الراهبات امللكيات للروم امللكيني الكاثوليك التي �سبق لها �أن
ن�ش�أت يف املغرب منذ العام  1933ويف فل�سطني يف النا�رصة منذ .1958
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الدعوة اال�سا�سية لهذه االخوية الرهبانية كانت ال�شهادة املتوا�ضعة لالميان
امل�سيحي يف وجه اال�سالم .وهي �شهادة قائمة على ا�سا�س حمبة امل�سلمني
واحرتامهم .ت�ستخدم االخوية يف �صلواتها الليتورجية الغة العربية قليال وذلك
بالطق�س البيزنطي.
يف اوبازين ع ّمقت االخوية انتماءها للتقليد الرهباين والليتورجي البيزنطي
بالعودة امل�ستمرة اىل امل�صادر االرثوذك�سية الفرن�سية وتكييفها مع املو�سيقى
البيزنطية.
من اجل ان تبقى االخوية متم�سكة بالرتاث االرثوذك�سي الذي ّ
غذاها ،ولكي
حتافظ على عالقاتها مع العامل العربي ،دخلت عام  1989يف كني�سة انطاكية للروم
االرثوذك�س .هجرت منطقة اوبازين لت�ستقر يف كاركا�سون حيث توجد حاليا.
الن�شاطات احلالية الطبخ والغ�سيل والعناية باحلديقة وكذلك العناية بالراهبات
املتقدمات يف ال�سن ور�سم االيقونات وتنفيذ ر�سوم جدارية وترجمة الن�صو�ص
الليتورجية اىل اللغة الفرن�سية وتكييفها مع املو�سيقى البيزنطية وا�ستقبال
ال�ضيوف .يخدم الدير كاهنان و�شما�س.

مالحظة
ذكرنا هنا الئحة باديار الكر�سي البطريركي االنطاكي االرثوذك�سي يف لبنان.
نحب �أن ن�شري �إىل �أن هناك �أدياراً كثرية ،عند كل الرهبانيات الرجالية
والن�سائية ،من كل الطوائف .لكننا مل ن�ضع فيها لوائح .وهي �أماكن �إ�شعاع
روحي ،وليرتجي ،ورعوي واجتماعي وثقايف ،وزراعي واقت�صادي...
مقد�سة يرتادوها امل�ؤمنون ال �سيما يف
ن�شكر اهلل على وجودها ،وهي امكنة ّ
ذكرى �أعياد �شفعائها...

اجلماعات الرهبانية
يف
الأرا�ضي املقد�سة

( فل�سطني � -إ�سرائيل  -الأردن  -قرب�ص)

جمعية
راهبات املخل�ص (الأملانيات)

منذ اخلم�سينات ،كان املث ّلث الرحمة البطريرك مك�سيمو�س الرابع ال�صائغ،
واملطران جاورجیو�س حكیم ،پرتددان اىل دير راهبات املخل�ص الأم يف روما.
و�رسعان ما ن�شات �صداق ٌة متين ٌة بني الراهبات وبني احلربين اجلليلني ،و كانت
�آنذاك الرئي�سية العامة الأم �أوليفيا هذيل ،التي زرعت يف قلبنا نحن الراهبات
اهتماماً كبريا بكني�سة الروم امللكيني الكاثوليك ،ومبختلف الطقو�س ال�رشقية
و�أهمية التعاون فيما بينها .وهذا كان امر�أ مو�ضوع نقا�ش و�إ�شكال �آنذاك.
وعب احلربان اجلليالن البطريرك واملطران ،عن رغبتهما ب�أن تعمل راهبات
َّ
املخل�ص يف �أبر�شيتهما يف الأر�ض املقد�سة ،يف بطريركية القد�س ،ويف �أبر�شية
اجلليل.
توجه املطران جاورجيو�س حكیم (البطريرك مك�سيمو�س اخلام�س
وما ع ّتم ان ّ
حكيم) بالدعوة الر�سمية �إىل الراهبات لي�أتني �إىل النا�رصة ،الدارة ميتم �صغري
فيها.
وجه املطران ابو�سعدی دعوة مماثلة اىل الراهبات ،لكي ي�ستل ّم َن االدارة
كما ّ
الداخلية يف االكلرييكية ال�صغرى امل�ؤ�س�سة حديثا يف بيت �ساحور عام .۱۹۵۸
وعينت الراهبتان يودیتا و برناديت للنا�رصة ،والراهبتان �أوديليا وتريزيا،
وتوجهت الراهبات باملركب من مدينه
ترافقهن املدبرة العامة الراهبة �أرملنداّ .
برنديزي االيطالية عام  .1958فريق اىل حيفا ،وفريق اىل بريوت ،لكي ي�صل
اليهن عام  ۱۹۵۹الراهبة كالرا
بطريق الرب عرب �سوريا اىل بيت �ساحور وان�ضمت َّ
(�أو �سابقا زيتا) ،ويف بيت �ساحور تتلمذت الراهبات للرهبان الآباء املخل�صيني
بتعلم الطق�س ال�رشقي ،وكان الرئي�س �آنذاك املرحوم الأب جوزيف داغر ،خری
مر�شدٍ لنا يف تع ّلم اللغة العربية والطقو�س ،ويف التغ ّلب على ال�صعاب الكثرية
يف املرحلة الأوىل.
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وجدنا ذواتِنا يف النا�رصة ويف بيت �ساحور امام فقر مدقع ويف ظروف
معي�شية �صعبة ،ولكن �شعرنا حا ًال �أننا يف بيتنا ،ومل يكن من االمور امل�س ّلم بها
�أن نتبع كراهبات من ا�صل التيني الطق�س ال�رشقي ،ال بل كان اختيارنا للطق�س
م�ستهجن لدى باقي الراهبات العامالت يف الأر�ض املقد�سة،
البيزنطي امر
ً
هن ي ْت ْبع َن الطق�س الالتيني.
وك ّل َّ
ملخ�ص للأن�شطة الر�سولية (منذ عام )1958
�أخوات املخل�ص الإلهي ( - )Sorores Divini Salvatorisالأخوات
املخل�صيات � ،أتني �إىل الأر�ض املقد�سة يف دي�سمرب  ،1958تلبي ًة لدعوة كني�سة
الروم الكاثوليك (املطران جورج حكيم واملون�سنيور جربائيل �أبو �سعدى).
خدمت الأخوات الأوائل يف الأر�ض املقد�سة يف جمتمعني:
• يف الوا�صفية  -النا�رصة( ،من �إ�سم وا�صف اللحام) يف دار الأيتام
وحتولت �إىل مدر�سة الروم الكاثوليك
ومدر�سة للفتيات الفقريات واملهمالتّ .
يف النا�رصة؛
• وكذلك يف املدر�سة االكلرييكية ال�صغرى يف بيث �ساحور والح ًقا � ً
أي�ضا يف
امل�ستو�صف وريا�ض الأطفال ومدر�سة التدبري املنزيل للبنات يف بيت �ساحور.
يف الأعوام  1973-1962طلبت احلكومة الأردنية من الراهبات املخ ّل�صيات
العمل يف م�ست�شفى رام اهلل.
من عام � 1977إىل عام � ،1991شاركت الراهبات يف عمل �أمانة املدار�س
الكاثوليكية يف القد�س ،التي �أن�ش�أها جممع الكنائ�س ال�رشقية .يف عام ،1973
افتتح جمتمع رام اهلل بيت عماو�س يف القبيبة للن�ساء امل�س ّنات واملعوقات .الح ًقا،
يف عام  ،2007مت افتتاح كلية التمري�ض يف جامعة بيت حلم يف نف�س املجمع
فر�ص تعليمية لل�شباب الفل�سطيني.
لإعطاء ٍ
يف الأعوام  2007-1996خدمت الراهبات يف الالذقية� -سوريا ،تلبي ًة
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لدعوة املطران فار�س معكرون ،حيث تولني الرعاية الرعوية يف رعية امللكيني،
و�أن�ش�أن رو�ضة �أطفال� .إىل جانب ذلك قمن بتن�شئة معلمات يف ريا�ض الأطفال.
منذ عام  ،1999عملت الراهبات املخل�صيات يف الأردن � :أو ًال يف الفحي�ص،
والح ًقا يف عمان ،حيث اهتممن بالرعاية ورفع م�ستوى الوعي بني العمال
املهاجرين من �آ�سيا خا�صة من �سرييلنكا.
ت�ضم منطقة الأر�ض املقد�سة للراهبات املخ ّل�صيات حال ًيا ثالث جمتمعات:
النا�رصة (�أربع �أخوات) .قبيبة  -القد�س (�ست �أخوات) وعمان (ثالث
�أخوات).
يف النا�رصة ،تدير الأخوات مدر�سة تقدم تعلي ًما جي ًدا وعمي ًقا ،من رو�ضة
الأطفال حتى ال�صف  12للطلبة العرب امل�سيحيني ( )٪85وغري امل�سيحيني
( )٪15من النا�رصة نف�سها واملناطق املحيطة بها .قامت الراهبات بت�أ�سي�س وتطوير
الربنامج الرعوي للمدر�سة وت�شاركن فيه كذلك يف الإر�شاد النف�سي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتعاون �إحدى الأخوات مع مركز �سانت راحيل لأطفال
املهاجرين يف القد�س .يف عموا�س قبيبة (فل�سطني) ،تعمل الأخوات كممر�ضات
واملعوقات ،بالتعاون مع اجلمعية الأملانية للأرا�ضي
ويف �إدارة دار رعاية امل�س ّنات
ّ
املقد�سة ( .)DVHLكما �أنهم يتعاونون مع كلية التمري�ض يف جامعة بيت حلم،
والتي تقع يف هذا املجمع  ،وتقدم للطالب ممار�سات التمري�ض يف املنزل.
املقد�سة االملانية (ابر�شية كولونيا) التي ت�ساند الكثري من امل�شاريع
جمعية االر�ض ّ
املقد�سة.
يف الأر�ض ّ
الأن�شطة الر�سولية للأخوات املخل�صيات يف الأردن من �أجل ّ
التمكن من
التوا�صل بني املجتمعات الثالثة يف �إ�رسائيل (التعليم) ،يف فل�سطني (بيت
للم�س ّنات و�/أو املعوقات ومدر�سة التمري�ض لل�شباب الفل�سطينيني بالتعاون مع
جامعة بيت حلم).
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�أن�ش�أت الأخوات املخ ّل�صيات جم ّم ًعا جديدًا يف الأردن يف عام  1999يف
املجمع �إىل عمان (جبل احل�سني ،مقابل مدر�سة
الفحي�ص .يف عام  2002انتقل ّ
الفرير) .من �أجل ف�صل االحتياجات والواقع املحزن للمهاجرين من �آ�سيا،
الذين يتم ِّ
برناجما رعو ًيا وتوعو ًيا
طورت الأخوات
ً
االتار بهم و�سوء املعاملةّ ،
للعمال املهاجرين وفيما بينهم .ت�شارك حال ًيا ثالث �أخوات من �رسيالنكا ومن
الهند يف هذه الر�سالة الر�سولية .ويتحم ّلن م�س�ؤولية �إعالة املهاجرين امل�ست�ضعفني
يقدمن الرعاية الرعوية واالجتماعية
واملحتاجني بطرق خمتلفة وبو�سائل خمتلفةّ .
لل�ضعفاء واملعتدى عليهم ،ومعظمهن من املهاجرات الآ�سيويات العامالت يف
امل�صانع الأردنية ،كعامالت بدوام جزئي �أو كخادمات يف املنازل الأردنية.
تعاونت ال�شقيقتان � ً
أي�ضا مع كاريتا�س الأردن  ،والتي انتهت بتو ّقف كاريتا�س يف
يناير  2020ب�سبب الظروف.
يحتوي الربنامج الرعوي على� :إر�شاد وتوعية حول االجتار بالب�رش يف الأردن
ويف بلدان املهاجرين� .إىل جانب ذلك  ،القدا�س الإلهي مرة واحدة يف الأ�سبوع،
يف جبل اللويبدة ،الذي يحتفل به كاهن �رسيالنكي (عاد يف دي�سمرب 2020
إعداد ال�شبيبة للمناولة الأوىل والتثبيت ،و�إعداد
�إىل وطنه) .عالوة على ذلكّ � ،
مع جوقة الليتورجيا ح�سب ال�سنة الليتورجية .و�ص ّلى امل�سيحيون والبوذيون
واحتفلوا بالأعياد جن ًبا �إىل جنب.
تقوم الأخوات بزيارة ال�سجناء ،وزيارة العائالت واملهاجرين يف امل�ست�شفى،
وم�ؤا�ساة �أولئك الذين هم بحاجة ،والتواجد هناك لأداء �صالة املوت وال�صدقة �أمر
�رضوري .بالتعاون مع ال�سفارات وال�رشطة ،ي�ساعدون يف الوثائق الالزمة لأولئك
املهاجرين ،الذين يرغبون يف العودة �أو يتم ترحيلهم �إىل بلدانهم الأ�صلية.
اليوم ب�سبب حالة الوباء  ،Covid-19مت تقلي�ص �أن�شطة �أخواتنا �إىل خدمات
الهاتف الرعوية ،حتى يتم الإغالق يف �أيام اجلمعة على الأقل ،ميكنهم تقدمي
خدمات ال�صالة يف الدير ملجموعات �صغرية كل يوم جمعة ،بد ًال من القدا�س
املقد�س الذي كانوا يقيمنه قبل اجلائحة.
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�أينما ك ّنا ،ف�إن ر�سالتنا هي �شاملة مثل م� ّؤ�س�سنا الأب فران�سي�س ماري .ع ّلمنا
فرن�سي�س ماري من �صليب الأردن  ،وهو �أملاين الأ�صل� .أن جنعل الإله الواحد
احلقيقي وي�سوع امل�سيح الذي �أر�سله معرو ًفاً ،و�أن لكل �شخ�ص حياة �أبدية (انظر
يوحنا  )3 :17وهذا ما �أ ّثر يف معظم حياة العالقة على الإطالق باهلل .كان هذا هو
ال�سبب يف زيادة دعوته منذ الطفولة ورغبته يف �أن ي�صبح كاهنًا على الرغم من
ن�ش�أته يف �أ�رسة فقرية للغاية يف  Kulturkampfيف �أملانيا.
بف�ضل اهلل وبدعم من �أ�صدقائه الكهنةّ ،
متكن من حتقيق هدفه و ُر�سم عام
 ،1878عندما كان يبلغ من العمر  30عا ًما� .أثناء �إقامته يف الأر�ض املقد�سة عام
 1880لدرا�سة اللغة ،ت�أكدت ر�ؤيته لت�أ�سي�س جمتمع ،وبعد ذلك عاد �إىل روما،
وقدم هذه الر�ؤية �إىل البابا الوون الثالث ع�رش ،الذي منحه بركاته.
ّ
االب فرن�سي�س ماري � ّأ�س�س يف الأردن ( )1918-1848ثالثة فروع:
الفرع الأول عام  1881وهو جمعية املخل�ص الإلهي (، )SDS ويف عام  1888الفرع الثاين مع الطوباوية مرمي من الر�سل (تطويب )1968كم�ؤ�س�س م�شارك  ،وهو جماعة راهبات املخل�ص االلهي ( )Sor DS؛
 عالوة على ذلك ،دعا النا�س العاديني  -الأطفال وزوجات املنازلوالأكادمييني وغري الأكادمييني لالن�ضمام �إىل الر�سالة كر�سل يف بيئاتهم،
يف �أي مكان عملوا فيه ،بغ�ض النظر عن املهنة التي يعملون بها.
للتط ّلع �إىل امل�ستقبل ،نرى �أنه ال توجد دعوات ملنطقتنا يف الأر�ض املقد�سة،
كما هو احلال يف العديد من املجتمعات الدينية الن�سائية الأخرى ،وقد يكون
هذا �سب ًبا للنظر يف طبيعة املجتمع امل�سيحي العربي ،حيث يكون الزواج �أكرث
من املرغوب فيه بعد ذلك الدخول �إىل م�ؤ�س�سة دينية (دولية) ،و� ً
أي�ضا ملعرفة
�أن ال�شباب ي�ؤجلون قرارهم من �أجل التزام احلياة� ،سواء كان الزواج �أو غري
ذلك .حتى لو كان لدينا عدد قليل من الأخوات (� 13أخت تخدم يف ثالثة
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بلدان) يف منطقة الأر�ض املقد�سة� .إن العمل مع الأ�شخا�ص العاديني لدينا لي�س
حتد ًيا فح�سب ،بل هو نعمة ثمينة للغاية .ميكننا االعتماد عليهم ون�شعر باالمتنان
لتعاونهم الرائع فيما يتعلق بروحيتنا املخل�صية وموهبتنا .ب�صفتنا عائلة خمل�صية،
كنا �سعداء جدًا لأن ن�شهد يف  15مايو  2021تطويب م�ؤ�س�سنا فران�سي�س كرو�س
جوردان يف روما بعد االعرتاف باملعجزة التي �أجراها يف الربازيل.
كانت حمبته للم�سيح خمل�صنا والكني�سة متجذرة يف حياته املتوا�ضعة وكفاحه
من �أجل القدا�سة .كان نبياً ور�سو ًال بال حدود .ن�صلي �أن ت�ستمر روحه وموهبته
يف �أن تثمر يف �أبنائه الروحيني وبناته من �أجل جمد اهلل الأعظم عندما نعمل وف ًقا
�شخ�صا واحدًا على الأر�ض ال يعرف اهلل وال يحبه فوق كل
لذلك« :طاملا �أن هناك
ً
ممجدً ا يف كل
�شيء �أنت ،ال ت�سمح لنف�سك بالراحة للحظات؛ طاملا �أن اهلل لي�س ّ
مكان  ،ف�أنت ال جتر�ؤ على ال�سماح لنف�سك بالراحة حلظة «(فران�سي�س جوردان)
وتوالت الراهبات يف خدمة املركزين يف النا�رصة ويف بيت �ساحور بتفان
كبري وحمبة قلبية للبلد ولأهله  .ويف بيت �ساحور افتتحت الراهبات م�ستو�صفاً
مل�ساعدة املر�ضى الفقراء واملحتاجني .وقد �أعيد فتح امل�ستو�صف عام ،۱۹۸۸
ب�إدارة جديدة وهو ي�ؤدي خدمات رائعة رائدة للمجتمع.
والحقاً بنيت رو�ضة ومدر�سة �أُنيطت �إدارتها بالراهبات ل�سنني طويلة ،حتى
غادرت الراهبات بيت �ساحور ب�سبب قلة عددهن ،ويف النا�رصة بد�أت منذ عام
� 1961أعمال بناء وا�سعة يف ميتم ومدر�سة ،والآن تعد املدر�سة حوايل 1300
طالب وطالبة.
ني�سان
الأخت كالراير ختولد
۱۹۹۸

دير الب�شارة
النا�صرة

ملحة تاريخية
عندما كانت الأم فريونيك ( )1981+رئي�سة دير يف الغرب� ،شاءت العناية
االلهية ان تتعرف ،خالل زيارة قامت بـهـا للأرا�ضي املقـد�سـة ،على كني�سـة الروم
الكاثوليك ،و�أن تلتقى برئي�س �أ�ساقفة اجلليل املطران مك�سيمو�س �س ّلوم ،الذي
رحب بها .وعلى �أثر هذا اللقاء بد�أت �سرية ديرنا يف النا�رصة ،حيث مت احلدث
ّ
غي وجه الب�رشية.
الذي ّ
النا�رصة ،حيث �صار اهلل �إن�سـاناً بعـدمـا قـالت مرمي «نعم» للمالك.
ن�ضم موافقتنا اىل مـوافـقـة
النا�رصة ،املكان املثايل لدعوتنا الرهبانية بحيث ّ
مـريـم ونر ّدد معها« :ليكن يل كقولك».
منذ �سنة  1985بد�أ العمل ببناء الدير ،ف�أخذ يكرب �شيئاً ف�شيئاً ويت�أ�صل ّ
ويتطور
يف ظل �إدارة رئي�سـتـه الأوىل الأم جـبـرية ( )١٩٩٤ومب�ساعدة الكاهن الذي ك ِّلف
بخدمة الدير .ويف  8كـانون الأول  ،١٩٩٤مع ت�سلم الأم ب�شـرى رئا�سة الدير،
بد�أت فـيـه مـرحلة جـديدة تتـّ�سم باال�ستمرارية والتجدد الروحي.
كل �شيء ي�صـبح و�سـيلة ويجليها العمل والدر�س وال�ضيافة� .صالتنا نريدها
على م�ستوى الكني�سة والعامل فنقدم للآب ،الذي يحبنا حبا ال حمدوداً� ،أفراح
الب�رش واالمهم وتطلعاتهم .
الدير� ،إيقونة ملكوت اهلل على الأر�ض ،هو �شـهـادة فرح لقيامة امل�سيح وللحياة
بالروح عن طريق ال�رشاكة يف التعددية وال�سالم واجلمال.
ما هو نهجنا الرهباين؟
�إننا نتبع يف رهبنتنا اخلطوط العـريـ�ضـة لتـقـاليـد الكني�سة البيزنطية املقد�سة
�إذ نتخذ من الإجنيل قانوننا الأ�سا�سي ،ونحـاول جـاهدات ب�أن نطبـق تـعـالـيـمـه يف
حياتنا اليومية .
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جت�سد �رس املحبة والطاعة
�أما رئي�سة الدير ،وب�صفتها �أما للراهبات ،فهي ّ
املتبادلة وهي تر�شـد كل واحدة من �أخواتها على طريق التـزهد البهية طريق
االرتداد امل�ستمر وال�شـفـاء التام الذي يقود اىل االحتاد ال�شخ�صي مع االله احلي.
كیف نعی�ش؟ حياتنا كلها م�شبعة بال�صالة هناك �أوقات خم�ص�صة لها دون
�سواها �صـالة ليرتجـيـة و�صالة يف اخللوة مع الرب .غري ان احلياة بواقعها اليومي
ت�شكل �صالة م�ستمرة.
ما هو الدير؟ جماعة من املعـمـدين الذين حـ�سـبـوا كل �شيء ثانوي مقارنة
فكونوا فيما بينهم ج�سماً ح ّياً على مثال حياة ال�رشاكة التي جتمع
بي�سوع امل�سيح ّ ،
بني الأقانيم الثالثة.
من نحن ؟ جمموعة �صغرية من راهبات متعددات اجلن�سية ،دير تابع لكني�سـة
الروم امللكيني الكاثوليك يف اجلليل املتحدة مـع بـابـا رومـا ،والتي تتـقـا�سـم
مـع الإخـوة الأرثوذك�س غنـى التـراث الـبـيـزنطي ،وتتطلـع نحـو حتقيق وحدة
امل�سيحيني الكاملة.

دير عمانوئيل
يف بيت حلم
يكت�شف عدد كبري من ال�سواح هذا الدير يف وطن ي�سوع ،لكنهم ال يعرفون
موقعه يف التاريخ الرهباين ،مع �أنه قد م�ضى على وجوده �أكرث من ثالثني �سنة.
يحددون موقعه؟
كيف ّ
بد�أت االنطالقة االوىل يف دير القدي�س بندكتو�س يف ميديا (  ) Medeaيف
اجلزائر� ،أثناء زيار ٍة ل�سيادة املطران جورج حكيم ،رئي�س ا�ساقفة اجلليل �آنذاك يف
�سنة  .1954كان ُيل ّبي دعوة من �سيادة املطران دوفال ( ،)Duvalرئي�س ا�ساقفة
اجلزائر ،ملنا�سبة يوبيل ال � ۱۵۰سنة على والدة القدي�س �أوغ�سطينو�س.
فرح كبري لنا ،الكت�شافنا وجود كني�س ٍة
كانت زيارته يف ديرنا هناك ،مو�ضوع ٍ
املقد�سة ،ودعانا �سيادته للمجيء �إىل ابر�شية اجلليل ،لت�أ�سي�س
عربي ٍة فی الأر�ض ّ
دير هناك ،يت�آلف مع الليتورجية ال�رشقية واملجتمع امل�سيحي العربي.
�أن يكون لنا دير يف حميط عربي وم�سلم ،واطالعنا على وجود م�سيحيني
عرب ،كان لنا ينبوع امل .و�أخذت الدعوة طريق ن�ضوجها يف قلوبنا ،بحيث
تقرر �إیفاد راهبتني �إىل م�رص لتعلم اللغة العربية الف�صحی۔
منذ ذلك الوقت بد�أ االر�شمندريت جورج امل�س�ؤول عن رعية الروم
الكاثوليك يف مر�سیلیاُ ،يطلعنا على قيم الكنائ�س ال�رشقية .فطيلة �سنوات كان
يك ّر�س عطلته ال�سنوية يف �سبيل هذه الغاية .ثم كانت رحلة اال�ستعداد للمجمع
الفاتيكاين الثاين والآمال الوا�سعة التي كان ُيوقظها .وميكننا �أن ن�ؤكد ان كل ما
ميت �إىل ال�رشق امل�سيحي ب�صلة ،كان يجذب اهتمامنا بنوع خا�ص .وك ّنا على
ّ
�أمت اال�ستعداد لالنطالق يف مغامرة �ش ّيقة هي ان�شاء م�ؤ�س�سة بندكتية يف االر�ض
املقد�سة! ولكن ت�أخ َرنا ،حمل املطران حكيم على ا�ستقبال راهبات غرينا .و�أتتنا
الدعوة هذه املرة من االر�شمندريت جربائیل ابو �سعدی النائب البطريركي
يف القد�س ،وكان لِزاماً علينا �أن نتم ّرن �أكرث على القيام بفرائ�ض ال�صلوات
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الليتورجية ،باللغة العربية ،فقد ق�ضينا �سنتني يف لبنان :يف دير الراهبات احللبيات
يف الزوق �أو ًال ،حيث �أ�سعفنا احلظ بتلقّي الدرو�س ،من �سيادة املطران ناوفيطو�س
ادلبي نف�سه ،مت يف بكفيا ،يف دير الآباء الي�سوعيني التقان اللغة العربية ،وثم يف
دير املخل�ص -جون.
يف هذه االثناء ،كانت �أ�صداء املجمع الفاتيكاين الثاين ت�صلنا مبا�رشة بوا�سطة
املطران �إدلبي والآباء كرميونا و�سكرميا ودبريه .ك ّلهم �أجمعوا على �أن البطريرك
مك�سيمو�س الرابع ال�صائغ ،برز وجهاً المعاً طيلة جل�سات املجمع ،ما كان ميلأنا
فخراً .وهو ذاته الذي ن�صحنا بتلقّي درو�س الرتنيم الكن�سي عن يد الأب انطوان
ه ّبي ،الذي كان يحمل له معزّ ة كبرية.
كل هذا �ضاعف تع ّلقنا العميق بالكني�سة امللكية ،بالرغم من �أننا مل نكن بعد قد
اتخذنا مكاناً لإقامتنا امل�ستقبلية .فقط خالل �صيف ّ 1963مت و�صولنا �إىل القد�س
َ
�ضيوف االر�شمندريت �أبو �سعدى ،يف انتظار االهتداء
لنكون ،لبع�ض الوقت،
�إىل بيت لنا.
ا�ستعر�ضنا قطع �أر�ض كثرية ،لي�ستقر اختيارنا على مكانٍ قريب من بيت حلم،
املتنوعة املناظر ،وحيت ُتيط به عائالت
حيث لنا �إطالل ٌة �ساحرةٌ على الطبيعة ّ
م�سيحية م�ضيافة .يقع املكان على بعد حوايل مئة مرت من الطريق العام ،وخم�س
قروي �صغري ،كان الأ�سا�س للدير الذي
دقائق من قرب راحيل .حللنا �أ ّو ًال يف بيت ّ
ن�شا تدريجيا بعد ذالك.
يف  ۱۰ایار  ،1965باركنا اهلل جمددا ب�سماحه لبطريركنا مك�سيمو�س الرابع،
�أن يكون يف �أور�شليم ويبارك بنف�سه حتویال قانونيا لديرنا البندكتي �إىل دير للروم
الكااثوليك .لقد �سبق ورافق عن قرب ،درو�سنا يف لبنان ،و�أحب ديرنا ال�صغري،
كما ي�شهد بذلك :من�شوره البطريركي الذي يحمل ،من خالل ن�صه القانوين،
عمل نبوي .:بف�ضل �صلوات الطق�س امللكي الليتورجية ،والت�أمل والدر�س
برنامج ٍ
وال�شغل واملثل ال�صالح حلياة مك ّر�سة ك ّلياً هلل .نتمنى ان يكون هذا الدير اجلديد
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لطائفتنا ،مزدهراً باحلياة يف املكان حيث �صار الكلمة عمانوئيل" ،اهلل معنا" .و�أن
يكون �إ�شعاعاً للم�سيح املخل�ص وموئ ًال لل�صالة احلا ّرة يف �سبيل الوحدة امل�سيحية.
وهكذا �أ�صبح العمل امل�سكوين ،باال�ضافة اىل �شهادة احلياة الرهبانية جتاه
ال�شعوب العربيه ،قاعدة مل�ؤ�س�ستنا.
يف �أ�سبوع ال�صالة لأجل وحدة امل�سيحيني ،من كل �سنة ،ي�شهد دير عمان
اال�شرتاك يف ال�صلوات  ،يقوم به دورياً ممثلون ملختلف الطوائف امل�سيحية يف
�صوت م�ستجدٌ ،القى يف بداياته بع�ض ال�صعوبات وقد ّ
متكنا من
اور�شليم ،وهذا
ٌ
�إذاللها مب�ساعدة كهنة �أ�صدقاء للدير ،عن طريق حتريك الرعايا ،وزيارة ر�ؤ�ساء
كنائ�سهم املختلفة.
�سنة  ،۱۹۷۱كان الفتتاح املركز امل�سكوين يف بيت حلم  -الذي يقع على
بعد مئات االمتار من ديرنا � -أثره الف ّعال يف تكثيف وتعميق هذه االت�صاالت.
ان وجود الآباء البندكتيني يف دير مون�رسات ( )Monnserratيف ا�سبانيا ،حتى
مهم ،فقد ك ّنا ندعو معاً كهنة �أو �أ�ساقفة �أرثوذك�س،
�سنة ّ � ،1982
أمدنا ب�سند �أخوي ّ
�أقباط و�أحبا�ش� ،إىل غداء �أخوي ت�سوده �أجواء املحبة والروح العائلية.
كانت حرب الأيام ال�ستة حمنة كبرية ملجمل ال�شعب العربي ،و�أي�ضا النفتاح
وتنمية ديرنا ،فقد �س ّبب �إغالق احلدود من اجلهة العربية ،حرماناً من ال�صداقات
واالت�صاالت املمكنة ،يف �سبيل دعوات رهبانية �رشقية .كما �أنه عزلنا عن جذورنا
املوجودة يف اجلزائر .وقد وجدنا ّ ً
حل لهذه امل�شكلة ،بالتحاقنا برئا�سة بلجيكا
العامة التي �ساعدتنا ،قدر ا�ستطاعتها ،طيلة ال�سنوات ال�صعبة .ب�إر�سالها راهبات
من �أدیار اخرى لدعم جمعيتنا.
ثم اتی خط ٌر �آخر يف هجرة الرجال وال�شباب اىل االردن بحثا عن العمل .وكان
نهب اىل معاجلة نتائجه .فقد طلب الينا مكتب امل�ساعدة الكاثوليكية،
علينا �أن ّ
�أن نفتح م�شغال ّ
ميكن العامالت يف خميمات الالجئني  ،حول بيت حلم ،من
ك�سب ما ّ
حتول مع
ميكنهم من �إعالة عائالتهم ،وما كان يف الأ�صل م�رشوعاً م�ؤ ّقتاًّ ،
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الوقت �إىل طريق ٍة عملي ٍة يف التعاطي مع ال�شعب امل�سلم ،وو�سيلة حيائية لهم ولنا،
بت�رصيف انتاجنا من �أ�شغال التطريز لأفواج ال�س ّياح �إىل دیرنا .وهذا ما �ساعدنا
ل ُنم�ضي �أيام اال�ضطرابات ببع�ض الهدوء.
غري �أننا منذ مرحلة جميئنا ،كانت جمعيتنا تُوايل التفتي�ش بعمقٍ عن طريقة
حياة رهبانية تتمحور حول الأ�س�س التي و�ضعها القدي�س بندكتو�س ،و�أو�صى بها
يف فرائ�ضه ،فقد �أ�صبحنا يف الأر�ض املقد�سة ،عن طريق الليتورجيا ال�رشقية،
ونهج احلياة الن�سكية الفل�سطينية ،التي عا�شها
�أقرب اىل الرهبان ّ
الن�ساك ِ
القدي�سان �سابا ودوروثاو�س الغزاوي وغريهاّ .
ومتكنا ،مع الوقت ،من ایجاد نهج
حياة ) (Typiconخا�ص بناُ ،ينظم حياتنا الرهبانية .وقد حظي مبوافقة جمل�س
الرهبانية العام واملجمع املقد�س للكنائ�س ال�رشقية والبطريرك مك�سيمو�س اخلام�س
�سنة  .1984وبهذا �أ�صبح دير عمانوئيل ديراً من�ض ّماً �إىل الكني�سة امللكية ،مع بقائه
متعلقاً بالرهبانية البندكتية.
حت�س�سنا بحركة التجدد الروحي التي �أخذت
يف �أثناء تلك ال�سنوات ذاتها ،زاد ُّ
تنت�رش يف الكنائ�س ،والتي و�صفها البابا بول�س ال�ساد�س« :ب�أنها ظاهرة �سعيدة يف
م�سكوين �أكرب .يف الواقع ،بف�ضل
انفتاح
الكني�سة .فبالن�سبة �إلينا وفّرت لنا �إمكانية ٍ
ٍ
حركة «ال�صعود �إیل اور�شلیم» ،تعرفّنا �إىل عدد من قادة الكاريزماتيك الكاثوليك
والربوت�ستانت وجماعاتهم ،وبت�أثری حركة التجدد الروحيُ ،ولدت يف �أور�شليم
والنا�رصة جماعات ال�صالة ،تلتقي �أ�سبوعيا طيلة ال�سنة .وقد تقدمت راهبتان من
بيت حلم بطلب الدخول يف جمعيتنا ،ولكنهما ،بكل ا�سف ،مل تثبتا .بيد �أن طالبة
اخرى بلجيكية ،كانت قد ت�أ ّثرت بحركة التجدد الروحي يف پروك�سل ،تقدمت
بنف�س الطلب ،ف�أمكننا قبولها ،عقب الت�صديق على قانوننا اخلا�ص ،لت�صبح �أول
ناذرة �رشقية يف ديرنا .وكان �سيادة ا�سقفنا لطفي حلام ،مرتئ�ساً حفلة النذور.
وو�صلت اىل دیرنا �أي�ضا راهبة نا�سكة من الربتغال ،كانت تعي�ش يف دير تابع
لرهبانيتنا ،تطلب تثبيتها عندناُ ،ق ِب َل طل ُبها لتوا�صل حياتها منفردة.
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كل �شيء كان يب�رش مب�ستقبل ّنی� .إال �أن املخ ّل�ص �شاء �أن ي�ستدعي اليه الراهبة
البلجيكية ،بعد ت�سعة �أ�شهر من الآالم املربحة .وقد علمنا بعد ذلك� ،أنها قدمت
ذبيحة حياتها لأجل وحدة امل�سيحيني .وهكذا اراد اهلل �أن تكون الزهرة الأوىل
تقطفها یده املباركة من ب�ستان عمانوئيل.
على �إمياننا �أن يقر�أ يف كل هذا ،حمبة املخل�ص املُحيية ،ولي�س �إمياننا وحده،
بل رجا�ؤنا اي�ضا ،الذي يجد فيها غذاءه وقوته .عاملني ان لهذه املحبة لغة ،يجب
ان نتعلمها ونتقنها يف االمانة اليومية ،وما زرعه اهلل �سوف ينبت يوماً و ُيعطي
ثماره الجل جمده القدو�س.
الروحانية
متيل حياة الرب ي�سوع الأر�ضية ب�أكملها �إىل الك�شف عن الآب للإن�سان،
يت فقل:
ل ُتظهر لهم الطريق الذي يقودهم �إليه� .أعطاهم هدي ًة �صالته�« :إذا �ص ّل َ
�أبانا»( .لوقا )٢ :١١
ملدة ثالث �سنواتّ ،
�شكل الرب ي�سوع ،ح�ضور الآب بني النا�س� ،أر�سله �إىل
�إخوة قادرين على حمبة بع�ضهم البع�ض وت�ساحمهم ،يف �صداقة حقيقية و�صادقة.
لقد ر�أوا معجزاته واهلل يعمل معه .لكنهم ،عند موت ي�سوع  ،وجدوا �أنف�سهم
يف مواجهة الف�شل  ،والإذالل  ،وامل�ضطرون للتخلي عن كل م�شاريعهم من �أجل
حماولة و�ضع �أنف�سهم �أمام اهلل ،يف موقف من اال�ستعداد ،دون فهم.
يف م�ساء عيد الف�صح ،غفر لهم ي�سوع و�أ ّكد لهم قيامته ورحمة الآب بقوله
لهم�« :س�أر�سل لكم ما وعدكم به �أبي» (.)49 ، 24
كل قلب مثاب ٍر على ال�صالة ،يتع ّلم �أن يكون مطي ًعاً ليوم اهلل ،وم�ستعدًا لكل ما
يطلبه منهم .عندها فقط وجدهم الروح القد�س �أحرا ًرا ومتوا�ضعني ،فدجمهم
يف جمتمع حقيقي قادر على الرتحيب بكل من �سين�ضم �إليهم.
البنوة.
�أثناء خطوبتها ،الراهبة مثل االبن ال�ضال ،تُعلن توبتها
وتلب�س رداء ّ
ُ

دير عمانوئيل يف بيت حلم

297

�إنها تلتزم ،يف الأمانة والطاعة ،من خالل ِن َع ِم ي�سوع ومرمي ، ،التباع امل�سيح
الفقري والوديع واملتوا�ضع القلب.
مع العلم �أنها حمبوبة كما هي ،لأن الآب احلنون قد غفر لها كل ذنونها
(متى  ، )33 - 32 ، 18التي تتذكرها كل يوم يف �صالتها ( .)57 ، RB4ميكن
لكل راهبة �أن ُت َّب �أختها كما هي ،وتدع الآخرين يح ّبونها كما هي .من خالل
ال�سعي لال�ستيعاب يف احلياة الليتورجية ،واال�ستماع �إىل الكلمة واملحبة الأخوية،
واخلربة العميقة ملحبة اهلل احلرة ،تُ�صبح اجلماعة مكانًا كام ًال لل�شفاء والتحرر.
ي�سمح لنا الإميان بالروح القد�س ،بالو�صول �إىل هذا املكان العميق ،حيث
ينتظر اهلل َّ
كل واحد م ّنا .بعد ذلك� ،ستكون كل �أخت قادرة تدريج ًيا على ترك
التاريخ الب�رشي وال�شخ�صي بالكامل ،للدخول يف التاريخ الرائع ملجتمع �أراده
وقواه بكلمته.
اهلل ّ
«ميدان القتال ،الطريق الأكيد للتقدم ،التدريب امل�ستمر ،املمار�سة الد�ؤوبة
لو�صايا الرب ،هذا هو املجتمع� .إنه ي�سعى ملجد اهلل وف ًقا ملبد�أ امل�سيح ،الذي
يقول« :هكذا فليُ�ضيء نوركم �أمام النا�س ،لريوا �أعمالكم ال�صاحلة وميجدوا �أباكم
الذي يف ال�سماء»( ،متى ( )16 ، 5القواعد املطولة ،7 ،القدي�س با�سيليو�س)
«كلما تقدمت يف احلياة الرهبانية و يف الإميان  ،يت�سع قلبك ،ويف حالوة احلب
التي ال تُو�صف ،ت�سري يف طريق التعاليم الإلهية»( .مقدمة لقوانني القدي�س
بنديكتو�س).
مهارتنا احلرفية
من مظاهر خدمتنا ملن حولنا ،العمل اليدوي (�صنع ال�شاالت� ،أقم�شة املذبح
واملفار�ش) والتطريز يف ور�شة خ�شب الزيتون (اجلدران املتقاطعة �أو ال�صدرية،
ال�صلبان لال�ستخدام ال�شخ�صي)� .إنه جزء من تقليد هذه الأر�ض املقد�سةٌ .
عمل
ذو طبيع ٍة رهبانية  ،كما �أنه ي�ساعد املجتمع على عي�شه اليومي.
من املمكن الرجوع �إىل الكتالوج على موقعنا.
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اجلدول الزمني الرهباين وحياة ال�صالة
�إن القدا�س الإلهي وليتورجيا ال�ساعات ،هما حلظتان ال ينف�صالن عن دراما
ُقد�س الزمان واملكان اللذين نعي�ش فيهما ،مثل احلجاج
فريدة من نوعها ،تُغّري وت ّ
يف طريقهم �إىل الوطن ال�سماوي.
يرتكز الأ�سبوع الرهباين يف يوم الأحد ،يوم قيامة الرب ،يوم الفرح
وال�شكر وال�رشكة الأخوية والرتحيب (يو  1 :20؛ متى .)1 ، 28
�ساعات العمل:
الأحد والأعياد 7:30 Orthros / Lauds Week Sh35
�صباحا
�صباحا ً 8:15
�صباحا القدا�س الإلهي ً 9:00
ً
�صالة الغروب  5:45م�سا ًء  5:00م�سا ًء (م�ساء ال�سبت 7:30 :م�سا ًء)
اجلمعة يوم �صحراوي واعتكاف �أ�سبوعي.
ال�صالة يف العزلة هي اللحظة املم ّيزة ل ّلقاء احلميم مع من �أغوى وقاد كل
واحد �إىل هذه ال�صحراء الرهبانية ،حتى ت�سعى من كل قلبها وطوال حياتها �إىل
التوا�صل الدائم مع ربها.
اال�ستقبال
رحب الدير بالراغبني يف �أن يرجعوا �إىل �أنف�سهم يف �صمت و�أن يتوا�صلوا،
ُي ّ
من خالل ال�صالة والليتورجيا ،ب�رس الإميان .فندقنا فندق �صمت .احلديقة التي
حتيط به ت�سمح بالت�أمل .يوفر النزل � ً
أي�ضا �أماكن �أخرى للمجموعات ،التي تريد
يو ًما �أو حلظة من امل�شاركة يف ال�صالة �أو بالقدا�س والتعرف على املا�ضي الرهباين
لفل�سطني.
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 - 1نبذة تاريخية الت�أ�سي�س
منبع هذه احلياة
حني يختار اهلل احد خملوقاته كي ُيوكل �إليه والدة عمل معني يف الكني�سة ،ال
يعرف ال�شخ�ص املختار ما عليه �أن يفعل� .إنه جمرد �أداة .وهذا هو احلال مع كیارا
لوبيك م�ؤ�س�سة «عمل مرمي -الفوكوالري»
وادوات اهلل تتميز عادة بال�صغر وال�ضعف  ...ففي حني ترتك الأداة نف�سها بني
يدي اهلل ،يقوم هو بتن�شئتها من خالل �آالف االلتفاتات امل�ؤملة واملفرحة .فيجعلها
�أكرث �أهال للر�سالة التي وجدت من اجلها� ،إىل �أن تكت�سب معرفة عميقة ونوعا
من الإلهام عن جوهر اهلل ،فت�ستطيع �أن تقول :ل�ست ب�شيء بل اهلل هو كل �شيء.
هكذا بد�أت مغامرة كيارا لوبيك « :حني بد�أت املغامرة يف ترنتو ( �شمال
لدي �أي برنامج .مل �أكن �أعرف �أي �شيء .ففكرة عمل مرمي
ايطاليا ) ،مل يكن ّ
«كانت لدى اهلل وخمططها يف ال�سماء» .كانت �أيام احلرب وكل �شيء ينهار...
يف الواقع كانت احلرب العاملية الثانية  1943يف �أوجها ،وكانت الغارات اجلوية
تتواىل بعنف على مدينة ترنتو ،ومن تلك الأحداث ولد «عمل مرمي» ،له ميزات
عمل من عمل اهلل  ،خ�صب ومثمر وانت�شار ال يوازي �أي جهد �أو عبقرية ب�رشية،
يتهدم و�أن كل
�صلبان و�آالم ،ولكن اي�ض�أ ثمار وثمار وافرة جدا� .أن كل �شيء ّ
معر�ضة للزوال .فراود كیارا لوييك هذا الت�سا�ؤل العميق  « :هل هناك وجود
املثل ّ
لأي مثال ال ت�ستطيع القنابل �أن تد ّمر» ؟
جنم عن هذا الت�سا�ؤل ،تر�سيخ حقيقة �أكيدة لديها « :نعم � ،إنه اهلل ،اهلل حمبة».
فهمت كیارا وقتها �أن كل �شيء فانٍ و�أن اهلل وحده يبقى  ...هذه احلقيقة ولدت
غي حياتها لت�صبح كلها حمبة ،وقادها �إىل �أن تكر�س ذاتها هلل كجواب
نورا ّ
على حمبته ال�شا�سعة ،ولإ�شعال هذا احلب يف قلوب الآخرين ،بعفوية وفرح،
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�شاركت كيارا هذا االكت�شاف مع كل من حولها ،فتكونت �أول جمموعة ،كان
�شغفها الوحيد حمبة اهلل :هذا يعني عي�ش �إرادته ،عي�ش ما يعزّ على قلب اهلل
بطريقة خا�صة ،و�صية ي�سوع اجلديدة :حمبة الآخر ،املحبة املتبادلة .تلك الو�صية
التي هی�أت نفو�سهم لتكون مذوداً ي�ستقبل ح�ضور امل�سيح الروحي بني الأخوة
امل ّتحدين با�سمه .عندئذ �أ�صبحت كلمات ي�سوع :حيثما اجتمع اثنان �أو ثالثة
با�سمي� ،أكون �أنا فيما بينهم ،قاعدة القواعد لهذه اجلماعة.
ُعرف منذ ذلك الوقت «عمل مرمي » �أي�ضا با�سم « الفوكوالري» وهي كلمة
تعني موقد النار ،حيث جتتمع العائلة لت�ستدفئ� .أطلق النا�س هذا اال�سم على
جماعة « عمل مرمي « ،لأنهم كانوا ي�شعرون معهم بدفء احلب االجنيلي.
ت�أثر جداً مطران املدينة �آنذاك ،وباركهم وقال لهم يوما� « :إين �أرى يد اهلل يف
حياتكم هذه» .كان يرى من بعيد �أن �شيئا كبريا بد�أ يولد يف قلب الكني�سة خلري
الإن�سانية .
وجد عمل مرمي منبع روحانيته يف الإجنيل ،وخا�صة يف �صالة ي�سوع للآب:
فجر ثورة �إجنيلية
«ليكونوا ب�أجمعهم واحداً» .فانطلق �أ�سلوب حياة جديدّ ،
انت�رشت يف العامل كله.
 - 2كاریزما الوحدة
تبد�أ قوانني « عمل مرمي » وجميع نظم الفروع ب�أكملها كت�أكيد على روحانيتها،
التي تدعو اجلميع دون ا�ستثناء ،اىل عي�ش الوحدة قبل كل �شيء .بهذه املقدمة
ال�رضورية لكل قاعدة �أخرى :
« �إن املحبة املتبادلة والدائمة التي جتعل الوحدة ممكنة ،وحتمل ح�ضور ي�سوع
يف و�سط اجلماعة ،هي بالن�سبة للمنتمني �إىل عمل مرمي� ،أ�سا�س حياتهم يف كل
مظهر من مظاهرها ،فهي قاعدة القواعد واملقدمة ال�رضورية لكل قاعدة �أخرى».
(كیارا لوبيك م�ؤ�س�سة الفوكوالري)
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ملاذا ا�سم «عمل مرمي» ومباذا ي�ساهم ؟ نعر�ض هنا املادة  ۲واملادة  4واملادة  6من
القوانني العامة:
املادة  -2يحمل الفوكوالري ا�سم «عمل مرمي» ،لأنه بروحانيته املميزة ،التي -
وبتنوع تركيبها وانت�شارها
على مثال مرمي العذراء  -تُعطي امل�سيح روحياً للعاملّ ،
العاملي ،وبعالقاتها مع م�سيحيني من كنائ�س وجمموعات كن�سية خمتلفة ،ومع
ا�شخا�ص من ديانات خمتلفة �أو ذوي قناعات غري دينية ،وكون رئي�ستها �إمر�أة
وعلمانيةّ ،
بكل هذا تظهر رباطها اخلا�ص مع مرمي الكاملة القدا�سة� ،أم امل�سيح و�أم
كل �إن�سان  ،والتي تريد  -بقدر امل�ستطاع � -أن تكون ح�ضوراً وتكملة لها على
الأر�ض.
املادة  - 4بف�ضل الرباط اخلا�ص مع مرمي الكاملة القدا�سة ،وكونه ي�شابه
الكني�سة ،ي�ساهم «عمل مرمي» يف �إعادة ال�رشكة الكاملة والظاهرة ،بني الكنائ�س
واجلماعات الكن�سية ،ويف توجيه الب�رشية جمعاء نحو امل�سيح ،من خالل حتقيق
أخوة ال�شاملة� .إن الوحدة التي مت ّيزه ترتك طابعها اخلا�ص على روحه و�أهدافه
ال ّ
وبنيته و�إدارته.
على �أ�سا�س �أن ُيح ِّقق «عمل مرمی با�ستمرار ال�رشوط التي يطلبها ي�سوع (متی
 ،)20 ، ۱۸لكي يعطيه هو الوحدة ،وفق �صالته للآب « :ليكونوا ب�أجمعهم
واحداً» (انظر يوحنا . )۲۱ : ۱۷
املادة  - 6يلتزم عمل مرمي ب�أن تعمل من �أجل وحد ٍة دائم ٍة �أعمق بني امل�ؤمنني
الكاثوليك ،كما بني امل�ؤ�س�سات الكن�سية ،واجلمعيات ،واملجموعات واحلركات
التي ولدت من كاریزما معا�رصة� ،أو هي من القرون ال�سابقة يف الكني�سة
الكاثوليكية ،من ّمية فيها ال�رشكة على خمتلف الأ�صعدة.
ب�أن تبني مع امل�سيحيني املنتمني �إىل الكنائ�س واجلماعات الكن�سية الأخرى
عالقات �رشكة �أخوية و�شهادة م�شرتكة ،بهدف �إعادة ال�رشكة الكاملة والظاهرة
�إىل الكني�سة.
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ترتكز الروحانية على النقاط الأ�سا�سية التالية :
 �إكت�شاف اهلل حمبة  ،ك�أب لكل الب�رشية. �إرادة اهلل  ،كطريق قدا�سة للجميع. الإجنيل املعا�ش ك�إجابة على حمبة اهلل لنا. حمبة القريب واملحبة املتبادلة. ح�ضور ي�سوع يف و�سطنا  ،كما وعدنا اذا بقينا يف املحبة. �إحت�ضان ي�سوع امل�صلوب واملرتوك يف كل االمنا. الت�شبه مبرمي العذراء �أم الوحدة  ،كنموذج للمحبة لكل الب�رشية.� - ٣أهداف حركة القوكوالري
· الهدف العام
�إن الهدف العام لـ «عمل مرمي» �أو حركة الفوكوالري هو الكمال يف املحبة،
يتو�صل اليها �أع�ضاء الفوكوالري بالتزامهم بعي�ش الإجنيل� .إذ يتغذون يوميا
التي ّ
من كلمة اهلل ،ويكت�سبون طريقة تفكري ي�سوع و�إرادته وحمبته.
الهدف اخلا�ص
«عمل مرمي» يريد �أن يحقق با�ستمرار ال�رشوط التي يطلبها ي�سوع« :حيثما
�إجتمع �إثنان �أو ثالثة ب�إ�سمي �س�أكون �أنا يف و�سطهم» (متی  ،)۲۰ : ۱۸لكي
يعطيهم هو الوحدة ،وفق �صالته للآب« :ليكونوا ب�أجمعهم واحداً» (�أنظر يوحنا
 )۲۱ :۱۷؛ يحاول بعد ذلك «عمل مرمي» �أن ُي ِّ�شع هذه الوحدة يف العامل امل�سيحي
أخوة العاملية .
ِّ
ويو�سع نطاق عمله لي�شمل ال ّ
 - 4اجنازته يف التاريخ
· االنت�شار
روحانية الوحدة التي يقرتحها الفوكوالري ،جذبت اليها �أ�شخا�صا عديدين
يف العامل ،و�رسعان ما انت�رشت يف ايطاليا و�أوروبا وكل القارات ،والآن هي
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منت�رشة يف  ۱۸۲دولة وت�ضم �أ�شخا�صاً من خمتلف الأعمار والدعوات واجلن�سيات
واللغات والثقافات واملعتقدات .
· الفرع الن�سائي للرهبنة
و�صلت هذه الروحانية �إىل الأردن يف ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،ومنذ
ذلك الوقت وجدت يف قلوب العائالت وال�شباب �أر�ضا خ�صبة� ،ساعدتهم يف
منوهم الروحي ،من خالل لقاءات حول الكلمة وروحانية الوحدة ،التي �ساهمت
بدورها يف مد ح ّيز االنت�شار .فكرث عدد الأع�ضاء ،وبد�أت احلياة تثمر� ،إنها حياة
جديدة دخلت يف اجلماعة ويف الكني�سة.
ينت�رش الأ�شخا�ص الذين يعي�شون روحانية عمل مرمي يف الأردن يف عدة
مدن ،ملتزمني بالعي�ش من �أجل الوحدة يف قلب الكني�سة املحلية ،وكخمرية
يف قلب املجتمع حيثما وجدوا� .إنهم من دعوات خمتلفة :بيوت الفوكوالريني
املك ّر�سني التي هي منوذج م�صغّر وفريد عن بيت النا�رصة ،يعي�ش فيه عذارى
مع ي�سوع يف و�سطهم .افتتح بيت فوكوالري للبنات املك ّر�سات يف عمان عام
تكونت �شيئا ف�شيئا :العائالت
 ۱۹۹۲وفوكوالري ال�شباب عام  .۲۰۰۲والفروع ّ
اجلديدة ،املتطوعني واملتطوعات ،ال�شباب ،الأوالد والبنات والأطفال .يتع ّمق
ه�ؤالء الأ�شخا�ص بهذه الروحانية من خالل لقاءات تن�شئة دورية لكل هذه الفئات
العمرية .
·امل�سكونية وحوار احلياة
�إنت�رشت روحانية الوحدة �أوال يف قلب الكني�سة الكاثوليكية ،ومن ثم بد�أ
م�سيحيون من كنائ�س خمتلفة يت�صلون بالفوكوالري ،مع �إح�سا�سهم القوي ب�أن
هذه الروحانية هي �أي�ضا من �أجلهم .ثم �أخذ احلوار امل�سكوين منذ عام 1960
ين�ضج� ،إىل �أن و�صلت روحانية الوحدة �إىل كثري من الكنائ�س ،وبد�أت ت�ساهم
يف هدم الأحكام امل�سبقة املتوارثة منذ قرون ،وتن ّمي «حوار احلياة» « ،حوار
ال�شعب».
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نحت كیارا لوبيك يف عام  ۱۹۷۷جائزة متيلتون
احلوار بني الأديان والثقافات ُم ْ
يف لندن للتقدم الديني .تلك كانت الإنطالقة للحوار بني الأديان ،ومنذ هذا
احلني ،تكاثرت و�أثمرت العالقات بني م�ؤمنني من معتقدات دينية خمتلفة يف كل
�أنحاء العامل� ،إىل جانب امل�ساهمة الف ّعالة للحركة يف امل�ؤمتر العاملي للأديان من
�أجل ال�سالمWCRP
ترى املجموعة� ،أن التعاون بني كل امل�ؤمنني ،وكل الأ�شخا�ص ذوي الإرادة
الطيبة ،عامل �أ�سا�سي للت�ضامن العاملي ،وبناء ال�سالم يف العامل .
� -5أن�شطتها احلالية
·مهمتنا هي تكوين الأع�ضاء على عي�ش الكلمة ،يف احلياة اليومية والعملية،
بطريقة تهدف اىل خلق عقلية وثقافة �إجنيلية من خالل ال�صالة والت�أمل
والتدريب الدائم على جت�سيد امل�سيحية ،بكل املجاالت والبيئات ،التي
يتواجدون فيها� ،سواء على امل�ستوى الفردي ام اجلماعي ،ومن ثم امل�شاركة
باخلربات ون�رش هذه الثقافة ،والعمل على خلق روح م�سيحية منفتحة على
جميع الفئات والبيئات.
·اجتماع كلمة احلياة ،يتم اختيار �آية من الإجنيل �شهرياً ،كدليل مر�شد حلياتها
اليومية ،وهي كلمة احلياة .والتي تُرتجم �إىل �أكرث من  84لغة ،وت�صل �إىل
خم�سة ع�رش مليون �شخ�ص من خالل و�سائل االت�صال املختلفة .كما تقام
لقاءات �شهرية يف العامل �أجمع ،للتع ّمق يف الكلمة وتبادل الإختبارات
حول طريقة عي�شها يف احلياة اليومية.
·دار الن�رش ّ � :أ�س�ست املجموعة دار ن�رش على م�ستوى العامل ،حيث ت�صدر
بجميع اللغات جملة الفوكوالري «املدينة اجلديدة» ،و�أي�ض�أ كتبا عديدة
تنقل تیار حياة مبني على ثقافة الوحدة .
·املاريابويل �أومدينة مرمي :وهو امل�ؤمتر ال�سنوي للفوكوالري الذي يجمع كل
الفئات والدعوات املتعددة كعائلة واحدة .قانونها املحبة املتبادلة  .هدف
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املاريابويل هو التدريب العملي على حياة ال�رشكة والوحدة لبناء عامل �أكرث
�إحتاداً.
·لقاءات منتظمة للتكوين الروحي والإن�ساين لأع�ضاء احلركة امللتزمني .
القيام ب�أن�شطة ومبادرات ت�ضامن لتحقيق الأخوة العاملية ،مثل �أ�سبوع العامل
امل ّتحد (�أول �أ�سبوع من مايو ايار )  ،م�رشو ، Living Peaceومبادرة اجلري من
�أجل الوحدة ...
 - 6ت�أثريها يف املجتمع على عدة �أ�صعدة :
·العائالت حتاول العي�ش على مثال عائلة النا�رصة ،عائلة مع ي�سوع
احلا�رض يف و�سطهم .فهي ت�سعى �إىل احلفاظ على �شعلة املحبة متقدة
بني جميع �أفراد العائلة ،ونقلها للمجتمع ،حتى ي�صبح هو �أي�ضا بدوره
مكونة من
عائلة .ن�ش�أت حول تلك العائالت ،حركة العائالت اجلديدةّ ،
العائالت التي تريد �أن تعی�ش روحانية الوحدة ،وتُ�شِ ّع يف داخلها القيم
أخوة العاملية.
التي تعزز ال ّ
ال�شباب يعي�شون لتحقيق وحدة العائلة الب�رشية .من خالل امل�سارات من
موحد »  »Pathways for a United Worldيقرتحون طرقاً
�أجل عامل ّ
للتغيري يف ق�ضايا عاملية كبرية.
· الفتيان يلتزمون حملياً وعاملياً ببناء عامل متحد ،متغ ّلبني على كل
االنق�سامات ،بدءاً من االنق�سامات يف الأ�رسة ،وتلك بني الأجيال ،ويف
املدر�سة.
· الأطفال يلتزمون كل يوم بالعي�ش من �أجل عامل �أكرث احتاداً ،ون�رش قيم
أخوة العاملية.
ال�سالم وال ّ
·البالغون يلتزمون يف عي�ش احلياة االجنيلية يف كل املجاالت والبيئات،
التي يتواجدون فيها ،والعمل من �أجل حتقيق «اخلري العام» ،وبناء �إن�سانية
أخوة ،وكذلك يعملون على مبادرات
جديدة �أ�سا�سها املحبة ،امل�ساواة وال ّ
من �أجل حماية البيئة ون�رش ثقافة احلفاظ عليها.
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· الرهبان والراهبات والكهنة وال�شمام�سة ،ي�شاركون يف عي�ش روحانية
الوحدة ،يف قلب عائالتهم الرهبانية �أو رعيتهم ،وهم بدورهم يحملون
للحركة غنى روحانيتهم اخلا�صة.
· على ال�صعيد الكني�سي ،تلتزم حركة الفوكوالري بن�رش «روحانية
امل�شاركة» يف خمتلف املجاالت الكن�سية  ،والعمل جنباً �إىل جنب ،مع
كل القوى املتواجدة فيها من �أجل خدمة الكني�سة املحلية .
 - 7ر�ؤيتها الروحية الكن�سية
· الإلتزام بالعمل من �أجل وحدة دائمة �أعمق بني امل�ؤمنني الكاثوليك،
كما بني امل�ؤ�س�سات الكن�سية واجلمعيات ،واملجموعات واحلركات التي
ُولدت من كاریزما معا�رصة �أو قدمية يف الكني�سة الكاثوليكية ،وال�سعي
لتنمية ال�رشكة معها على خمتلف الأ�صعدة.
أخوية ،و�شهاد ٍة م�شرتكة مع امل�سيحيني
· العمل لبناء عالقات �رشكة � ّ
املنتمني �إىل الكنائ�س واجلماعات الكن�سية الأخرى ،بهدف �إعادة ال�رشكة
الكاملة والظاهرة �إىل الكني�سة.
للمزيد من املعلومات :
ال�صفحة الر�سمية (باللغات الإيطالية ،الإجنليزية ،اال�سبانية ،الفرن�سية،
والربتغالية) https://www.focolare.org :
این جتدنا ؟ على ال�صفحة الرئي�سية انقر على worlwide

العائلة الرهبانية
للكلمة املتج�سد

 -١ت�أ�سي�س الرهبنة
يف � 3أيار � ۱۹۸۱أُ ْلهم االب كارلو�س ميغيل بويال بت�أ�سي�س عائلة رهبانية.
وبعد قرابة الثالث �أعوام من ال�صالة والتمييزّ � ،أ�س�س الأب كارلو�س الرهبنة
يف � ۲۰آذار  ،1984يف مدينة �سان رافاييل (مدينة �صغرية يف میندوزا) يف
جت�سد ابن اهلل،
الأرجنتني .وقد مت �إختيار ا�سم «الكلمة املتج�سد»� ،إكراماً ل� ّرس ّ
ي�سوع ،الإله الذي �صار �إن�سانا� ،أي ملا هو �أعظم حلظة يف التاريخ .من ذلك ال� ّرس
املحدد� ،أال وهو انثقاف الإجنيل � -أي
نبعت روحانيتنا لكي نتو�صل �إىل هدفنا ّ
التج�سد �إىل كل الب�رش ،و�إىل كل ظواهر
�إدخاله يف الثقافات  -لأجل امتداد
ّ
الب�رش.
 -٢الفرع الن�سائي للرهبنة « :خادمات الرب وعذراء ماتارا»
ت�أ�س�سن يف �سان رافايل بالأرجنتني يف  19من �آذار عام  ۱۹۸۸عيد القدي�س
بان�ضمامهن �إىل كهنة رهبنة الكلمة
يو�سف ،على يد الأب كارلو�س ميغيل بويال.
ّ
املتج�سد ،الرهبانية املتحدة بنف�س املوهبة
ُكون معاً عائلة الكلمة
املتج�سد ،وت ِّ
ّ
الروحية .وتتف ّرع رهبنة اخلادمات �إىل فرع ر�سويل وفرع ت�أملي .
·هدف امل�ؤ�س�س هو «الرغبة يف �أن يعطي ي�سوع امل�سيح عرائ�س وفقا
لقلبه» .وجاءت هذه املنا�سبة ،عندما �أعربت بع�ض الفتيات �إرادتهن
بتكري�س نفو�سهن هلل ،بح�سب روحانية رهبنة الكلمة املتج�سد .اخذت
الراهبات ا�سمهن من �صليب ماتارا� ،صليب خ�شبي� ،صنعه �أحد ال�سكان
الأ�صليني يف الأرجنتني .على هذا ال�صلیب ن ٌ
َق�ش لربنا ي�سوع امل�سيح.
عند قدم ال�صليب تقف اول خادمة للرب وهي مرمي العذراء ال�سامية
القدا�سة .هذا ال�صليب �أ�صبح �إ�شارتهن وجزء من ثوبهن الرهباين
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ليتذ ّكرن �أن ال نريد �أن نعرف �شيئا غري امل�سيح وامل�سيح امل�صلوب» (1
كورنثو�س )۲:۲
·الفرع الت�أملي :ت� ّأ�س�س الفرع الت�أملي لرهبنتنا يف  ۲۰كانون الأول
خ�ص�ص نف�سه �أ�سا�ساً
 .۱۹۸۸الفرع الت�أملي الرجايل ،و�آخر للن�ساءُ ،ي ِّ
للعمل الر�سويل بال�صالة وباحل�ضور ،ويوجد خا�صة يف �أماكن الر�سالة.
ويعتني هذا الفرع بخدمة امل�ؤمنني يف �أماكن العبادة ،باال�ستعداد لإقامة
القدا�س الإلهي وب�إلقاء عظات الريا�ضات الروحية عند احلاجة.
 -٣الرتبة الثالثة العلمانية
حثّت الكني�سة والبابا بت�صميم على الدعوات املتعددة� ،أي الطرق الر�سولية
الروحية املتنوعة ،التي تعمل يف كل م�ؤمن علماين .وكان الرد على ذلك �أ�سا�س
ن�ش�أة الرتبة الثالثة العلمانية لرهبنة الكلمة املتج�سد .فنحن كرهبنة للحياة املكر�سة،
نعمل على ربط عائلتنا مع كل العلمانيني الراغبني يف امل�شاركة ويف �إغناء كنوز
املتج�سد با�ستثمارهم اللتزاماتهم املحددة يف العامل ،لكي ي�صريوا
رهبنة الكلمة
ّ
�أي�ضاً جت�سداً جديداً للكلمة يف حميطهم ،ويخربوا َ
كل �أحدٍ بدور وبانت�صار
التج�سد.
ّ
ت�ضم امل�ؤ�س�سة �أي�ضا :طالباً �إكلرييكيني �صغارا مبتدئني ،طالبا �إكلرييكيني
ّ
بالغني� ،إخوة علمانيني مكر�سنی� ،شمام�سة وكهنة ،طالبات يف املرحلة الأوىل
راهبات بنذور م�ؤقتة ودائمة ،علمائيني وعلمانيات مك ّر�سني ومك ّر�سات.
وبف�ضل نعمة اهلل  ،ازدهرت تلك املجموعة ال�صغرية يف مناطق خمتلفة من
العامل .ويف الوقت احلا�رض نحن متواجدون يف  43دولة من القارات اخلم�س.
 -٤م�ؤ�س�س الرهبنة :الأب كارلو�س ميغيل بويال
ولد يف بوين�س ایر�س يف الأرجنتني يف � 4أبريل  ،1941يف عائلة متد ّينة .يف
�سن ال  ۲۳دخل املعهد االكلريكي يف بوين�س �آير�س ،و�أنهى درا�سته يف املعهد.
�سيم كاهنا يف � 7أكتوبر  .۱۹۷۱بعد ر�سامته ،بد�أ بتدري�س الالهوت والكتاب
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املقد�س يف م�ؤ�س�سات تعليمية خمتلفة� :إكلريكيات خمتلفة واملعهد العايل للثقافة
الكاثوليكية و جامعة الأرجنتني الكاثوليكية ،ويف رعايا خمتلفة يف �أبر�شية بوين�س
�آیر�س ،وقد كان مر�شداً روحياً ومعلماً يف االكلريكية ال�صغرى ويف اكلريكية
�سان رافايل الأبر�شية (يف مندوزا) .لقد كتب عدة كتب منها :التعليم امل�سيحي
لل�شباب ،ال�شباب يف الألفية الثالثة ،مرمي �سيدة لوخان ،خبز احلياة االبدية وك�أ�س
اخلال�ص االبدي ،يوحنا بول�س العظيم ،اخلادمات (اربعة اجزاء) ،رعیتی،
فن اال�شرتاك ،فاطمة ،وترق�ص ال�شم�س .وهو مر ّوج كبري للريا�ضات الروحية
االغناطيةٌ ،
واعظ وم� ّؤ�س�س الكثري من بيوت الرحمة .ت�أ ّثر �إىل حد كبري بتعاليم
البابا القدي�س يوحنا بول�س الثاين ،بعد انتخاب الأب الأقد�س يف عام ،۱۹۷۸
بد�أ الأب بويال مبتابعة كتاباته و�أن�شطته عن كثب من رعیته يف بوين�س �آير�س.
 -٥الروحانية
املقد�س للكلمة الذي
روحانیتتا مرت�سخة يف �رس
املقد�س ،ويف ال�رس ّ
التج�سد ّ
ّ
�صار ج�سدا يف �أح�شاء العذراء مرمي الكلية القدا�سة.
روحانیتا تق�صد �أن تتطبع يف مظاهرها العديدة ب� ّرس التج�سد .نريد �أن نت�أ�صل
املقد�س ،الذي هو ال�رس الأول والأ�سا�سي لي�سوع امل�سيح ،لذا
يف � ّرس التج�سد ّ
ننطلق من هذه النقطة بحما�س ،لكي ت�صلح كل الأ�شياء يف امل�سيح (�أف�س�س
يتج�سد الكلمة يف كل ما هو
جت�سدا �آخر للكلمة ،حتى ّ
 .)۱/۱۰نريد �أن نكون ّ
�إن�ساين .ويجب �أن تظهر بطريقة خا�صة عبادتنا لي�سوع امل�سيح يف �رس التج�سد؛
ويف تخ ّليه عن ذاته مرة ثانية يف �رس الآالم  -وهو الفعل الكهنوتي الأ�سمى -
الذي يجعلنا نت�أمل ب�إعجاب ،بف�ضل هذا التناق�ض العجيب ،يف التخلي العميق
» « kenosisاملوجود يف التج�سد ؛ وكذلك يف �رس جميئة الثاين الذي �سيت ّمم
ملء جميئه الأول.
هناك ثالثة �أ�شياء (التي ن�سميها �أ�شياء الكني�سة البي�ضاء) تلت�صق الت�صاقا
حميما ب�رس التقوي الذي �أُظهر يف اجل�سد ( 1تيم  ، )3/16وبالتايل تتعلق �أي�ضا
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مبحبتنا � ،أال وهي :
·الإفخار�ستية التي ت�ستمر بوا�سطة عمل الكهنوت الكاثوليكي� ،أي
التج�سد من خالل عن�رصي اخلبز واخلمر.
ّ
·العذراء مرمي كاملة القدا�سة التي قالت نعم ،لكي ي�صري الكلمة ج�سدا
من حلمها ودمها.
املج�سد حلقيقة و الإرادة ولقدا�سة امل�سيح.
·البابا الذي هو احل�ضور ِّ
 -٦حياة ال�صالة :ت�ستند حياتنا الروحية على عن�رصين �أ�سا�سيني :القدا�س
الإلهي اليومي وال�سجود للقربان االقد�س خالل �ساعة حمددة يوميا.
جت�سداً جديداً للكلمة.
 -٧املوهبة :نريد �أن نعمل من كل ان�سانٍ ّ
�أما عن املوهبة اخلا�صة بالرهبنة ،ف�إن على جميع �أع�ضائها �أن يعملوا بطاعة
بالغة للروح القد�س وبالطابع املرميي ،حتى ُيخ�ضعوا ل�سيادة امل�سيح كل ما هو
باحلقيقة ب�رشي ،وذلك حتى يف �أكرث املواقف �صعوبة .وكذلك يف ظل الظروف
الأكرث معاك�سة.
هذا معناه احل�صول على النعمة الالزمة ملعرفة كيفية العمل  -بطريقة ملمو�سة
 على ا�ستمرار وجود امل�سيح يف العائالت ويف الرتبية ويف و�سائل الإت�صال،وعند رجال الفكر ويف �أي مظهر �رشعي من مظاهر احلياة الب�رشية .هذه هي
جت�سد جديد
العط ّية التي ميكن بوا�سطتها ّ
التو�صل �إىل �أن ي�صري كل �إن�سان «مبثابة ّ
للكلمة» ،وذلك بكوننا يف الأ�سا�س مر�سلني ومرمييني.
 -٨غاية الرهبنة :جت�سيد الإجنيل يف حياة كل �إن�سان لي�صل �رس اخلال�ص �إىل
ويتج�سد يف حياته .
كل �إن�سان
ّ
املكر�سة ،فنحن �أي�ضا لدينا
كما هو حا�صل يف كل جمعية (رهبانية) للحياة
ّ
غاية عامة �أو م�شرتكة  -عادة ما تُ�س ّمى دعوة  -ن�سعي بوا�سطتها �إىل اتِّباع امل�سيح
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ُحدد هدفنا اخل�صو�صي ،ب�أن
اتّباعاً �أوثق ،خا�ضعني لعمل الروح القد�س .ون ّ
نقدم �أنف�سنا متاماً لتثقيف املجتمع �إجنيلياً� ،أي حمل الإجنيل للمجتمع بكل جوانبه
الثقافية واحل�ضارية .وهذا يح ّفزنا على العمل بكل قوانا لن�رش وجت�سيد الإجنيل يف
حياة كل �إن�سان ،لي�صل �رس اخلال�ص �إىل كل �إن�سان ويتج�سد يف حياته .ويظهر
ذلك يف كوننا عائلة ،فنحن نُربز نذورا علنية ونعي�ش حياة �أخوية م�شرتكة .كما
يتعي علينا �أن نعطيها تت�ضمن واقع الفرز عن العامل� .إذ
�أن ال�شهادة العلنية التي ّ
�أن احلياة بح�سب الروح القد�س تتطلب بال�رضورة �إق�صاء روح العامل عنا :روح
احلق  ...ال ي�ستطيع العامل �أن يتلقاه لأنه ال يراه وال يعرفه (يو ( . )17 : 14من
املحددة والفريدة �أن نتفرغ لتب�شري
القانون  .)۲۰و�أخريا نريد من خالل الغاية ّ
ُغي معايري احلكم
الثقافة نف�سها ،مبعنى �أن نعمل على ا�ستخدام قوة الإجنيل .كيما ن ّ
املحددة ،نقاط الإهتمام ،خطوط التفكري امل�صادر امللهمة،
على الأمور ،القيم ّ
�أمثلة احلياة الب�رشية ،وذلك من �أجل �أن تغمر قوة الإجنيل :طرق التفكري ،ومعايري
احلكم على الأمور ،ومقايي�س العمل( .من الد�ستور )26
حيث �أننا ال ميكن �أن نن�سى �أن املجمع الفاتيكاين الثاين قد �أعلن�« :إن حالة
الطالق املوجودة بني الإميان واحلياة اليومية للكثريين ،يجب �أن ُينظ َر �إليها كواحدة
من �أخطر �أخطاء ع�رصنا» ،ويعود ذلك بدرجة كبرية �إىل �أن العامل ،خالل القرون
الأخرية ،قد «تباعد وانف�صل �شيئا ف�شيئاً عن اجلذِ ع امل�سيحي حل�ضارته»  ،مما �أ ّدى
بثقافته �إىل حالة من الالم�سيحية.
 -٩التكري�س التام ملرمي العذراء
ننذر نذراً رابعا ،هو التكري�س التام ملرمي على طريقة القدي�س لوي�س ماري
املطوبة ،لكي نتلقّى معونتها
جرپنیون دي مونفور ،وبه نُظهر حبنا للعذراء مرمي ّ
التج�سد يف كل اال�شياء.
ميتد
ال�رضورية لأجل �أن ّ
ّ
نحن نرغب �أن تُلخّ �ص روحانيتنا هكذا:
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لي�س ي�سوع �أو مرمي؛ لي�ست مرمي �أو ي�سوع.
ال ي�سوع بدون مرمی؛ وال مرمي بدون ي�سوع.
لي�س فقط ي�سوع بل مرمي �أي�ضاً.
كما لي�ست فقط مرمي بل ي�سوع �أي�ضاً.
دائماً ي�سوع ومرمي ،دائماً مرمي وي�سوع.
نحو مرمي بوا�سطة ي�سوع :ها هي �أمك (يوحنا )27 : 19
نحو ي�سوع بوا�سطة مرمي � :إفعلوا ما يقوله هو لكم (يو .)5: 2
�أو ًال :ي�سوع الإله الإن�سان.
ولكن ت�أتي بعده مرمي� ،أم اهلل.
هو :الر�أ�س؛ وهي :العنق؛ ونحن :اجل�سد.
كل �شيء من �أجل ي�سوع ومن �أجل مرمی؛ مع ي�سوع ومع مرمي.
يف ي�سوع ويف مرمي؛ لأجل ي�سوع ولأجل مرمي.
�أخريا وبب�ساطة :ي�سوع ومرمي ،مرمي وي�سوع.
وبامل�سيح نحو الأب يف الروح القد�س.
 -١٠العمل الر�سويل
نر ّكز اهتمامنا بطريقة خا�صة على الوعظ بكلمة اهلل ،التي هي �أم�ضى من كل
حدين (عب  ،)12 : 4وذلك بكل �أ�شكالها يف الدرا�سة وتعليم الكتاب
�سيف ذي ّ
املقد�س ،والالهوت و�أقوال الآباء القدي�سني والليرتجيا والتعليم امل�سيحي
وامل�سكونية�...إلخ ،ويف �إجراء �إر�ساليات �شعبية وريا�ضات روحية وتربية للأطفال
وال�شباب� ،إن�شاء املدار�س و�أعمال حمبة للأكرث احتياجا (كالأطفال املرتوكنی،
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دور الأيتام و بيوت الأ�رسة .بيوت لذوي االحتياجات اخلا�صة ،واملر�ضى وكبار
ال�سن� ،إر�سالية ال�سجون)� ...إلخ ،ويف البحث عن ُر�سل وكذلك تكوينهم ر�س ًال
�أك ّفاء للكلمة ،ويف ن�رش ّ
ٍ
حاالت �أخرى
جملت ون�رشات وكتب� ...إلخ ،ويف
�أي�ضا  ،نريد �أن ُنري امتداداً للكلمة بوا�سطة الكلمة ال�شفهية واملكتوبة.
 -١١عائلتنا الرهبانية يف ال�شرق الأو�سط والعمل الر�سويل يف املنطقة
·و�صلنا �إىل الأرا�ضي املقد�سة عام  .١٩٩٣لدينا الآن بيوت يف فل�سطني
و�إ�رسائيل ،الأردن ،م�رص ،تون�س ،العراق ،قرب�ص� ،سوريا ،تنزانيا
وقريبا يف لبنان واخلليج .
نعمل مع الكاثوليك املحليني و�أي�ضا مع غري الكاثوليك ،ومع �أنا�س من ديانات
�أخرى .نعترب العمل امل�سكوين واحلوار بني الديانات ك�أولوية يف عملنا الر�سويل.
لأجل ذلك � ّأ�س�سنا مركزا م�سكونيا يف الإ�سكندرية.
 +الأرا�ضي املقد�سة :
 �سفوريا :بيت للرهبان الت�أمليني يف مزار القدي�سة حنه التابع حلرا�سةالأرا�ضي املقد�سة.
 يافا  -تل ابیب :ت�ساعد الراهبات يف الرعية واملدر�سة التابعة للرهبانالفرن�س�سكان.
 القد�س  :مركز البيت الإقليمي. بيت حلم وبيت �ساحور :يهتم الرهبان والراهبات ببيتني لذوي االحتياجاتاخلا�صة ،حيث �أن احدهم يبعد خطوات قليلة عن كني�سة املهد .ويهتم هذا البيت
يف الأطفال والبالغني ،الذين لديهم �إعاقات ج�سدية وعقلية.
 بيت حلم ،يوجد البيت الإقليمي للراهبات. -بيت جاال :تعمل الراهبات يف اكلريكية البطريركية الالتينية .
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 غزة :نعمل (الرهبان والراهبات) يف رعية الالتني ،الوحيدة التابعةللبطريركية الالتينية ويف مدار�س البطريركية املتواجدة يف غزة.
كل من اكلرييكية
كما عمل �أبا�ؤنا الكهنة منذ قدومهم اىل الأر�ض ّ
املقد�سة مع ٍ
البطريركية الالتينية واكلريكية رهبان الفرن�سي�سكان يف التن�شئة والتدري�س.
الأردن
·عنجرة  :الكهنة م�س�ؤولون عن رعية «�سيدة الزيارة» ومزار «�سيدة
اجلبل» .وتعاونهم الراهبات يف العمل الرعوي .ويوجد لدينا اي�ضا
«بيت مرمي العذراء ام الرجاء» ،وينق�سم اىل ثالث اق�سام  :للفتيات،
للأطفال ،وللفتيان .وهو بيت يحوي بنات واوالد من عمر يوم اىل
� 18سنة .وبعد انتهاء املرحلة الدرا�سية تتع ّهد الرهبنة بتدري�س الطالب
واالهتمام به حتى يبد�أ باالعتماد على نف�سه بالكامل.
م�صر
·اال�سكندرية  :يوجد بيتان لل�شباب وبيت لذوي االحتياجات اخلا�صة
للذكور ،بيت االبتداء للذكور وبيت الأبتداء للإناث والبيت االقليمي
للكهنة .
·القاهرة :لدينا بيوت :للأطفال (ذكور واناث) ،بيت للفتيات النا�شئات،
بیت لذوات االحتياجات اخلا�صة ،البيت االقليمي ،وتعمل راهباتنا يف
مدر�سة « القاهرة االجنليزية» « English Cairo School
· �سوريا وحلب :يعمل كهنتنا يف حلب كم�س�ؤولني عن العمل الرعوي يف
كني�سة النيابة الر�سولية ملطرانية الالتني ،ويف �سكن لل�شباب اجلامعيني،
كما تعمل الراهبات يف �سكن الطالبات التابع ملطرانية الالتني يف حلب،
واي�ضا يعمل الكهنة والراهبات مع الفقراء واملت�رضرين من احلرب.
·يف العراق وبغداد :العمل الرعوي يف كاتدرائية الالتني ،كما يعملون مع
الالجئني ،وتعمل الراهبات يف ال�سفارة البابوية يف بغداد .
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·يعمل الكهنة والراهبات يف كاتدرائية تون�س ،و�سكن طالبات ،ودير
للآباء الت�أمليني (احلبي�س)
·بينزرت :تعمل الراهبات يف املدر�سة التابعة ملطرانية الالتني يف بنزرت.
·قرب�ص :يعمل الكهنة يف الرعية و بيت �ضيافة للمر�ضى.
· نريد �أن نرتكز على ي�سوع امل�سيح الذي جاء يف اجل�سد ( 1يو 4
 ،)2 :وفقط على امل�سيح ،وامل�سيح دائما ،وامل�سيح يف كل �شيء ،وامل�سيح
يف اجلميع ،وامل�سيح الكل لأن ال�صخرة هي امل�سيح ،وال ي�ستطيع �أحد �أن
ي�ضع �أ�سا�ساً �آخر( .د�ستور رهبنة الكلمة املتج�سد )۷
اح�صائيات
يف الوقت احلا�رض تت�ضمن عائلتنا الرهبانية � 2200شخ�صا تقريبا ،بني كهنة
و�أخوة (رهبان) واكلرييكيني وراهبات� ...إلخ متواجدين يف  42دولة من
القارات اخلم�س ؛ و�أع�ضا�ؤها هم مر�سلون مك ّر�سون هلل كل بح�سب دعوته .زد
على ذلك العلمانيني املك ّر�سنی .و �أع�ضاء الرهبنة العلمانية الثالثة ،وحدهم يزيد
عن الألفني �شخ�ص.
·ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع اىل ال�صفحة :

https://www.iveinarabic.org

·ملتابعة ن�شاطات الرهبنة يف ال�رشق الأو�سط:

https://www.facebook.com/iveinarabic

جمعية بنات مرمي �أم املعونة
(الراهبات ال�سالزيانيات)
- 1الت�أ�سي�س:
ت�أ�س�ست جمعية بنات مرمي �أم املعونة ،واملعروفة با�سم الراهبات ال�سالزيانيات،
يف � ٥آب عام  ،1872على يد القدي�س يوحنا بو�سكو والقدي�سة ماريا دومنيكا
مادزاريللو .بعد �أن � ّأ�س�س دون بو�سكو جمعية الآباء ال�سالزيان يف مدينة تورينو
�شمال �إيطاليا ،خلدمة وتربية ال�شبيبة الفقرية عام  ،١٨٥٩ر�أى القدي�س بو�سكو
�رضورة �إيجاد رهبنة ن�سائية لتعمل على تزويد الرتبية والثقافة للفتيات ،فوجد
بذرة هذه اجلمعية يف بلدة مورنيزي ،حيث التقى دون بو�سكو بالقدي�سة ماريا
مادزاريللو عام  ،١٨٦٤وكانت ماريا ع�ضواً فعا ًال يف جمعية احلبل بال دن�س ،التي
كانت ر�سالتها االهتمام ب�ش�ؤون الفقراء واملحتاجني واملر�ضى يف البلدة.
وهكذا ومب�ساندة الكاهن بي�ستارينو ،كاهن رعية مورنيزي ،ت ّعرف القدي�س
يوحنا بو�سكو على هذه اجلماعة ومنها انطلق العمل لت�أ�سي�س هذه الرهبنة.
 - 2الكاريزما:
تر ّكز هذه اجلمعية على الرتبية ،باعتبارها �أ�سا�س النمو املتكامل للإن�سان
وخا�صة ال�شبيبة الفقرية واملحتاجة .ومن ال�صفات الكاريزمية التي ال بد و�أن
يتمتع بها من يعمل �ضمن هذه الكاريزما :الفرح ،واملحبة ،الإ�صغاء للآخر،
املرونة وروح العائلة.
تقوم هذه الكاريزما على الأ�سلوب الوقائي للرتبية للقدي�س يوحنا بو�سكو،
والذي �أوجده القدي�س يوحنا بو�سكو ر ًّدا على الأ�سلوب القمعي الذي كان
�سائدًا� .إذ يف حني كان الأ�سلوب القمعي ،يقوم على �رشح القوانني واملبادئ،
وكان ينتظر من ال�شاب �أن يطبقها حرف ًيا و�أن تطبق عليه العقوبة عند خمالفتها،
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�أتى النظام الوقائي لريافق ال�شاب و يعمل على منوه الإن�ساين ،الروحي،
االجتماعي ...الخ ويبنى هذا النظام على ثالثة �أعمدة:
· العقل :و ُيق�صد به البحث عن الأ�سباب التي تدفع ال�شباب للت�رصف
منوه .كما ُيق�صد به �أن
بطريقة معينة ،واالنطالق من هذه الأ�سباب لتحقيق ّ
يقوم املربي ب�رشح �أ�سباب �أهمية اتباع القوانني ،و البعد عن العقوبات .و
ي�شمل هذا البعد النظرة امل�سيحية الإن�سانية الأ�صيلة لقيمة الفرد ،وال�ضمري
والطبيعة الإن�سانية ،الثقافة ،العمل ،و احلياة االجتماعية.
·املودة :الرتبية تنطلق من القلب ،تتطلب االن�رصاف الكلي خلري التالميذ
واحل�ضور بينهم ،واال�ستعداد الدائم للإ�صغاء لهم و مرافقتهم ،يو�صي
القدي�س يوحنا بو�سكو �أنه من املهم �أن يعرف ال�شاب �أنه حمبوب ،وال
ُيق�صد بها امل�شاعر والعواطف� ،أو التهاون .بل هي املحبة الفاعلة وامل�ؤثرة
التي ت�سعى خلري الآخر ومنوه .كما يقول دون بو�سكو «لي�س بالقوة و لكن
باملودة ميكن ك�سبهم» ،والألفة و اجلو العائلي هي من �أهم اخل�صائ�ص التي
تت�صف بها مراكزنا.
·الدين والأخالق :الهدف �أن جنعل من ال�شباب م�سيحيني �صاحلني ومواطنني
�رشفاء .و توجيههم �إىل ِّ�سي الإفخار�ستيا والتوبة و�إكرام العذراء مرمي .و
ُيعنى � ً
أي�ضا بتعليم القيم و املبادئ و الأخالق لل�شباب.
 -3ن�شاط الرهبنة وانت�شارها
ت�ضم الرهبنة حوايل  14000راهبة يف حوايل  1455مركزاً موزعني على
 92دولة يف القارات اخلم�س .ويعمل �إىل جانبهم �آالف املربني واملربيات العاملني
االجتماعيني واملتطوعني.
بعد � 5سنوات من ت�أ�سي�س الرهبنة ويف عام  1877انطلقت �أول �إر�سالية لتعرب
املحيط ،وت�صل �إىل �أمريكا اجلنوبية ،وحتديداً الأرغواي .وهكذا بد�أت الرهبنة
باالنت�شار عاملياً.
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و�صلت �أول �إر�سالية من بنات مرمي �أم املعونة لل�رشق الأو�سط �إىل بيت حلم،
حيث مت افتتاح الدير عام  .1891ومن هنا بد�أت الرهبنة باالنت�شار يف ال�رشق،
حتى �أ�صبحنا الآن يف خم�س دول.
·يف الأردن حيث البيت الإقليمي وذلك عام  ١٩٨٧م ،و تُعقد فيه امل�ؤمترات
الر�سمية التي تخ�ص الرهبنة ،و يتم فيه �أن�شطة لل�شبيبة ،تعليم م�سيحي
و�أوراتوريو .والدير الثاين هو مركز �سيدة ال�سالم وهو مركز ال�ستقبال
الريا�ضات الروحية والأن�شطة .ويوجد يف هذا املركز مدر�سة لذوي
االحتياجات اخلا�صة .ويف الأرا�ضي املقد�سة هناك مدر�ستان ومركز
ريا�ضات روحية حيث يتم � ً
أي�ضا ا�ستقبال الوفود من خمتلف الدول ،التي
ت�أتي لزيارة الأرا�ضي املقد�سة.
·يف �سورية حيث يوجد م�شفى ومدر�ستي ريا�ض �أطفال .ويف لبنان هناك
ثالث مدار�س و مراكز �أن�شطة �شبابية ،و يف م�رص خم�س مدار�س.
 -٤بنات مرمي �أم املعونة و العذراء مرمي
حمل كل من القدي�س دون بو�سكو والقدي�سة ماريا مادزاريلو يف قلبيهما تكرمياً
خا�صاً لل�سيدة العذراء مرمي �أم املعونة ،التي كانت امللهمة واملرافقة للقدي�س يوحنا
بو�سكو ،الذي �أراد من بنات مرمي �أم املعونة �أن يكونوا مبثابة معلم عرفان باجلميل
للعذراء مرمي.
يكن عالمة حب الآب
وهكذا ف�إن راهبات بنات مرمي �أم املعونة َي�سعني لكي َّ
لل�شبيبة .يحر�صون من خالل الأ�رسار املقد�سة ومن خالل العودة �إىل مراجع
يكن موئ ًال م�شتع ًال لينري ال�شبيبة.
الرهبنة من كتب وخمططات �أن ّ
-٥الرهبنة اليوم
النظام الرتبوي ،الذي تتبعه يف مدار�سهن هو النظام الوقائي .الذي
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يهدف �إىل م�ساعدة ال�شبيبة على النمو من خالل اكت�شاف قدراتهم ال�شخ�صية،
وم�ساعدتهم على معرفة خمطط اهلل لهم يف حياتهم .ولغة هذا النظام التي هي
جدن لبناء
توحد عمل الراهبات على اختالف البالد التي يعملن بها حيثما ُو ْ
املودة ِّ
«املواطن ال�صالح»
وتعمل الرهبنة على مواكبة متطلبات الع�رص على كافة الأ�صعدة ،لتكون قادرة
على خدمة ال�شبيبة وتهيئتهم ليكونوا مواطنني �صاحلني� ،أمينني و قادرين على
مواجهة احلياة.
وهكذا تقوم الأم العامة ومركزها البيت العام يف روما ،على توحيد عمل
الراهبات ،من خالل ر�سائل �شهرية وم�ؤمترات ،لت�سري بعجلة الرهبنة �إىل الوحدة
يف العمل و�إىل حتقيق كل ما يلزم من �أجل تلبية متطلبات ال�شبيبة و منوها
االجتماعي ،الإن�ساين ،العملي ،و الأخالقي.

جمعية ال�سيدة العذراء مرمي
على جبل الكرمل
«جمعية ال�سيدة العذراء مرمي على جبل الكرمل»  ،كما يوحي عليها اال�سم ،
ت�أ�س�ست لتكرمي والدة الإله .تقليد عمره قرون مياثل الكرمليني الأوائل بن�ساك جبل
الكرمل ،تالميذ النبيني �إيليا و�إلي�شاع.
الكتاب املقد�س يقدم لنا النبي ايليا على قمة جبل الكرمل ،م�شتعال باحلما�س
ملجد اهلل ويعي�ش با�ستمرار يف ح�ضوره .ويف ح�ضوره تعرتف الرهبنة مبُلهم
احلياة الكرملية املكر�سة للت�أمل يف العزلة .يكمل �إيليا ر�سالته ويختفي تاركاً وراءه
خالفة روحية.
�إليكم ما تورده الد�ساتري البدائية للرهبانية« :من النبيني �إيليا و�ألي�شع � ،سكان
جبل الكرمل الأتقياء  ،من الآباء القدي�سني يف العهدين القدمي واجلديد� ،أ�صدقاء
هذا اجلبل املنعزل للت�أمل ،عا�شوا هناك ،بال �شك ،بطريقة جديرة بالثناء ،بالقرب
من ينبوع �إيليا ،ملتزمني بالتوبة املقد�سة  ...بُني هناك كني�سة تكرمياً لل�سيدة
العذراء مرمي ،و�أخذها ك�شفيعة .ومنذ ذلك احلني� ،أطلقوا على �أنف�سهم ،بامتياز
ر�سويل «�إخوة مرمي العذراء على جبل الكرمل» .جمعهم �ألربت ،بطريرك
القد�س ،يف عائلة واحدة ،وكتب لهم  ،قبل جممع التريان ،نظاماً ثم وافق
عليه الأحبار ال�سياديون ،و�أكدوا ذلك ب�إخال�ص و�إميان .يف هذه املهنة ،نحن،
�ساللتهم ،نخدم الرب حتى يومنا هذا يف خمتلف �أنحاء العامل (د�ستور رهبانية
الكرمل ،قبل عام .)1324
تُظهر هذه النظرة املوجزة بو�ضوح االرتباط الروحي للكرمل بالنبي �إيليا
وال�سيدة العذراء مرمي التي مت تكرميها منذ بدايات الرهبنة ،حتت ا�سم «القدي�سة
مرمي من جبل الكرمل» ،حيث يتعرف الكرمليون على ال�سحابة التي ر�آها �إيليا.
التي منها �سيخرج امل�سيح ،عذراء مثل املطر الذي ُيخ�صب الأر�ض .ال�سمة املميزة
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للكرمل هي �أن تكون رهبنة العذراء .هذا الوالء ،الذي يربط الكرمليني بحياة
ال�سيدة العذراء ،حمجوز يف مهنتهم الدينية التي ي�ؤدونها هلل ولل�سيدة العذراء
مرمي يف اجلبل الثاين .و�صيغ نظام حكم الكرمليني القدامى على غرار حياة
العذراء� .إنها م�س�ألة التقليد ال�صويف للحياة الداخلية ملرمي ،يف عذريتها بالروح
والقلب ،واحتادها باهلل ،وخ�صوبتها ،تظهر �أن كل �شيء �إلهي.
تثري �شخ�صية �إيليا ب�شكل خا�ص «التوتر نحو الت�أمل الإلهي»� .إن امل�ؤلفني
القدامى� ،آخذين يف االعتبار ما يخربنا به الكتاب املقد�س عنه ،يخ�ص�صون
للحياة الكرميلية نهاية مزدوجة :نهاية ن�صل �إليها من خالل عملنا وممار�سة الف�ضائل
مب�ساعدة النعمة الإلهية وهي �أن نقدم هلل قل ًبا �سلي ًما .وخالٍ من كل و�صمة خطيئة...
والهدف الآخر يقرتح علينا بف�ضل هبة نقية من اهلل� :إنه يت�ألف من تذوق بطريقة
معينة يف قلوبنا ،يف اختبار قوة الإله يف �أذهاننا لي�س فقط بعد املوت �إمنا يف هذه
احلياة الفانية.
على عك�س ما ي�سمى بالرهبان املت�سولني (الفرن�سي�سكان والدومينيكان) ،
حيث ت�أ�س�س الفرع الن�سائي منذ البداية ،مل يرحب كارمل بالراهبات يف و�سطه
�إال بعد قرنني ون�صف من ت�أ�سي�سه القانوين .يف الواقع ،حتى الن�صف الثاين
من القرن اخلام�س ع�رش ،مل يكن لدى الكرمل ترتيب ثانٍ  .كان الطوباوي جان
�سوريث ،اجلرنال �آنذاك ،هو الذي �أ�س�س الكرمليني يف فلورن�سا ،ومن العام
التايل ،يف فالندرز ،ثم يف بروتاين حيث كانت املباركة فران�سواز دوقة �أمبواز
متعاونة معه .يف �إ�سبانيا ،يف عام � ، 1478أ�س�ست �سيدة تقية ،تُدعى �إلفريا
مكر�سا للقدي�سة مرمي للتج�سد ،كانت مقاطعة
غونزالي�س ،يف �أفيال «م�رضبًا»
ً
الكرمليني تابعة للرهبانية .يف  2نوفمرب  ،1535دخلت القدي�سة تريز لي�سوع.
لقد ق�صد الرب �أن يجعل �شجرة الكرمل ،التي فقدت مع مرور الوقت حما�ستها
الأوىل ،تتفتح مرة �أخرى ،مع غ�صن جديد حيث ت�ستعيد روح القدي�س �إيليا كل
قوتها.
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 -١التقليد الروحي الكرملي
مل تكن القدي�سة تريزا لي�سوع م�صلحة رهبانيتها فح�سب ،بل كانت � ً
أي�ضا
معلمة احلياة الروحية .تركت لبناتها وللكني�سة العديد من الكتابات عن حياة
ال�صالة التي ع ّرفتها ب�أنها «تبادل �صداقة حميمي ،حيث يتحدث املرء غال ًبا مع
من يعرف �أنه حمبوب» .يف عام � ، 1970أعلنها البابا بول�س ال�ساد�س معلمة
الكني�سة اجلامعة بعد القدي�س يوحنا ال�صليب الذي كان عام  .1926وقد اختارت
هذا الأخري �أباها الروحي ،لإ�صالح الفرع الرجايل من الرهبنة .و ُدعي «دكتور
الليايل» �أو «من ال �شيء» لأنه يعلم الأرواح �أن جترد نف�سها من كل �شيء بدافع
حب الرب و�أن ت�سري نحو االحتاد الإلهي دون االعتماد على �أي �شيء �آخر غري
الإميان.
هذا هو طريق العطاء الكامل للذات الذي اتبعه جميع �أبنائهم وبناتهم
الروحيني ،مبا فيهم الراهبة الكرملية القدي�سة تريزيا الطفل ي�سوع التي �أعلنها
يوحنا بول�س الثاين � ً
أي�ضا يف عام  ،1997ملفانة الكني�سة عن «علم احلب»،
وهي تعلم ال�صغار الطريق املخت�رص �إىل الكمال الذي ت�سميه «الطريق ال�صغري»
لال�ست�سالم والثقة.
كثريون �آخرون ،الذين ن�ش�أوا على املذابح �أو ظلوا خمفيني وغري معروفني،
كانوا وال يزالون اليوم« :م�صدر نعمة يتدفق نحو العامل .ال نعرف �إىل �أين يتجه
ومن يتلقاها ال يعرفون من �أين �أتت»(القدي�سة ترييز بينيديكت دو ال كروا ،
متحدثة عن دعوتها كرملية منعزلة يف قلب الكني�سة) كرمل (وهذا يعني حرفيا
كرمة اهلل) �أو جنة اهلل هي ،يف الواقع  ،حديقة مغلقة حيث تزدهر الأرواح
حري�صة على �إعطاء اهلل للب�رش والنا�س هلل  ،هكذا كانت القدي�سة تريزيا من جبال
الأنديز (الت�شيلي الكرملي التي توفيت يف  19عام  )1920حتدد دعوتها :للخطاة،
�أن يق�ضوا حياتهم كلها يف الت�ضحية ب�أنف�سهم دون �أن يروا �أبدًا ثمار ال�صالة
والت�ضحية  ،و�أن يتحدوا مع اهلل حتى يدور دم الفادي يف الكني�سة  ،لينقلوه
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لأع�ضائها بحيث  ،بهذه الطريقة  ،يقد�سون �أنف�سهم « ...القدي�سة �إليزابيث
للثالوث (من كرمل ديجون ،توفيت عن عمر يناهز  26عا ًما يف عام ، )1906
وبالتايل واجهت مهمتها بعد موتها« :يبدو يل �أنه يف ال�سماء � ،ستكون مهمتي هي
جذب النفو�س ،وم�ساعدتهم على اخلروج منها لاللتزام باهلل من خالل طريقة
ب�سيطة للغاية وحركة حمبة و�إبقائهم يف ذلك ال�صمت العظيم من الداخل الذي
ي�سمح هلل �أن يطبع نف�سه فيهم ويحولهم �إىل ذاته «.
هذه الرثوة الروحية  ،كنز الكني�سة ب�أ�رسها  ،جتد �رسها يف حقيقة �أنه  ،كما
يذكرنا املثل التقليدي« :الكرمل هو كل مرمي» .نعم � ،رس الكرمل هو ح�ضور ...
ح�ضور ر�صني ومتوا�ضع ولطيف  ...لعذراء النا�رصة (الأخ فيليب لي�سوع مرمي
يف كتابه «�رس الكرمل»).
من خالل قدي�سي الكرمل  ،نرى خ�صوبة النف�س التي تعي�ش من �أمومة مرمي.
هذه احلياة يف ّ
ظل �أ ّمنا الكرمل جعلتها ر�سالتها ،على وجه اخل�صو�ص ،من خالل
خا�ص ج ًّدا انت�رش يف الكني�سة والعامل :القدي�س الكتفي .هذه القطعة
تكري�س ّ
املزدوجة من القما�ش امل�صنوع من ال�صوف البني  ،التي �أعطتها والدة الإله
للقدي�س �سيمون ( رئي�س عام الرهبنة يف القرن الثالث ع�رش) � ،أ�صبحت  ،لكل
من �أطفاله الذين يرتدونها  ،عالمة على االنتماء الكامل ملرمي و�ضمان اخلال�ص ،
بح�سب الوعد الذي قطعته هي نف�سها عند �إعطائه للقدي�س الكرملي« :هذا هو
االمتياز الذي �أعطيه لكم ولكل �أبناء الكرمل :من مات وهو يرتدي هذه الثوب
يخل�ص».
حتى اليوم  ،التكري�س للكتف املقد�س منت�رش جدًا بني �شعب اهلل .يف لبنان ،
على وجه اخل�صو�ص  ،ي�ستمر يف االنت�شار  ،وين�رش نعمه بغزارة  ،بف�ضل ح�ضور
رهبانية الكرمل يف هذه الأر�ض املقد�سة  ،و� ً
أي�ضا لهذا احلب الكبري الذي يك ّنه
اللبنانيون لوالدة الإله والذي دائ ًما �أعجب الأمهات امل�ؤ�س�سات منذ و�صولهن من
�إ�سبانيا ...
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 -٢الكرمل يف لبنان
يف عام  ، 1962جاءت الكرمليات الإ�سبان من ثالثة كرمليني خمتلفني
(القدي�س �ألربت من كاالتيود ،القدي�سة ترييز من جيان والقدي�س يو�سف بن
بنبلونة) �أ�س�سوا رهبنة جديدة يف حري�صا .تركت القدي�سة تريزا لي�سوع  ،بعد
وفاتها  17 ،م�ؤ�س�سة يف �إ�سبانيا ،والتي بدورها و�سعت الإ�صالح يف جميع �أنحاء
البالد وخارج حدودها.
يف ال�رشق  ،ي�سبق الكرمليون الكرمليات حيث ا�ستقروا منذ عام 1622
يف بالد فار�س والعراق و�سوريا ولبنان.هذا وافتتح الكرمليون عام � 1873أول
كرمل يف ال�رشق ،كرمل القد�س ،وتاله بيت حلم ( ، )1875وحيفا (،)1892
والنا�رصة ( .)1910هناك ،مر�سل بول�سي الأب بول الأ�شقر كان ذاه ًبا للت�أمل،
�أيام خلواته يف الأر�ض املقد�سة  ،مت�سائ ًال يف نف�س الوقت كيف �أنه ال يوجد
كرمل يف لبنان .رجل �صالة  ،مقتن ًعا ب�أنه كان يف خ�صوبة حياة ال�صالة  ،بد�أ
يحلم بكرمل يف حري�صا �سيكون مبثابة معبد لل�صالة من �أجل الوحدة وم�ساعدة
فعالة لر�سالة امل�صلني.
لقد منح امل�ؤمتر القرباين  ،الذي مت االحتفال به يف بر�شلونة عام  ، 1952لهذا
الأب ،الذي �أ�صبح الرئي�س العام جلمعية القدي�س بول�س ،الفر�صة لتحقيق حلمه.
وقد مت ا�ستقبال الوفد امللكى  ،الذى كان جز ًءا منه  ،فى منزل عائلة جار�سيا دي
�أوالال �إي �أجوافيف النبيلة .كانت ابنتهما كرملية يف دير كاالتايود .منذ متوز
(يوليو)  ، 1952توا�صل الأب مع الأخت تريز لي�سوع و�رشح لها م�رشوعه.
ميكنه ال�رشوع يف م�رشوع تب�شريي بف�ضل وفرة الدعوات ال�شابة املوجودة حتت
ت�رصفه .اتخذ الكرمليون قرارهم لأنهم ر�أوا �أهمية الأ�سا�س .قبلوا تغيري الطقو�س،
واعتماد ثقافة متنوعة� .شاركوا م�رشوعهم مع كرمل جيان (يف الأندل�س) حيث
�أثار الرب � ً
أي�ضا دعوات جاهزة للت�ضحية بنف�سه من �أجل الوحدة� .شعر كرمل
بامبلونا بدوره بالتحدي .عندما بد�أت الإدارة � ،أثار احتمال �إن�شاء مثل هذا
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احلما�س .مل يكن الكاردينال تي�سريان �أقل الإعجاب بامل�رشوع .يبدو �أن عقبة
واحدة فقط ال ميكن التغلب عليها :العبور الفعال من الطق�س الالتيني �إىل الطق�س
البيزنطي .مل يتم احل�صول على �إذن حتى عام � .1960شجع البابا يوحنا الثالث
والع�رشون  ،الذي �أبلغه املطران الراحل فيليب نبعة  ،مطران بريوت+1967.
�شجعت امل�ؤ�س�سة بحرارةُ .ولد كرمل والدة الإله والوحدة يف ال�رشق يف
نف�س الوقت الذي انعقد فيه املجمع الفاتيكاين الثاين .كان على امل�ؤ�س�ستني بذل
جهد كبري للتكيف .وجدوا هناك م�ساعدين ثمينني :الآباء البول�سيني وراهبات
املعونة الدائمة الذين  ،يف عام  ، 1961جعلوا �أماكن عملهم متاحة لهم وطلبوا
من �أع�ضائهم الأكرث كفاءة �أن يبنوا الكرمليني .وقد مت االعرتاف الكن�سي يف 24
�أغ�سط�س  ، 1962يف الذكرى املئوية الرابعة لت�أ�سي�س �أول كرمل على يد القدي�سة
ترييز يف �أفيال .ا�ستمرت الدعوات يف التدفق منذ ذلك احلني  ،ويف عام ،2005
كان على املجتمع املحلي �أن يجد ً
كرمل �آخر يف كفرم�سحون  -جبيل .حال ًيا ،
يبلغ عدد �أفراد دير حري�صا  28فر ًدا وجمتمع كفرم�سحون  23فرداً.
ن�شاط الكرمليني هو يف الأ�سا�س ن�شاط يدوي ،يهدف �إىل �ضمان العي�ش
اليومي .وف ًقا لرغبات الكاردينال تي�سريان ،مت افتتاح ور�شة عمل �أيقونية .بعد
عدة �سنوات من التعلم  ،متكنا من كتابة �أيقونات قدي�سي الكرمل ولبنان على
وجه اخل�صو�ص .حتى اليوم  ،تعترب الأيقونات و�صناعة الزخارف من الأعمال
الرئي�سية لكرملنا ،بينما يف كفرم�سحون  ،يتم �صب وترميم التماثيل اجل�صية ،وال
�سيما متاثيل الطفل ي�سوع يف براغ .يقع الكرمل يف ظل �سيدتنا وقري ًبا جدًا من
كاتدرائية «القدي�س بول�س» املكر�سة لل�صالة الدائمة من �أجل الوحدة  ،يف �صمت
احلب املثمر الذي يهب نف�سه  ،يرغب يف �أن يكون م�سكون ًيا.
يف عام  ، 1997زار القدي�س يوحنا بول�س الثاين ديرنا و�أكد ذلك يف دعوته
اخلا�صة لل�صالة من �أجل الوحدة .يف الواقع  ،قبل �أن مينحنا بركته  ،قال لنا:
«�أعلم �أنكم تعي�شون هنا وت�صلون هنا وتت�أملون هنا من �أجل وحدة الكني�سة.
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لذلك علينا �أن ن�ستمر لأن لبنان هو بالفعل نقطة مهمة .يجب �أن ن�ستمر يف هذا
االجتاه .»...
� ً
أي�ضا يف عام  ، 2012خالل رحلة بندكت�س ال�ساد�س ع�رش التي ال تُن�سى،
منحنا الرب مرة �أخرى نعمة ا�ستقبال خليفة بطر�س .ان�ضمت �إلينا �أمهاتنا و�أخواتنا
من كفرم�سحون يف هذا احلدث الرائع� .صلينا معه ،ورمننا «ذبيحة اال�ست�شهاد من
�أجل الوحدة»  ،التي حلنتها �أمهاتنا امل�ؤ�س�سات منذ عهد املجمع الفاتيكاين الثاين:
«يا مرمي � ،أم الراعي الواحد  ،و�أمنا �سجدت بتوا�ضع عند قدميك .لك بقلب
واحد ونف�س واحدة بتقدمي �أنف�سنا ل�شهيد الدم حتى تتحقق الرغبة العظيمة البنك
ي�سوع �أن الكل قد يكون واحدًا ،و�أن هناك قطي ًعا واحدً ا لراعي واحد».
عندما غادرنا  ،باركنا بهذه الكلمات�« :أ�شكركم على �صلواتكم� ،أ�شعر
باحلماية ب�صلواتكم  ،فلنذهب م ًعا بروح املجمع الفاتيكاين الثاين  ،فلن�صل من
�أجل الوحدة  ...الرب يبارك دائ ًما� .شكرا لك.
فرحا بفكرة �أن هذه
اليوم  ،مع اقرتاب اليوبيل املا�سي لكرملنا  ،متلأ قلوبنا ً
ال�سنة املباركة �ستكون مرة �أخرى فر�صة لتقدمي ال�شكر للرب على هذه الزاوية
ال�صغرية من ال�سماء« .يبدو يل �أنه ميكنني ت�سميته هكذا لأنني �أعتقد �أنه �إقامة
حيث ي�أخذ الرب ر�ضاه الإلهي  ،لأنه �أخربين ذات يوم  ،يف ال�صالة � ،أن هذا
املنزل كان جنة م�رساته « »...هذا املنزل هو جنة � ،إذا كان هناك بالفعل واحد
على الأر�ض ملن ال يهتم بر�ضاها  ،وكل ما ي�سعده هو �إر�ضاء اهلل (القدي�سة تريز
لي�سوع).

التكري�س على البتولية
من اجل امل�سيح
العذارى املك ّر�سات

البتولية املكر�سة ن�ش�أت يف الكني�سة قبل ان تن�ش�أ احلياه الرهبانية ،واعتربتها
الكني�سة منذ ن�ش�أتها كنزها الثمني يف عامل وثني ال ي�ؤمن اال باللذة واجلن�س
واملادة .ففي الأجيال امل�سيحية االوىل كرث املتب ّتلون رجاال ون�ساء ،ممن يقتدون
بامل�سيح البتول ،وي�شهدون له بالزهد واحلرمان ،وكانوا يعي�شون و�سط عائالتهم،
ويف حميطهم وعملهم ،وكانت جماعات امل�ؤمنني حتيطهم باالحرتام والتقدير،
وتخ�ص العذارى املكر�سات مبكان خا�ص يف االحتفاالت الليرتجية.
ّ
وعندما انتهت ع�صور الإ�ضطهاد يف مطلع القرن الرابع ،ومت االعرتاف
ال�رشعي بالكني�سة ،تكاثرت اديرة الن�ساء ،فا�ستقطبت الكثريات ممن ك ّر�سن ذواتهن
هلل على البتولية والطهر والعفاف .و�أخذن يع�شن الإجنيل حياه رهبانية منظمة� .إ ّال
منهن ّ
يع�شن مك ّر�سات يف بيوتهن بالقرب من ذويهن ،ويتعاطني
انه بقي عدد كبري ّ
�أعمالهن املعتادة من غري ان يلتحقن برهبانية معينة او يعتكفن يف االديار.
يف القرن الأول والثاين مل ي�ستعمل امل�سيحيون تعابري خا�صة للداللة على
اعتناق البتولية من اجل امل�سيح ،بينما كرثت التعابري يف القرن الثالث ،يف
كتابات �آباء الكني�سة مثل (العذارى ،العذارى القدي�سات  ،عرائ�س امل�سيح ،بنات
امل�سيح ،عذارى امل�سيح ،املنتميات كليا للم�سيح) .وعندما ا�صبح اعتناق البتولية
مبوجب رتبة ليرتجية ر�سمية ،غلب ا�ستعمال تعبري (العذارى املك ّر�سات) الن رتبة
تعب عن عطاء العذراء ذاتها هلل ،مما يجعل منها عذراء مقد�سة ومك ّر�سة.
الليرتجية ّ
منهن القدي�سة البتول ال�شهيدة
وعلى مدار الع�صور واالجيال ،يوجد قدي�سات َّ
فالفيا دوميتال ،وال�شهيدة بودن�سيانا والقدي�سة ابولني ال�شهيدة والقدي�سات
مار�سني و�سو�سن وبربارا ،تيكوزا ورفيقاتها ،والقدي�سة مر�شلينا اخت القدي�س
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امربوزيو�س التي ك ّر�سها البابا ليربويو�س يف كني�سة القدي�س بطر�س يف روما �سنة
 353وعا�شت يف روما يف بيتها مع �أمها و�صديقات لها عذارى مك ّر�سات للم�سيح
الرب.
دعا البابا بول�س ال�ساد�س واملجمع الفاتيكاين الثاين� ،إىل �إعادة التكري�س
على البتولية ،مع البقاء يف العامل .ويف �شهر ايار � 1970أ�صدر جممع العبادة
ن�ص احلق القانوين اجلديد �سنة
املقد�س ،كتاب طقو�س تكري�س العذارى .وقد ّ
 1984يف املادة  604على ما يلي :
ي�ضاف اىل ا�صناف احلياة املك ّر�سة هذه ،فئة العذارى )(Ordo Virginum
اللواتي ُيعربن عن ق�صدهن املقد�س على اتباع امل�سيح عن كثب .يقوم
بتكري�سهن هلل مبوجب طقو�س ليرتجية م�صادق عليها
اال�سقف االبر�شي
َّ
ويزفهن ب�صورة �رسية اىل امل�سيح ابن اهلل ،فيقفن حياتهن على خدمة
ّ
الكني�سة.
بللمحافظة ب�أمانة اكرب عل ق�صدهن هذا وللتعاون الأخوي على خدمةالكني�سة املنا�سبة حلالتهن ،ميكن للعذارى ان يتحدن يف ما بينهن.
هذا املادة القانونية تعطي العذراء املك ّر�سة مكانتها اخلا�صة ،و�صفتها القانونية
يف الكني�سة ،وهي تو�ضح �أن الأ�سقف االبر�شي هو مرجعها .وبالتايل تلتزم
بطاعته وتدعمه ب�صلوتها وت�ضحياتها ،وتقوم ب�أعمال الر�سالة التي ُينيطها بها ،لبناء
نف�سها والكني�سة.
حب اعظم منه ،وبالتايل ال
االنانية هي عدوة احلب ،وال ي�سمو على احلب اال ٌّ
ي�سمو على احلب يف الزواج امل�سيحي ،اال حب اخر ال تق ّيده العواطف الب�رشية،
�أال وهو تكري�س الذات على الطهر والبتولية والعفاف من اجل امللكوت.
يف رتبة التكري�س ،ي�س�أل الأ�سقف طالبة التكري�س  :هل انت يا ابنتي عازمة ان
تهبي نف�سك للرب على البتولية الدائمة ...؟ فتجيب  :نعم  ،بنعمة اهلل �أريد.
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ليتورجية التكري�س تعرب عن هبة الذات على الطهر والبتولية ،بني املك ّر�سة
وامل�سيح عطا ًء وقبوال ،ويرتقي هذا العطاء والقبول لدى املك ّر�سة اىل م�ستوى
ال�ضمري والإرادة ،الن التد ّين الأ�صيل هو توا�صل احلب الدائم مع اهلل يف ال�ضمري
والقلب والإرادة.
البتولية املك ّر�سة هي دعوة م�سيحية اىل احلب والكمال ،يف تكري�سها بتو ًال
من اجل امللكوت ،وهذا ال يعني �أنها تكون �أقل �إن�سانية عن غريها ،بل يعني �أنها
تتنازل عن طريقة طبيعية لوجودها االن�ساين ،لكي تعي�ش احلياة يف �أبهى معانيها
على الطهر والبتولية والعفاف .فامل�سيح بالذات مل يكن �أقل �إن�سانيه عن غريه من
أحب كل الب�رش وجعل من كني�سته عرو�ساً له.
الرجال لأنه مل يتزوج ،بل � ّ
املك ّر�سة تُط ِّعم دعوتها اىل الكمال والقدا�سة ،بخ�صو�صية نعمة تكري�سها
عرو�ساً للم�سيح على الطهر والبتولية ،حيث ترغب يف اتباع امل�سيح عن كثب.
لذلك يقوم بني العذراء املك ّر�سة والكني�سة املح ّلية رابط ًة روحية وقانونية مقد�سة،
فالأ�سقف هو مرجعها الكن�سي لأنه راعي االبر�شية وممثل امل�سيح.
يختلف و�ضع املك ّر�سة القانوين يف الكني�سة ،عن و�ضع الراهبة القانوين
اختالفا كبريا .فالبتول املك ّر�سة ال تلتزم بنذر الفقر والطاعة ،ولكنها تلتزم
بروح التجرد والفقر والطاعة .على غرار اال�سقف والكاهن وال�شما�س ،الذين
ال ينذرون .ولكنهم يلتزمون بالتجرد ،بالفقر ،والطاعة .تعي�ش الراهبة يف ديرها
مع جماعة الراهبات وفقا للقانون� .أما البتول املك ّر�سة فال تلتزم بحياة جماعية مع
املك َّر�سات وتبقى تعي�ش يف العامل غري منف�صلة قانونا عن العامل ،لت�سكب فيه من
داخله ،نعمة البتولية والتكري�س ،وتزرع فيه بذار امللكوت.
ان البتول �ساعة تكري�سها ،ال تعود متلك ذاتها بل امل�سيح الرب َيلكها و ُيلب�سها
ثوب العرو�س فهو اختارها ووهب ذاته لها عري�سا �إلهيا اىل االبد ،وهي اختارته
ووهبت ذاتها له عرو�سا على الطهر والبتولية �إىل الأبد ،وتتخ ّلى بحريتها
واختيارها عن التنا�سل واملحبة الزوجية الب�رشية ،لكي تكون عرو�ساً له على الطهر

330

التكري�س على البتولية من �أجل امل�سيح

والبتولية ،بعطاء �شامل ال رجعة فيه ،مدركة ان امل�سيح اي�ضا يبادلها ذاته االلهية
حب زواجي عميق للم�سيح ،ال
واالن�سانية عطا ًء بعطاء .فالتكري�س هو توا�صل ٍّ
يرتبط بعالمات احلب الب�رشي ،بل بعالمات احلب االلهي.
التكري�س هو يف قلب �رس حب الكني�سة للم�سيح ،ويف قلب �رس احتاد الكني�سة
بامل�سيح ،ويجعل من البتول املك ّر�سة �رشيكة الكني�سة يف عر�سها االبدي مع امل�سيح.
وتعب البتول املك ّر�سة عن هذه ال�رشكة الروحية والالهوتية ال�سامية ،بعي�شها ما
ُّ
تعي�شه الكني�سة من فرادة حب زواجي ،روحي ،الهوتي للم�سيح وتعي�ش حقيقة
الكني�سة ،التي هي يف العامل ولي�ست من العامل لي�صبح وجودها يف العامل ،عالمة
حب لقدا�سة �أمها الكني�سة ،ورمزاً كرمياً الحتاد الكني�سة بامل�سيح.
·روحانية التكري�س
ان الفتاة املكر�سة على غرار الكني�سة هي عرو�س للم�سيح اىل االبد ولذلك
فان «حمبة الكني�سة العرو�س للم�سيح» ت�صوغ حياة املك ّر�سة الروحية ،ا�صغا�ؤها
ل�صوت العري�س يف قلبها وجتاوبها معه يزيدانها بها ًء و�شباباً ون�ضار ًة روحية.
1روحانية االمومة الروحية :اذا ما تخ ّلت الفتاة املك ّر�سة عن االمومةاجل�سدية ،ف�إمنا لكي متار�س االمومة الروحية على �أكمل وجه .وباالمومة
معهن �أمومتها الروحية
الروحية تلتحم املك ّر�سة بجماعة املك ّر�سات وتع ّمق َّ
وحتب كل من يح ّبهم امل�سيح ،الذى
وتعي�ش «�رس حب الكني�سة للم�سيحُّ »،
جاء يدعو اخلط�أة اىل التوبة ،وتكون لهم �أ ّماً تهتم بخال�صهم االبدي.
2روحانية االمومة املرميية � :إن مرمي �أُم ي�سوع املك ّر�سة االوىل عرو�سالروح ،هي �أم وبتول يف �آن واحد ،عا�شت مع امل�سيح وللم�سيح ،وجعلها
وحب امل�سيح
حب الكني�سة للم�سيح ّ
امل�سيح �رشيكة يف الفداء .فهي قمة � ّرس ّ
للكني�سة ،ف�إنها على غرار مرمي العذراء تلميذة للم�سيح ،يف تكري�سها عرو�ساً
ٌ
وبتول و�رشيك ٌة
عرو�س و�أ ٌم
له على الطهر والبتولية ،و�أنها على غرارها
ٌ
يف الفداء .والروح القد�س الذي ملأ مرمي وجعل منها تلميذة واماً بتوال
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لي�سوع ،ميلأها ليجعل منها تلميذة لي�سوع ،وا ّماً بتوال للنفو�س التي من
�أجلها مات ي�سوع على ال�صليب.
3روحانية قربانية� :سمة خا�صة بكاريزما البتول املك ّر�سة ،التي ت�ؤمن امياناثابتا ب�أن «عري�سها ي�سوع» موجود حقيقة يف �رس القربان .فمن بديهيات
روحانية التكري�س� ،أن حتيط الفتاة املك ّر�سة ي�سوع يف �رس القربان بكل
مظاهر احلب واالميان وال�سجود ،و�أن تعترب بيت القربان يف الكني�سة بيتها
توجه اليه با�ستمرار قلبها وحبها وفكرها.
الروحي وال�رسي ،بحيث ِّ
4روحانية الرحمة االلهيةّ � :إن اتباع امل�سيح بح�سب االجنيل املقد�س ،يعودباملك ّر�سة اىل «الرحمة االلهية» ،التي يطفح بها االجنيل املقد�س .فال�سيد
امل�سيح جاء ليدعو اخلط�أة اىل التوبة ،ورحم اجلميع وغفر للخط�أة التائبني.
والبتول املك ّر�سة على مثال امل�سيح الرحيم ترحم ،وتغفر ،وتتقبل الآخر
مبحدوديته ،خاطئا كان �أم قدي�سا ،وتهتم بخال�صه وحترتمه وال تق ّلل من
�ش�أنه ،مهما كانت ذنوبه واخطا�ؤه التي حتتاج اىل تقومي.
·كاريزما ر�سالة التكري�س
ان املكر�سة هي �أو ًال و�أخراً ر�سولة خال�ص .وتنبثق خ�صو�صية ر�سالتها ،من
يج�سد حب الكني�سة
كونها عرو�ساً للم�سيح ورمزاً مباركاً للكني�سة يف العاملّ ،
للم�سيح ،ومك ّلفة ر�سمياً ب�أن تعي�ش يف قلب العامل ما تعي�شه الكني�سة من حب
للم�سيح .وهذا يعني انه يجب عليها :
1ان جتعل حياتها �شهادة حب ودلي ًال على امللكوت.2ان تكون كني�سة م�ص ّلية يف قلب العامل.3ان تكون يف العامل خمرية ف�صحية.4ان تخدم الكني�سة مبا لها من مواهب.لقد زرع ال�سيد امل�سيح هذه الدعوة يف الكني�سة ف�أ�صبحت الكني�سة م�س�ؤولة
عنها ،ت�سهر على منوها ون�ضوجها ،كي جتاهد البتول املك ّر�سة جهاداً ح�سناً باالميان
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وال�ضمري ال�سليم وتنمو يف القدا�سة وحتقق �سالمها ور�سالتها يف العامل.
·التكوين الروحي
يرتبط التكوين الروحي لطالبة التكري�س وللبتول املك ّر�سة ارتباطاً وثيقاً
بالتكوين العقائدي ،وبعي�شها وفقاً لروح االجنيل وتر�سيخها يف االميان والرجاء
واملحبة ،وتع ّمقها يف �رس الكني�سة ،لكي تكت�سب ح�صانة لدعوتها ونوراً ل�ضمريها
و�سالم ًة لنف�سها .من �أجل ذلك ال بد من االمور التالية:
·النذور امل�ؤقتة
1اال�ستعداد للنذر امل�ؤقت:قد ت�ساعدها ظروف حياتها الروحية واالجتماعية ،على اكت�شاففتتوجه اىل التع ّمق فيها ،و�إىل االحاطة بابعادها والتجاوب
دعوتها،
ّ
مع مقت�ضياتها الروحية والكن�سية والر�سولية.
عندما ُتيب الفتاة املدعوة اىل البتولية املك ّر�سة كما �أجابت مرمي علىمبادرة اهلل لها «فليكن يل بح�سب قولك» ،ف�إن امل�سيح يجعل غري
امل�ستطاع لدى النا�س �أمراً ممكناً ويفي�ض عليها روحه القدو�س.
لفرتة اال�ستعداد يف حياة طالبة التكري�س �أهمية كربى ،فرتة درا�سةو�صالة واختبار وتع ّمق ،ولي�ست هذه الفرتة مطلباً �شكلياً عابراً بل هي
جزء ال يجز�أ من اال�سا�س الذي يقوم عليه واقع احلياة املكر�سة.
ان البتولية املك ّر�سة تبنى على الطبيعة االن�سانية والنعمة االلهية.الطبيعة االن�سانية وحدها ال تكفي لكي تبني بتوال مك ّر�سة ،ف�إن طالبة
مدعوة لأن ت ّتكل على النعمة االلهية و�أال تتهاون يف اكت�ساب
التكري�س ّ
الف�ضائل االن�سانية واالدبية ،فتكت�شف من خالل هذا اجلهد �ضعفها
ونقائ�صها ،وتتجاوب مع النعمة فتزداد حباً للم�سيح والكني�سة.
تلتزم طالبة التكري�س بفرتة حت�ضريية روحية للت�أكد من دالئل الدعوةعندها اىل حياة التكري�س وملمار�سة االلتزام بحياة التقوى ،ا�ستعدادا
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للنذر امل�ؤقت� .أما مدة هذه الفرتة فترتاوح بالن�سبة لعمر الفتاة،
ولدرجة ن�ضوجها االن�ساين ،وم�سريتها الروحية ،وخلفياتها الكن�سية،
وبالن�سبة لإدراكها ملفاهيم البتولية املكر�سة ومقت�ضياتها ،و�إطالعها
على مفاهيم �رس الزواج املقد�س .فقد متتد الفرتة التح�ضريية من �ستة
�أ�شهر اىل �سنة او �أكرث ح�سب حكم املر�شد الروحي والأ�سقف.
2نذر البتولية امل�ؤقت وجتديده  :تنذر نذر العفة ملدة �سنة ،وجتدِّ د نذرهاهذا �سنويا ملدة خم�س مرات « انا� .......أعزم عزماً �صادقاً على �أن
�أكر�س ذاتي هلل تكري�ساً �شام ًال ،مع بقائي يف احلياة العلمانية ،و�أن اتبع
امل�سيح اتّباعاً تاماً طول �أيام حياتي .ولذلك ف�إين اتكا ًال على نعمة اهلل
�أنذر العفة ملدة �سنة و�أقف نف�سي بكل طاقتي ،على حياة املحبة اخلال�صة،
يف خدمة اهلل وكني�سته املقد�سة ،بنعمة الروح القد�س ،وبعون �أمي مرمي
البتول� .آمني»
أحب امل�سيح.
حتب كما � َّ
�3أن َّ4ان تكون التقوى يف قلبها وعلى ل�سانها.5احلكمة يف اختيار الأ�صدقاء.6االحت�شام يف الهندام.7غنية بفقر امل�سيح.8مطيعة كامل�سيح.·التن�شئة الروحية الدائمة
1الكني�سة املقد�سة ترغب �أن يحفظ امل�ؤمنون لتن�شئتهم الروحيةًّ ،حمل
مركزياً يف حياتهم ،فالتن�شئة الروحية الدائمة واجب �أ�سا�سي ال غنى
عنه .وتتطلب التن�شئة الروحية الدائمة بنوع خا�ص من البتولية املك ّر�سة :
-ان حتافظ على بتوليتها من �أجل امللكوت ،و�أن ت�سيطر على ذاتها
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ونزواتها ،و�أن تقاوم التجارب ،و�أن تتكل على نعمة اهلل يف جهادها
الروحي الدائم ،و�أن َ ْتذر الوهم والغرور وا�سباب الرتاجع والفتور.
ان تلتزم بالتوا�صل مع جماعة املك ّر�سات يف االبر�شية.ان تنظم من حني اىل �آخر يوما لل�صالة واالختالء مع بع�ض �إخوتهايف م�سرية التكري�س.
الت�أمل يف ن�صو�ص رتبة التكري�س لأنها تخت�رص لها متطلبات التكري�ساالجنيلية ،ور�ؤية الكني�سة ،وهي مبثابة د�ستور البتولية املكر�سة ،يف
�أبعادها الروحية والالهوتية والكن�سية والر�سولية.
�أن ّتطلع على تعليم الكني�سة االجتماعي ،وعلى ما تع ّلمه الكني�سةب�ش�أن كرامة االجناب ،والآداب واالخالق البيتيةِّ ،
وبث هذا التعليم
يف املجتمع.
خريهن الروحي
بينهن من �أجل
َّ
�أن تتعاون مع املك ّر�سات روحياً فيما َّوخري الكني�سة ك ِّلها.
·رتبة تكري�س العذارى
تقام رتبة تكري�س العذارى يف ذبيحة القدا�س ،التي يرت�أ�سها الأ�سقف ب�صفته
نائب امل�سيح املعلم والراعي والكاهن وامل�س�ؤول عن الكني�سة عرو�س امل�سيح.
1حوار اال�سقف مع العذراء.2نذر البتولية الدائم.«�أيها الأب املكرم �إنني اتكا ًال على نعمة اهلل �أعلن بني يديك ،وعلى
م�سمع من جمهور امل�ؤمنني احلا�رضين� ،أنني �أنذر هلل البتولية املباركة نذرا
�أبدياً ،و�أتبع امل�سيح دون �سواه مدى احلياة».
�3صالة تكري�س على البتولية.4ت�سليم �شارات العهد وااللتزام (كتاب ال�صالة ،اخلمار ،اخلامت).5-الربكة الر�سولية.
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ومنهن:
عدد املكر�سات يف العامل حوايل �ستة االف مك َّر�سة على البتولية،
َّ
يف البلدان العربية مثل لبنان ،العراق� ،سوريا .واالردن وحوايل ت�سع مك ّر�سات
منهم اثنتني يف ديار امللكوت.
�إبتد�أت م�سرية التكري�س يف االردن عام 1990؛ حيث تك ّلل التكري�س النهائي
عام  ،1994لأول مك ّر�سة والثاين عام . 1996
�صالة العذراء املك ّر�سة
ايها الرب ي�سوع ،يا من دعوتني اىل البتولية املك ّر�سة على غري ا�ستحقاق
مني ،لأكون بها عرو�ساً لك ورمزا للكني�سة ،ف� ُ
أعي�ش من �أجلك على الطهر
أحببت بابَك الذي �أو�صيتني
لبيت دعوتك م َّتكلة على نعمتك ،و� ُ
والعفاف ،لقد ُ
وحملت م�صباح العذارى
بدخوله �ضيقاً ،واكت�شفت معك يف عطاءِ احلياة حياتي،
ُ
احلكيمات.
�أ�سالك فهبني الثبات على البتولية التي باركتها واجعلني �شمعة ف�صحية،
تُهدي النا�س اىل الكني�سة واخلال�ص .واعطني �أن �ألهج بت�سبيحك والثناء عليك،
و�أن �أجمدك بقلب مته ّلل مدى احلياة ،و�أن احظى بر�ؤيتك يف ملكوت ال�سموات
مع �أمي مرمي والعذارى القدي�سات� ،آمني.

راهبات الفرن�سي�سكان
مر�سالت مرمی

بقلم
االخت �سناء �سماوي

حتتفل رهينة الفرن�سي�سكانيات مر�سالت مرمي يف  6كانون الثاين من كل عام،
بعيد ت�أ�سي�سها �سنة  ،۱۸۷۷على يد الطوباوية ماري دو ال با�سیون .حاليا نحن
 5580راهبة يف  ۷۳بلد من  ۷۹جن�سية يف  622جماعة رهبانية.
· موهبتنا الروحية:
ن�ستمد منه القوة حلياتنا اجلماعية والر�سولية.
يف ال�سجود امام القربان،
ّ
مر�سالت �إىل العامل كله ،من كل عرق وثقافة
االفخار�ستيا هي حمور حياتنا.
ٌ
ودين .لنعلن الب�رشى ،وخا�صة �إىل من هم �أكرث فقراً وبعداً .نعي�ش حيا ًة جماعية
من كل اجلن�سيات رمزاً للملكوت.
تقدمة الذات على مثال مرمي العذراء ،نتع ّلم منها �أن نت ّمم دعو ًة املر�أة التي
فينا بقبول النعم لتميم م�شيئة الآب .نعی�ش روحانية القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي،
حياة الب�ساطة والأ�صغرية ،و�أن نحيا االجنيل يف قلب العامل .حيث نر�سل نحاول
البحث عن االحتياجات الر�سولية:
 -1عمل رعوي او تربوي،
 - 2يف املجال ال�صحي  :التمري�ض والعناية بكبار ال�سن ،ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،زيارة العائالت والفقراء.
 - 3العمل االجتماعي.
ت�أ�س�س دیرنا باالردن عام  ،1974والأردن يعترب نقطة جت ّمع باقليم ال�رشق،
وي�ضم الأرا�ضي املقد�سة ،لبنان� ،سوريا وم�رص .نحن حالياً باالردن يف جبل
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احل�سني  -عمان ،خم�س راهبات من خم�س جن�سيات خمتلفة :بولونية وكينية
وكورية ولبنانية و�أردنية .رئي�سة الدير الأخت اور�سال ،وهي اي�ضا املحا�سبة
االقليمية.
ا�ستقبلنا الأخت �إيفلني من كينيا هذه ال�سنة ،لتتعلم اللغة العربية .االخت
جوزیان تع ّلم اللغة الفرن�سية يف مدر�سة النا�رصة ،والأخت �سريافينا تقوم بالعمل
االجتماعي ،وانا االخت �سناء �سكريرتة االحتاد الرهباين يف االردن حالياً ،و�أ�ساعد
يف التن�شئة ملربي ومربيات التعليم امل�سيحي .كما �أعمل يف اللجنة املركزية
با�رستنا ،كما �أ�شارك مع جمموعة رفقاء ي�سوع يف املركز الي�سوعي.
ونحن باجلماعة ن�ستقبل العراقيات املهاجرات لتع ّلم الأ�شغال اليدوية .الهدف
ا�ستغالل وقت انتظار ال�سفر بتع ّلم مهنة ،ي�ستفدن منها وهم حمتاجات ان ُيخرجن
طاقاتهن االيجابية ،و�أن يعي�شن �أجواء �صداقة داعمة لهن .كما ن�ستقبل جمموعة
ّ
فتيات من الأ�رشفية والها�شمي ملرافقتهن الروحية واحلياتية ،ويتعلمن اال�شغال
اليدوية .نعمل على تن�شئة وم�ساعدة املربني واملربيات يف حقل التعليم امل�سيحي،
وزيارة املراكز لدعمهم .ونقيم دورات تعليم م�سيحي والعمل على متابعتهم.
وهناك ن�شاطات �أخرى:
 - 1زيارة العائالت وخ�صو�صا االقل حظا باحلياة.
 - 2ح�ضور ان�ساين وم�شاركة مب�شاريع مع البعثة البايوية.
 - 3عمل خميمات �صيفية جمانية بدعم من البعثة البابوية �إىل االطفال الأقل
حظا.
 - 4ن�ستقبل �أخوية من ال�سيدات ْ
يع�ش َن موهبتنا الروحية وي�ساهمن يف �إقامة
فطور خريي مل�ساعدة املر�ضى ودعم الطالب الفقراء.
نطلب من اهلل  ،من �أجل كل واحدة منا� ،أن َّ
نظل �أمينات ملوهبتنا الروحية،
ومنفتحات كما مرمی ،على �إلهامات الروح القد�س يف حياتنا.

�أخوية الرجاء «�سريميغ»
هذه الأخوية حا�رضة يف االردن ،وتعمل يف �إطار بطريركية الالتني يف الأر�ض
املقد�سة� .أ�س�س هذه اجلمعية ال�سيد �أرن�ستو اوليفريو عام  1964مع زوجته ماريا
ّ
وجمموعة من ال�شباب ،وغايتهم �أن يحققوا حلماً كبرياً :التغ ّلب على اجلوع يف
والتطور.
العامل ،ب�أعمال تهدف حتقيق العدالة
ّ
ت�ضم عائالت ،راهبات ،رهباناً ،كهن ًة و�شباباً ...يعملون مل�ساعدة
الأخو ّية ّ
املحتاجني ،ومع ال�شبيبة ،لل�سعي نحو ُط ُر ٍق جديدة لل�سالم...
تعمل الأخوية يف الأردن ،ال �س ّيما يف خدمة النا�س ذوي احلاجات اخلا�صة...
االخوة ،حيث ي�شعر اجلميع �أنهم
ويف توطيد التوا�صل والتعاون ،وخلق ٍ
مناخ من ّ
واحد  :املُ�ساعِ د واملُ�سا َعد.

راهبات القدي�سة دوروتيا
بنات القلبني الأقد�سني

امل�ؤ�س�س:
القدي�س جيوفاين �أنطونيو فارينا .
الت�أ�سي�س :
ن�ش�أت هذه الرهبنة يف �إيطاليا عام  ،1836وقد � ّأ�س�سها الكاهن ال�شاب
جيوفاين �أنطونيو فارينا ،الذي �أ�صبح فيما بعد �أ�سقفا على تريفيزو ،ملدة ع�رش
�سنوات ومن ثم �أ�سقفاً على في�شنزا اىل �أن تويف على عمر � ۸۸سنة.
كانت البداية التاريخية لر�سالة املحبة امل�شتعلة ،التي ا�ستقاها القدي�س
جيوفاين �أنطون فارينا من ت�أثره بكلمة ي�سوع يف االجنيل «جئت لألقي على
الأر�ض ناراً ،وما ا�شد رغبتي �أن تكون قد ا�شتعلت» (لوقا  .)49 : ۱۲كان وقتها
الأب جيوفاين �أنطونيو فارينا ،كاهناً م�ساعداً يف رعية القدي�س بطر�س  ،ومل
ي�ستطع �أن يعرب ب�سالم �أمام الفقر االجتماعي والأخالقي لبنات رعيته .ف�صار
�أمر الفتيات املرتوكات يف ال�شارع همه الوحيد ...وهكذا بقيادة الروح القد�س،
� ّأ�س�س مبوافقة �أ�سقف �أبر�شيته ،جمعية رهبانية ت�ضم «معلمات ذوات دعوة جم ّربة
ب�شكل كلي هلل ولرتبية الفتيات الفقريات» .
مك ّر�سات ٍ
كان القدي�س جيوفاين منفتحاً على �إلهامات الروح القد�س ،فمحبته الغيورة
التي نبعت من حبه لقلب ي�سوع ،جعلته يتجاوب بكل �سخاء ملبياً االحتياجات
التي �صادفها يف طريقه ،وخا�صة نحو الفتيات املرتوكات واملهمالت على حافة
ال�شوارع.
ال�صم ومن
�ضم �إليهن الفتيات ُّ
بعد �أن بد�أ م�رشوعه بتعليم الفتيات الفقرياتّ ،
و�سع ر�سالته يف جمال خدمة املر�ضى والعجزة واملت�أملني .
ثم الكفيفات ،ثم ّ
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القدي�سة دوروتيا � :إختار امل�ؤ�س�س الكاهن ال�شاب جيوفاين �أنطونيو فارينا،
القدي�سة دوروتيا البتول والر�سولة وال�شهيدة ،لتكون ال�شفيعة الأوىل للرهبنة،
كلي للرب ،ور�سوالت بني ال�شبيبة
لنكون نحن بناته على مثالها مك َّر�سات ب�شكل ّ
مبحبة م�ستعدة لبذل الذات .
الروحانية :
عي�ش في�ض املحبة حتى بذل الذات ،على مثال قلب ي�سوع ومرمي الأقد�سني،
وذلك ب�صفات اللطف واحلنان والرحمة.
الر�سالة :
ت�شهد راهبات الدوروتيا بنات القلبني الأقد�سني يف العامل ،ملحبة اهلل من خالل
التزامهن الرتبوي ورعاية الأ�شخا�ص الأكرث �ضعفا ج�سديا وروحيا ،واالهتمام
َّ
بهم .
اهتمام خا�ص لعامل الن�ساء من �أجل
تدعونا املوهبة الت�أ�سي�سية �إىل �إيالء
ٍ
جمتمع �أكرث �إن�سانية .
تعمل اليوم الراهبات يف �سياقات اجتماعية وثقافية خمتلفة يف خدمة الفرد،
وت�ستجيب الحتياجات الب�شارة والعمل اخلريي وبني العديد من الثقافات .
تلخ�ص ر�سالتنا الرتبوية وح�ضورنا يف كل جمال ر�سويل بكلمتان  :اللطف
واحلزم .
ي�صل عدد راهبات القدي�سة دوروتيا نحو  ۱۲۰۰راهبة  .انت�رشت الرهبنة يف
�أنحاء ايطاليا ثم تو�سعت �شيئا ف�شيئا لت�صل �إىل العديد من البالد والقارات منها :
�أمريكا الالتينية والأرا�ضي املقد�سة وافريقيا والعديد من املناطق يف اوروبا .
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خدمة الراهبات يف الأردن :
الزرقاء ال�شمايل :
و�صلت راهبات الدوروتيا �إىل الأردن عام  ۱۹۹۰للخدمة يف رعية الزرقاء
ال�شمالية ،بطلب من م�ؤ�س�س الرعية الأب ماريو فورالن  .تخدم اليوم يف هذه
الرعية  4راهبات واحدة �إيطالية اجلن�سية والباقي اردنيات .ت�ساعد الراهبات يف
كافة خدمات الرعية ابتداء من االهتمام بجمال بيته وترتيبه ،كما تتعاون �أي�ضا
مع خمتلف الفعاليات (جلنة املحبة ،ال�شبيبة والك�شافة ،وجوقة الرتتيل واللجنة
الليرتجية)
تقدم الراهبات �أي�ضا خدمة الإ�صغاء واالر�شاد الروحي للعديد من الأ�شخا�ص
والعائالت.
تقوم بع�ض الراهبات �أي�ضا بتدري�س الرتبية امل�سيحية يف مدر�سة الرعية،
واالعداد لقبول الأ�رسار املقد�سة .تقوم �أخريات بزيارة املر�ضى والعائالت
املحتاجة وتقدمي العون املادي والعيني واملعنوي .كما وتقوم �إحدى الراهبات
بالعناية باملر�ضى وم�ساعدتهم يف ت�أمني الأدوية واحل�صول على مواعيد طبية،
ومرافقة الأ�شخا�ص الوحيدين لتلبية احتياجاتهم ال�صحية.
الها�شمي ال�شمايل:
و�صلت الراهبات �إىل رعية الها�شمي ال�شمايل يف عمان يف عام  ،1974على
عهد الأب نعوم كراد�شة كاهن الرعية �آنذاك .تخدم يف رعية «�سيدة الكرمل
«الها�شمي ال�شمايل اليوم  ۳راهبات واحدة هندية اجلن�سية وراهبتنی �أردنيات.
على غرار رعية الزرقاء ،تهتم الراهبات بالعناية ببيت الرب ،وكذلك يف
االر�شاد الروحي للفعاليات .تزور الراهبات العائالت وي�ساعدنهن يف كافة
االحتياجات مادياً ومعنوياً .تقوم �إحدى الراهبات بتدري�س الرتبية امل�سيحية يف
مدر�سة الرعية باال�ضافة �إىل �إعداد الأطفال القبول الأ�رسار املقد�سة .

راهبات الأم تريزا
 50عاما يف الأردن
تتواجد مر�سالت املحبة ( �أو راهبات االم تريزا) يف الأردن منذ يوم 16
متوز عام  .1970تعمل الرهبانية من خالل جمعية «دار ال�سالم» التي تعنى
بالأ�شخا�ص امل�سنني وبذوي الإعاقة� ،إ�ضافة �إىل «بيت املحبة» يف الر�صيفة الذي
يعنى بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة اجل�سدية والعقلية منذ  28كانون �أول ،1986
�إ�ضافة �إىل قيام الراهبات مبهمات رعوية واجتماعية يف رعية الالتني يف ارميمني
منذ  6حزيران .2008
الأم تريزا ،بنت القرن الع�رشين ،وابنة �ألبانيا موطنها الأ�صلي� .أ�س�ست
رهبنتها يف كلكوتا يف الهند منذ عام  ،1950التي ما زالت تقدم ر�سالتها الأ�سا�سية
على العناية بالأطفال امل�رشدين والعجزة .ويبلغ اليوم عدد الراهبات  5000راهبة
تقريبا ،منت�رشات يف �أكرث من  120دولة يف العامل .وتقدم الراهبات خدمات
جليلة يف فل�سطني ،وحتديدا يف القد�س وبيت حلم وغزة ونابل�س.
ولقد متاهی ا�سم «االم تريزا» مع العمل اخلريي ،حتى انه ا�صبح دارجا القول
لأي �شخ�صية تعمل يف العمل االن�ساين النبيل :انها مثل «االم تريزا».
ويف الأردن ،نحيي هذا العام الذكرى اخلم�سني على تواجد الراهبات
امل�صليات �أوال ،والعامالت ثانيا يف خدمة الإن�سان الأردين املت�أمل ،وبالأخ�ص
الإن�سان الفقري الذي ال يجد له معينا يف احلياة .ويعرف القريب منهن كيف �أن
م�سن جديد يتطلب �إجراءات �أولية� ،أهمها زيارة امل�سن يف مكان
قبول �شخ�ص ّ
نى
�إقامته للت�أكد من �أن و�ضعه فقري ،وال �أحد يهتم به ،لكي يكون للخدمة ْ
مع ً
�إن�سانياً م�ضاعفا :خدمة الأكرث فقرا وحاجة.
وبعد ن�صف قرن من العطاء يف بلدنا احلبيب ،ن�ستذكر الزيارة التاريخية التي
قامت بها الأم تريزا( ،والتي �أعلنت قدي�سة باحتفال مهيب يف �أيلول .)2016

راهبات الأم تريزا  50عاما يف الأردن

343

�إىل اململكة يف ت�رشين ثاين من عام  ،1982والتقت وقتها امللك احل�سني بن طالل
رحمه اهلل ،وامللكة نور احل�سني يف ق�رص الربكة بعمان .وبعد ثالثة �أيام ،ذهبت
برفقة املطران �سليم ال�صايغ لتطمئن على �أديرتها يف القد�س وبيت جاال وبيت حلم
ونابل�س وغزة .ويف عيد اال�ستقالل عام � ،2012أنعم جاللة امللك عبداهلل الثاين
ابن احل�سني املعظم بو�سام احل�سني للعطاء املميز من الدرجة الثانية جلمعية دار
ال�سالم للعجزة التي تديرها راهبات الأم تريزا مر�سالت املحبة ،نظرا جلهودها
الإن�سانية النبيلة ،وت�سلمته �آنذاك الراهبة ماريا اريليه كاروغاتي.
ال يختلف اثنان يف اململكة على الدور الريادي الإن�ساين اال�ستثنائي لراهبات
الأم تريزا يف الأردن ،وال ن�ستطيع �أن نح�رص الر�سالة املقد�سة لهن بب�ضعة �أ�سطر،
ولكن دعونا با�سم كل النزالء الذين �أم�ضوا وقتا يف �أحد بيوت الراهبات يف
الأردن والأر�ض املقد�سة ،وبا�سم �أهاليهم الذين وجدوا يف تلك البيوت مكانا دافئا
لذويهم ،وبا�سم كل من وجد يف التطوع مع الراهبات طريقا لعمل اخلري املجاين،
نقول للراهبات� :شكرا و�إىل الأمام كامتداد لعمل االم تريزا ،وك�شاهدات للمحبة
والرحمة وال�سالم يف عامل اليوم.

اجلماعات الرهبانية
يف
�ســـوريا

دير مار يعقوب املقطع
هو من �أقدم �أديرة القلمون يف ريف دم�شق وهو تابع منذ القرن الثامن ع�رش
البر�شية حم�ص وحماه ويربود للروم امللكيني الكاثوليك .على بُعد  90كيلومرت
�شمايل دم�شق ،يف بلدة قارة .وقد �سكن فيه القدي�س مو�سى احلب�شي ،ومنه انطلق
لي�ؤ�س�س الدير املدعو با�سمه والقائم حتى اليوم يف النبك.
فنهب ،وقتل العديد من
وتع ّر�ض الدير كباقي �أديار املنطقة �إىل نكبات ّ
عدةَ :
املقد�س.
رهبانه على مدى التاريخ� ،شهداء �إميانهم ّ
يرقى الدير اىل القرن اخلام�س كمجمع رهباين م�سيحي .اما برجه ذو املعامل
البيزنطية واململوكية والعثمانية فهو قائم على ا�سا�سات رومانية من القرون االوىل
قبل امل�سيح .وبني املجمع القدمي ب�إنحدار  37درجة نحو املغيب بحيث كل �شهر
يرتفع البدر يف و�سط واجهته ال�رشقية .كني�سة الدير ترقى اىل القرن اخلام�س
وما تبقى من ر�سوماتها اجلدارية الرائعة �إىل القرن احلادي ع�رش والثالث ع�رش.
يحتوي على طاحون وقنوات بيزنطية تعود اىل القرن اخلام�س ميالدي.
وكانت النكبة الكربى ،ملّا اجتاح ال�سلطان بيرب�س املنطقة عام  ،1266ونهب
وحول
الدير وقتل رهبانه �إ ّال من هرب منهم .كما قتل املئات من م�سيحيي املنطقةّ ،
كني�سة البلدة �إىل جامع ال يزال قائماً حتى اليوم .و�أتت النكبة االعظم على عهد
االتراك العثمانيني ،عندما هجم على الدير ،حوايل العام  ،1600جمموعة من
الع�ساكر ،دخلوا الدير بحيلة وقتلوا ال  120راهباً القاطنني فيه ،ونهبوا الدير،
وهرب من جنا من الرهبان �إىل دير لل�سيدة يف ر�أ�س بعلبك ،وكان تابعاً لدير مار
يعقوب.
و�أتى زلزال عام  ،1759وابتلع الدير والنبع القريب منه .وغزا الدير عام
 1790الأمري جهجها احلرفو�ش ونهبه.
وكان رهبان من دير الأباء الرهبان ال�شويريني ،يرت ّددون �إىل هذا الدير
ويقيمون فيه ويهتمون به ،وبالأرزاق التابعة له.
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وعام � 1836أ�صدر البطريرك مك�سيمو�س الثالث مظلوم ،مر�سوماً ب�إعالن
الدير تابعاً لأبر�شية حم�ص وحماه ويربود ،و�أعاد ترميمه .ولكن اخلراب ما ع ّتم
�أن نال الدير و�أمالكه ب�سبب الإهمال .وكان يف الدير فرن ومع�رصة ،وبرج حمام
وخزّ ان ماء كبري يروي �أمالك الدير ال�شا�سعة .وعلى الأثر ُهجر الدير نهائياً.
الرهبانية اجلديدة
يف �شهر �آب  1993زارت الدير لأول مرة الراهبة �أغني�س حلام ب�صحبة الأخ
و�سحرت الراهبة الكرملية العا�شقة
جاك من رهبان دير مار مو�سى احلب�شيُ .
ال�صمت والهدوء وال�سكينة ،بجمال الدير وموقعه ،وكان �ضالتها املن�شودة ،لكي
تُعيد �إعمار هذا الدير ،ليكون م�صدر جتديد يف الكني�سة االنطاكية ،وم�ساهماً يف
وحدتها ،ومكان لقا ٍء وحوا ٍر بني �أطياف املجتمع امل�رشقي.
وات�صلت للحال مع راعي �أبر�شية حم�ص وحماه ويربود �سيادة املطران
ابراهيم نعمة وفاحتته مب�رشوعها ،فما لبث ان �أعطاها الربكة لتبا�رش يف ترميم
الدير التاريخي .وبد�أت ور�شة كبرية يف  14متوز  .1994ويف عيد رفع ال�صليب
املقد�س يف عام الألفية الثانية للم�سيحية  ،2000وقد رمم الق�سم االكرب من الدير،
ّ
�أ�صدر �سيادته املر�سوم القانوين ب�إن�شاء الدير .ليكون ذا حقٍ �أبر�شي م�ستقل
وي�سري ح�سب قوانني االديار ال�رشقية .واق ّر املر�سوم ب�إن�شاء رهبنة ب�إ�سم الوحدة
االنطاكية ،يكون مركزها دير القدي�س يعقوب ّ
املقطع يف قارة.
تدب يف الدير من جديد ،وتواردت الدعوات الرهبانية
وبد�أت احلياة ّ
فرع جديد
للراهبات .ويوم � 15آب  2004عيد رقاد ال�سيدة العذراء ،ت� ّأ�س�س ٌ
للرهبان يف الدير نف�سه.
حالياً يوجد يف الدير  15راهباً ،يعي�شون وفق التقاليد ال�رشقية ،التي ت�سري
عليها كنائ�س الروم الكاثوليك  -الروم االرثوذك�س  -املارونية  -الالتينية -
االرمنية الكاثوليكية  -ال�رسيانية االرثوذك�سية.
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و�رست يف �أبنية الدير دماء جديدة يف قلوب ونفو�س رهبان �أفنتهم حمبة
املقد�سة االنطاكية املحلية .وكان �شعار الرهبنة:
االقتداء بامل�سيح وحمبة كني�سته ّ
«غرية بيتك �أكلتني».
احلياة الرهبانية يف الدير اجلديد
توجه
يعي�ش الرهبان والراهبات يف هذا الدير احلياة الرهبانية اجلماعية ،مع ّ
�شديد نحو احلياة التوحدية ،بحيث يق�ضي الرهبان والراهبات خلوة روحية يف
قالليهم طيلة �ساعات يف النهار ويف الليل .والعامود الفقري للحياة الرهبانية هو
احلياة الطق�سية :الفر�ض الإلهي �أو ال�صلوات الطق�سية معاً؛ واالحتفال بالليرتجية
االلهية ،و�صالة القلب ،واملطالعة الروحية.
ويعي�ش الرهبان والراهبات يف �رشكة روحية لأجل �إمناء وممار�سة املحبة
والتوا�ضعُ .ي�ضاف �إىل ذلك العمل اليدوي الذي له �أه ّمية مم ّيزة ،وهو عمل فني
وفكري .وكل ذلك لأجل بنيان االن�سان احلي املخلوق على �صورة اهلل ومثاله،
وامل�ساهمة يف ت�أ ّلق جمال كني�سة امل�سيح.
وهناك جمال وا�سع ال�ستقبال اال�شخا�ص� ،أفراداً وجماعات �صغرية ،راغبة يف
احلياة الروحية واخللوة والت�أمل ،بحيث ي�شاركون يف �صلوات الرهبان والراهبات.
كما ي�ساعد الرهبان يف الإر�شاد الروحي له�ؤالء ،ويف املرافقة الروحية ،لأجل
داخلي روحي ،لأجل انتعا�ش االن�سان الداخلي.
الو�صول �إىل �شفا ٍء
ٍ
ن�شاطات اجلماعة الرهبانية
متنوعة منها:
يقوم الرهبان والراهبات بن�شاطات ّ
ن�شاطات حرفية
·االعمال املنزلية.
·الزراعة.
·خياطة االلب�سة الليرتجية.
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·م�شغل �إيقونوغرايف كتابة �أو ر�سم االيقونات ح�سب التقليد البيزنطي
وال�رسياين واالرمني.
·معمل جتليد كتب.
·معمل �صنع علب حلفظ املخطوطات.
املقد�سة.
·ترميم الر�سومات ّ
·معمل قوالب خمتلفة� .صنع Chotkys
·معامل �شمع وليزر وتقطري
·خمترب نباتات طبية
·مزارع غنم و�سمك ودواجن
ن�شاطات روحية وثقافية
·�إقامة دورات للتن�شئة الروحية.
·املرافقة الروحية.
·دورات تثقيفية دينية عامة حول ب�رشى االميان.
·التمرين على الطرق الع�رصية حلمل ب�رشى االجنيل.
·�إقامة دورات لرتميم الرتاث.
·تنظيم ندوات ولقاءات من اجل احلوار وامل�صاحلة
ن�شاطات �إن�سانية
ان دير مار يعقوب انربى يف االحداث االليمة التي �شاهدتها �سورية اىل
م�ساعدة املحتاجني وخدمة النازحني فبعد ال�سنوات االوىل التي كان يتكل فيها
على م�ساعدات عينية من اخلارج يوزعها يف جميع املحافظات بداء ب�إطالق
م�شاريع م�ساعدات غذائية و�صحية و�إمنائية بوا�سطة منظمات غري حكومية
ووكاالت االمم املتحدة .وقد تطور عمله فا�صبح ي�ضم فريقه اكرث من الفني متطوع
منت�رشين يف جميع املحافظات وخا�صة يف االماكن البعيدة التي ال ت�صل اليها
امل�ساعدات .وبهذه الر�سالة التي تتخطى العرق والدين واجلغرافية ع ّرف الدير
عن حمبة امل�سيح التي ال تقهر.
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ديرنا اليوم
ت�ضم رهبنة الوحدة االنطاكية ع�رش راهبات وخم�سة رهبان مع مدبرهم وهو
كاهن بلجيكي متم ّر�س يف الالهوت والعي�ش امل�شرتك .هنالك عدد من اال�شخا�ص
ينتمون اىل الدير كمنذورين.
ينتمي اع�ضاء الدير واملنذورون اىل جن�سيات عدة� :سورية ،لبنان ،فرن�سا،
بلجيكا ،الربتغال ،الت�شيلي ،فينيزويال ،ارمينيا ،ايطاليا ،هنغاريا ،الواليات
املتحدة الخ ...يعي�ش الرهبان والراهبات يف ديرين منف�صلني يف نف�س املكان:
الدير االم للراهبات وهو دير مار يعقوب املقطع ودير مار يو�سف للرهبان.
تريد الرهبنة �إحياء الرتاث الرهباين االنطاكي اجلامع بالعودة اىل ا�س�س احلياة
التوحدية ح�سب النمط امل�ستقل والفردي .كل راهب وراهبة يتبع قانون خا�ص
ي�ضم برناجمه ال�شخ�صي مع االنخراط يف حياة اجلماعة .تعي�ش اجلماعة جو
من التخلي واخللوة املقد�سة لالقرتاب من �رس احل�ضور االلهي ويقوم كل فرد
بال�سهر على باب قلبه ا�سوة ب�آباء ال�صحرة القدي�سني الذين تبعوا الرب ي�سوع
اىل الربية كي ُيتحنوا فيتنقوا ويتمر�سوا بال�سهر وتنقية القلب بالتعايل عن
�صغائر احلياة واالرتقاء نحو احلبيب عرب احلب الالهوتي املفعم باالميان والرجاء
اال�سكاتولوجي« :الن الرب �آت».
يفتح الدير ابوابه للمرتي�ضني والباحثني عن ال�سالم الداخلي يف املهاجع
التابعة للدير والكثري من املرتي�ضني ال�سوريني ،العرب او االجانب ق�صدوا الدير
وتذوقوا طعم ال�سكينة والتعايف الروحي والتقرب من اهلل الذي يقطر من احجاره
العتيقة ومن منط اجلماعة التوحدي فيه.
العنوان  :دير مار يعقوب املقطع  -قارة � -سورية
الربيد االلكرتوينmaryakub@gmail.com; deirmaryakub@gmail.com:
املوقعwww.maryakub.net :
الهاتف02-01-+96311785700 :
اخلليوي444-+963930800400 -401 :

دير القدّ ي�سني ال�شهيدين �سركي�س وباخو�س
وكني�ستهما يف معلوال

كان �رسكي�س ً
امللكي ،وباخو�س
ين ورئي�س الديوان
�ضابطا يف اجلي�ش الروما ّ
ّ
جند ًّيا يف الديوان نف�سه .الأ ّول من الر�صافة والثاين من م�سكنة� ،رشق حلب.
ب�سبب رف�ضهما ال�سجود لآلهة الأمرباطور مك�سيميانو�سّ ،مت جلد باخو�س ح ّتى
املوت �أمام �رسكي�س يف  297/10/1الذي مل يرتاجع عن �إميانه رغم فظاعة
ي�شجعه على الثبات يف الإميان
امل�شهد .وكان يرتاءى باخو�س ل�رسكي�س ّ
ملدة �أ�سبوع ّ
بالرب ي�سوع امل�سيح ،فنال �إكليل ال�شهادة يف  ،297/10/7وتع ّيد الكني�سة
ّ
لهما م ًعا يف ال�سابع من ت�رشين �أ ّول وهو عيد كبري لأهايل معلوالّ .مت دفنهما يف
جمحا للم�ؤمنني ،لذلك ّمت بناء كاتدرائ ّية على
الر�صافة التي �أ�صبحت مع الأ ّيام ًّ
و�س ِّميَت املدينة با�سم �رسكي�س�« :سريجيوبولي�س» .اتّخذهما
ا�سمهما فوق قربهما ُ
الغ�سا�سنة وقبيلة تغلب �شفيعني لهم وكانوا يرفعون �صورتهما على رايتهم .ولهذا
ال�سبب حتمل كني�سة ب�رصى الأثر ّية ا�سم ال�شهيدين نف�سهما.
وثني للإله �أبّو ّلون ،من القرن الثالث
�سبق كني�ستهما يف معلوال وجود معبد ّ
اخللفي املحفور بال�صخر ،مع الباب ال�صغري ،جز ًءا من هذا
ق.م ،.وكان اجلزء
ّ
مهد ًما عند بناء الكني�سة يف املكان نف�سه ،وما دفعنا �إىل هذا القول
املعبد الذي كان ّ
هو و�ضع ّية تيجان العواميد الأ ّيون ّية بطريقة ع�شوائ ّية يف اجلدران ،ما يفرت�ض
ي�سني يف معلوال بني
�إعادة ا�ستعمالها يف بناء الكني�سة .وقد ّمت بناء كني�سة ّ
القد َ
عامي ( 313تاريخ بداية بناء الكنائ�س يف الأمرباطور ّية الرومان ّية مع احل ّر ّية الدين ّية
التي منحها ق�سطنطني الكبري للم�سيح ّيني) و 325ميالدي ،وي�شهد على ذلك
امل�سيحي املنحوت بح�سب �شكل املذابح الوثن ّية (الطرف املرتفع وال�شكل
املذبح
ّ
املجوف � ّإنا دون وجود م�رصف للدم) ،ال�شكل الذي ّمت منع بنائه يف املجمع
ّ
ين الأ ّول �سنة  ،325و�إقرار بناء املذابح ذات ال�شكل ّ
امل�سطح ،ممّا يربهن � ّأن
امل�سكو ّ
بناء الكني�سة ّمت يف بدايات القرن الرابع .دليل �آخر على عمر الكني�سة هو اخل�شب
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امل�شع،
يكون اجل�سور والباب القدمي للكني�سة ،والذي ّمت فح�صه بالكربون ّ
الذي ّ
فتبي � ّأن عمره يناهز � 1700سنةً .
ف�ضل عن ذكر �أ�سقف الكني�سة �إفتيخو�س مبثابة
ّ
ين الأ ّول يف مدينة نيقية �سنة .325
م�شارك يف املجمع امل�سكو ّ
ُعتب جمموعة ميخائيل
تز ّين الكني�سة �أيقونات ّ
متنوعة الأ�صل والتاريخ .ت َ
ي�سني �رسكي�س وباخو�س� ،أيقونة
الكريتي (الر�سل  ،12امل�صلوب� ،أيقونة ّ
القد َ
ّ
القدي�سة تقال،
امل�سيح ملك امللوك والكاهن الأعظم� ،أيقونة العذراء و�أيقونة ّ
من �أجمل ما ر�سم ميخائيل بوليخروني�س� ،سنة � .1813أيقونة الع�شاء ال� ّرس ّي
القدي�س
الر�سام� .أيقونة ّ
وامل�صلوب ،تعود �إىل �أوائل القرن الثامن ع�رش ،جمهولة ّ
الر�سام � ً
أي�ضا .وهناك �أيقونة
يوح ّنا املعمدان تعود �إىل �سنة  1778وهي جمهولة ّ
القد�سي  ،1867و�أيقونة �س ّيدة املعونة
للر�سام يوح ّنا �صليبا
العذراء �س ّيدة الينبوع ّ
ّ
الر�سام والتاريخ .على اجلهة الي�سار ّية من الإيقونو�ستاز يوجد
الدائمة ،جمهولة ّ
ين �أندر�س ،تعود �إىل القرن ال�سابع
�أيقونتان بولون ّيتان هد ّية من اجلرنال البولو ّ
ع�رش ،وقد �أهداها للدير �سنة  1946مبثابة �شكر على ا�ستقبال رئي�س الدير له �أبّان
احلرب العامل ّية الثانية� .أ ّما على اجلهة اليمنى ،فرنى �أيقونة للم�سيح من القرن
القدي�س لوقا» ،من القرن التا�سع
التا�سع ع�رش ،و�أيقونة للعذراء ت�س ّمى «عذراء ّ
ع�رش � ً
أي�ضا .للأ�سف ،هذه الأيقونات جميعها ّمتت �رسقتها �أبّان الهجوم على
معلوال يف �أيلول  2013وما زالت م�رسوقة.
تتم �رسقتها .وهي متثّل الكون من
�أ ّما الق ّبة اخل�شب ّية ،يف احلنية الي�سار ّية ،فلم ّ
خالل ال�سماء الزرقاء ،ال�شم�س ،القمر والنجوم .يف هذا الكون نرى امل�سيح
يعطي الربكة ،ومقابله نرى العذراء مرمي ت�ص ّلي وت�شفع يف هذا الكون ،الذي
يرتكز يف الزوايا الأربع على الإجنيل ّيني الأربعة� ،أي على كلمة اهلل .ويف �أعلى
الق ّبة نرى ال�شعاع الأبي�ض وهو رمز للروح القد�س الذي يعطي لهذا الكون بع ًدا
�آخر ،ويفتحه على عامل اهلل ،فال يدعه ينغلق على ذاته .تعود هذه الق ّبة ل�سنة
.1824
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الرهبان ّية املخ ّل�ص ّية
ي�سني �رسكي�س وباخو�س يف معلوال منذ �سنة � 1732إىل الرهبان ّية
يعود دير ّ
القد َ
�صي ،رئي�س الدير ،يقيم فيه �أ ّيام ال�صيف،
البا�سيل ّية املخ ّل�ض ّية .وكان
ٌ
الكاهن املخ ّل ّ
ويف ف�صل ال�شتاء ينزل من الدير ويقيم يف ما كان معرو ًفا بـ»الأنطو�ش» يف البلدة
حاليا عبارة عن بناء مهدوم يحتاج �إىل �إعادة الإعمار.
تعود ملك ّيته للرهبان ّية وهو ًّ
وغال ًبا ما كان رئي�س الدير هو نف�سه كاهن الرع ّية ،وكان دائ ًما يعي�ش مبفرده .مع
خا�صة
العلم �أنّه تواجد يف الدير ،بع�ض الفرتات عرب التاريخ� ،أكرث من راهبّ ،
عندما كان يتع ّر�ض دير املخ ّل�ص (الدير ال ّأم للرهبان ّية املخ ّل�ص ّية) يف لبنان
للتهجري واحلرق.
ي�سني �رسكي�س وباخو�س لالعتداء وال�رسقة يف العديد
تعر�ض دير ّ
القد َ
ّ
املرات :نذكر على �سبيل املثال �أحداث  1925 ،1860 ،1850يف ما �س ّمي
من ّ
إرهابيني
بالثورة ال�سور ّية �أ ّيام االنتداب
الفرن�سي ،وقد كان �آخرها هجوم ال ّ
ّ
عام  2013يف �شهر �أيلول ،حيث ّمتت �رسقة الإيقونات جميعها (التي ال زالت
أثري فيها،
م�رسوقة ح ّتى كتابة هذا املقال) وتخريب الكني�سة وحتطيم املذبح ال ّ
و ّمت تدمري �أجزاء كبرية من الدير ب�سبب املعارك وا�ستعمال الدير مبثابة ح�صن
إرهابيني.
لل ّ
اخلا�صة �سنة
�صية برتميم الدير بالكامل على نفقتها
قامت
ّ
الرهبانية املخ ّل ّ
ّ
 ،2015وكان ه ّمها الأكرب �إعادة احلياة للدير والرجاء �إىل نفو�س �أهل معلوال
تهجروا عام  .2013و ّمت ترميم «دار الفرح» ،وهو مركز
الذين كانوا قد ّ
واملخيمات وحفالت الأعرا�س .و ّمت � ً
أي�ضا ترميم البناء املقابل
ن�شاطات لل�شبيبة
ّ
يتم ا�ستعماله كمطعم وكافرتيا للز ّوار .وقد ّمتت �إعادة جتهيز الدير
للدير الذي ّ
ودار الفرح والكافرتيا يف ال�سنوات الأخرية ب�شكل كامل .كما �أنّ ا�ستقبال
حاليا هم
النا�س يف الدير لل�صالة والزيارة عاد ب�شكل كامل ،رغم �أنّ الز ّوار ًّ
واللبنانيني .مع العلم �أنّ عدد الز ّوار
غال ًبا من ال�سور ّيني ،مع بع�ض الأجانب
ّ
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الأجانب قبل احلرب و�صل �سنة � 2010إىل ( 206000مئتني و�ستة �آالف) زائر
ما عدا ال�سور ّيني والعرب.
أي�ضا بعد ر�سو ّ
الروحي للدير ،هناك � ً
يل يف �إي�صال �صورة
�إىل جانب البعد
ّ
امل�سيح النق ّية �إىل ّ
كل من ي� ّؤم الدير .وهناك � ً
الهام الذي
أي�ضا البعد
ّ
االقت�صادي ّ
ت�سعى الرهبان ّية من خالله �إىل تثبيت النا�س يف �أر�ضهم من خالل خلق فر�ص
املتعددة :ال�سياح ّية ،الزراع ّية ،ال�صناع ّية ،احلرف ّية
للعمل والتنمية يف املجاالت ّ
والعمران ّية...
الرب الإله على �سورية واملنطقة
�أخ ًريا ،يبقى �أن ن�ص ّلي وننت� ّرضع �أن ّ
مين ّ
ميجدون اهلل
بالعدل وال�سالم ،لكي ي�ستطيع النا�س �أن يعي�شوا حياة مطمئ ّنة وادعة ّ
من خاللها باملح ّبة والوئام .فيكون الدير مال ًذا ّ
املحب.
لكل من يطلب وجه اهلل ّ
تعب عن راحة النف�س والروح عند
ما �أجمل �أن ن�سمع النا�س ،بع�ض امل ّراتّ ،
ولوجها باب الكني�سة القدمية العابقة برائحة البخّ ور وال�صلوات.
الأب توفيق عيد
رئي�س الدير

دير القدي�سة تقال  -معلوال
2
البطريركي
حمج ي�ستقطب امل�ؤمنني من �سورية والدول
دير القدي�سة تقال يف قرية معلوال ّ
املجاورة ،ويبعد خم�سة و�ستني كيلومرتاً عن دم�شق �إىل ال�شمال ال�رشقي ،ويرتفع
�ألفا و�ستمائة مرت عن �سطح البحر .معلوال هذه القرية ا�ستظ ّلت �آخر �سل�سلة من
ال�سال�سل اجلبلية الثالث ،التي ت ِّ
ُ�شكل منطقة القلمون فتم ّتعت بعزلة وحماية
يف�س �إىل حد كبري ،ثبات �سكانها على الإميان امل�سيحي ومت�سكهم
طبيعيتني ،ما ِّ
بالأرامية لغتهم الأ�صلية.
يحمل ا�سم معلوال معنى «الدخول» باللغة الآرامية  ،ويدل على موقع
القرية ،يف ثغره ممر جبلي .وقد ذكر ا�سم معلوال يف امل�ؤلفات الكال�سيكية.
كما وجدت يف البلدة �أثار عدة من بينها متائيل و�أ�صنام  ،والأهم من ذلك كله
املناظر واملقابر والنعو�ش من املرحلة الهلين�ستية .التي عرث عليها يف عدد من
املغاور املوجودة فوق القرية .وبقايا معبد روماين يف ال�سهل املجاور .ومعلوال
مهدم .وهي :كني�سة ال�سيدة،
ت�ضم العديد من الكنائ�س ،ولكن معظمها اليوم ّ
القدي�سني قزما ودميانو�س ،كني�سة القدي�سة بربارة،
كني�سة القدي�س توما ،كني�سة ّ
وكني�سة القدي�س جاورجيو�س و�سواها .عند م�شارف القرية يقوم دير القدي�سني
�رسجيو�س وباخو�س للروم الكاثوليك املعروف بدير مار �رسكي�س ،وكان ي�شكل
يف ما م�ضى ،ديرا واحدا مع دير القدي�سة تقال ،وذلك قبل انف�صال الكني�ستني يف
العام .1724
ولدت القدي�سة تقال يف مدينة «�إيقونية» من �أعمال �آ�سيا ال�صغرى �أي تركيا
اليوم .وكان �أبواها وثنيني �ش�أنهما �ش�أن �أبناء تلك املنطقة يف �أوائل القرن الأول
امليالدي.
 - 2امل�صدر  :كتاب �أديار الكر�سي الأنطاكي « من�شورات جامعة البلمند2007 ،
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وكان والد القدي�سة ذا مكان مرموق يف الدولة الرومانية احلاكمة �آنذاك،
ووالياً على «�إيقونية» ذاتها� .أما والدتها فكانت �سيدة فا�ضلة جتاري زوجها يف
التم�سك بديانة الآباء واالجداد وحتر�ص معه على تن�شئة �إ�رستها على قواعد ديانة
ّ
الوثن .ديانة تعدد الآلهة.
هكذا ن�ش�أت تقال يف بيت ذي مكانة اجتماعية �سامية ،وقد عرف هذا البيت
بتع ّلقه بديانة الأباء والأجداد املوروثة .وكانت الأ�رسة تنعم باجلاه والرثاء والرفاء
تقدمت بها
يف العي�ش .فنمت تقال يف رحابه  .وكانت تزداد ح�سناً وجما ًال كلما ّ
الأيام .وما �أن بلغت الثامنة ع�رشة من عمرها ،وهي يف �أوج ال�شباب حتى بلغت
يتقدم الكثريون طالبني يدها .لكن
قمة احل�سن واجلمال ،ف�صار من الطبيعي �أن ّ
احلظ ر�سا �أخرياً على �شاب ا�سمه «ثامري» .هذا خطبها من والديها ،وكان يهيم بها
حباً يقرب من العبادة.
 - 1بول�س يف �إيقونية
و�أتى الر�سول بول�س �إىل «�إيقونية» يرافقه برنابا ،الذي من قرب�ص .و�أخذ
يب�رش ب�إجنيل املخ ّل�ص يف جممع اليهود ذاته .كانت تقال قد �سمعته مـن الر�سـول
بول�س .وكانت تقال تُطِ ُّل من �إحدى نوافذ املنزل لكي ت�ستمع �إىل كالم بول�س
الذي �إ�ستهواها جداً.
هذا الكالم �أخذ مبجامع قلبها  .ف�آمنت بالرب ي�سوع وحده خمل�صاً وفادياً
للب�رش  ،و�أ�رشق فيها نور مل ت�ألفه من قبل هو نور امل�سيح امل�ضيء للجميع .
ورافقت بول�س يف �أ�سفاره ،ال �سيما يف �إيقونية و�آثينا .والقت عذابات كثرية من
والدها الوثني ،وهربت من البيت الوالدي بعد �أن حاول �أبوها قتلها.
ورافقت بول�س معلمها �إىل انطاكية حيث حاول الوايل قتلها .و�أخرياً ّ
حط
رحالها يف معلوال .وقد دعيت القدي�سة تقال معادلة الر�سل لأنها كانت رفيقة
بول�س الر�سول ولأنها عادلتهم يف الب�شارة ويف �صالبة الإميان .وكلمة « مار»
�رسيانية معناها « قدي�س».
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معلوال
كانت الرحلة طويلة و�شاقه  :فالطعام ما تي�رس .والنوم يف العراء مع حر
ال�صيف وبرد ال�شتاء  .لكن القدي�سة مل تتذمر ،بل كـانت ابت�سامة القيامة املجيدة
ال تفارق حم ّياها الو�سيم  .وكانت تزرع الفـرح حيثما حلت �إىل �أن و�صلت �إىل
جبال القلمون ال�سورية� ،إىل بلـدة معلوال بالذات .و�صلت متعبة اجل�سد قوية
النف�س  .فالرب حماها من الطواريء والنوائب و�أهل ال�سوء  .وخالل �سفرتها
الطويلة كانت تزداد �إمياناً بالرب ي�سوع واتكا ًال عليه وحده .وكانت على يقني
تام ب�أنه لـن يرتكها مهما كانت الظـروف واحلاالت لأنـه هـو الـذي ّ
يغـذي طـيـور
ال�سماء ويك�سو زنابق احلقل.
يف معلوال جل�أت تقال �إىل �أحد الكهوف واختارته م�سكناً لها .والكهف ظاهر
حتى اليوم .ويف رحابه بُني دير مـار تقـال الـذي بقـي حتى الآن .رمزاً للقدا�سة
وحياة القدي�سني.
كانت القدي�سة تغتذي من �أع�شاب الربية وت�رشب املاء العذب الذي بالقدرة
الإلهية ال يزال ينقط حتى اليـوم مـن ال�صخـرة ال�صمـاء قرب املزار يف الدير.
وتروي احلكاية الأكرت �شهرة �أن اجلنود الرومان الذين �سعوا وراءها لقتلها،
كادوا يقب�ضون عليها عندما بلعت ال�سل�سلة الثالثة من جبال القلمون وعندما
�صخري �شاهق .ولكن ما �إن
اقرتبت من معلوال وجدت الطريق م�سدودا مبرتفع
ّ
طلبت رحمة اهلل ،حتى ان�شقّ اجلبل ب�أعجوبة ،فا�ستطاعت �أن تعرب �إىل املغارة التي
عا�شت فيها بقية حياتها.
يف هذا املخبا حفرت القدي�سة تقال الينبوع ،الذي يقال �إن مياهه تربيء،
امل�شلول و�أمرا�ض املفا�صل والعقم .عا�شت هذه القدي�سة �سنوات عدة يف املغارة
وكانت ت�شفي املر�ضي وتب�رش بالإميان امل�سيحي ،حتى توفّيت وهي يف �سن
الت�سعني.
ينت�رش تكرمي القدي�سة تقال على نطاق وا�سع .و�شهرة دیرها توازي تلك التي
يحظى بها دير �صيدنايا املجاور (الذي يعتقد �أن فيه �إيقونه �أ�صل ّية للعذراء مرمي
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ر�سمها القدي�س لوقا نف�سه) .وجتتذب �شهرة القدي�سة تقال يف �شفاء الأمرا�ض
حجاج الدير وز ّواره يف
العديد من الأ�شخا�ص لزيارة ديرها و�إيفاء النذور .يقيم ّ
بيت ال�ضيافة التابع للدير� .أما يف ال�سابق فكان املت�رضعون مي�ضون فرتة بعد الظهر
والليل يف املغارة  ،وي�سجدون فجرا �أمام الإيقون�سطا�س  ،وي�رشبون من مياه
الينبوع املقد�سة .و�إذا كان املت�رضع امر�أة حام ًال ،قتقت�ضي العادة ب�أن ت�أكل خ�صلة
من فتيل م�صباح الزيت امل�ضاء يف املغارة والذين حتول �شدة مر�ضهم دون ذهابهم
�شخ�صيا �إىل معلوال ،ير�سلون �صلواتهم املكتوبة بوا�سطة ز ّوار الد ير لي�ضعوها
عند قرب القدي�سة .والالفت �أن تكرمي القدي�سة تقال ذائع يف �سورية  ،بني امل�سلمني
�أي�ضا  ،فرغم انت�شار الإ�سالم يف املنطقة ،حافظ ال�سكان املحليون على �إميانهم
بالقدي�سة تقال .مما �سمح با�ستمرارية الدير وازدهاره .ومن املالحظ �أن العديد من
ال�صلوات التي ترفع �إىل القدي�سة تقال يف مغارتها ،ت�سبقها �آيات قر�آنية .وقد نال
تو�سالتهم احلا ّرة ،بركة �إجناب الأطفال .ويقوم
العديد من امل�سلمني ،جوابا عن ّ
بع�ضهم بتعميد �أطفاله عالمة على احرتام القدي�سة .وللقدي�سة تقال �أهميتها يف
لبنان �أي�ضا ،وبخا�صة يف ق�ضاء املنت حيث كر�س العديد من الكنائ�س على �أ�سمها.
يتبع دير القدي�سة تقال البطريركية الأنطاكية يف دم�شق مبا�رشة ،وت�رشف
عليه �أم رئي�سة هي حاليا بيالجيا �س ّياف  ،وتقطنه �سيع راهبات .وكما يف الأديار
الأرثوذك�سيتة الأخرى فال�صالة هي قوام حياتهن اليومية .ت�صلي كل راهبة
يف ال�صباح منفردة ،وال�صالة اجلماعية تقام ثالث مرات يف الأ�سبوع .ومبا �أن
دير القدي�سة تقال هو مزار مقد�س يق�صده الكثري من �سكان منطقة القلمون،
وامل�سيحيون يف ال�رشق الأدنى ،فالراهبات م�ستعدات دوما ال�ستقبال الزوار
ومرافقتهم خالل تطوافهم يف �أرجاء الدير .من ناحية �أخرى ينظم الدير ن�شاطات
رعائية با�ستمرار  ،وي�ؤ ّمن الكاهن خدمة القدا�س الإلهي يف �أيام االحاد والأعياد.
تعمل الراهبات معا على تنظيف �أبنية الدير واالعتناء بها .ولكن التقليد ين�ص
على �أن الأعتناء مبغارة القدي�سة تقال يعهد به �إىل الراهبة الأكرب �سنا.
بالإ�ضافة �إىل هذه الواجبات ،متار�س الراهبات بع�ض الأعمال اليدوية
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كاخلياطة والتطريز و�صنع امل�سابح وتر�صيع الإيقونات .بالتايل ومند تعيني بيالجيا
�س ّياف رئي�سة للدير �أ�س�س ميدم �صغري ي�ضم اليوم عددا من الأطفال .الراهبات ال
يرتكن الدير الأ من �أجل الإ�رشاف على الأعمال الزراعية يف احلقول املجاورة �أو
�أحيانا لل�سفر �إىل دم�شق من �أجل �رشاء احلاجات التي ال نتوفر يف معلوال.
تاريخ الدير
تن�صت منطقة القلمون ،يف القرن الرابع ،وهي احلقبة التي ت�أ�س�ست فيها
ّ
الأديار الأوىل .ويف الواقع ف�إن رهبان معلوال حافظوا على خمطوطات م�سيحية
من هذه احلقية .بلغ الإ�سالم تلك املنطقة يف القرن ال�سابع� ،إال �أنه انت�رش يف
القلمون ببطء وتدريجيا ،وا�ستقر يف �سل�سلة اجلبال الأوىل وال�سهول ،قبل
الو�صول �إىل ال�سل�سلة الثانية يف القرن التا�سع .تغلغل الإ�سالم يف ال�سل�سلة
الثالثة خالل القرنني ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش .فبقي عدد من البلدات والقرى
م�سيحيا ،حتى اليوم ،ومنها� :صيدنايا ،املعرة ومعلوال ،التي ت�ضم �أكرثية م�سيحية
تتوزع بني طائفتي الروم الأرثوذك�س والروم الكاثوليك .
اتّ�سعت رقعة انت�شار اللغة الآرامية يف �أرجاء ال�رشق الأو�سط ،حتى بعد
ن�شوء الإ�سالم يف العام  ، 634رغم �أنها �أف�سحت املجال تدريجيا للغة العربية،
ومعلوال معروفة بحفاظها على اللغة الآرامية ،ولهذا ال�سبب لطاملا اجتذبت
هذه البلدة الباحثني اللغويني الغربيني  ،الذين �ساهمت �أبحاثهم يف فهم اللغة
الآرامية ،و�أهميتها يف الأزمنة القدمية� .أما اليوم ،فتبقى اللغة الآرامية هي اللغة
املحكية بني �سكان معلوال والقريتني املجاورتني امل�سلمتني جبعدين و�رصخا .لكن
ه�ؤالء مبعظمهم ال ي�ستطيعون قراءة الآرامية وكتابتها ،ومع الغرباء ي�ضطرون �إىل
ا�ستخدام اللغة العربية .ونتيجة ذلك ا�ستعاروا الكثري من الألفاظ العربية ،وهي
تاليا بعيدة جدا عن �أ�صلها الكال�سيكي.
َي ِر ُد يف حول ّيات ميخائيل الربيك� ،أن كني�سة القدي�سة تقال وكني�سة القدي�س
يوحنا املعمدان � ،أعيد بنا�ؤهما يف العام  .1756ويتحدث القن�صل الرو�سي
�أو�سبن�سكي عن وجود �أربعة رهبان يف دير القدي�سة تقال يف العام . 1840
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يقع دير القدي�سة تقال احلايل حول املغارة التي يقال �إن القدي�سة جل�أت �إليها،
و�أم�ضت فيها بقية حياتها .يف العام �ُ ، 1906ش ّيدت كني�سة بالقرب من املوقع
املقد�س وفوق بقايا كني�سة قدمية ال يعرف تاريخ بنائها .بد�أ بناء الدير يف العام
 1935وقد �أ�ضيف �إليه طابق ثان يف العام  .1959الطابق الأر�ضي يحتوي على
غرف ا�ستقبال وطعام ومعر�ض امل�صنوعات احلرفية � ،أما الطابق الثاين فمخ�ص�ص
بكامله ل�صوامع الراهبات .حتت هذا املبنى مطبخ فيه فرن حجري ل�صنع اخلبز،
وفوقه يقوم بناء �آخر يعود �إىل العام � ،1888أعيد ترميمه م�ؤخرا ليكون م�سكنا
للبطريرك ،كما ُ�ش ّيد بيت �ضيافة ال�ستقبال ال�سياح والزوار يف العام  .1934فوق
�سطح مبنى الدير الرئي�س ثمة درج ي�ؤدي مبا�رشة �إىل مزار القدي�سة تقال� ،أي �إىل
املغارة ال�صخرية التي ترقى �إىل الع�صور امل�سيحية الأوىل .تق�سم هذا املغارة �إىل
نبع مقد�س وكني�ستني �صغريتني رممتا م�ؤخرا.
الإيقونات
تتوزع الإيقونات بني الإيقون�سطا�س يف كني�سة القدي�س يوحنا املعمدان،
ومغارة القدي�سة تقال ،وجناح الأم الرئي�سة ،ويحمل كل منها تاريخا ،يرتاوح بني
�أوا�سط القرن الثامن ع�رش و�أواخر القرن التا�سع ع�رش ،با�ستثناء بع�ض الإيقونات
املعا�رصة من القرن الع�رشين.
�إيقونات القرن الثامن ع�رش تتقدمها ثالث ،ر�سمها البطريرك �سلف�سرتو�س،
وهي موجودة اليوم يف كني�سة القدي�س يوحنا املعمدان  .الأوىل ،متثل امل�سيح
مباركا بيده اليمنى ،وحامال بيده الي�رسى الإجنيل فوق ح�ضنه .القدي�س يوحنا
املعمدان يقف �إىل الي�سار ،وهو مائل باجتاه امل�سيح مباركا بيمينه ،بينما يف يده
الي�رسى كتاب مفتوح ،كتب عليه باللغة العربية « هذا هو حمل اهلل الرافع خطايا
العامل « ،الإيقونة الثانية متثل العذراء والطفل على ذراعها الي�رسى مائ ًال نحو
والدته وعيناه تتجهان �إىل م�شاهد الإيقونة � .إىل ميني العذراء وامل�سيح تقف
القدي�سة تقال حاملة �صليبا معدنيا بيدها اليمنى ،ورا�سمة �إ�شارة ال�صليب باليد
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الي�رسى� .أما الإيقونة الثالثة فتمثل الب�شارة املالك جربائيل يقدم وردة �إىل مرمي
التي متد يدها لتتناولها.
يف مغارة القدي�سة تقال �إيقونتان ،الأوىل متثل القيامة ،فامل�سيح املتج ّلي بالنور
يبارك بيمينه ويحمل راية بي�ساره ؛ عن ميينه مالك وعن ي�ساره الن�سوة حامالت
الطيب  ،ويف الأ�سفل ثالثة ح ّرا�س � ،صور كل منهم بو�ضعية خمتلفة  ،خلف
هذا امل�شهد ر�سمت املدينة واحلدائق املحيطة  ،وقت انبالج الفجر  ،الذي ي�ضيء
بنوره على اجلميع  .الإيقونة الثانية يف املغارة هي �إيقونة ميالد العذراء ونرى فيها
الطفلة مرمي  ،وقد رفعت على يد املالك لتتكلل ومتتلئ من الروح القد�س.
يف جناح الأم الرئي�سة مزيد من الإيقونات �إحداها للمالك ميخائيل والأخرى
للقدي�س مو�سى احلب�شي � ،أما الثالثة فللنبي �إيليا جال�سا عند باب كهفه وطيور
الغربان حت�رض له الطعام� ،أخريا  ،يف هيكل كني�سة الدير �إيقونة �صور فيها قدي�سان
يرجح �أنهما قزما ودمیانو�س .
�إيقونات القرن التا�سع ع�رش موجودة يف كني�سة الدير �أي�ضاء املجموعة
الرئي�سة هي يف اجلزء العلوي من الإيقون�سطا�س ومتثل ميالد والدة ا�إله واخلتانة
والرقاد ومعمودية امل�سيح والتجلي والإنزال عن ال�صليب والقيامة والعن�رصة.
وهناك ثالث �إيقونات كبرية ر�سمت على القما�ش  .الأوىل للقدي�سة تقال ويف
االثنني م�شاهد من الإجنيل ومن حياة القدي�سني .
يف كني�سة الدير� ،صليب خ�شبي يحمل �صورة ال�سيد امل�صلوب يف الو�سط،
حتوط به العذراء والر�سول يوحنا ورموز الإجنيليني الأربعة ،و�إىل جانبه �إيقونه
القدي�سني �رسجيو�س وباخو�س املمتطيني جوادين والالب�سني ثياب اجلنود� .أما
املجموعة الأخرية من �إيقونات القرن التا�سع ع�رش ،يف دير القدي�سة تقال ،فتنتمي
�إىل املدر�سة القد�سية ،املعروفة مبزجها بني الأ�سلوبني ال�رشقي والأوروبي  ،ومن
بينها �أربع �إيقونات من تنفيذ ميخائيل مهنا القد�سي  ،وهو من �أملع ر�سامي هذه
املدر�سة.

دير القدّ ي�س جاورجيو�س �صيدنايا
البطريركي للرهبان
الرو�سي بار�سكي الذي ي�ؤ ّكد
الرحالة
يرد �أ ّول ذكر للدير يف العام  ،1727لدى ّ
ّ
حجري.
جدا وهي رغم قدمها �صلبة وبنا�ؤها
قدم الدير بقوله � ّإن «الكني�سة �صغرية ًّ
ّ
بجانبها تقوم القال ّ
يل الأحدث عهدًا منها والتي يت�أ ّلف منها «الدير ال�صغري» �إىل
يهتم بالكني�سة»[.]1
اجلهة اجلنوب ّية .يف هذا اجلزء يعي�ش راهب واحد فقط ّ
إنكليزي الأ�سقف ريت�شارد بوكوك راه ًبا واحدًا فقط
الرحالة ال
ّ
ومن جهته وجد ّ
يف الدير ،عندما زاره يف العام  .1737بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تفيد كتابات الحقة
يدل على �أنّه كان ملج�أً
جزئيا يف مغارة ،ما ّ
� ّأن الدير �ش ّيد يف ال�صخر و�أنّه قائم ًّ
للن�ساك الذين �سكنوا املغاور والكهوف� .أ ّما القبور التي ُوجدت حول الدير،
ّ
الن�ساك.
فهي على الأرجح قبور ه�ؤالء ّ
القدي�س جاورجيو�س � -صيدنايا مق ّر مطران ّية
ح ّتى العام  1924كان دير ّ
ومتتد عرب �سل�سلة جبال
عدة حميطةّ ،
�سلفكيا ال�سابقة والتي كانت ت�شمل قرى ّ
لبنان ال�رشق ّية لت�صل �إىل وادي البقاع[ّ .]2رم املطران جرمانو�س �شحادة الدير
أ�سقفيا يف العام  ،1912كما ّ
خطط لبناء متحف
مقرا � ًّ
يف العام  ،1905و� ّأ�س�س فيه ًّ
تُعر�ض فيه الإيقونات الثالثون ،التي ميلكها الدير والتي تعود مبعظمها �إىل القرنني
ولكن �أبر�ش ّية �سلفكيا ُح ّلت يف العام  1924و�أُحلقت
ال�سابع ع�رش والثامن ع�رشّ .
عدة
القدي�س جاورجيو�س لقرون ّ
منطقة �صيدنايا ب�أبر�ش ّية دم�شق .تال ًياُ ،هجر دير ّ
�إىل �أن بد�أت حركة �إحيائه احلديثة يف العام .1985
ت� ّأ�س�ست بوادر الرهبنة احلالية يف الدير ،يف العام  1995وتث ّبت النظام
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نهائي يف العام  .1999بالإ�ضافة �إىل الرئي�س ،يقيم يف
الرهبا ّ
ين فيه ب�شكل ّ
حتددها القوانني
هذا ال�رصح �سبعة رهبان ي�سعون م ًعا �إىل عي�ش حياة روح ّية ّ
�صباحا ،ويقيمون ال�صالة
الرهبان ّية .يبد�أ يومهم عاد ًة يف ال�ساعة الرابعة
ً
اجلماع ّية يف ال�ساعة ال�ساد�سةّ .ثم ينطلقون �إىل �أعمالهم املختلفة بني ال�ساعة
الثامنة ووقت الغداء .تلي ذلك فرتة ا�سرتاحة ودرا�سة �أو عمل ،ت�ستم ّر ح ّتى
ال�ساعة الرابعة من بعد الظهرّ ،ثم ي�شرتك الرهبان ب�صالة الغروب ،وي�ؤ ّدون
�صلواتهم ال�شخ�ص ّية ،كي يتابعوا من بعدها العمل ،من ال�ساعة ال�ساد�سة
روحي
م�سا ًء ح ّتى موعد الع�شاء .ال�صلوات الليل ّية بعد الع�شاء يتبعها حديث
ّ
مع رئي�س الدير ،ويختم الرهبان نهارهم بالقراءة يف �صوامعهم .ويعلن عن
خ�شبي يطرق عليه
بدء ال�صالة يف اليوم التايل ،عرب قرع التالندو ،وهو لوح
ّ
معي ،بوا�سطة مطرقة خ�شب ّية ،ثالث م ّرات قبل ن�صف �ساعة من ال�صالة.
ب�إيقاع ّ
ي�سعى الرهبان �إىل تو�سيع الدير وقد التزموا تلبية احلاجات الروح ّية لدى �شباب
�ضواحي دم�شقّ .
مدتها بني ثالثة و�سبعة �أ ّيام ،كما
فينظمون اخللوات التي ترتاوح ّ
ي�ستقبلون جمموعات خمتلفة من الرهبان والعلمان ّيني يف ال�صيفّ .
وينظم الدير
م ّرة يف ال�شهر لقا ًء عا ًّما لأ�صدقائه الذين ي�أتون مبجملهم من �ضواحي دم�شق.

اجلماعات الرهبانية
العاملة
يف العراق

راهبات املحبة الدومنيكيات
لتقدمة العذراء القدي�سة
واال�سم املخت�رص هو راهبات التقدمة الدومنيكيات.
ٌ
معرتف بها باحلق احلربي وبروحانية
وهي رهبانية للحياة الر�سولية والت�أملية،
القدي�س عبد االحد.
نبذة تاريخية عن تا�سي�س وانت�شار الرهينة يف العامل
ت�أ�س�ست هذه الرهبنة يف فرن�سا �سنة  1696من قبل االبنة امللهمة من العناية
الإلهية ،ماري بو�سبان  ، Marie Poussepinحيث غادرت مدينتها املزدهرة
« دوردون � Dourdanإىل قرية �سانفي( ،)Sanvilleالتي كانت تئن وتتامل من
جراء احلرب ،املجاعة ،الأوبئة املنت�رشة ،واجلهل .فكان الهدف الأ�سا�سي لت�أ�سي�س
الرهبنة هو  :خدمة املحبة وعي�ش الإجنيل.
انت�رشت الرهبنة بعد ذلك من �سانفيل �إىل بقية مدن وقرى فرن�سا ،ثم �إىل بقية
�أنحاء العامل ،وهي الآن موجودة يف  36دولة يف القارات� :آ�سيا ،افريقيا� ،أوروبا،
امريكا ال�شمالية وامريكا اجلنوبية .
�إن الطابع الدويل  internationalللرهبنة ثروة كبرية ،ويف نف�س الوقت حت ٍّد
أخوة بال حدود .وهذا يتطلب االنفتاح على التعددية الثقافية يف البلدان
لبناء � ّ
التي تتواجد فيها الرهيئة.
الهدف من ت�أ�سي�س الرهبنة
 -1الب�شارة واعالن الكلمة يف العمل الرعوي وتثقيف ال�شبيبة.
 - ٢خدمة املحبة يف الرتبية والتعليم ويف املجال ال�صحي واالجتماعي.
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الرهبنة يف ال�شرق الأو�سط
بد�أت ر�سالة �أخوات املحبة الدومنيكيات لتقدمة العذراء القدي�سة يف العراق
�سنة  ،1873ا�ستجابة لنداء الأباء الدومينيكان خلدمة كني�سة العراق يف جمايل
الرتبية وال�صحة ،فل ّبت الرهبنة هذا النداء ،وفتحت ديرا يف املو�صل خلدمة من
هم اكرث فقرا .حيث ُق ْم َن بامل�شاريع التالية :
·رو�ضة للأطفال .
· ت�أ�سي�س �أخوية بنات مرمي ،و�أخوية الأمهات امل�سيحيات.
· م�شغل للخياطة.
·بیت ملعلمات الرهبنة الثالثة .
· م�ستو�صف للمر�ضى.
· فتح املدر�سة االبتدائية الأوىل للبنات.
ومن ثم تعددت الر�ساالت وذلك يف بغداد �سنة :۱۸۸۰
منطقة عقد الن�صارى:
·افتتاح املدر�سة املركزية  ،وهو �أول عمل مهم قامت به الراهبات �سنة
.۱۸۸۱
·ق�سم داخلي قرب كني�سة الالتني يف عقد الن�صارى (ال�شورجة).
·ملحق الق�سم الداخلي يف ال�سنك.
·م�شغل للخياطة والتطريز �سنة 1886
·ميتم للبنات �سنة  ،۱۸۹۰ب�سبب تف�شي داء الكولريا يف بغداد وازدياد
الوفيات.
·�سنة  :۱۹۱۱العناية بالأيتام املكفوفني ،وهو امل�رشوع الذي � ّأ�س�سه الأب
بيار الكرملي.
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منطقة الباب ال�شرقي
�سنة � :۱۹۲۸إفتتاح مدر�سة كبرية وجميلة متكاملة ،عملت نحو ن�صف قرن يف
تهذيب الآالف من البنات .و�رشعت ر�سالة الراهبات تزدهر يف هذه املدر�سة،
التي ق�سمت �إىل ثالث اق�سام ح�سب املراحل الدرا�سية:
· رو�ضة ال�شقائق.
· مدر�سة دجلة االبتدائية.
·ثانوية العقيدة.
ومت افتتاح ق�سم داخلي للبنات  ،وميتم �سيدة القلب الأقد�س  .وقد ّمت ت�أميم
املدر�سة �سنة  ، 1974ثم عادت امللكية للراهبات �سنة .1992
منطقة الكرادة:
·مت افتتاح م�ستو�صف.
·و�سنة � : ۱۹۳۲شيدت مدر�سة مار توما الأكويني االبتدائية املختلطة.
·ومت افتتاح م�شغل للخياطة والتطريز.
·�سنة  :۱۹۳۹و�ضع احلجر الأ�سا�س لبناء م�ست�شفى .و ّمت افتتاح هذا
امل�ست�شفى �سنة  .۱۹۵۰ويف �سنة  ۱۹۵4افتتح فيه ق�سم الوالدة.
·م�رشوع للبنات الراغبات يف الإنتماء �إىل الرهبنة.
·�سنة  : 1962افتتاح مدر�سة التمري�ض.
· �سنة  : 1968ت�شييد م�ست�شفى للجراحة با�سم «م�ست�شفى ال�سان رافائيل»
وي�سمى عادة « م�ست�شفى الراهبات» .وقد �أ ّدى امل�ست�شفى اجلديد �إىل
حور �إىل دير
حجب �شهرة امل�ست�شفى القدمي ،الذي �أتّخِ ذ كعيادات ،ثم ّ
و�ض َم �إىل �أق�سام الدير الأخرى .
للراهبات ّ
· �سنة  : 1986افتتح دير للراهبات يف منطقة الغدير با�سم دير مار بهنام،
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لتقدمي الدعم الروحي واملعنوي واملادي للأ�رس املحيطة به ،وخلدمة
الكنائ�س القريبة من الدير.
·�سنة  :۱۹۹۷افتتح ق�سم الوالدة يف م�ست�شفى �سان رافائيل.
·�سنة � :۲۰۰۳أغلق دير مار بهنام ،ب�سبب احلرب والأو�ضاع ال�سيا�سية
والأمنية يف املدينة .
· وكان للرهبنة ح�ضور يف مدينة العمارة �سنة  ۱۹۰۷بامل�شاريع التالية :
· فتحت مدر�سة ابتدائية للبنات .
·م�ستو�صف مل�ساعدة املر�ضى
·�سنة ُّ : 1914دمرت الر�سالة يف مطلع احلرب العاملية الأوىل .
ح�ضور الرهبنة يف حمافظة الب�صرة كان �سنة  1906مع امل�شاريع :
·�سنة  : 1906م�شغل للخياطة .
·�سنة  : 1906مدر�سة ابتدائية للبنات تو�سعت �إىل متو�سطة .
·�سنة  :۱۹۰۷فتح رو�ضة وميتم .
·�سنة  :۱۹۱۰فتح م�ستو�صف ملعاجلة املر�ضى .
·�سنة  :۱۹۱۲فتح مدر�سة ابتدائية للبنني  .ويف ال�سنة نف�سها مت افتتاح
مدر�سة ابتدائية للبنات يف الع�شار.
· �سنة  :1974جرى ت�أميم املدار�س ،مع بقاء الراهبات يف التعليم فيها.
· �سنة � :۱۹۸۷أغلقت ر�سالة الب�رصة ب�سبب احلرب العراقية الإيرانية.
· �سنة � :۱۹۹۷إعادة فتح ر�سالة الب�رصة ،ويف ال�سنة نف�سها فتحت رو�ضة
مار يو�سف ،وهي رو�ضة كبرية ال زالت تعمل حلد الآن.
· �سنة  :۲۰۰۲افتتاح ق�سم داخلي للجامعيات القادمات من املناطق
الو�سطى �أو اجلنوبية من العراق ،بغ�ض النظر عن ديانتهن .
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·العمل مع جماعة حمبة وفرح.
يف دهوك �سنة � ۲۰۰۱سنتكلم عنها الحقا.
يف تركيا يف مدينتي �سعرت �سنة  ۱۸۷۹ومدينة فان �سنة .۱۹۰۱
م�شاريع مدينة فان.
· �سنة  :۱۹۰۱ت�أ�س�ست فيها ر�سالة لراهبات التقدمة.
· فتحت رو�ضة ومدار�س و م�شغل للخياطة والتطريز وم�شغل ل�صناعة
ال�سجاد .
·فتح ميتم للأطفال الذين جنوا من جمازر �سنة . ۱۸۹۵
· �سنة  : 1914مرت الر�سالة مع م�شاريعها يف احلرب العاملية الأوىل .
م�شاريع مدينة �سعرت.
·�سنة � : ۱۸۷۹أ�س�س الآباء الدومنيكان هناك ر�سالة لراهبات التقدمة.
· فتح ميتم للبنات الناجيات من جمزرة .۱۸۹۵
· فتحت مدر�ستان للبنات ،ومن ثم رو�ضة.
·م�شغل ل�صناعة ال�سجاد.
·م�ستو�صف.
·�سنة ُ :1914د ِّمرت الر�سالة مع م�شاريعها يف احلرب العاملية الأوىل.
ويف �سوريا تواجدت الرهبنة يف املدن :حلب  ،قام�شلي والدرب�سية �سنة
1933
ر�سالة حلب
مت ت�شييد دير ومدر�سة ،لكن مع ا�ضطرابات احلرب العاملية الأوىل .مت طرد
الراهبات الفرن�سيات فالأخوات الباقيات �سلمن الر�سالة اىل راهبات الأرمن.
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ر�سالة قام�شلی:
· �سنة ُ :۱۹۳۳فتحت ر�سالة لراهبات التقدمة بناء على طلب املطران حنا
حبي ال�رسياين
·�سنة � :۱۹۳۳أقيمت مدر�سة للبنات ( الأوىل ).
·�سنة � :1936أقيمت مدر�سة للبنات ( الثانية ).
·�سنة  :۱۹۳۷افتتاح ميتم وق�سم داخلي.
ر�سالة الدرب�سية:
عملت راهبات التقدمة يف املدار�س التي مت فتحها هناك .ثم غادرن �سوريا
ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية واحلروب .
ر�سالة لبنان فتحت �سنة 1964
·�سنة ُ :1964دعيت راهبات التقدمة للعمل يف مدر�سة مار بهنام لل�رسيان
الكاثوليك يف بريوت (جديدة املنت ) ،وهي مدر�سة ابتدائية ومتو�سطة
خمتلطة للطالب الفقراء (وقد دعيت �أي�ض�أ مدر�سة ماري بو�سبان) .
· :۱۹۷۰- 1964عملت الراهبات يف مدر�سة املتحف اخلا�صة ،وامللحق
بها مدر�سة الب�شارة للفقراء ،يف �شارع املتحف يف بريوت .وهما تابعتان
لطائفة ال�رسيان الكاثوليك �أي�ضا
·اهتمت الأخوات ملدة ع�رش �سنوات مبراحل التن�شئة الرهبانية للراهبات
الأفراميات يف دير ال�رشفة.
· يف  :۱۹۷۲-1966دعيت الراهبات للعمل يف مدر�سة القدي�سة ريتا
للطائفة املارونية .وكانت يف منطقة جونية  -ك�رسوان .
· �سنة  :1968افتتاح دير يف منطقة غدرا�س ،ليكون مبدئيا بيت
�صالة وريا�ضات روحية للراهبات .وعملت �أخوات هذا الدير يف
امل�ستو�صفات املوجودة يف هذه املنطقة ،وكذلك يف خدمة الكني�سة
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املحلية ،ويف املدار�س املجاورة.
· يف �سنة  1953افتتح ق�سم داخلي ُ�س ّمي «الب�شارة» ،حتت ا�رشاف
الراهبات الدومنيكيات ل�سيدة توريل .ويف �سنة �ُ 1996س ّلم لراهبات
التقدمة الدومنيكيات.

�أُفتتحت ر�سالة الأردن �سنة � ۲۰۰۷سنتكلم عنها الحقا
ر�سالة �أور�شليم يف الأرا�ضي املقد�سة فتحت �سنة  .1964تعمل الراهبات
يف بيت ال�ستقبال ال�سائحني واحلجاج ،ا�سم البيت «بیت ابراهيم La maison
» d’Abraham
يف الوقت احلا�رض ،الراهبات يعملن فقط يف العراق ،لبنان ،الأردن،
اما اور�شليم فهي حاليا تابعة ومدارة من قبل اقليم فرن�سا ولي�س اقليم ال�رشق
الأو�سط ،وذلك ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية .
نبذة خمت�صرة عن حياة الأم امل�ؤ�س�سة ماری بو�سبان Marie Poussepin
ولدت ماري بو�سيان يف  14ت�رشين الأول �سنة  1653يف مدينة Dourdan
(فرن�سا) ،يف عائلة م�سيحية كادحة �أولعت ،ب�صناعة جوارب احلرير بالإبرة.
بد�أت يف وقت مبكر جدا يف الأعمال اخلريية الن�شطة ،عندما كانت ترافق �أمها
لزيارة الفقراء املر�ضى املنت�سبني �إىل �أخوية املحبة امل�ؤ�س�سة من قبل احد تالمذة
القدي�س من�صور دي بول ،بعد ذلك �أ�صبحت �أمينة �صندوق الأخوية ،ثم رئي�سة
الأخوية .يف �سنة � 1685رشعت ماري بو�سبان يف حتويل �رشكة الأ�رسة �إىل م�صنع
ل�صناعة جوارب ال�صوف ،منفتحة على �آفاق امل�ستقبل .وقد ا�ستخدمت متدربني
بني �أعمار � ۲۰-۱۰سنة� ،سالكة دورا اجتماعيا جتاههم� ،سابقة بذلك ع�رصها:
حذف �رضيبة التدريب املهني ،مكاف�أة للإنتاج ،رقي بوا�سطة العمل ،تعزيز
التنمية االقت�صادية ملدينتها .Dourdan
كانت �سنة � 1696سنة تغيري كبري يف حياة ماري بو�سبان  ،حيث �أ�صبحت
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حياتها موجهة كليا �إىل اهلل واىل الآخرين  ،فان�سحبت �إىل قرية �سانفيل Sainville
لكي ت�ؤ�س�س رهينة ثالثة للقدي�س عبد الأحد  ،Dominiqueوذلك لتعليم الفتيات

وخدمة الفقراء املر�ضى يف الريف ،وبذلك �أعطت �إىل الكني�سة �أول راهبة حمبة
دومنيكية .لقد ك ّر�ست كل ثروتها ،وقتها ،طاقاتها احليوية لعمل العناية الربانية .
بعد مدة ق�صرية �أر�سلت �شابات �إىل خورنات �أخرى ،علمتهن احلياة الأخوية
وحياة ال�صالة يف الفقر ،العمل والب�ساطة �ضمن احلقل التعليمي وال�صحي.
علمت ماري بو�سبان ب�أن �أعمال املحبة يجب �أن تكون يف ات�صال مبا�رش مع
الت�أمل العميق ،واعالن الكلمة.
كانت ماري بو�سبان �أول امر�أة م�ؤ�س�سة لرهبانية ن�سائية مك َّر�سة هلل ومنفتحة
على العامل خارج ما يدعی بح�صن الدير  ،وهذه �سابقة يف حياة الكني�سة
�آنذاك .فكانت فعال ر�سولة اجتماعية للمحبة ، Apôtre Social de la Charité
رفعها قدا�سة البابا يوحنا بول�س الثاين يف ت�رشين الثاين �سنة � ۱۹۹۶إىل م�صاف
الطوباويني.
تنظيم الرهبنة
جمل�س الرئا�سة العامة مقره يف روما  Romeوبيت الأم يف مدينة تور Tours
فرن�سا .الرهبنة منظمة ب�أحد ع�رش اقليم  ،Provinceواربع نيابات اقليمVice - ،
 Provinceاو �شبه اقليم .يعترب ال�رشق الأو�سط �شبه اقليم ،وي�ضم العراق ولبنان
والأردن ،تديره رئي�سة �شبه  -اقليمية  vice provinciale-ومعها م�ست�شارتان.
روحانية الرهبنة
لقد �أرادت ماري بو�سبان �أن تكون رهبنتها دومنيكية ،تتجلى فيها روحيانية
القدي�س عبد الأحد.
·ف�أ�س�ست  . :جماعة ت�أملية  -ر�سولية مركزة على حمبة ي�سوع امل�سيح
وحمبة القريب ،تت�أمله يف ال�صالة ال�صامتة وتب�رش به« .حتدثوا �إليه
غالبا ،حتدثوا غالبا عنه» ( القوانني العامة )
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·جماعة تتعلم املحبة من كتاب الإجنيل على مثال القدي�س عبد الأحد،
ت�صغي �إىل الكلمة ،حتفظها ،تت�أمل بها يف القلب ،تتعمق فيها ،وتتقا�سمها
تقوي احتادنا،
يف احلياة الأخوية والر�سولية .فالكلمة التي تكون هويتناّ ،
وحتث على احلياة الر�سولية.
·جماعة حتب احلقيقة ،ت�ستقبلها بتوا�ضع ،وتدر�س بجدية الكتاب
املقد�س� ،إذ انه يحوي احلقيقة التي حترر الإن�سان.
·جماعة تتجلى فيها الب�ساطة ،العمل ،والفقر ،التي تعترب ميزات عائلية
موروثة يف تقليد الرهبنة.
·وجماعة يكون هدف حياتها معرفة ي�سوع امل�سيح ،االحتاد به ،واالقتداء
مبحبته بالأعمال الفعلية :خدمة الكهنة ،تعليم ال�شبيبة ،و�أعمال الرحمة
جتاه القريب وخا�صة الفقراء املر�ضى.
·جماعة تعي�ش يف حياة جماعية �أخوية تتقا�سم فيها الأمل ،الفرح ،العمل
اجلماعي ،االبت�سامة واملحبة.
· تعترب العدالة وال�سالم من �صلب التكري�س والر�سالة يف احلياة
الدومينيكية  .فعلى اجلماعة �أن متلك ال�شجاعة الالزمة للدفاع عن
حقوق الإن�سان ،وااللتزام والتعهد باالهتمام باحلياة والدفاع عنها،
مهما كانت ر�سالتها ومكان وجودها .وبذلك حتيا ر�سالة الكني�سة ال�شاملة
يف روحية دومنيكية ،يف جمتمع يتطلب منها االنفتاح على التغيريات
خا�صية العامل املعا�رص املعومل.
واحلقائق اجلديدة التي هي من ّ
· لقد �أرادت ماري بو�سبان �أن تقدم اجلماعة ذاتها ل ّلله ،مثلما ّقدمت
العذراء مرمي ذاتها يف تقدمتها �إىل الهيكل ،لكي تكون على مثال
العذراء �أم الكني�سة رمزا للأمانة والعطاء فتعطي بذلك �شهادة حية
حل�ضور اهلل يف العامل .
يف احتاد وثيق بامل�سيح ،تعي�ش الأخوات تقدمتهن مع العذراء مرمي و « حتتفلن
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بعيد التقدمة لإكرامها» (القوانني العامة ) .عيد التقدمة يقع يف  ۲۱ت�رشين
الثاين ،وفيه جتدد الراهبات نذورهن .
وتكون الأخوات �أمينات على تالوة امل�سبحة كل يوم ( ،امل�شرتعات احلد�س
الأول)
ر�سالة و ن�شاطات الرهبنة يف الوقت احلا�ضر
العراق:
 +بغداد
 - 1م�ست�شفى القدي�س رافائيل
وهو م�ست�شفى جراحة عامة� ،أُفتتح اوال �سنة  ،۱۹۵۰ويف �سنة � 1968أُن�شىء
م�ست�شفى �أكرب يف اجلهة املقابلة له ّ
ليحل حم ّله .وقد مت افتتاحه ر�سميا يف نف�س
ال�سنة .ي�ستقبل املر�ضى لإجراء خمتلف العمليات اجلراحية .وهو م�رشوع �أن�ساين
وكن�سي يف خدمة ال�شعب العراقي وخا�صة الفقراء املر�ضى .يقوم امل�ست�شفى
بكثري من اخلدمات املجانية وخا�صة ملنت�سبي امل�ست�شفى ،لالكلريو�س ،للرهبانيات
وللمر�ضى الفقراء .الطابق الأول منه خا�ص لق�سم الوالدة ،مفتوح � 24ساعة.
وقد مت تو�سيع امل�ست�شفى وذلك للزخم والإقبال الكبري للمر�ضى �إليه .كما انه
جم ّهز ب�أحدث الأجهزة الطبية .لقد لعب هذا امل�ست�شفى دوراً كبرياً يف تاريخ
الرهبنة يف العراق ،لكونه امل�ست�شفى الوحيد الذي بقي عامال طيلة فرتة احلروب،
والأو�ضاع التي م ّر بها العراق  ،بينما بقية امل�ست�شفيات �أغلقت �أبوابها ب�سبب
الق�صف والقنابل.
تقوم ادارة امل�ست�شفى بتجديد و�صيانة امل�ست�شفى كلما كانت هناك حاجة ،وقد
مت تو�سيعه عدة مرات ،و�أُدخلت عليه اق�سام جديدة ومعدات حديثة .حالياً هو
ارقى وانظف م�ست�شفى يف العراق قاطبة ،وهو يف ادارة الراهبات.
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 - 2رو�ضة ومدر�سة راهبات التقدمه
فتحت الرو�ضة �سنة  ،۱۹۳۱مت ت�أميمها من قبل احلكومة �سنة � ،1974أعيد
افتتاح رو�ضة راهبات التقدمة لالطفال �سنة  ،۲۰۰۵و ُيعطى فيها التعليم بح�سب
�أعمار الأطفال ،بثالث لغات  :العربية والإنكليزية والفرن�سية .ومن ثم افتتحت
مدر�سة ابتدائية خمتلطة .الرو�ضة واملدر�سة تُداران من قبل الرهبنة ويتم تطويرها
�سنويا با�ستخدام اح�سن الطرق الرتبوية الي�صال العلم �إىل الطالب ،وت�ستخدم
ارقى الربامج العلمية لتعليم الطالب .وهناك �إقبال كبري من قبل العائالت لت�سجيل
ابنائهم يف املدر�سة ،ويطالبون بان تفتح الرهبنة �صفوفاً متو�سطة .وهناك ّ
خطة
�سنوية لفتح كل �سنة �صف ،وبذلك تتو�سع املدر�سة ،وتكون قادرة على ا�ستيعاب
اعدا ٍد اكرب من ابنائنا وبناتنا ،وخا�صة العائالت املتوا�ضعة الدخل والفقرية.
 - ٣ميتم العائلة
افتتح ميتم با�سم العائلة �سنة  ،۲۰۰۵وهو ي�ضم بنات ترتاوح �أعمارهن بني 3
و � 14سنة .ويع�شن يف جو عائلي ب�صحبة الراهبات اللواتي يقمن برعايتهن يف
جميع املجاالت ،وي�سهرن على درا�ستهن وتثقيفهن امل�سيحي.
 -٤خدمة الرعية
ت�شارك الأخوات يف مهمة التعليم امل�سيحي يف الكني�سة ،وباخلدمة ح�سب
طلب الكهنة� :رسيان ،كلدان ،ارمن ،روم كاثوليك الخ...
�أعمال �أخرى تقوم بها الراهبات:
·ا�ستقبال ال�شباب وال�شابات يف جماعات او فرق ،ت�أتي لل�صالة من
ٍ
�ساعات
خمتلف الكنائ�س املحلية .ويدوم لقا�ؤهم احيانا نهاراً كام ًال �أو
عديدة من النهار ،وغالبا ما يتمحور حول الإجنيل واالفخار�ستيا ومراجعة
احلياة .وقد ينتهز بع�ضهم جماال للقيام بريا�ضة روحية جماعية �أو فردية
تدوم نهاراً �أو ب�ضعة ايام.

راهبات الدومنيكيات

375

·زیارة العوائل الفقرية وم�ساعدتها ،وهذا عمل يتطلب املزيد من الوقت
واجلهود والإمكانات املعنوية واملادية ،وال�سيما يف ظروف البالد احلالية
الع�رسة .
·زيارة امل�سنني وتلبية احتياجاتهم قدر امل�ستطاع .
·زيارة املر�ضى واملعاقني يف بيوتهم وتقدمي اخلدمة املمكنة لهم.
· اعطاء حما�رضات يف املعاهد الدينية .
· القيام بالتعليم يف املدار�س احلكومية .
املهجرة ب�سبب احلرب وداع�ش ،وذلك بفتح اديرتنا
· االهتمام بالعائالت ّ
ال�ستقبال وم�ساعدة الكثري منهم وخا�صة يف العا�صمة بغداد ويف دهوك.
املهجرة يف املخيمات والكارافانات وتقدمي املعونات
·زيارة العائالت ّ
املادية واملعنوية واالهتمام الروحي.
· رفع �ش�أن املر�أة من خالل تثقيفها جدياً على دورها يف العائلة ،وتهذيب
قلبها على ممار�سة احلياة امل�سيحية التي ت�ساعدها وتعطيها القوة لت�شعر
بكرامتها ولتحيا دورها كامر�أة وزوجة و�أم.
 +دهوك
ق�سم داخلي ب�أ�سم املالك احلار�س ،وهو ق�سم داخلي للبنات اجلامعيات،
افتتح �سنة  .۲۰۰۱ي�ستقبل البنات القادمات من خمتلف القرى امل�سيحية واملدن
ال�شمالية للدرا�سة يف جامعة املو�صل .وتلعب الأخوات الراهبات يف الدير هناك
دورا كبريا وذلك يف ادارة الق�سم ،ومرافقة ال�شابات وتثقيفهن  ،وذلك من خالل
جل�سات امل�شاركة بالإجنيل والتثقيف امل�سيحي.
 +الب�صرة
ح�ضانة ورو�ضة القدي�س يو�سف فتحت �سنة � ،۱۹۰۷أُ ّم ْت �سنة � ،1974أعيد
افتتاحها �سنة  ،۱۹۹۷وهي ح�ضانة ورو�ضة كبرية ،ت�ضم  400طفل ،اكرثهم من
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العائالت الفقرية .تقوم اي�ضا الرهبنة بتجديد و�صيانة الرو�ضة �سنوياً وادخال
طرق تربوية جديدة ومعلمات ذوات خربة لالهتمام بال�صغار وتهذيبهم وفق القيم
الإن�سانية املطلوبة.
لبنان
طورت الرهبنة
حاليا توجد ر�سالة واحدة يف منطقة غدرا�س ،حيث ّ
الديرالكبريهناك ليكون بيتا لل�صالة وا�ستقبال ال�شباب وال�شابات والأخويات
الكن�سية ،وللريا�ضات الروحية وال�سهرات االجنيلية ،مقا�سمة بالإجنيل والـ Lectio
 Divinaوغريها من الن�شاطات الراعوية.
·ن�شاطات رعوية يف الرعايا .

االردن :امل�ست�شفى الإيطايل  -عمان
�أن�شيء امل�ست�شفى الإيطايل من قبل الطبيب اجلراح الدكتور االيطايل فا�ستو
تيزيو  Dr Fausto Tesioعام  1926يف قلب العا�صمة عمان� .إنه امل�ست�شفى
الأول يف امارة �رشق الأردن انذاك ،و�أحد امل�ؤ�س�سات الرئي�سية التابعة للجمعية
الوطنية مل�ساعدة املر�سلني الإيطاليني )  ،) ANSMIوهي جمعية خريية ال تهدف
موجهة  -وبح�سب ر�ؤية م�ؤ�س�سي اجلمعية  -لدعم
الربح مقرها روما  ،وهي ّ
وت�شجيع العمل التطوعي واخلريي حول ارجاء العامل  .ويعمل كم�ست�شفى عام
من خالل اق�سامة الطبية ،والطبية امل�ساندة .
لأكرث من  90عاما ،ا�ستقبل امل�ست�شفى مئات الآالف من املر�ضى الأردنيني
والعرب والأجانب .ولطاملا قدمت �إدارة امل�ست�شفى �أف�ضل اخلدمات الطبية
واخلريية القيا�سية يف �أف�ضل حاالتها .وفعلت كل ما يف و�سعها للحفاظ على
امل�ست�شفى ك�إرث وق�صة وتاريخ  .يف الوقت نف�سه ،تُز ّود الإدارة امل�ست�شفى
ب�أحدث التقنيات واملعدات الطبية .
يف �سنة  ۲۰۰۷طلبت جمعية املر�سلني االيطاليني من راهبات التقدمة
الدومنيكيات ادارة امل�ست�شفى االيطايل.
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تويل �إدارة امل�ست�شفى االيطايل  -عمان  ،متمثلة براهبات التقدمة الدومنيكيات
والهيئة االدارية ،جل اهتمامها ومتابعتها وعنايتها باملر�ضى الالجئني من جهة،
واملر�ضى غري القادرين ماديا على �سداد بدل نفقات عالجهم .ومن هذا املنطلق
ف�أن �إدارة امل�ست�شفى تعمل من خالل العديد من املحاور لتحقيق هذه الغاية:
· �إن�شاء ق�سم متخ�ص�ص  ،ق�سم امل�شاريع اخلريية واالدخال ،غايته الأوىل
ا�ستقبال ومتابعة �ش�ؤونهم مبا فيهم مر�ضى امل�شاريع اخلريية وادارة املوارد
املخ�ص�صة �سنويا من قبل امل�ست�شفى لغايات م�ساعدة املر�ضى من
املالية ّ
خمتلف اجلن�سيات االردنيني وغري االردنيني وخا�صة الالجئني منهم.
· التعاون مع اجلمعيات واملنظمات الإن�سانية والدولية من اجل تعظيم
حجم امل�ساعدات التي تقدم للمر�ضى و تنويعها.
·هذا التعاون ي�أتي �ضمن اتفاقيات موقعة تو�ضح دور هذه املنظمات
واجلمعيات ومتنحهم من قبلنا ا�سعار تف�ضيلية خا�صة ،متكنهم من تغطية
عدد اكرب من املر�ضى.
·التدخل من قبل االدارة يف كثري من احلاالت لتغطية جزء من نفقات
املر�ضى ،يف حال ان عجز املري�ض عن ال�سداد ،وعدم توفر املوارد
الكافية لدى هذه اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات.
كما تقوم ادارة امل�ست�شفى اي�ضا بتطوير وجتديد امل�ست�شفى �سنوياً ،وتبديل
الأجهزة القدمية و�رشاء معدات طبية متطورة خلدمة املر�ضى والرقي بامل�ست�شفى
اىل امل�ستوى املطلوب ،مواكبني التطور العلمي والتقني احلا�رض.
ويوجد يف دير الراهبات الواقع يف نف�س امل�ست�شفى كابيال متو�سطة ال�سعة،
حيث تقام ال�صلوات والقدادي�س اليومية ،وي�شرتك الكادر العامل يف امل�ست�شفى
(امل�سيحيني منهم) يف هذه ال�صلوات يف املنا�سبات الكبرية .والكابيال مفتوحة
ملن يرغب بال�صالة من مرافقي املر�ضى .تقوم الأخوات بخدمة راعوية املر�ضى
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 ،pastorale de la santéوذلك من خالل زيارة املر�ضى وت�شجيعهم لرفع
معنوياتهم ،وال�صالة معهم ومرافقة الكاهن من اجل توزيع ا�رسار :القربان
املقد�س وم�سحة املر�ضى واعطائهم الربكة .فمهمتنا كدومينيكيات ،هي خدمة
الإن�سان حتى يكت�شف انه ذو قيمة يف نظر اهلل « �أ�شعيا .43/4

�صالة الأم ماري پو�سبان
�أيها الرب القادر على كل �شيء ،الأب واالبن والروح القد�س ،ن�سبحك،
نباركك ،ونعبدك .امنحنا على مثال الطوباوية ماري پو�سپان� ،أن نكون غري
متزعزعني يف الإميان ،ثابتني يف الرجاء� ،أ�سخياء يف املحبة� .أ�صهر نفو�سنا يف
حمبة وقدا�سة جماعية حية ،لن�ستطيع �أن نن�شد �أبدا ن�شيد احلمد.
املجد للأب ،املجد لالبن ،املجد للروح القد�س � ،آمنی.
ايتها الطوباوية ماري پو�سپان �صلي لأجلنا

الراهبات الدومنيكيات
للقدي�سة كاترينة

تا�سي�س الرهبنة
ت�أ�س�ست جماعتنا الرهبانية يف ۱۸۷۷م يف املو�صل  -العراق .ثبتت جماعة
رهبائية ذات احلق احلربي يف  9ني�سان  .۱۹۲۸وث ِّبتت م�شرتعاتنا من قبل الكر�سي
الر�سويل يف روما يف  1حزيران ۱۹۳۰م.
موهبة الرهبنة
· الرتبية والتعليم وتثقيف الن�شء من كافة الأديان وخا�صة املر�أة العراقية.
· املجال ال�صحي.
· العمل الر�سويل يف الرعايا الكاثوليكية حيث تتواجد الأخوات.
منذ بداية الرهبنة فتحت �أديرة يف املو�صل وقرى �سهل نينوى و�شمال
العراق ،لذات الهدف �أثناء احلرب العاملية الأوىل من .۱۹۱۸-1914
كن ّ
يع�ش َن
�أُ�ست�شهدت �سبع من �أخواتنا �أثناء رحلة املوت يف �صيف َّ ،1915
ب�أديرتنا يف تركيا ،يف كل من �سعرت وجزيرة ابن عمر وفی�شخابور.
منذ عام  ۲۰۱۵حتتفل رهبنتنا بالذكرى املئوية على ا�ست�شهادهن ،ولدينا
املقدمة من قبل بطريركية
ملف بق�ضية تطويبهن يف الفاتيكان� ،ضمن القائمة ّ
أ�سمائهن مع ملف املطران ال�شهيد �أدي �شري.
بابل الكلدانية يف العراق ،كون �
َّ
وهن الأخوات (�سو�سن كاكا ،حنة يعقوب� ،سيدي �سعدو ،راجي كرندي،
ّ
ورده ن�رصي ،راجي رفو ،حنة بول�ص).
�إن الرهبنة �أ�سوة بال�شعب امل�سيحي والعراقي ،م َّرت بحقبات تاريخية
�صعبة ب�سبب احلروب والظروف ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية املتدهورة
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يف البلد منها:
·احلرب العاملية الأوىل والثانية ،وا�ست�شهاد �سبع من �أخواتنا.
· تغيري النظام ال�سيا�سي من امللكي اىل اجلمهوري  ۱۹۵۸وما تبعه من
الثورات الداخلية.
· احلرب العراقية الإيرانية لثماين �سنوات من ۱۹۸۸ -۱۹۸۰
· حرب اخلليج واحل�صار االقت�صادي على العراق من .2003- 1991
· من  9ني�سان  ،2014ع�شنا حالة اخلوف والهلع والقلق ب�سبب التفجريات
والقتل الع�شوائي ،وما حلق بنا يف املو�صل �إثر �إطالق �صاروخ على الدير
الأم ،يف  ۲۲متوز  ،۲۰۰۳فا�ضطررنا لتقليل عدد الأخوات فيه تدريجيا.
و�أخريا �أخليناه كلياً يف ت�رشين الثاين .۲۰۱۳
·املحطة القا�سية التي زعزعتنا كانت ،الهجرة مع �شعبنا ب�سبب دخول
داع�ش جميع بلدات �سهل نينوى ،فرتكنا كل �أديارنا قا�صدين املجهول
يف مدن وقرى كرد�ستان �شمال العراق ملدة � 4-3سنوات ،خاللها كنا
املهجر يف خمتلف املجاالت.
يداً بيد مع كني�ستنا و�شعبنا ّ
·�شكرنا الرب على �سالمتنا رغم الأمل الذي حلق بالرهبنة بوفاة � ۲۲أختاً،
من تاثري �صدمة الهجرة عليهن.
· بعد حترير بلداتنا اتكلنا على اهلل بالإميان والرجاء به ،وهو الذي رافقنا
يف هجرتنا لن يرتكنا يف عودتنا مع �شعبنا اىل بيوتنا وبلداتنا  ،فبد�أنا
برتميم و�إ�صالح الأديرة وامل�شاريع املدمرة منها كلياً ،و�أخرى جزئياً
تهدم ود ّمر
وعدنا مع �شعبنا  ،وحلد الآن ما زلنا قيد البناء و�إ�صالح ما ّ
منها ،ولكن مازال هناك �أديار وم�شاريع مل نتمكن من الو�صول اليها
و�إ�صالحها يف املو�صل وتلكيف.
· تتعاون الأخوات بعد العودة مع الكني�سة املحلية بالأعمال الر�سولية
والن�شاطات الكن�سية ،ونحن يف خدمة الكني�سة املحلية حيثما تتواجد
وكل فئات ال�شعب امل�سيحي والعراقي.
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تتواجد �أديرة جماعتنا الرهبانية وم�شاريعها يف كل من بغداد وكركوك
وكرد�ستان العراق ومدينة املو�صل و�سهل نينوى .الدير الأم الكبري كان يف منطقة
املو�صل اجلديدة� ،إ�ضطررنا اىل تركه يف  ،۲۰۱۳ب�سبب االرهاب يف املنطقة
حيث مرت الرهينة يف ال�سنني الأخرية بظروف �صعبة جدا ب�سبب الأو�ضاع غري
امل�ستقرة يف العراق �أمنية و�سيا�سية واقت�صادية و�صحية ،خا�صة بعد �أن اجتاح
تنظيم الدولة اال�سالمية (داع�ش) يف �صيف  ،2014مدينة املو�صل و�سهل نينوى
فجر معابدنا وكنائ�سنا و�أديرتنا وبيوتنا وم�شاريعنا ،حرق و�رسق كل ما
ود ّمرهاّ .
فيها ،وتركها خرابا ال ت�صلح لل�سكنى والعمل فيها .
هذه الظروف �أرغمت غالبية امل�سيحيني �أن يهاجروا �إىل بلدان عديدة
يف العامل طلبا للأمان والعي�ش الكرمي واحلفاظ على �إميانهم و�ضمان م�ستقبل
�أوالدهم ،فانقلعوا من جذورهم وتركوا �أر�ضهم ووطنهم  ،بيوتهم وكنائ�سهم
و�أهلهم وتاريخهم ،ليعي�شوا الجئني يف ار�ض غريبة حفاظا على حياتهم و�إميانهم
وكرامتهم  ،وعاداتهم وتقاليدهم.
�إبان فرتة التهجري الق�رسي ب�سبب داع�ش يف �صيف  ،2014وت�شتت امل�سيحيني
خارج العراق وداخله يف مناطق متعددة وخا�صة يف كرد�ستان العراق ،قررنا �أن
نرافقهم حيث التجمعات الكبرية لنكون �سندا لهم وخلدمتهم روحياً ومعنوياً،
نعي�ش معهم ظروفهم ال�صعبة ب�أخوة وت�ضامن .ولهذا مت فتح بيوت �صغرية
لأخواتنا الراهبات يف مناطق هجرتنا ،وهي كما يلي:
 -١دير يف جممع �أوزال �ستي� -أربيل ،تقيم فيه � 3أخوات .
 -٢دير يف جممع عقرة ت�سكنه �أُختان.
� -٣شقة يف جممع ن�شتيمان �أربيل ت�سكنها � 3أخوات.
 -4دير مار بول�س يف دهوك ت�سكنه �أُختان تقومان ب�إدارة املدر�سة وتعليم
املهجرين .
التالميذ ّ
 - 5ايجار بيت يف �شقالوة ت�سكنه �أُختان .
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 -6كني�سة ال�سليمانية تخدمها �أُختان.
 -٧يف كني�سة ارموتا تخدمها �أُختان.
فرتة ما بعد التحرير ۲۰۱۷
بعد �أن مت حترير بلداتنا يف �سهل نينوى من �سيطرة تنظيم الدولة اال�سالمية
املهدمة
(داع�ش) ،بد�أ النا�س بالعودة �إىل مناطقهم لرتميم وتاهيل بيوتهم ّ
واملحروقة .نحن كرهبنة قررنا العودة مع الكني�سة املحلية ،ملرافقة امل�سيحيني
العائدين ،كي نكون �سنداً روحيا ومعنويا ،نعي�ش ظروفهم ال�صعبة ،وكجماعة
رهبانية ن�شهد للرجاء امل�سيحي يف هذا الزمن ال�صعب ،ن�ؤمن �أن اهلل الذي رافقنا
يف هجرتنا ال يرتكنا الآن يف عودتنا اىل �أديرتنا وم�شاريعنا ومناطقنا التي وجدناها
مد ّمرة وحمروقة وخربة حتتاج اىل تاهيل كبري و�إعادة البناء لإمكانية العمل فيها،
خا�صة املدار�س وبيوت الطفولة ،كما �أن نزيف الهجرة امل�ستمر رغم كل اجلهود
التي بذلتها الكني�سة ،وما تقوم به من �إعمار املناطق امل�سيحية لئال يفرغ البلد من
امل�سيحيني �سكان البلد الأ�صليني .
موهبة الرهبنة منذ ن�ش�أتها ،كانت وال تزال هي الرتبية والتعليم وتثقيف املر�أة
العراقية .ويف هذه املرحلة ما بعد داع�ش وما تركته من ت�أثريات �سلبية على الفكر
والعالقات ورف�ض الآخر املختلف� ،أردنا �أن تكون مدار�سنا حمل لقاء واحرتام
وتعلم وقبول الآخر املختلف .فنحن نرجو يف عملنا التغيري اىل حالة اجتماعية
�أف�ضل ،لذا قمنا بت�أجري بيوت لها خالل فرتة �إ�صالح بنايات اديارنا وم�شاريعنا
واملدار�س وبيوت الطفولة  .فتم �أوال:
·فتح دير �سلطانة الوردية يف بلدة تلل�سقف بت�شجيع من غبطة �أبينا
البطريرك مار لوي�س �ساكو الكلي الطوبى ،الذي � ّألح بعودة امل�سيحيني
اىل بيوتهم وقراهم.
·كما قمنا بفتح رو�ضة يف تلل�سقف يف بيت يعود لعائلة م�سافره قدمته
جماناً لهذا الغر�ض.
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· ت�أجري بيت لثانوية الطاهرة يف قره قو�ش ،ك�إجراء م�ؤقت ل�سنة ،حلني
امتام ت�أهيل بناء منا�سب لها.
· فتح مدر�سة ابتدائية وبيت الطفل يف قره قو�ش.
· فتح مدر�سة ابتدائية وبيت الطفل يف برطلة ،البلدة التي كانت �سابقا
م�سيحية والآن �أ�صبح �سكانها من ال�شبك ال�شيعة اىل جانب قلة من
امل�سيحيني.
· فتح بيت الطفل يف بع�شيقة ،البلدة املتعددة الديانات والقوميات
(م�سلمني وم�سيحيني وازيديني و�شبك) لتن�شئة �أجيال م�ؤمنة باهلل
والوطن ناهلني العلم ومتنورين ومنفتحني على بع�ضهم �أبناء وطن
واحد.
· ا�ستقبلت الرهبنة �أطفال بيوت الطفولة وتالميذ املدار�س االبتدائية يف
مناطق العودة جماناً لل�سنة الأوىل  ،۲۰۱۸ - ۲۰۱۷فبلغ عدد �أطفال
الريا�ض لهذه ال�سنة  680طفال  ،و  ۷۲۰تلميذ وتلميذة يف املدار�س،
و 50طالبة يف الثانوية .ونحن دائما ن�شكر اهلل تعایل ون�ؤمن �أنه معنا
وي�سندنا ويرافقنا يف ر�سالتنا.
كان عمل الأخوات والزال يف هذه احلقبة ال�صعبة ،قبل وبعد العودة بالتعاون
مع الكني�سة املحلية والكهنة يف جماالت التعليم امل�سيحي ،التهيئة للتناول الأول،
زيارة العوائل ،ال�سهرات االجنيلية ،الأخويات املختلفة ،جتمعات وخميمات
ال�شباب منتدى املر�أة� ،إ�ضافة اىل التدري�س يف كلية بابل للفل�سفة والالهوت
واجلامعة الكاثوليكية يف عنكاوا � -أربيل ،وجامعة �صالح الدين يف �أربيل
ومعهد التثقيف امل�سيحي يف كل من عنكاوا وقره قو�ش .فالأخوات ي�شرتكن مع
الكهنة يف الن�شاطات واملنا�سبات الدينية والثقافية واالجتماعية لتعزيز العالقات
الإن�سانية ،ورفع امل�ستوى الثقايف والإمياين لل�شعب .كما لدينا اخوات يقمن
بالتعليم والتدري�س يف مدار�س الدولة وجامعة املو�صل وجامعة احلمدانية،
و�أختان تعمالن يف امل�ست�شفيات احلكومية يف كرد�ستان العراق.
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والآن مع بدء �سنة  ،۲۰۲۰فوجئنا بجائحة كورونا� ،إذ غزا الفايرو�س العامل
ب�أ�رسه و�س ّبب موت �آالف النا�س وركوداً اقت�صادياً وقلق العي�ش عند الكثريين،
جوع وفقر وجهل وا�ستغالل ال�شعوب ال�ضعيفة من قبل الدول العظمی،
بالإ�ضافة اىل عدم اال�ستقرار للو�ضع ال�سيا�سي يف بلدنا العراق .غزو فايرو�س
كورونا �أوقف كل مرافق احلياة وم�شاريعنا يف الرهبنة باحلجر ال�صحي ،الذي
طال �أمده اعتبارا من � ۱۳آذار  .۲۰۲۰توقفت الأخوات الراهبات عن العمل
وحتددت ر�سالتهن وخدماتهن الكن�سية والر�سولية و�أعمال
يف م�شاريع الرهبنة ّ
الرحمة واخلدمات الثقافية واالجتماعية  .كما ت�أجل �إعادة بناء دير ورو�ضة باطنايا
املدمرتني كليا من داع�ش ،وكان من املقرر �أي�ضا املبا�رشة بيناء ثانوية الطاهرة
الأهلية يف قره قو�ش يف �آذار  ،۲۰۲۰لكن توقف كل �شيء مع احلجر ال�صحي
لفريو�س كورونا� .إننا حتى الآن مل نتمكن من العودة اىل �أديرتنا يف مدينة املو�صل
ومركز ق�ضاء تلكيف ،كون غالبية ال�سكان فيها مت�أثرين بفكر داع�ش املتطرف.
ن�شكر اهلل الذي حفظنا حتى الآن �ساملني من داع�ش ومن كورونا ،فنحن ن�ؤمن �إنه
معنا وال يرتكنا.
الأديار:
حني عودة امل�سيحيني اىل �سهل نينوى قررنا العودة معهم ومرافقتهم
و�سندهم روحيا ومعنويا وتربويا ،نتقا�سم معهم ظروفهم اجلديدة ال�صعبة
أخوة وحمبة وت�ضامن .عدنا رغم املخارف وال�صعوبات والظروف ال�سيا�سية
ب� ّ
الغري امل�ستقرة ،ولكن بقوة الرب ونعمتهّ ،
متكنا من �إعمار وتهيئة بع�ض �أديرتنا
املهدمة واملحروقة من قبل تنظيم الدولة اال�سالمية (داع�ش ) ،ب�سبب الق�صف
وال�سيارات املفخّ خة واحلرق والتخريب وال�رسقة .فقامت الرهبنة ومب�ساعدة
املح�سنني واملنظمات الإن�سانية والكاثوليكية ،ب�إ�صالح وتهيئة اديارنا لل�سكن فيها
والعمل يف م�شاريعنا.
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� ً
أوال � -أديارنا داخل العراق
�أ -الأديار التي د ّمرها داع�ش يف �سهل نينوى ومت �إعادة ت�أهيلها
 -١دیر �سلطانة الوردية  -تلل�سقف :ق�صف �صاروخي و�رسقة وتخريب،
وهو �أول دیر عادت و�سكنته الأخوات بعد التحرير من داع�ش يف
 ۱۰متوز 2017
 -٢دیر احلكمة  -قره قو�ش� :رسقة ودمار جزئي� ،سكنته الأخوات يف
2017-12-2
 -٣دير الأم الطاهرة  -قره قو�شُ :د ّمر ب�صهريج مفخخ � ،سكنته الأخوات
يف 2018-9-8
 - 4دير العائلة املقد�سة  -قره قو�ش :حمروق كليا و�سكنته الأخوات يف
� ۲۰أيلول ۲۰۱۸
 -5دير �سيدة الرجاء  -برطلة� :رسقة وعبث وتخريب� ،سكنته الأخوات
يف ۱۱/۸/۲۰۱۸
 -6دير مار ريجينالد�س  -بع�شيقة� :رسقة ودمار جزئي� ،سكنته الأخوات
يف 2018 - 8 - 28
 -٧دير مار �أفرام  -باقوقا� :رسقة ودمار جزئي� ،سكنته الأخوات يف - 3
2018 - 10
ب  -الأديار التي جنت من داع�ش وهي :
 -1دير مار انطونيو�س القو�ش
 -2دير مار پالو  -دهوك
 - 3دير ال�شهيدة م�سكنتة  .كركوله

386

الراهبات الدومنيكيات للقدي�سة كاترينة

 -4دير الب�شارة  .عنكاوا  -اربيل
 - 5دیرالرحمة الإلهية  -عنكاوا�-أربيل  ،مت �رشا�ؤه ل�سكنى الأخوات
املهجرات من �سهل نينوي ب�سبب داع�ش.
 - 6دير القدي�سة كاترينة  -دهوك امل�ستجد لالخوات املهجرات من دير
و�سكن فيه بتاريخ � 1أيلول ۲۰۱4
ومیتم تلكيلف
َّ
 - 7دیر احلياة بغداد.
 - 8دير القدي�س توما  -بغداد :فتح يف  ۳۰متوز ۲۰۱۷
 - 9دير ال�سالم -بغداد  :فتح يف  ،1997 -11 - 1ثم �أغلق ب�سبب
الفو�ضى الأمنية يف  ،۲۰۰۷و�أعيد فتحه بعد ال�صيانة يف - 12 - 9
 ،2018بعد ت�سليم بناية دير القدي�س يو�سف لأباء الكرمل.
ثانيا � -أديارنا خارج العراق
 -١دير �سيدة الرحمة  -الزرقاء  -الأردن،
 -٢دير ومیتم غدرا�س  -لبنان،
 -٣دير القدي�س عبد الأحد� .رصبا  -لبنان،
 - 4دير مار يو�سف  ،بیت حلم  .فل�سطني.
 - 5دیر الراهبات الدومنيكيات العراقيات  -روما (ايطاليا)
 - 6دير الكرازة املقد�سة �ستوكهومل ال�سويد.
ثالثا  -الأديار وامل�شاريع التي مل ن�ستطيع العودة اليها بعد التحرير من
داع�ش ب�سبب الظروف الأمنية غري امل�ستقرة وفكر داع�ش املوجود يف املناطق
وهي:
 -١دير القدي�سة كاترينة  -ق�ضاء تلكيف  :م�رسوق ومدمر جزئياً،
 -٢دير مار يو�سف  -باطنايا :مد ّمر كلياً بالق�صف اجلوي،
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 -٣دير الكلمة املو�صل :حمروق،
 - 4مدر�سة تلكيف الأهلية �رسقة وتخريب،
 - 5بيت الطفولة  -تلكيف :حمروق كلياً،
 - 6بيت الطفل  -باطنايا :مد ّمر كلياً بالق�صف اجلوي.
م�شاريع الرهبانية
�أوال امل�شاريع التي �أتلفها داع�ش ومت ت�أهيلها والعودة اىل العمل فيها بعد العودة
من التهجري وهي:
 -١رو�ضة تلل�سقف :بعد العودة قمنا با�ستعمال بيت العائلة من اهايل
تلل�سقفّ ،قدمته جمانا ال�ستقبال الأطفال فيه ملدة �سنة ()۲۰۱۸-2017
فتم هدمها وقمنا
ب�سبب �أن بناية الرو�ضة العائدة للرهبنة حمروقة كلياّ .
بان�شاء رو�ضة جديدة (�سندويج بنال) على الأر�ض القدمية والتي
ت�ستوعب  ۲۰۰طفل .افتتحت يف  ،2018 - 11 - 1وتقوم الأخوات
الراهبات ب�إدارتها �إ�ضافة اىل معلمات وعامالت من اهل البلدة ،وفيها
ما يقارب ( -90طفل.)۱۰۰
� -2إعادة تاهيل بناية مدر�سة الطاهرة الأهلية يف قره قو�ش ،وا�ستح�صال
�إجازة من وزارة الرتبية با�سم مدر�سة الطاهرة االبتدائية الأهلية املختلطة
(جمانية لل�سنة الأوىل) ت�ستوعب البناية  600تلميذ وتلميذة ،وتقوم
الأخوات الراهبات ب�إدارتها والتدري�س واملتابعة� ،إ�ضافة اىل املعلمني
واملعلمات .بد�أ الدوام فيها يف  ، 2017 - 10 - 17بعد � 43سنة من
ت�أميمها من قبل الدولة يف .1974
� -٣إعادة ت�أهيل بناية بيت ي�سوع الطفل يف قره قو�ش ،التي كان قد �أحرقتها
داع�ش .افتحت يف  207 - 11 - 1ا�ستقبلت �أكرث من  500طفل يف كل
�سنة (جمانا ل�سنتني) .
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 - 4فتح مدر�سة الرجاء االبتدائية الأهلية يف برطلة (جمانية لل�سنة الأوىل
يف بناية مركز التعليم امل�سيحي لكهنة مار كوركي�س امل�ؤجرة ملدة �سنة
درا�سية واحدة فقط (  ، ) ۲۰۱۹ -۲۰۱۸ثم يف  ،2019 - 9 - 1انتقل
الدوام اىل بناية جديدة كانت بيتاً للميتم يف برطلة ،العائد للرهبنة ّمت
حتويره ب�إ�ضافة بناء على الأر�ض املال�صقة له ،لي�صبح م�ؤ ّهال للمدر�سة
التي ت�ستقبل  ۲۰۰تلميذ وتلميذة وتقوم الأخوات الراهبات ب�إدارتها.
� - 5إعادة ت�أهيل بيت الطفل ي�سوع يف برطلة ،وبد�أ الدوام فيه يوم
. 2018/10/1
 - 6فتح بيت الطفل يف بع�شيقة يف بيت ّمت ت�أجريه ل�سنة  ،۲۰۱۸حلني ت�شييد
رو�ضه كرفانية على �ساحة الدير يف بع�شيقة ال�ستقبال الأطفال من
امل�سيحيني وامل�سلمني والأيزيديني وال�شبك .والتي بد�أ الدوام فيها يوم
2019/2/14
 -٧فتح مدر�سة تلكيف االبتدائية يف دهوك بتاريخ ( ، 2017/9/1جمانية
املهجرين من �سهل نينوى ،واملقيمني يف دهوك
لل�سنة الأوىل) للطلبة ّ
و�أطرافها ،تديرها الأخوات الراهبات ،وهي بناية كرفانية م�ؤجرة من
كني�سة ال�رسيان الكاثوليك يف دهوك ثم يف  ،2019/7/1انتقل
الدوام اىل بناية كرفانية �أخرى تابعة ملطرانية الكلدان يف دهوك.
 -٨بناء على طلب و�إحلاح �أولياء الطلبة يف قره قو�ش بعد العودة من
التهجري ،لفتح ثانوية �أهلية لأبنائهم  ،قمنا اوال بت�أجري بيت الثانوية
الطاهرة الأهلية للبنات يف �أيلول  ۲۰۱۸ملدة �سنة ،ول�صغر البناية
ا�ضطررنا �إىل حتوير جزء من بناية الدير الأم (الرئي�سي) يف قره قو�ش
الغري املكتمل ،ب�سبب دخول داع�ش �إىل البلدة يف  ،2014/8/6جلعل
البناية �صاحلة للثانوية ،و ّمت الدوام فيها يف �أيلول .۲۰۱۹

الراهبات الدومنيكيات للقدي�سة كاترينة

389

ثاني ًا  -م�شاريع الرهبنة التي مل ي�صل اليها داع�ش
 - 1ثانوية القدي�س توما يف بغداد الر�صافة :تديرها الأخوات الراهبات،
وت�ستقبل طالبات م�سيحيات وم�سلمات.
 -٢م�ست�شفى احلياة للوالدة يف بغداد الر�صافة :تديرها وتعمل بها الأخوات
الراهبات وت�ستقبل املر�ضى من كل الأطياف من م�سلمني وم�سيحيني
وغريهم ،خلدمة الأمومة والطفولة .يق�صدها النا�س لنظافتها واخلدمة
املمتازة والتعامل الإن�ساين الراقي مع املر�ضى.
ثالث ًا  -امل�شاريع خارج العراق
 -1ميتم البنات للراهبات الدومنيكيات يف غدرا�س  -لبنان.
 -2رو�ضة مار يو�سف يف بيت حلم  -فل�سطني.
� -٣إدارة عيادة �سيدة الرحمة يف الزرقاء الأردن ،العائدة للبعثة البابوية يف
الأردن ،خلدمة الأمومة والطفولة
التقرير الإح�صائي للرهبنة حاليا
�أوال -العدد الكلي للأخوات الناذرات ،109 :عدد الأخوات الناذرات
النذور الدائمة  ، ۱۰۸عدد الأخوات النادرات النذور امل�ؤقتة  ،۱ :عدد املبتدئات
 ،۲عدد الأخوات داخل العراق  ،۸۹وعدد الأخوات خارج العراق  ،۲۰ :عدد
الأديرة داخل العراق  ،۱۹ :عدد الأديرة خارج العراق . 6:
ثاني ًا  -امل�ؤ�س�سات الطبية :م�ست�شفى احلياة يف بغداد.
ثالثا  -امل�ؤ�س�سات التعليمية
 -١عدد بيوت الطفولة ( الرو�ضات ) 3
 -٢عدد املدار�س االبتدائية 4
 -٣عدد املدار�س الثانوية 2
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رابع ًا  -امل�ؤ�س�سات االجتماعية واالن�سانية:
 امليامت  :عدد االخوات 2 التناول الأول عدد الأخوات .15 مدار�س الأحد عدد الأخوات املر�شدات 6 معهد التثقيف امل�سيحي ،عدد الأخوات 7 املخيمات ،عدد الأخوات العامالت 5 التعليم امل�سيحي ،عدد الأخوات العامالت 10خام�س ًا � -أهم اجنازات ون�شاطات الرهبنة من �آب � -۲۰۱۸آب ۲۰۱۹
 - 1املجمع الدرا�سي ال�ساد�س العام ملدة يومني � 10 - 9شباط .2019
 - 2ريا�ضة روحية �سنوية للأخوات عدد  ،2الأویل  28 - 21حزيران
، ۲۰۱۹والثانية � 29- 22آب . 2019
 - 3فتح رو�ضة يف بع�شيقة للأطفال من م�سيحيني وم�سلمني وازيديني ۲۲
طفل.
 - 4بقاء رو�ضة يف تلل�سقف ( �سندويج بنال ) � ۱۱۰أطفال.
 - 5فتح مدر�سة ابتدائية يف برطلة يقبل فيها التالميذ من كافة الأديان 51
تلميذ وتلميذة.
 - 6فتح ثانوية خمتلطة يف قره قو�ش  48طالية.
 -7ت�أهيل بناية ديرنا يف باقوفا وعودة الأخوات اليه.
 - 8تهيئة وتعليم الطالب للتناول الأول يف كل من:
 عنكاوا كني�سة مار كوركي�س ۰۵ تلل�سقف 76 عنكاوا  -كني�سة مارت �شموين .43 باقوفا 52 قره قو�ش 715 -بغداد -كني�سة �سيدة النجاة 43
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 القو�ش 58 بغداد -كني�سة تهنئة العذراء ۱۰ - 9ا�شرتاك الأخوات بالتعليم امل�سيحي يف كل من:
 عنكاوا  -كني�سة مار بطر�س وبول�س وكني�سة �أم املعونة. دهوك  :كني�سة مار �إيث �أالها. بغداد :كني�سة االنتقال للكلدان. القو�ش. بغداد :كني�سة �سيدة النجاة لل�رسيان الكاثوليك . تلل�سقف. بغداد :كني�سة �سيدة الزهور للأرمن الكاثوليك. باقوفا. قرية هرما�ش يف ال�صيف لطالب القرى ( هرما�ش � ،آزخ وتال ّ). - 10ن�شاطات عامة
�إ � -إقامة خميمات لل�شباب يف كل من  :بغداد ،ال�سليمانية ،قره قو�ش،
كوماين ،القو�ش.
ب  -ا�ستقبال جماميع ال�شباب واملوعوظني لل�صالة والقدا�س يف �أديرتنا
املختلفة .
ت  -ال�سهرات االجنيلية يف العوائل.
ث  -حما�رضات خمتلفة :لتجمعات ال�شباب ،للأخويات ،ملنتدى املر�أة،
للمخطوبني.
ج  -زيارة العوائل يف منا�سبات الأفراح والأحزان يف جميع املناطق
حيث الأخوات.
ح � -إحياء حفالت التخرج للأطفال والتالميذ املتخرجني من رو�ضاتنا
ومدار�سنا.
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�ساد�س ًا  -اجلديد يف ر�سالة الراهبات الدومنيكيات للقدي�سة كاترينة
يف العراق ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹
 -1التدري�س يف اجلامعة الكاثوليكية يف عنكاوا  -اربيل.
 - 2التدري�س يف اجلامعة املفتوحة يف قره قو�ش.
 -3ت�أهيل جزء من دیرنا املركزي (الغري املكتمل) يف قره قو�ش ،وحتويره
ليكون ثانوية خمتلطة م�ؤقتا ،حلني بناء ثانوية جديدة.
 - 4ت�أهيل بناية جديدة ملدر�سة الرجاء يف برطلة.
 - 5فتح رو�ضة يف بع�شيقة.
 -6درا�سة الدكتوراه � :أخت يف اخت�صا�ص الفيزياء ،و�أخت يف االر�شاد
النف�سي والرتبوي ،و�أخت ثالثة يف املو�سيقى ال�رشقية.
 - 7حج ت�سع �أخوات على خطى مار بول�س يف تركيا يف �صيف ،۲۰۱۹
مبنا�سبة االحتفال بيوبيل � 50سنة على نذورهن امل�ؤقتة.
 - 8غلق دير �أم النعم يف ال�شيخان .
 - 9تقوم الأخوات يت�شاطات خمتلفة � :إعداد �صلوات  ،فعاليات،
حما�رضات وندوات يف �أديرتنا ويف الكنائ�س يف �سهل نينوى ،من �أجل
تطويب �أخواتنا ال�شهيدات ال�سبعة يف احلرب العاملية الأوىل 1915
 -۱۰بالإ�ضافة اىل الن�شاطات الر�سولية املختلفة يف �أماكن تواجدهن
يف املدار�س وريا�ض الأطفال  .هناك �أخوات يقمن بالعمل الرعائي
مع الكهنة يف التعليم امل�سيحي ،التناول الأول ،الأخويات ،مدار�س
الأحد ،الأخوات الدومنيكية ،ال�سهرات االجنيلية يف البيوت ،ندوات
ال�شباب ،خميمات للطالب يف املدار�س االبتدائية و�أخرى لل�شباب
الثانوي واجلامعي.
راهبات التقدمة
عمان  -االردن

رهبانية بنات قلب ي�سوع الأقد�س
بنی الت�أ�سي�س واحلا�ضر
2016 - 1911

الت�أ�سي�س :
ت�أ�س�ست الرهبانية ر�سميا بتاريخ � 15آب  1911يف قرية �أرادن �شمال العراق،
من قبل الأب عبد الأحد ري�س  ،يف عهد املثلث الرحمات املطران فرن�سی�س
داود ،حتت �أ�سم «رهبانية بنات قلب ي�سوع الأقد�س» ؛ كان الأب امل�ؤ�س�س يكرر
ب�أ�ستمرار �« :أن كل امل�ؤ�س�سات الرهبانية لها م� ّؤ�س�س �أو م�ؤ�س�سة � ،أما جمعيتنا
فم�ؤ�س�سها هو قلب ي�سوع ذاته».
لقد مرت الرهبانية يف عقبات و�ضيقات �صعبة ومعقدة  ،من �ضمنها الظروف
القا�سية والهجرات املتتالية ب�سبب احلروب و�أولها احلرب العاملية الأوىل �سنة
 .1914فخالل هذه احلرب كانت الأخوات يزرن املر�ضى وير�شدن الن�ساء لبذل
�أق�صى اجلهود لنظافة القرية والدور ال�سكنية ونظافة امل�أكل وكن ي�ساعدن الفقراء
ت�سول من الأهايل
منهم  ،رغم �أن الأخوات �أنف�سهن كن ي�ستعطني على �شكل َّ
والفالحني ويجلبون الغالة �إىل الدير .
يف �سنة  1916تويف الأب امل�ؤ�س�س �إثر �إ�صابته مبر�ض التيفوئيد الذي كان
منت�رشاً يف القرية  ،ولأنه كان يخدم املر�ضى ف�أخذ عدوى املر�ض .
�سنة  1919هاجرت الأخوات �إىل القو�ش ورجعن اىل �أرادن �سنة . 1920
ويف �سنة  1961هاجرن من منطقة العمادية �إىل املو�صل  ،وبعد و�صولهن
اىل املو�صل �أم�ضني ثالثة �أ�شهر يف �ضيافة راهبات القدي�سة كاترينة ال�سيانية
الدومنيكيات  ،ثم انتقلن �إىل معهد �شمعون ال�صفا  ،الذي كان بناية قدمية ،
فالقت الأخوات �صعوبات كثرية معي�شية و�سكنية وبيئية  ،ولكن حاولن �أن يتكيفن
ويذللن ال�صعاب بعون الرب واملحبني من �أهايل املو�صل .
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يف �سنة  1984انتقلت الرهبانية �إىل دير الن�رص العربي -املو�صل  ،بعد �أن �أكتمل
بنائه من قبل احلكومة ال�سابقة  .فكان ثمرة جهود وعناء وت�ضحيات و�أدعية و�آمال
بذلتها راهبات القلب الأقد�س منذ يوم ت�أ�سي�س الرهبانية وحتى �ساعة افتتاح هذا
الدير وتكري�سه  .هكذا ا�ستطاعت الرهبانية �أن ت�ستقر يف املو�صل وجتمع �شملها
وتو�سع عملها ور�سالتها  ،خا�صة بعد �أن �أ�صبحت ذات حق بطريركي .
�إذ حتولت الرهبانية من احلق اال�سقفي اىل احلق البطريركي يف � 26أيار 1998
لتنطلق يف دروب الرب عاملة يف كرمه الوا�سع بان�سجام مع كل العاملني
الغياري وقد مت جتديد امل�شرتعات الرهبانية على �ضوء املجمع الفاتيكاين الثاين
مرتني االوىل يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي وال�صيغة الثانية عام  1998ومت
اي�ضا فتح ثالثة �أديرة يف بغداد .
ويف �سنة  ، 2008ترك االخوات هذه الأديرة نهائياً ب�سبب الظروف الأمنية
ال�صعبة يف العا�صمة  ،وخا�صة منطقة الدورة  -امليكانيك  .ويف �شهر حزيران
�سنة  ، 2014تركت الراهبات الدير العام يف املو�صل  ،وما ميتلكن يف املو�صل
وتلكيف  .ويف تاريخ  24ت�رشين الثاين  2014قام االرهابيون بتفخيخ الدير
وتفجريه.
الغاية من الت�أ�سي�س :
خدمة املر�ضى  ،توجيه الأمهات والن�ساء اجلاهالت يف تربية الأوالد وتنظيم
�ش�ؤون العائلة  ،التعليم امل�سيحي  ،والزيارات امليدانية فاخلدمة الروحية والإن�سانية
هذه كانت لت�أ�سي�س اال�سباب التي �ألهمت الأب امل�ؤ�س�س مثل هذه اخللية ال�صغرية
لتكون خمرية يف املنطقة تنع�ش الروح امل�سيحية .
�أت�سمت الرهبانية منذ البداية باالنفتاح ال�شامل اىل احتياجات املجتمع
العراقي وفقاً لتوجيهات الكني�سة الأم واملعلمة .
كاريزما الرهبانية وروحانيتها :
لقد كان تعليم الأحبار الأعظمني حول عبادة وتكرمي قلب ي�سوع الأقد�س
ون�رش هذه العبادة يف العامل  ،والر�سالة التي بلغتها القدي�سة مارغريتا ماريا
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�أالكوك مبثابة «�إلهام» للأب عبد الأحد يف ت�أ�سي�س الرهبانية .فلقد كان يف �صالته
وت�أمالته يطيل التفكري والتمعن يف اجلنب املطعون للمخل�ص ،وكانت كل �أفكاره
وكل �أحا�سي�سه تقوده �إىل قلب ي�سوع املتقد حبا لبني الب�رش .كان ي�شعر ب�أن �شيئا
ما يدفعه بقوة �إىل منح الرهبانية املزمع ت�أ�سي�سها ا�سم قلب ي�سوع الأقد�س».
روحانية الرهبانية هي عبادة القلب الأقد�س يف القربان املقد�س  ،تت�سم
بالب�ساطة االجنيلية و�شخ�صية الراهبة الوديعة وقلبها املتوا�ضع لأن قلب ي�سوع
االقد�س يدعو بناته �أن يتخذن من قلبه وتعاليمه �شعارا لهن  « :تعلموا مني ف�إين
وديع ومتوا�ضع القلب».
�إن عبادة القلب الأقد�س التي ا�ستودعتنا �إياها القدي�سة ريتا مرمي  ،تتجلى
ب�شكل خا�ص من خالل الأ�سباب التي جعلت امل�سيح يك�شف عن قلبه للب�رشية؛
فقد ملح مرات عديدة  -عرب ظهوره لها عن حبه الالحمدود للب�رش الذين غالبا
ما يبادلون احلب باجلحود والنكران  .وقد و�صفت القدي�سة موقف الرب غري
املتوقع يف تعامله مع بني الب�رش ب�أنه جتديد لفاعلية الفداء  ،في�سوع يريد ب�إظهاره
قلبه �أن يبني بجالء مدى عظمة وقدرة حبه الالمتناهي  ،و�أن مينح نعما كبرية من
�أجل خال�ص الب�رشية.
وقد عرب امل�سيح �رصاحة ،من خالل ظهوراته للقدي�سة مارغريتا عن �إمكانية
حب الآب بو�ساطة قلبه الأقد�س  ،ومتنى ذلك ب�شكل خا�ص � .إن هذا احلب
�سي�شبع  -وفقا ملا قاله ي�سوع نف�سه للقدي�سة مارغريتا  -باملناولة كلما �سنحت
الفر�صة ويف �أول جمعة من كل �شهر  .وي�شبع �أي�ضا من خالل ال�ساعة املقد�سة
كل ليايل اخلمي�س على اجلمعة االوىل من ال�شهر من ال�ساعة احلادية ع�رش ليال
حتى منت�صف الليل  ،ا�شرتاكا مع نزاع امل�سيح يف ب�ستان الزيتون  ،ومن خالل
تخ�صي�ص عيد لتكرمي قلبه الأقد�س  ،على �أن يقع يف ثاين جمعة بعد عيد اجل�سد.
ومن خالل تعميم �صورة القلب الأقد�س حمظ تكرمي النا�س  ،و�أن حتمل على
لتكون القلب « ليطبع فيه احلب» عالمة للخال�ص  .كما ت�شري القدي�سة مارغريتا
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 ب�شكل خا�ص � -إىل ما ت�سميه « الوعد الكبري» ،فقد قال لها ي�سوع �« :أنا �أعدكبعظيم رحمة قلبي �أن مينح حبه القادر على كل �شيء جميع الذين يتناولون
القربان املقد�س يف اجلمعة الأوىل من كل �شهر ،وملدة ت�سعة �أ�شهر متتالية  ،نعمة
التوبة الأخرية .
لقد متكن الأب عبد الأحد خالل ال�سنوات القليلة التي �أم�ضاها مرتئً�شا
رهبانيته �أن مينح هذه « الكاريزما» « �إىل بناته بالرب  ،بنات قلب ي�سوع الأقد�س.
�أن تكون ر�سالة الرهبانية التعريف به وغر�س حبه وعبادته يف كل القلوب .
اهتمام وم�شاريع الرهبانية :
اهتمت الرهبانية كما ذكرنا بحاجة الكني�سة واملجتمع  .يف ال�سنني االوىل
للت�أ�سي�س كان االخذ بنظر االعتبار كل ما كانت املنطقة تتطلبه من التعليم امل�سيحي
واالهتمام بالعائلة وخا�صة الفتيات والن�ساء اجلاهالت واملر�ضى .احلقبة التالية
يف املو�صل كان اهتمام الرهبانية خا�صة يف املجال الر�سويل  ،حيث كانت
االخوات تعلمن التعليم امل�سيحي  ،حت�رضن االطفال للمناولة الأوىل تعملن مع
اجلوقات والأخويات يف الكنائ�س  ،وح�سب حاجة االيبار�شية او املنطقة  .ا�ضافة
اىل تخ�صي�ص �أ�شهر ال�صيف للتعليم يف القرى النائية والبعيدة والتي كان ي�صعب
على الكاهن الو�صول اليها او التواجد فيها .
يف ال�سنني االخرية ومنذ الت�سعينيات من القرن املا�ضي �صار االهتمام
باملجاالت االتية:
التعليمي والرتبوي  :رعاية الطفل يف �سنيه االوىل من الناحية الرتبوية والدينية
االجتماعي  :رعاية الفتيات املهم�شات يف املجتمع العراقي.
االهتمام بقطاع ال�صحة  :والعمل م�ستو�صف مالطا يف بغداد ؛ ومنذ 2005
بالن�ساء العجزة واملر�ضى.
تقدمي امل�ستلزمات الكن�سية والطق�سية لكنائ�س العراق بطوائفها املختلفة.
وقد تبلورت هذه اخلدمة بفتح م�شاريع تب ّنتها الرهبانية كما مبني �أدناه:
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 -١بيت الطفل يف عنكاوة
يف �سنة  1994ت�أ�س�س بيت الطفل يف عنكاوة  .هدف البيت هو بناء �شخ�صية
الطفل يف �سنيه الأوىل و�إبراز قابلياته ومواهبه وفتح افق جديدة �أمامه بالتعاون بني
الأ�رسة والكادر الرتبوي  .ويف ال�سنوات الأخرية ومنذ َّ 2007مت افتتاح �أق�سام
جديدة وتو�سيع يف جمال ا�ستخدام املناهج اجلديدة  .عدد الأطفال لهذه ال�سنة
يبلغ  187طفل  ،وعدد املعلمني هو  31معلم  .الأطفال ي�أتون من عوائل م�سلمة
وم�سيحية و�صابئة وايزيدية .
جمال العمل هو مع العوائل ذات الدخل املحدود واملتو�سط  ،وخا�صة الذين
قدموا اىل اربیل خالل ال�سنني االخرية من بغداد واملو�صل ؛ كذلك الأمر بالن�سبة
للمعلمني � ،أغلبيتهم من الوافدين من املو�صل وبغداد  ،ذلك لتوفري فر�ص العمل
لهم والعمل يف الق�ضاء على البطالة .
 - 2دار الراعي ال�صالح :
الركن الأ�سا�سي لأي �إن�سان  ،كون الأ�رسة هي والكني�سة تعتمد عليها لبناء
املجتمع  ،اذا بنا  ،يف ظروف بلدنا العراق  ،تتفكك ا�س�س هذه اخللية ،ل�صعوبة
احلياة وتزايد الفجوات النف�سية واالجتماعية  ،من جرائها تهدمت االوا�رص وبد�أ
االنحراف و�أ�صبحت ال�رصاعات بني االفراد تنخر يف العامود الفقري للعائلة ،
فتناثرت اع�ضاء العائلة هنا وهناك وال�ضحية الكربى هي دوماً الفتاة امل�سيحية .
اذ قد ت�أ�س�س يف رهبنتنا دار خا�ص لرعاية الفتيات املهم�شات اجتماعيا عام
 1998يف دير الن�رص ودعي با�سم دار «الراعي ال�صالح » ،ح�صل على مر�سوم
بطريركي يف عهد املثلث الرحمات البطريرك روفائيل بیداوید .
يف الظروف الأخرية التي مرت بها مدينة املو�صل  ،ف�إن بنات «الراعي
ال�صالح» ،ذهنب اىل عند �أهاليهن يف �شهر ني�سان  2014وحاليا ال ن�ستطيع �أن
ن�أخذهن لأنه لي�س لدينا مكان معني ومنا�سب لهن .
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� -٣إدارة م�ستو�صف مالطا اخلريي :
تهتم الرهبانية ب�إدارة م�ستو�صف مالطة اخلريي عام  ، 2003لتقدمي اخلدمات
ال�صحية للعوائل املتعففة يف بغداد  .قدمت الأخوات خدمتهن يف منطقة الدورة
ميكانيك يف الكرفان املتنقل  ،ثم مت فتح م�ستو�صف يف منطقة ال�سعدون يف بيت
تابع لكني�سة ام املعونة  ،ويف �سنة  2012مت نقل امل�ستو�صف اىل دير املحبة التابع
للرهبانية يف �شارع فل�سطني حيث قد ا�ست�شهدت اختنا �سی�سیل.
ويف �شهر ت�رشين االول �سنة  ، 2015مت �صيانة الكرفان املتنقل ونقله اىل منطقة
الزيونة  ،جممع مرمي العذراء  -بغداد  ،حيث با�رشت االخوات يف دير �سلطانة
الوردية بغداد  ،بتقدمي خدمتهن للعوائل املهجرة يف هذا املجمع .
 -٤دار طوبي للرحماء ( للم�سنات ) :
 كما ذكرنا يف البداية �أن الرهبانية ت�أ�س�ست يف قرية ارادن  -ابر�شية العماديـةعام  . 1911م�ؤ�س�سها هو عبد الأحد ري�س عرف بغريته الر�سولية وحبه للخدمة
و�أعمال الرحمة  .كان من بني اهتمام االخوات االوليات يف الرهبانية خدمة
املر�ضى واالهتمام باملهم�شني وزيارتهم  ،فركزت رهبنتنا منذ البدء على اجلانب
ال�صحي � ،إمتاما للر�سالة التي كان االب امل�ؤ�س�س قد د�شنها  ،والتي كانت ال�سبب
يف وفاته  ،كونه �أخذ العدوى من املر�ضى الذين كان يقوم بخدمتهم ورعايتهم
�شخ�صيا .
�أ�سباب ت�أ�سي�س دار طوبي للرحماء :
خالل � 15سنة م�ضت  .تغریت ظروف و�أحوال بلدنا  ،وفق الظروف
ال�سيا�سية واالقت�صادية  .وتفاقمت هذه �أالزمة خالل ال�سنوات الأخرية ب�سبب
احلرب والبطالة مما �سبب توجه غري طبيعي للهجرة بحث ًا عن احلياة الآمنة.
مما ترك �أثراً �سلبياً ملمو�ساً اليوم يف جمتمعنا  .فال�شباب يرتكون ذويهم ،
والعائالت ال�صغرية تغادر البيت العائلي بعدما كان ح�ضن الأهل ال ي�ضاهي
مغريات الع�صـر .
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�ضمن كل هذه الإحداث نرى كبريي ال�سن من دون معيل له يف معي�شته ،
وال هناك �أحداً ي�سال عنه و يزوره  ،انه كاملرتوك واملنبوذ واملن�سي من املجتمع .
هدف الدار هو االهتمام باملهم�شيـن واملرتوكني ومن لي�س لديهم معیل او
�سند .
ففي �سنة  2005ت�أ�س�س فرع امل�سنات حتت �أ�سم دار طوبي للرحماء ،بعد �أن
اقتطعنا جز ًء من دير الن�رص و�أعددناه لهذا الغر�ض  .قمنا بتحويل الن�ساء العجزة
وكان عددهن  12م�سنة اىل ديرنا القدمي يف عنكاوة  ،وذلك بتاريخ  22نی�سان
 ، 2014ب�سبب الظروف الأمنية االخرية التي مرت بها مدينة املو�صل.
 -٥امل�شغل الليتورجي :ت� ّأ�س�س �سنة  2005يف منطقة تلكيف  ،وكانت الغاية
من الت�أ�سي�س ما يلي :
· جتهيز جميع الكنائ�س يف العراق بكل ما يلزم :الأ�ساقفة ،الكهنة،
وال�شمام�سة ،من الثياب الكن�سية لالحتفاالت الليتورجية واي�ضا م�ستلزماتها
من الرب�شان ،والنبيذ ،وال�شموع وامل�سابح والكتب الدينية الكاثوليكية يف
املنطقة.
·م�ساعدة الأ�رس الفقرية املهجرة من بغداد واملو�صل خا�صة منطقة الدورة -
بغداد  ،على العمل وحتريرهم من البطالة .
· حت�سني اقت�صاد اجلماعة الرهبانية وذلك كي تتمكن من دعم م�رشوعي
«الراعي ال�صالح» ،و « طوبي للرحماء» املذكورة �أعاله .
خ�رست الرهبانية هذا امل�شغل مبا فيه عندما ترك االهايل منطقة تلكيف بعد
دخول داع�ش .
ومت افتتاح فرعني لهذا امل�شغل  ،فرع يف اربيل عنكاوة والآخر يف بغداد-
كني�سة �سلطانة الوردية املقد�سة .
الرهبانية ور�ساالتها يف الوقت احلا�ضر :
عدد الراهبات حالياً هو � 25أخت 18 :ناذرة م�ؤبد� 3 ،أخوات جماهرات بالنذر
الب�سيط  ،مبتدئتان ،طالبة واحدة  ،وراغبة واحدة  .توزعت الر�ساالت اىل اماكن
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خمتلفة بعد ان ا�صبحت الرهبانية ذات حق بطريركي .
االديرة داخل العراق:
 .1دير مار يو�سف  ،مانكی�ش  ، 1980ر�سالة دائمية  ،تهتم بالعمل الر�سويل
يف ابر�شية العمادية  ،وهو حالياً دار التن�شئة اي�ضاً  ،وي�ضم اربعة اخوات  2 :ناذرة
و  2مبتدئة .
 .٢دير القلب االقد�س اربیل -عنكاوا  ، 1988ر�سالة دائمية  ،تتعاون بالعمل
الراعوي يف االيبار�شية  ،والعمل يف كلية بابل  ،وحتتوي الر�سالة  « :بيت الطفل
لرهبانية بنات قلب ي�سوع االقد�س» ،فرع للم�شغل الليتورجي ؛ و ت�ضم 8
�أخوات .ومنذ  2014هو الدير العام  ،بعد ترك الدير العام يف املو�صل .
 « .٣دار طوبي للرحماء» للم�سنات يف عنكاوة  ،ي�ضم �أختان  .مت نقل م�رشوع
«طوبي للرحماء» اىل ديرنا القدمي يف عنكاوة منذ  22ني�سان  2014ب�سبب الظروف
االمنية يف مدينة املو�صل .
 « .٤دير �سلطانة الوردية « يف كني�سة �سلطانة الوردية املقد�سة يف بغداد  ،منذ
 2كانون االول  ، 2013ي�ضم � 3أخوات  .يع�شن خربة �صالة وح�ضور خا�صة يف
كني�سة �سلطانة الوردية  ،والتعليم امل�سيحي والإر�شاد الروحي للأخويات والعمل
مع ال�شباب وزيارة العوائل .
هناك �أخت للدرا�سة يف روما  ،و�أختان للمعاجلة يف �أمريكا .
الأديرة خارج العراق :
 .1ر�سالتنا يف فرن�سا ( �سار�سيل )  ،ر�سالة دائمية منذ �سنة  ، 1998ت�ضمحاليا 4
�أخوات يقدمن اخلدمة الر�سولية والراعوية لأبنائنا الكلدان يف فرن�سا � -سار�سيل
وباري�س  .الن�شاطات هي  :التعليم امل�سيحي  ،التناول الأول للأطفال  ،اجلوقات،
كروبات �صالة  ،االخويات  ،زيارة العوائل .

اجلماعات الرهبانية
العاملة
يف م�صر

راهبات
قلب ي�سوع امل�صريات

مايكل فار�س

بد�أت رهبنة قلب ي�سوع امل�رصيات يف الكني�سة الكاثوليكية مب�رص ،حني ح�رض
 7راهبات كع�ضوات من رهبنة القلبني الأقد�سني بلبنان �إىل م�رص بناء على طلب
الكني�سة القبطية الكاثوليكية ،وكان �أول عمل لهذه الرهبنة هو افتتاح مدر�سة
يف طهطا مبحافظة �سوهاج  ،بعد �أن �أبرزن نذورهن الأوىل مبا�رشة ،ثم توالت
الأعمال فافتتحن مدر�سة �أخرى يف �سوهاج يف �أكتوبر  ، 1914ويف  10اكتوبر
 1918مت افتتاح ق�سم االبتداء بقبول  4مبتدئات �أبرزن نذورهن يف �أبريل ،1921
وافتتحت مدر�سة يف م�رص اجلديدة يف عام  ، 1935و�أخرى يف الظاهر يف عام
 ، 1936كما افتتحت م�ستو�صفاً خريياً بالفجالة يف عام .1937
ر�سالة رهبنة قلب ي�سوع و�أعمالها يف م�صر
بح�سب الكني�سة الكاثوليكية  ،تنبع قوانني الرهبنة من روحانية �أغناطيو�س دي
لويوال  ،وهدفها الأول هو كمال املحبة هلل وللقريب على خطى امل�سيح  ،والغاية
الر�سولية هي تربية وتكوين الن�شء يف وادي النيل بدون ا�ستبعاد امكانية الر�سالة
يف بالد �أخرى ح�سب نداءات الروح القد�س  ،رافعني �شعار املحبة والإخال�ص
«قلب واحد وروح واحد يف قلب ي�سوع».
يوجد حالياً  17ديراً لراهبات قلب ي�سوع يف م�رص وال�سودان  ،يعمل فيها
حوايل  100راهبة يف املجاالت الآتية � :أولها املدار�س.
للراهبات عدة مدار�س منها  3من احل�ضانة �إىل الثانوية العامة بالعبا�سية ،
والإ�سكندرية والإ�سماعيلية  ،ومدر�سة �إعدادية مب�رص اجلديدة و  3مدار�س بالوجه
القبلي حتى نهاية املرحلة الإبتدائية ب�سوهاج وطهطا وبني مزار.
وتعمل الرهبنة يف خدمة القرى  ،وهناك ثالث مراكز للر�سالة واخلدمة
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بالقرى يف املنيا و�أ�سيوط والأق�رص .وتهتم الراهبات باملنيا بالإ�رشاف على دار
للطالبات املغرتبات .وتتطوع بع�ض الراهبات العامالت يف حقل املدار�س للعمل
يف القرى املحرومة من �سماع كلمة اهلل .فيقمن بالعمل على �سد احتياجات
ال�شعب الروحية واالجتماعية  ،حتى ي�ستطيعوا �أن يقرتبوا من اهلل .ويت�ضح ت�أثري
ما يعلمن يف جمال التوعية ال�صحية  ،حيث يقمن بالعناية باملر�ضى ،واخلدمات
االجتماعية يف اهتمامهن بالفتاة امل�رصية الريفية فيعملن على تعليمها اخلياطة
والتدبري املنزيل والقراءة والكتابة حتى يرتقني مب�ستواها الفكري واالجتماعي .
�أما يف املجال الروحي  ،فترتكز خدمتهن يف التعليم امل�سيحي جلميع املراحل
واجتماعات ال�شباب وال�شابات  ،و�رشح الكتاب املقد�س با�ستخدام الو�سائل
ال�سمعية والب�رصية ،وتالوة ال�صلوات مع ال�شعب يف كني�سة الرعية وم�ساعدة
ال�شباب يف تكوين النادي ال�صيفي ومكتبة روحية وثقافية.
كيف ت�أ�س�ست هذه الرهبنة ؟
يف �شهر �أكتوبر ل�سنة � 1895رشع الآباء الي�سوعيون يف ت�أ�سي�س رهبنة
م�رصية ،برئا�سة و�إر�شاد الآباء الي�سوعيني ،وحتت تدبري راهبات قلبي ي�سوع
ومرمي الأقد�سني ،وطلبوا من الكر�سي الر�سويل الإذن ب�إن�شاء ق�سم االبتداء يف
مدينة املنيا  ،لقبول مبتدئات م�رصيات  ،فوافق قدا�سة البابا الون  13على �أن
يجعل هذا الق�سم حتت �شفاعة القدي�سة كاترينة �شهيدة الإ�سكندرية ،و�أن ت�سمى
�أوىل املبتدئات با�سم هذه القدي�سة العظيمة .وافتتح هذا الق�سم والتحقت بع�ض
الفتيات ،وكانت �أ�سبقهن يف االلتحاق التي �صارت فيما بعد الأم ماري كاترين،
وهذا تنفيذا لرغبة قدا�سة البابا .
وا�ستمر ق�سم االبتداء � 7سنوات كاملة.
ويف �سنة  1902مت �إغالق ق�سم املبتدئات نهائيا من قبل الآباء الي�سوعيني ،
وبقيت الراهبات امل�رصيات اللواتي كن اعتنقن احلياة الرهبانية قبل ذلك يبا�رشن
عملهن مع الراهبات ال�سوريات يف الأديرة الثالثة يف املنيا ،وملوي ،وطهطا.
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ومع كبوة البطريرك الأنبا كريل�س �س الثاين مقار �أغلقت هذه الأديرة الكائنة يف
املنيا وملوي وطهطا .وذلك �سنة  . 1911واهتم بالأمر كل من  :الأنبا مك�سيمو�س
�صدفاوي  ،والأنبا �إغناطيو�س برزي وكتبا للكر�سي الر�سويل طالبني �إعادة
الراهبات القبطيات مل�رص ،لأن الغر�ض هو ت�أ�سي�س �شعبة حملية من الرهبنة خلدمة
الوطن امل�رصي  ،ف�أجاب الكر�سي الر�سويل طلبهما ورخّ �ص للراهبات امل�رصيات
بالعودة �إىل بلدهن لت�أ�سي�س رهبنة م�رصية يلتحقن بها مبجرد خروجهن من رهبنة
القلبني الأقد�سني الي�سوعية.
وو�صلن القاهرة يف يوم  ، 1912/12/12وبقني به �إىل �أن �أعددن ملب�سهن
اجلديد ثم �سافرن �إىل طهطا يف  24دي�سمرب  1912فا�ستقبلهن امل�ؤمنون مبظاهر
الفرح والأمل ف�ضاعف ذلك من عزائمهن .
ويف يوم  1يونيو  ، 1913و�أبرزن النذور الدائمة �أمام الأم ماري كاترين عن
يد الأنبا �إغناطيو�س برزي وانتخنب الرئي�سة العامة واملعاونتني ،وبذلك مت ت�أ�سي�س
الرهبنة اجلديدة با�سم « راهبات قلب ي�سوع امل�رصيات» ،متخذن الأب كري�سنتيه
الي�سوعي مر�شدا لهن ويعترب �أول مر�شد روحي للرهبنة.
وقررت الرهبنة ،افتتاح مدر�سة يف مدينة طهطا فا�ستعارت دار كني�سة احلبل بال
دن�س للأقباط الكاثوليك بطهطا .ومن طهطا فتحت الراهبات مدار�س يف القرى
املجاورة كال�شيخ زين الدين ،وعرب بخواج� ،ساحل طهطا ،جزيرة اخلزندارية،
املخالفة ،طما .وقد �سافرت �إحداهن ملدينة الفيوم وكل تخومها جلمع التربعات
وح�صلت على ع�رشة جنيهات من هذه الرحلة ،و�أ�س�سن بها مدر�سة ب�سوهاج،
وافتتحت يف �شهر �أكتوبر .1914
فاهتمت الراهبات من ديرهن ب�سوهاج ب�أخميم ،واملراغة ،والكتكاته،
والهما�ص ،والنجيلة ،واحلريزات .ويف �سنة � 1927أخذن على عاتقهن �رشاء قطعة
�أر�ض مب�رص اجلديدة لت�شييد دير ومدر�سة .و�أخذن قر�ضا مببلغ  700جنيها ،و ّمت
البناء يف �سنة  .1929ويف �سنة  1931كان ت�أ�سي�س م�ستو�صف بحي ال�سكاكيني.
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ويف يوم  16فرباير  1933مت نقل ق�سم االبتداء من طهطا �إىل م�رص اجلديدة.
وافتتحن مدر�سة لهن يف حي الظاهر ابتداء من �شهر �سبتمرب  .1936والتحق بها
 35تلميذة ،عالوة على ذلك افتتحن م�ستو�صفا خرييا بحي الفجالة �شارع �أبو
الري�ش منرة . 13
وهناك من�ش�آت رعائية واجتماعية مثل دار للمغرتبات ومركز تعليم لغات
وكمبيوتر باملنيا  ،وخدمة رعائية يف �أ�سيوط ،و�أخرى يف كوم غريب بطما،
وح�ضانة مركز تعليم لغات بالأ�رص وح�ضانة راهبات قلب ي�سوع امل�رصيات
بالعومية الأق�رص ،ومركز للتنمية واخلدمات وهو بيت للخلوة واال�ستقبال -
ومركز للمع�سكرات بالبحر الأحمر ،وم�صيف راهبات قلب ي�سوع امل�رصيات
مبر�سى مطروح.
2021/02/13

الراهبات الفرن�سي�سكانيات
مر�سالت قلب مرمي الطاهر

م�ؤ�س�سة رهبانية معتمدة من الكر�سي الر�سويل يف  5متوز  ،1868با�سم
م�ؤ�س�سة الفرن�سي�سكانيات بالقاهرة ،ثم الراهبات الفرن�سي�سكانيات مر�سالت
م�رص .ومنذ عام  1950الراهبات الفرن�سي�سكانيات مر�سالت قلب مرمي الطاهر.
 150عاما وعمل اهلل حي يف الكني�سة والعامل ،معلناً كلمته عالمة للحياة التي
تخدم وحتب اجلميع ،يف جمانية احلب املقبول واملمنوح.
�إن اهلل يبعث يف كني�سته وفق الأزمنة �أ�شخا�صا قدي�سني ممتلئني �إميانا،
ومتب�صين لل�رشور وحاجات الزمن .لقد اختار اهلل الأم «كاترينا تروياين» ،املر�أة
ّ
بحب خالقها واملو�سومة بو�سم ال�صليب ،والفرن�سي�سكانية يف ال�صميم،
املنجذية ِّ
ليجعل منها نوا ًة لن�رش ح ّبه وملكوته.
ولدت الطوباوية «كاترينا تروياين» يف التا�سع ع�رش من كانون الثاين لعام
الف وثمامنئة وثالث ع�رش يف مدينة «جوليانو» ،من مقاطعة «فرنتينو» ب�إيطاليا،
فكانت هدية ال�سماء �إىل والديها ال�سعيدين.
فجدت يف
دعا الرب كو�ستن�سا كما يدعو كل �إن�سان ،دعاها �إىل القدا�سة ّ
�إدراكها كل حياتها ،فلما بلغت ال�ساد�سة ع�رشة ،ثبت لها �أن اهلل يدعوها �إىل احلياة
الرهبانية ،فقبلها دير القدي�سة كالرا حيث �أبرزت نذورها وعمرها �سبع ع�رشة
�سنة .ويف الثالثني من �شهر كانون الأول من عام �ألف وثمامنئة وت�سعة وع�رشين
يوم عيد احلبل بال دن�س لب�ست كو�ستن�سا الثوب الرهباين ،و�أ�صبح ا�سمها ماريا
كاترينا.
�إن �إميانها وحمبتها هلل ث َّبتا موقفها من دعوتها الرهبانية ،وهذا ما كتبته يف
يومياتها يوم نذورها «يا ي�سوع لقد غمرتني بنعمتك .ها �أنا �أوافيك يف توا�ضع
وثقة .ما �أود �أن �أعمله حبا لك».
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�أودع الرب الأم كاترينا ر�سالة وهي «هداية �شعوب ما وراء البحار» التي
انتظرتها مدة �أربعة وع�رشين عاما.
توجهت
يف اخلام�س والع�رشين من �آب عام �ألف وثمامنئة وت�سعة وخم�سني ّ
�إىل م�رص �أول بعثة من �ست راهبات بينهن الأم الرئي�سة ،والأخت كاترينا تروياين.
ويف الرابع ع�رش من �أيلول يوم االحتفال بعيد ارتفاع ال�صليب و�ص ّلن �إىل
القاهرة ،فكانت هذه امل�صادفة بليغة املعاين ،ي�ستحيل ن�سيانها على الأم كاترينا،
التي تريد �أن تكون متعبدة دائمة اللآم امل�سيح.
يف حقبة ثماين وع�رشين �سنة ق�ضتها الأم كاترينا يف بالد الفراعنة� ،أر�ست
ا�سا�س جمعية جديدة ،و�شيدت يف كل مكان �أديرة رهبانية ،وا�ستجابت ل�شتى
احتياجات الكني�سة املحلية بالتطوع للخدمة ،يف خمتلف الأعمال وامل�شاريع:
 ا�ستحدثت بيوتاً لإيواء فتيات العبيد والأيتام . فتحت مدار�س لتثقيف الأطفال . ج ّهزت م�ستو�صفات ملعاجلة �أمرا�ض البلدان اال�ستوائية. حترير الزجنيات ال�صغريات واللقيطات اللواتي يطرحن �إهماال يف الأزقةوال�شوارع .كانت حتبهن حمبة �شديدة رقيقة ،وكانت تخدمهن وتنام بينهن غري
مكرتثة بالرائحة الكريهة املنبعثة منهن ،لذا نوديت بالأم البي�ضاء.
يف اخلام�س من �شهر متوز عام �ألف وثمامنئة وثمانية و�ستني� ،أر�سل جممع
انت�شار الإميان قرارا باعتبار �إر�سالية القاهرة م�ؤ�س�سة رهبانية و ُع ّينت االم كاترينا
رئي�سة عامة لها.
لقد كانت الإفخار�ستيا حمور حياة الأم كاترينا ،وهناك �أمام بيت القربان
كانت تق�ضي ال�ساعات يف دنيا ي�سوع ،دنيا ال�سعادة ،فمن هذا املنهل ت�ستمد
قوتها لتواجه وتذلل ال�صعاب ،ومنه ت�ستقي ما حتتاجه من بركات وخریات .ويف
القربان الأقد�س كانت تت�أمل عري�سها الإلهي ،طفال يف مغارة بيت حلم ،كانت
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تت�أمله وهو يف املذود ،وتعای�شه �أطوار حياته على الأر�ض ،فرتى فيه ال�سامري
ال�صالح والأب احلنون وال�صديق الودود والراعي ال�صالح ،وت�صحبه �إىل
اجل�سمانية مت�أملة يف الآمه بجوار بيت القربان وال�صليب .امتازت الأم كاترينا
بعبادة خا�صة ملرمي العذراء ،فقد �أحبتها منذ الطفولة وهي املثال الذي تتخذه يف
ممار�سة واجبها احل�سا�س وال�صعب كرئي�سة وم�ؤ�س�سة .وكم كان يحلو لها التحدث
واحلث على حمبتها ون�رش عبادتها .و�أخريا التم�ست �أن تكون
عن الأم ال�سماوية،
ّ
مرمي الربيئة من اخلطيئة �شفيعة لرهبنتها .كانت تت�أمل بجوار ي�سوع ومرمي �صديقها
الكبري القدي�س يو�سف ،الذي كان يحتل مكانة فريدة يف حياتها� ،إنه �سندها يف
هذه البالد التي تلتجيء �إليه يف كل فر�صة في�شملها بكل م�ساعدة وحماية.
لقد ا�شتهرت الأم كاترينا بالقدا�سة وهي على قيد احلياة� ،إن الراهبات الالتي
ْ
عاي�شنها �أجمعن ل�ساناً واحدا� ،إنها راهبة حقيقية قدي�سة ،لقد حتلت ب�أ�سمى
الف�ضائل التي ا�ستمدت �أ�صولها من احلب امل�ضطرم للرب.
املقد�س ،مر�ضت
يف عام �ألف وثمامنئة و�سبعة وثمانني ،ويف ا�سبوع الآالم ّ
الأم كاترينا ،ولكنها عزمت �أن حتتفل بالأ�سبوع العظيم متح ّملة الآالم امل ِّربحة مع
ال�سيد امل�سيح.
كانت ال�صالة ملج�أها والطاعة لذتها ،واالنقياد لإرادة اهلل عزائها .عا�شت
خمي�س الأ�رسار تناجي عري�سها ال�سجني يف بيت القربان ،وت�أملت معه يف اجلمعة
وت�شجع �أخواتها.
العظيمة .ثم �أ�رشقت نف�سها فرحاً يف فجر �أحد الف�صح تهنيء
ّ
ويف �صباح ال�ساد�س من �أيار عام �ألف وثمامنئة و�سبعة وثمانني ،تناولت مبنتهي
الورع ،وللمرة الأخرية القربان الأقد�س .وبعد �أن �أو�صت الراهبات بال�شجاعة
واالتكال على الرب ،غا�صت يف الإله الذي �أحبته متحدة بامل�صلوب ،الذي
تناولته يف فجر هذا اليوم الأخري من حياتها ،وغادرت الأر�ض منطلقة �إىل
ال�سماء .ماتت الأم البي�ضاء  ...ماتت الأم كاترينا.
أخوة �إجنيل ربنا
روحانية الأم كاترينا تتلخ�ص يف التايل� :أن نحيا بروح ال ّ
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ي�سوع امل�سيح« ،العري�س امل�صلوب عريانا ومرتوكا ،وفيه ننطلق للكدّ يف
هداية �شعوب ما وراء البحار» ،وعلى مثال القدي�س فرن�سي�س «نقبل ونحيا
كلمة اهلل بكل م�ضامينها وجت�سيدها يف حياتنا ال�شخ�صية واجلماعية كعالمة
على �أمانة حبنا و�سعادتنا باهلل».
انت�شار الرهبنة يف العامل
�إن م�سرية احلب واخلري والعطاء ،ا�ستمرت ومل متت مبوت الأم كاترينا ،فحبة
اخلردل التي بذرتها �ست راهبات خرجن يف اخلام�س والع�رشين من �آب عام �ألف
وثمامنئة وت�سعة وخم�سني من دير القدي�سة كالرا يف فرنتينو ،وذهنب �إىل م�رص
�أر�ض الفراعنة قد �أثمرت ثمرا يانعاً .فبعد مرور مئة واثنني و�ستني عاما �أ�صبحت
م�ؤ�س�ستنا منت�رشة يف كل من:
 قارة �أوروبا� :إيطاليا ومالطا. قارة �آ�سيا :ال�صني ،الأردن ،العراق ،لبنان� ،سوريا� ،إ�رسائيل ،فل�سطني. قارة �أفريقيا :م�رص� ،أثيوبيا ،غانا ،غينيا ،مراك�ش. قارة �أمرييكا :الربازيل  ،الواليات املتحدة .وت�ضم م�ؤ�س�ستنا :
مئة دير� ،ستنی مدر�سة� ،سبع م�ست�شفيات ،خم�سة مالجيء ،العديد منامل�ستو�صفات.
ر�ؤية امل�ستقبل :
الذهاب �أينما يدعونا الرب ،للعمل يف حقل ن�رش كلمته ،خلدمة الإن�سانية،
وخال�ص النفو�س وال�سعي للعمل دائماً فيما يتعلق مبنفعة النفو�س ،التي هي املحبة
الأنقى ،الأقد�س ،الأحق (الأم كاترينا) .
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�أمهات افريقيا التقيات

بقلم
االخت عالية حكمت كوركي�س

يعود ت�أ�سي�س هذه اجلماعة الرهبانية التابعة للطائفة الكاثوليكية �إىل القدي�س،
دانيال كمبوين ،الذي ا�شتهر يف �أفريقيا يف القرن التا�سع ع�رش ،ك�أحد املحاربني
من �أجل تقدم وم�ساعدة ابنائها ،ذلك بالإ�ضافة �إىل �أنه عمل من �أجل قبول ال�سود
يف الكني�سة .ولد هذا القدي�س يف  15مار�س عام ۱۸۳۹م ب�شمال �إيطاليا لوالدين
من الطبقة العاملة.
ت�أ�س�ست الراهبات الكمبونيات املر�سالت ،يف فريونا (�إيطاليا) عام ۱۸۷۲
على يد املطران دانيال كمبوين.
متنوعة :اال�ستك�شاف اجلغرايف ،واالنقالبات
يف القرن  ۱۹يف اوروبا تيارات ّ
ال�سيا�سية ،الفكرية ،والثورات ال�صناعية .وبالن�سبة لأوروبا ،افريقيا مكان ي�صلح
لالحتالل وال�سيطرة عليه واخذ خرياتها.
كانت توجد �صعوبات كثرية:
� - ١صعوبة املناخ .موت مر�سلنی.
� - 2إغالق النيابة الر�سولية يف و�سط افريقيا.
� -٣إعتبار زنوج افريقيا �أن لي�س لهم نفو�س� ،إ�ضافة �إىل جتارة العبيد.
 - 4وجود تیار يف الكني�سة مينع على ال�سود �أن يكون لهم كهنة �أو�أ�ساقفة.
عا�ش كمبوين يف هذه الأجواء وتفاعل معها .وكان يدر�س يف معهد فريونا.
ووجه نف�سه نحو االر�ساليات ،والعمل التب�شريي يف افريقيا
�أ�صبح كاهناًّ ،
الو�سطى.
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روحانية القدي�س دانيال كمبوين
قلب ي�سوع املطعون على ال�صليب الذي قدم حياته بحرية اخلال�ص الب�رشية
(ي�سوع الكارز وقلبه مطعون على ال�صليب)
م�رشوع ثوري (م�رشوع جتديد افريقيا :خال�ص او حترير افريقيا باالفارقة).
الثقة يف قدرة الأفارقة لكي ي�صبحوا ّ
مب�شين وحم ِّررين ل�شعبهم.
ر�سالتنا كرهبنة
 االلتزام بخدمة واقعية ،االلتزام الر�سويل. كرازة او تب�شري ال�شعوب و الفئات التي مل تعرف ي�سوع. التن�شيط االر�سايل. الذهاب �إىل االماكن ال�صعبة واملهملة والتي ال احد يذهب اليها. البعد االر�سایل مر�سل خارج بلدي. تكوين القادة وتفجري الطاقات. م�ساعدة الكني�سة ال�شابة لتكون م�س�ؤولة. التعاون مع كل الطاقات. حوار الأديان والعدالة و ال�سالم وامل�صاحلة والبيئة.تقدم الراهبات خدمتهن يف املجاالت املختلفة ،داخل �إطار هدف الرهبانية،
واحتياجات الكني�سة يف جميع انحاء العامل.
خدمتنا ور�سالتنا
التعليم ،ال�صحة ،تنمية املر�أة ،تكوين الأ�رسة ،ال�شباب ،التكوين الإن�ساين.
�إجنازتها يف التاريخ
خدمت راهبات الكمبونيات يف الأردن من �سنة  ،۱۹۳۹يف امل�ست�شفى
الإيطايل يف عمان والكرك .وكان هدف هذه الر�سالة �أن نكون عالمة على
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ال�شهادة الإجنيلية ،وج�رساً للحوار بني الأديان يف هذا العامل الإ�سالمي ،من خالل
الرعاية وال�شفاء اخلا�صة بنا ،مع االهتمام اخلا�ص بالفقراء واملهملني (الجئون،
فقراء �أردنيون ،مهاجرون) وفقا لروحانية كومبوين.
ال يوجد يف جنوب الأردن ،م�ؤ�س�سات م�سيحية �أخرى ،للأغرا�ض ال�صحية.
كان امل�ست�شفى هو امل�ست�شفى الأول والوحيد يف هذا املجال لعدة عقود .وقد
�أبدى ال�سكان وال�سلطات املحلية تقديرهم للعناية واالهتمام بالنا�س .
�إنها قبل كل �شيء الكني�سة املحلية التي �أعربت با�ستمرار عن رغبتها يف �أن
ي�ستم ّر وجودنا من خالل موا�صلة عمل التحديث امل�ستمر للهيكل واملعدات،
للحفاظ على امل�ستوى املطلوب من قبل وزارة ال�صحة.
مهمتنا اليوم يف امل�ست�شفى
ترتدد على امل�ست�شفى الأقلية امل�سيحية املوجودة يف املنطقة ،وال�سكان امل�سلمني
يف املنطقة ،وال �سيما البدو ،ومن الغور ،واملهاجرون والالجئون من املناطق
املجاورة و�آ�سيا  :العراقيون وامل�رصيون وال�رسيالنكيون والباك�ستانيون .
االهتمام اخلا�ص الذي يوا�صل امل�ست�شفى تقدميه هو رعاية الالجئني.
يف املا�ضي  ،فتح امل�ست�شفى �أبوابه لالجئني العراقيني ،ويف ال�سنوات الأخرية
ا�ستقبل وال يزال يرحب بالالجئني ال�سوريني .

يف هذا ال�سياق ،يف نوفمرب  ،۲۰۱۳ولدت مبادرة التعاون مع م�ست�شفى
« »Bambino Gesuللأطفال ،وهي م�ؤ�س�سة ايطالية يف روما يف جمال �إعادة
الت�أهيل الع�صبي للأطفال ،الذين يعانون من معاناة ع�صبية وع�صبية نف�سية،
مدركني لوجود جمموعة كبرية من الأطفال املعوقني ،وه�شا�شة فر�ص �إعادة
الت�أهيل العالجي يف جنوب الأردن .
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ن�شاطنا احلايل :
عمان :حيث يوجد الدير االقليمي .يقوم �أفراده بعمل مع االباء الي�سوعيني
خلدمة الالجئني مع ال�شباب العراقيني والفليبينيني.
الكرك جنوب الأردن:
 -1الراهبات يعملن بامل�ست�شفى الإيطايل.
 -٢جمال التعليم باملدر�سة (مدر�سة الوردية).
 -٣عمل رعوي (تعليم م�سيحي � ،شبيبات  ،اخوية) يف منطقة �أدر.
ر�ؤيتنا الروحية الكن�سية :
كني�سة الأردن هي من امل�سيحيني الأولني .ونحن كرهبنة مر�سلة نتعلم من
ال�شعب الإميان الثابت .ولكن الكني�سة حمتاجة اىل انفتاح �إر�سايل ،لتحمل
ال�شهادة.
ال�شباب يف حاجه اىل الإ�صغاء اليهم ،والرد على ت�سا�ؤالتهم منالكني�سة ،واي�ضا حمتاجني اىل عمق الميانهم امل�سيحي واملعريف.
 االنفتاح على الأخوة املختلفني والعامل.�إح�صائيات
نعد  ۱۰۹۱راهبة ،من جن�سيات خمتلفة ،وخدمتنا يف
نحن كرهبنه يف العامل ّ
جميع القارات.

اجلماعات الرهبانية
يف
تركيا

دیر مار كربئیل
يف مديات
دیر مار كربئیل هو �أقدم دير باق للكني�سة ال�رسيانية الأرثوذك�سية وواحد
من �أقدم الأديرة امل�سيحية يف العامل ب�شكل عام .يعود تاريخ بنائه للقرن الرابع
امليالدي (  397م ).
يقع الدير يف منطقة طور عبدين يف جنوب �رشق تركيا ،وهو من �أهم املراكز
الروحية ال�رسيانية .متكن الدير من البقاء خالل القرون على الرغم من كل
احلروب والكوارث التي م ّرت عليه ،كان �آخرها النزاع امل�س ّلح الذي وقع يف
املنطقة بني اجلي�ش الرتكي وحزب العمال الكرد�ستاين االنف�صايل.
يتعر�ض الدير بني احلني والآخر مل�ضايقات من قبل القرى الكردية املجاورة
ومن احلكومة الرتكية نف�سها .تتمحور تلك امل�شاكل حول ملكيات الأرا�ضي
ورغبة �سكان القرى املجاورة باال�ستيالء على �أرا�ضي الدير.

دیر مار اوكني
يف ن�صيبني
دير مار �أوكني هو دير تابع للكني�سة ال�رسيانية الأرثوذك�سية ،يقع دير مار �أوكني
�أو مار �أوجني املب�رش ( بالقبطية �أوجني ) يف جبل �إيزال (الأزل ) يف منطقة ن�صيبني
يف والية (حمافظة) ماردين جنوب �رشق تركیا ،قرب احلدود مع �سوريا .دير مار
�أوكني ت� ّأ�س�س �سنة .493
بُني هذا الدير يف الن�صف الأول من القرن الرابع امليالدي ،حيث قدم مار
�أوكني وهو راهب قبطي من بالد الأقباط (م�رص) ومعه �سبعني تلميذاً من تالميذه
امل�رصيني ،ليب�رش بامل�سيحية يف منطقة ن�صيبني و�أطرافها ؛ حيث كانت املنطقة �إذاك
تتبع الدولة الفار�سية؛ وكانت �أجزاء كبرية منها ال تزال تدين باملجو�سية و الوثنية
وعبادة الأ�صنام.
مار اوكني املب�شّ ر
تفرغ مار �أوكني للعبادة وال�سهر وال�صوم وال�صلوات الدائمة يف مغارته يف
جبل �إيزال (الأزل) ،حتى ظهر له ( كما تذكر الق�صة الدينية ) مالك الرب وطلب
منه �أن ينزل مع تالميذه �إىل القرى والنواحي التي يف تلك البالد يف (Gremira

- Mar bobo- Gundukshukro Maare -Azekh - Nisibin (Botan ( Gziro - Arkah - harabemishkaن�صيبني -غرميريا  -معاري � -آزخ -

جزيرة ابن عمر  -مربوبو  -خرابي م�شكه ( خربة الفئران )  -خربايل ( خربة
الغزالن )  -غوندك �شكرو ( قرية الكني�سة ) وغريها املئات  ،فن�رش مار �أوكني مع
تالميذه امل�سيحيني يف تلك اجلبال ال�رسيانية ونقلها من عبادة الأوثان �إىل عبادة
الإله الواحد  ،خا�صة بعد �شفائه البن احلاكم الفار�سي يف منطقة ن�صيبني.
ومن اجلدير بالذكر �أن �أهايل تلك املناطق املحيطة بالدير حتى الآن يطلبون
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�شفاعة القدي�س مار �أوكني املب�رش ،ويعتربونه كثرياً جداً يف املحبة  ،كما �أو�صى
الكتاب املقد�س  ،وبينهم اليوم كثري من امل�سلمني و الإيزيديني الذين ُيج ّلون
القدي�س كثرياً ويهابونه  .كما ي�ؤكد الآباء �أن مار �أوكني التقى بالقدي�س مار يعقوب
الن�صيبيني (معلم مار �أفرام ال�رسياين) وتنب�أ له ب�أنه �سي�صبح �أ�سقفاً (مطرانا) على
ن�صيبني  ،وقد و�صل عدد تالمذة �أوكني املب�رش �إىل  350تلميذاً من �أ�شهرهم
القدي�سني مار �إ�شعيا احللبي ومار ميخائيل النوهدري ومار �آحو ومار ملكي ( ابن
�أخت مار �أوكني) وديره دير مار ملكي القلوزمي ( ن�سبة �إىل املنطقة القبطية التي
جاء منها مع خاله) يف �أركح ( خربايل ) ومار یوحانون كامواليا وغريهم الكثري.
تاريخ دير مار �أكوين
بني دير مار �أوكني يف الن�صف الأول من القرن الرابع امليالدي .لكن قدوم
مار �أوكني وتالمذته كان قبل عدة �سنوات من بنائه  ،وكلمة مار باللغة ال�رسيانية
تعني ال�سيد وهي كلمة تطلق على القدي�سني �إكراماً لهم  .وقد كان عدد تالميذ
مار �أوكني �سبعني تلميذاً على عدد تالمذة ال�سيد امل�سيح الذين �أر�سلهم يف الإجنيل
املقد�س (لوقا  ،) 1 : 10لهذا ف�إن مار �أوكني اعترب امل�سيح الثاين وخا�صة يف
الأو�ساط امل�سيحية ال�رشقية .
وقد ظل الدير ب�أيدي رهبان الكني�سة ال�رسيانية الأرثوذك�سية حتى نهاية القرن
الثامن امليالدي  ،حيث انتقل �إليه عدد كبري من رهبان كني�سة امل�رشق الر�سولية
اجلامعة  .وا�ستمر ذلك حتى بداية القرن الثامن ع�رش امليالدي  ،حيث عاد �إليه
رهبان الأرثوذك�س .
وقد �سار على طريقة مار �أوكني الرهبانية القدي�سني مار �شموئيل ( �صموئيل)
ومار �شمعون القرطميني و مار كربئيل وغريهم من الرهبان ال�رسيان يف طور
عبدين وجبل �إيزال ودير مار كربئيل .

ملحق
جدول باجلماعات الرهبانية العاملة يف ال�شرق
الئحة باجلماعات الرهبانية العاملة يف ال�شرق الأو�سط
لبنان
الرهبانيات الرجالية املوارنة
الرهبانية اللبنانية املارونية
الرهبانية املرميية املارونية
الرهبانية الأنطونية املارونية
جمعية املر�سلني اللبنانيني
جماعة ر�سالة حياة
الروم الكاثوليك
الرهبانية البا�سيلية املخ ّل�صية
الرهبانية البا�سيلية ال�شويرية
الرهبانية البا�سيلية احللبية
جمعية الآباء البول�سيني
الالتني
الأخوة املرمييني يف ال�رشق الأدنى
جمعية الآباء اللعازاريني يف ال�رشق
جمعية الآباء البي�ض
�إخوة املدار�س امل�سيحية
الرهبانية الفرن�سي�سكانية للإخوة ال�صغار
جماعة التطويبات
الرهبان ال�ساليزيان للقدي�س يوحنا بو�سكو
�إخوة ي�سوع ال�صغار
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الرهبنة الكبو�شية
جمعية الآباء الي�سوعيني يف ال�رشق الأدنى
جمعية الآباء الي�سوعيني يف لبنان
الرهبانية الفرن�سي�سكانية للإخوة الأ�صاغر الديريني
االرمن
جمعية كهنة بزمار البطريركية
الآباء املخيتاري�ست
الرهبانيات الن�سائية املوارنة
الراهبات الأنطونيات املارونيات
جمعية راهبات العائلة املقد�سة املارونيات
راهبات مار يوحنا املعمدان املارونيات
جمعية راهبات القدي�سة تريزيا الطفل ي�سوع املارونيات
جمعية راهبات القربان الأقد�س املر�سالت املارونيات
الراهبات اللبنانيات املارونيات
الروم الكاثوليك
الراهبات البا�سيليات احللبيات
الراهبات البا�سيليات املخل�صيات
الرهبانية البا�سيلية ال�شويرية
راهبات �سيدة املعونة الدائمة املر�سالت
راهبات �سيدة اخلدمة ال�صاحلة
ال�سريان
الراهبات الأفراميات
الالتني
راهبات ي�سوع املرتوك
جمعية راهبات ال�صليب اللبنانيات
جمعية راهبات القلبني الأقد�سني لي�سوع ومرمي
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راهبات الأرمن احلبل بها بال دن�س
راهبات الكرمل ،مار يو�سف
راهبات الكرمل ل�سانت ترييز ـ فلورن�س
راهبات املحبة الدومينيكان لتقدمة مرمي العذراء
جمعية راهبات املحبة احلبل بها بال دن�س
راهبات املحبة للقدي�سة حنة
راهبات املحبة للقدي�س فان�سان دو بول ،خادمات الفقراء
جمعية راهبات الدومينيكان يف لبنان
راهبات الدومينيكان ل�سانت كاترين يف لبنان
راهبات الفرن�سي�سكان احلبل بها بال دن�س
جمعية راهبات الفرن�سي�سكان املر�سلني من قلب مرمي
الراهبات الفرن�سي�سكانيات مر�سالت مرمي يف ال�رشق الأو�سط
جمعية راهبات الفرن�سي�سكان ،مر�سلني قلب الأقد�س
جمعية راهبات املر�سالت لبنات �سيدة �آالم تارب
جمعية راهبات ي�سوع ومرمي
راهبات �أم اهلل
جماعة ر�سالة حياة
جمعية مر�سالت املحبة
راهبات �سيدة الر�سل املر�سالت
راهبات النا�رصة
�أخوات الراعي ال�صالح
رهبنة �أخوات ي�سوع ال�صغريات
جمعية الراهبات ال�صغار ـ النا�رصة يف لبنان
رهبنة الوردية
جمعية راهبات ال�سالزيان دو دون بو�سكو يف لبنان
جمعية راهبات �سانتا مارتا يف لبنان
راهبات العائلة املقد�سة الفرن�سية
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راهبات القدي�س يو�سف للظهور
جمعية راهبات مار يو�سف ،ليون يف لبنان
راهبات الكرمل الوحدة
راهبات الفقريات ل�سانت كلري ـ املح�صنة
راهبات الكرمل والدة الإله والقدي�س يو�سف
راهبات زيارة العذراء لإلي�صابات
راهبات �سيدة احلقلة
الكلدان
جمعية بنات مرمي الكلدانيات يف لبنان
االديار والرهبانيات يف الكر�سي االنطاكي االرثوذك�سي
دير ال�سيدة اال�رشفية
دير القدي�سة كاترينا
دير القدي�س جاورجيو�س � -سوق الغرب
دير القدي�س جاورجيو�س  -دير احلرف (املنت االعلى)
دير املالك ميخائيل  -ب�سكنتا النهر
دير القدي�س افرام ال�رسياين  -ب�سكنتا النهر
ديرا القدي�س يوحنا املعمدان والقدي�س �سلوان االثو�سي  -دوما
دير �سيدة حماطورة
دير القدي�س جاورجيو�س  -كرم �سدة
دير �سيدة الناطور
دير �سيدة النورية  -حامات
دير مار �سمعان  -حامات
دير �سيدة البلمند
دير مار اليا�س � -شويا
دير ال�شفيعة احلارة  -بدبا الكوره
دير مار يعقوب  -دده

422

دير ال�سيدة  -بكفتني
ديرا ال�سيدة القدي�سني �رسجيو�س وباخو�س  -كفتون
دير ماريوحنا املعمدان  -انفه
دير مار مرت -كو�سبا
دير مار جرج�س  -اميون الكفر
دير �سيدة عربايا  -بينو عكار
دير القدي�س ماما  -دير ميما�س (جنوب لبنان)
دير ميالد والدة االله  -تلة ال�صليب قو�سايا (ق�ضاء زحلة)
دير النبي ايليا  -نيحا ق�ضاء زحلة ( قيد االن�شاء)
�سوريا
دير �سيدة �صيدنايا
دير ال�شاروبيم � -صيدنايا
دير ال�سيدة  -بلمانا
دير مار جرج�س  -احلمرياء تل كلخ
دير التجلي  -كفرام (حم�ص)
دير مار اليا�س الريح
دير ر�ؤية القدي�س بول�س  -كوكب
دير القيامة  -فرن�سا اخوية القيامة
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)(1

اجلماعات الرهبانية يف االرا�ضي املقد�سة
( فل�سطني  -ا�سرائيل  -االردن  -وقرب�ص)

1- Directory of the catholic church in the Holy Land - Jerusalem 2018 p. 127
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)2(
(1)

2- Directory of the catholic church in the Holy Land - Jerusalem 2018 p. 150 - 151
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�سورية

دم�شق و�ضواحيها
راهبات �سيدة املعونة الدائمة  -الق�صاع
راهبات �سيدة املعونة الدائمة � -صيدنايا التجلي
راهبات �سيدة املعونة الدائمة  -م�أوى ما من�صور
راهبات �سيدة املعونة الدائمة  -ال�سويداء
راهبات ي�سوع ومرمي
راهبات مر�سالت املحبة  -باب توما
راهبات املحبة  -الق�صاع
راهبات الراعي ال�صالح  -باب توما
راهبات الفرن�سي�سكان  -الطبالةراهبات البا�سيليات ال�شويريات  -ك�شكول
راهبات البيزن�سون  -دم�شق
راهبات البيزن�سون  -ك�سب
راهبات القلبني االقد�سني  -يربود
راهبات ال�ساليزيان  -م�شفى الإيطايل
راهبات ال�ساليزيان  -املدر�سة
راهبات القلبني االقد�سني  -باب توما
راهبات الكلمة املتج�سد  -ال�سفارة البابوية
راهبات اخلدمة ال�صاحلة  -العبارة
راهبات البا�سيليات احللبيات  -مار بول�س
راهبات املخل�صيات  -معلوال
راهبات الفرن�سي�سكان (بنات مرمي)  -ال�صاحلية
راهبات ي�سوع ال�صغريات  -دوبلعة
الأخوات فوكوالري
االخوات اللعازريات  -باب توما
راهبات مدر�سة لورد اللعازرية  -الق�صاع
راهبات البزن�سون  -جرمانا
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�أربع �أديرة للآباء الفرن�سي�سكان يف مدينة دم�شق
دير الأباء العازريني يف مدينة دم�شق
دير الأباء ال�سالزيان يف مدينة دم�شق
دير الآباء الي�سوعيني يف مدينة دم�شق
الآباء املخل�صيون  -باب توما
الآباء اللعازريون  -باب توما
الآباء البول�سيون  -جرمانا
الآباء ال�ساليزيان  -الطلياين
الآباء الفرن�سي�سكان  -باب توما
الآباء الفرن�سي�سكان  -الطبالة
الآباء الي�سوعيون  -الأزبكية
الفوكوالري  -باب �رشقي
حلب
دير الآباء الفرن�سي�سكان  -العزيزة
دير الآباء الفرن�سي�سكان  -دير الأر�ض املقد�سة الفرقان
دير الآباء الفرن�سي�سكان  -الرام
دير الآباء الفرن�سي�سكان  -الفرقان
دير الآباء الي�سوعيني  -العزيزية
دير الآباء الي�سوعيني  -امليدان
دير الإخوة املرمييني  -املحافظة دير الإخوة
دير عمل مرمي لل�شباب  -ال�رسيان �شارع الكاردينال كو�سا
دير الآباء ال�ساليزيان  -مركز جورج ومتيلد �سامل
دير الآباء الي�سوعيني يف مدينة حم�ص القدمية يف حي ب�ستان الديوان
دير الآباء الفرن�سي�سكان يف الالذقية
دير الآباء الفرن�سي�سكان يف �صلنغة
دير الآباء الفرن�سي�سكان يف قرية القنية
دير الآباء الفرن�سي�سكان يف قرية اليعقوبية
دير الآباء الفرن�سي�سكان يف قرية الغ�سانية
دير الآباء الفرن�سي�سكان يف اجل�رس ال�شغور

428

العراق

راهبات املحبة الدومنيكيات
رهبانية بنات قلب ي�سوع الأقد�س
الراهبات الدومنيكيات للقدي�سة كاترينة

تركيا

دیر مار كربئیل
دیر مار اوكني

م�صر

رهبانيات الرجال
رهبنة الإخوة ال�صغار « الفرن�سي�سكان ».
رهبنة الآباء اللعازريني.
رهبنة �أخوة املدار�س امل�سيحية « الفرير ».
رهبنة املر�سلني الكومينيانبني لقلب ي�سوع.
رهبنة الآباء الي�سوعيني « اجلزويت».
رهبنة الآباء ال�سالزيان.
رهبنة الآباء الكرمليني.
رهبنة الآباء الدومينيكان.
رهبنة �أخوة ي�سوع ال�صغار.
رهبنة جماعة الربادو
رهبنة رهبانية املاري كنول.
رهبنة جمعية الإر�ساليات الإفريقية
رهبنة جماعة الكلمة املتج�سد للرجال.
الرهبانيات الن�سائية
الراهبات الفرن�سي�سكانيات لقلب مرمي الطاهرة.
الراهبات الكمبونيات « بييه مادري ديال نيجري�سيا »
راهبات املري دي ديو.
راهبات نوتردام دي �سيون.
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راهبات �سيدة الر�سل « نوتردام دي زابوتر».
راهبات املحبة للقدي�س من�صور دي بول.
راهبات �سيدة املحبة للراعي ال�صالح.
الراهبات الدومينيكيات « نوتردام دي الديليفراند».
راهبات �سيدة الآالم.
راهبات الرحمة للقدي�س �شارل برومية (الراهبات الأملانيات).
الراهبات الفرن�سي�سكانيات «مر�سالت للحبل بال دن�س».
راهبات القلب املقد�س «�سيكريد هارت».
راهبات العائلة املقد�سة.
راهبات قلب ي�سوع امل�رصيات.
الراهبات الكرمليات للعائلة املقد�سة الالجئة.
الراهبات الفرن�سي�سكانيات لي�سوع امللك.
راهبات املحبة «دي بيزان�سون».
رهبانیات بنات مرمی �أم املعونة (الراهبات ال�سالزيانيات).
الراهبات الكالري�س.
راهبات القدي�س يو�سف دي ليون.
الراهبات الفرن�سي�سكانيات مر�سالت مرمی.
راهبات الكرمل للقدي�س يو�سف.
راهبات الفرن�سي�سكانيات الإلي�صابيات.
الراهبات الأرمنيات للحبل بال دن�س.
راهبات ي�سوع امل�سيح.
راهبات �سيدة املعونة الدائمة.
�أخوات ي�سوع ال�صغريات.
راهبات قلب ي�سوع الفرن�سي�سكانيات ال�صغريات.
�أخوات انتقال مرمي ال�صغريات
راهبات العناية الإلهية.
راهبات العناية الإلهية.
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الراهبات الدومينيكيات للقدي�سة كاترين ال�سيانية
راهبات بنات مرمي الهنديات
راهبات ي�سوع ومرمي القبطيات.
الراهبات املخل�صيات ل�سيدة الب�شارة.
راهبات ال�صليب الفرن�سي�سكانيات اللبنانيات.
الراهبات البا�سليات ال�شويريات.
الراهبات الكولومبيات املر�سالت للقدي�سة تريزا.
رهبانية الوردية الأور�شليمية
رهبنة بنات القدي�سة حنة.
رهبانيات الفتيات الكاثوليكيات و�أديرة االبتداء الرهبانية.
راهبات املحبة للقدي�س من�صور  ،ورهبانية الآباء اللعازريني.
�أخوية املحبة للأب من�صور.
الآباء اللعازيني للقدي�س من�صور
رهبانية الآباء الي�سوعيني « اجلزويت « .الكاثوليك (اغناطيو�س دي ليوال)
رهبانية الكرمل الكاثوليكية تريزا دافيال

فهر�س
الرهبانية يف ال�شرق اليوم  -البطريرك حلام
اجلماعات الرهبانية الرجالية للروم الكاثوليك يف لبنان
الرهبانية البا�سيلية املخل�صية
الرهبانية البا�سيلية ال�شويرية (احلناوية) االر�شمندريت بول�س نزها ق.ب
�أ .نبيل طنو�س
الرهبانية البا�سيلية احللبية
جمع ّيةاملر�سلنيالبول�س ّيني
الكاهن الراهب بيار
رهبان دير القدي�س يوحنا الربية

٥
١١
٤٨
٥٧
٧١
٧٦

اجلماعات الرهبانية الن�سائية للروم الكاثوليك يف لبنان
جمعية الراهبات البا�سيليات املخل�صیات
الراهبات البا�سيليات ال�شويريات
الراهبات البا�سيليات احللبيات
راهبات مر�سالت �س ّيدة املعونة الدائمة
جمعية راهبات �سيدة اخلدمة ال�صاحلة االم جو�سلني جمعة

٨٤
٨٩
٩٩
١٠٢
١١١

اجلماعات الرهبانية الرجالية للموارنة
الرهبانية اللبنان ّية املارونية
الرهبنة املارون ّية املرمي ّية
الرهبانية االنطونية املارونية
جمعية املر�سلني اللبنان ّيني

١٢٠
١٥٩
١٨١
١٩٣
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اجلماعات الرهبانية الن�سائية للموارنة
الراهبات اللبنان ّيات املارون ّيات
جمعية الراهبات الأنطونيات
جمع ّية راهبات ال�صليب
جمع ّية راهبات القربان الأقد�س املر�سالت االخت منى بجاين
اجلماعات الرهبانية لطائفة الالتني
الرهبانية الي�سوعية
رهبنة قلبي ي�سوع ومرمي االقد�سني
راهبات القدي�س يو�سف الظهور
راهبات �سيدة املحبة للراعي ال�صالح
االخت غادة نعمه
املقد�سة
رهبانية الوردية ّ
رهبانية �سيدة الر�سل
راهبات اوبازين  -فرن�سا
االديار والرهبانيات يف الكر�سي االنطاكي االرثوذك�سي يف لبنان
دير ال�سيدة اال�رشفية
دير القدي�سة كاترينا
دير القدي�س جاورجيو�س � -سوق الغرب
دير القدي�س جاورجيو�س  -دير احلرف (املنت االعلى)
دير املالك ميخائيل  -ب�سكنتا النهر
دير القدي�س افرام ال�رسياين  -ب�سكنتا النهر
ديرا القدي�س يوحنا املعمدان والقدي�س �سلوان االثو�سي  -دوما
دير �سيدة حماطورة
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دير القدي�س جاورجيو�س
دير �سيدة الناطور
دير �سيدة النورية  -حامات
دير مار �سمعان  -حامات
دير �سيدة البلمند
دير مار اليا�س � -شويا
دير ال�شفيعة احلارة  -بدبا الكوره
دير مار يعقوب  -دده
دير ال�سيدة  -بكفتني
ديرا ال�سيدة القدي�سني �رسجيو�س وباخو�س  -كفتون
دير ماريوحنا املعمدان  -انفه
دير مار مرت -كو�سبا
دير مار جرج�س  -اميون الكفر
دير �سيدة عربايا  -بينو عكار
دير القدي�س ماما  -دير ميما�س (جنوب لبنان)
دير ميالد والدة االله  -تلة ال�صليب قو�سايا (ق�ضاء زحلة)
دير النبي ايليا  -نيحا ق�ضاء زحلة ( قيد االن�شاء)
البطريركي
رهبانية دير �س ّيدة �صيدنايا
ّ
البطريركي � -صيدنايا
دير ال�شريوبيم
ّ
دير رقاد ال�سيدة يف بلمانا
دير مار جرج�س  -احلمرياء تل كلخ
دير التجلي  -كفرام (حم�ص)
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دير مار اليا�س الريح
دير ر�ؤية القدي�س بول�س  -كوكب
دير القيامة  -فرن�سا اخوية القيامة
اجلماعات الرهبانية يف االرا�ضي املقد�سة
( فل�سطني  -ا�رسائيل  -االردن  -وقرب�ص)
جمعية راهبات املخل�ص (الأملانيات) االخت كالرايد ختولد
دير الب�شارة  -النا�رصة
دير عمانوئيل يف بيت حلم
حركة الفوكوالري �أو عمل مرمی
العائلة الرهبانية للكلمة املتج�سد
جمعية بنات مرمي �أم املعونة (الراهبات ال�سالزيانيات)
جمعية ال�سيدة العذراء مرمي على جبل الكرمل
التكري�س على البتولية من اجل امل�سيح العذارى املك ّر�سات
راهبات الفرن�سي�سكان مر�سالت مرمی
�أخوية الرجاء «�سريميغ»
راهبات القدي�سة دوروتيا بنات القلبني الأقد�سني
راهبات الأم تريزا
اجلماعات الرهبانية يف �سورية
دير مار يعقوب املقطع
القدي�سان ال�شهيدان �رسكي�س وباخو�س وكني�ستهما يف معلوال
ّ
دير القدي�سة تقال معلوال البطريركي
القدي�س جاورجيو�س �صيدنايا البطريركي
رهبانية دير ّ
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اجلماعات الرهبانية يف العراق
راهبات املحبة الدومنيكيات لتقدمة العذراء القدي�سة
الراهبات الدومنيكيات للقدي�سة كاترينة
رهبانية بنات قلب ي�سوع الأقد�س
اجلماعات الرهبانية يف م�صر
راهبات قلب ي�سوع امل�رصيات (راجع الئحة امللحق)
الفرن�سي�سكانيات مر�سالت قلب مرمي الطاهر
راهبات كمبوين املر�سالت
اجلماعات الرهبانية يف تركيا
دیر مار كربئیل يف مديات
دیر مار اوكني يف ن�صيبني
ملحق
جدول باجلماعات الرهبانية العاملة يف ال�رشق
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