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الثالثة  النذور  اىل  يضاف  رابع  لنذر  عملها  الصالح  للراعي  املحبة  سيدة  راهبات  جمعية  كرست  السابع عرش  القرن  منذ 
املعتمدة يف كل رهبانيات العامل. هذا النذر هو رسالة انسانية متحورت حول الغرية من اجل خالص النفوس والعمل عىل 

تحقيقه، عرب حامية من باتوا ضحايا الظلم يف املجتمع 

جمعية سّيدة المحبة لحماية ضحايا الظلم في المجتمع
األخت عساف: مؤسساتنا تأوي القاصرين والقاصرات وترعاهم

الصالح  للراعي  املحبة  سيدة  راهبات  جمعية 
بدأت  العامل،  يف  دولة   72 يف  حاليا  املوجودة 
بهدف   1893 عام  لبنان  يف  االنساين  عملها 
عليهن.  والسهر  وتعليمهن  الفتيات  تنشئة 
منذ ذاك التاريخ، تواصل عمل الراهبات فيها 
القارصين  حامية  مسألة  يف  اطاره  وتوسع 
مدارس  يف  وتعليمهم  بايوائهم  والقارصات 
لهم،  الالزمة  االحاطة  فيها  تتوافر  خاصة 
نتيجة  اجتامعي  ظلم  ضحايا  باتوا  بعدما 
املعاملة.  وسوء  واالساءة  العنف  اىل  تعرضهم 
االوالد يف الجمعية هم ابناء عائالت غري قادرة 
العائيل،  محيطهم  من  حتى  حاميتهم،   عىل 
الذي دفعهم اىل االتجاه نحو سلوكيات  االمر 
طاولهم.  الذي  االذى  فعل عىل  كرد  انحرافية 
مل يقترص عمل املؤسسات الست التي انشأتها 
الحامية وااليواء فقط،  الجمعية عىل  راهبات 
او  املخاطر  من  الوقاية  ايضا  عملها  بل شمل 
االذى الذي قد يتعرض اليه االطفال والشبيبة 
من  ابناؤها  يعاين  التي  الشعبية  املناطق  يف 

التفكك العائيل واثاره السلبية.
هي  الراهبات  وضعتها  التي  الربامج  اهمية 
الذي  الداخيل  الربنامج  تحديدا  اهدافها،  يف 
حدد كاطار عام اليواء القارصين والقارصات. 
عائيل  جو  خلق  اىل  يهدف  مضمونه  يف  فهو 
هؤالء  من  واحد  كل  معه  يستطيع  بديل 
لكل  الشخيص  املرشوع  بناء  عرب  القارصين 
وجسديا  ومعنويا  شخصيا  ذاته  تنمية  فرد، 
اليه.  يسعى  الذي  حلمه  له  ليكون  وعلميا، 
الديانات  كل  الجمعية  اهداف  وتشمل 

والجنسيات، الن ال تفرقة لديها بني البرش.
يف حوار مع "االمن العام" تتحدث املسؤولة 
يف  للرسالة  االجتامعية  التنمية  مكتب  عن 
جمعية راهبات سيدة املحبة للراعي الصالح 
االخت انطوانيت عساف عن تفاصيل العمل 

االنساين الذي تقوم به الجمعية.

متى  عدة،  دول  يف  منترشة  الجمعية   ■
تأسست يف لبنان ومن اجل اي هدف؟

□ جمعيتنا موجودة حاليا يف 72 دولة. منذ 
بها  تفردت  رسالة  حملت  انشائها  بدايات 
نذر  العامل، محورها  الرهبانيات يف  عن سائر 

يف  املعتمدة  الثالثة  النذور  اىل  يضاف  رابع 
العفة  اعالن  يف  واملتمثلة  الرهبانيات،  كل 
الذي  الرابع  النذر  ليحمل  والفقر،  والطاعة 
القرن  يف  تأسيسها  منذ  جمعيتنا  اختارته 
السابع عرش مضمونا اخر هو الغرية من اجل 
هذا  تحقيق  عىل  والعمل  النفوس  خالص 
تأسيس  تم  املسار،  هذا  ضمن  من  الخالص. 
جمعية سيدة املحبة للراعي الصالح يف لبنان 
يف  عاشت  لبنانية  راهبة  يد  عىل   1893 عام 
دير الراعي الصالح الذي تأسس يف مرص عام 
جبل  ابناء  عاشه  ما  بسبب  وذلك   ،1845
لبنان يف تلك الفرتة الزمنية نتيجة الهرطقات 
بحيث  االخالقية،  القيم  متس  بدأت  التي 
الفتيات  تنشئة  اىل  ملحة  الحاجة  باتت 
وتعليمهن. فاوكلت هذه املهمة اىل راهبات 
سيدة املحبة للراعي الصالح بطلب من احد 
اول  انشاء  ليتم  انذاك،  الروحيني  املسؤولني 

حامنا.  منطقة  يف  لبنان  يف  لجمعيتنا  مركز 
التاريخ، تواصل العمل عىل حامية  منذ ذاك 
القارصين والقارصات وايوائهم وتعليمهم اىل 

ان اصبح لدينا 6 مؤسسات يف لبنان.

الظلم  ضحايا  بحامية  كجمعية  تفردتم   ■
هذا  يف  عملكم  برنامج  هو  ما  املجتمع،  يف 

املجال؟
للحامية  االول  برنامجني،  عملنا  يف  نتبع   □
الربنامجان  هذان  يشمل  للوقاية.  والثاين 
عائلة  ضمن  يعيشون  الذين  االشخاص  كل 
غري قادرة عىل حاميتهم، قارصين وقارصات 
مركزي  احد  اىل  يلجأون  حيث  وسيدات. 
للعيش  ايوائهم  بهدف  لبنان  يف  االستقبال 
التي  الفرتة  طوال  املركزين  هذين  احد  يف 
عىل  قدرتهم  الستعادة  اليها  يحتاجون 
وذلك  الصعوبات،  وجه  يف  مجددا  الوقوف 
الجمعية  اعتمدته  داخيل  برنامج  ضمن 
بحسب حالة كل شخص وعمره. بالنسبة اىل 
السنتني  عمر  من  الجمعية  تستقبل  االطفال 
حتى السبع سنوات )ذكورا واناثا(، والفتيات 
مبفردهن من عمر 8 سنوات حتى 18 او 19 
العامرهن.  تحديد  فال  السيدات  اما  سنة، 
الذين يصل عددهم يف  كل هؤالء االشخاص 
مركزي االستقبال اىل ما بني 80 و90 شخصا، 
كل  تتألف  مجموعات  اىل  تقسيمهم  يتم 
تعيش  وفتاة،  ولدا  او13   12 من  مجموعة 
والدرس  للجلوس  غرف  من  مؤلف  بيت  يف 
تضم  للنوم  وغرفة  مطبخ  مع  والطعام، 
لكل  خاصة  وخزانة  وفتاة  طفل  لكل  رسيرا 
واحد منهم. تدير كل بيت من هذه البيوت 
املتخصصة،  الرتبية  يف  شهادة  حائزة  مربية 
علم  يف  االختصاصيات  مع  بالتعاون  تعمل 
ما  ضمن  االجتامعيات  واملساعدات  النفس 
فرد"،  لكل  الشخيص  املرشوع  "بناء  نسميه 
واحد  لكل  يكون  ليك  ذواتهم  بتنمية  وذلك 
البناء  تنفيذ هذا  اليه. يف  يسعى  منهم حلم 
اىل  نسعى  التي  الفكرة  تتحقق  الشخيص، 
خلق  وهي  عملنا،  خالل  من  تجسيدها 
الحياة.  لحياتهم يك يكونوا منتجني يف  معنى 
الوصول  التنظيمي  الربنامج  هذا  من  هدفنا 
طبعا،  عائلة.  ضمن  بانهم  الشعور  اىل  بهم 

اطالقا  يوازي  لالستقبال ال  دار  العيش يف 

املسؤولة عن مكتب التنمية االجتامعية للرسالة يف جمعية راهبات سيدة املحبة للراعي الصالح االخت انطوانيت عساف.

تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

املقال

يقال ان الجهل وراء سوء معاملة االهل الوالدهم اىل حد االذى الجسدي والنفيس 
ـ   االجتامعي  مفهومنا  بحسب  ـ  مرتبط  الجهل،  اي  وهو،  النتيجة،  كانت  مهام 
الشهادات  اصحاب  تقول  وقائع  عند  توقفنا  اذا  لكن  للفرد.  العلمي  باملستوى 
احيانا،  التزمت  ابنائهم اىل حد  تربية  الجامعية هم اشخاص منغلقون يف شأن 
اختيار  الذاتية يف  الشخصية وخياراتهم  اوالدهم  لديهم لحرية  احرتام  حيث ال 
يرغبون،  ما  بحسب  لهم  املستقبيل  العلمي  التخصص  تقرير  يف  او  االصدقاء، 
للمفهوم  توارثا  الذي نرى فيه  الزوجة. االمر  وال حتى يف اسلوب تعاملهم مع 
الرتبوي الذي يجب، يف نظر البعض، ان يدوم من جيل اىل جيل حرصا عىل االبناء 

ومستقبلهم كام أوحي اليهم من باب الخطأ.
فالحرص عىل اوالدنا يفرض علينا السعي اىل التقرب منهم داخليا، نفسيا وذهنيا، 
القناعة  باب  من  وافكار  مشاعر  من  وخواطرهم  ذواتهم  يف  يجول  ما  ملعرفة 
املطلقة بأن الجيل الجديد له تطلعات مختلفة جدا عن اجيال سبقته. فهو جيل 
ايجاد اجوبة واضحة عن كل  متطلب يريد معرفة كل ما يدور من حوله، مع 
يشء يصادفه. امام هذا اليقني هل نرى يف الرتبية املنغلقة عىل نفسها، وبالتايل 
عىل اوالد اليوم، فائدة ما يف اي مجال كان، خصوصا يف االتجاه نحو كرس الحواجز 
الجليدية الطبيعية التي تتكَون، عادة، بني االهل واالبناء من باب الحرص عىل 

موقع السلطة االبوية، طبعا ال. 
فالذكاء املفرتض وجوده يف هذا النوع من العالقات هو الذي يجعل من صاحبه 
صديقا البنه او ابنته، طبعا، هذا خيار صعب، لكنه اقرص الطرق واالكرثها ضامنة 
لجذب االبناء اىل الحضن العائيل لحاميتهم من انفسهم ومن رغبتهم اللجوجة يف 

التوصل اىل اكرب قدر من املعرفة التي باتت شائكة جدا يف هذه االيام.
اذا عدنا اىل الوراء قليال، تحديدا، اىل زمن اآلباء واالجداد للتوقف عند املستوى 
العلمي لديهم كأبناء تلك االجيال، سنجد ان االمية كانت هي السائدة تقريبا، 
عالقة  يحكم  كان  ما  لكن  نادرا،  اال  جامعية  شهادات  اصحاب  هناك  يكن  ومل 
االهل باوالدهم يف تلك االيام هي "الدوزنة" بني العقل والعاطفة باالعتامد عىل 
اي  ويف  يحكم،  ان  العقل  عىل  ومتى  اين  يعرف  الذي  للرادار  املشابه  الحس 

ظروف يجب ان تتحكم العاطفة لتحكم بصدق.
هذا الوعي االنساين هو ما نفتقده يف مجتمعنا اللبناين يف الوقت الحارض الذي 
ال يف  الشكل  يف  لكن  حياته،  اىل منط  كل جديد وحديث  بنقل  تطور ظاهريا، 

املضمون.
معروف ان املجتمعات املضطربة القلقة من الحارض واملستقبل هي مجتمعات 
عنفية، وهي حال مجتمعنا الذي اصبح عنفيا بامتياز، يف العائلة والشارع ويف 
كل العالقات التي تجمع بني البرش حاليا، ليكون االصغر سنا واالضعف قدرة من 
ناحية موقعه االجتامعي، منهم االبناء، كبش الفداء عن خيارات حياتية خاطئة، 
كالزواج الفاشل مثال. يف هذه الحال أليس من االفضل ان ال ننجب اطفاال اذا مل 

نكن عىل قدر كاف من الوعي لتحَمل مسؤولية انسانية كهذه. 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

فلنصادق أوالدنا

عملنا يشمل ديانات 
وجنسيات مختلفة فال 

تفرقة لدينا بني البشر

اوالد الجمعية هم 
ابناء عائالت غير قادرة 

حمايتهم على 
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العيش مع العائلة وافرادها، لكننا نحاول 
بكل ما منلك من قدرة خلق جو عائيل بديل 
تنمية  القارصة  او  القارص  معه  يستطيع 

ذواتهم شخصيا ومعنويا وجسديا وعلميا. 

تحديدا،  الوقاية  برنامج  ينص  ماذا  عىل   ■
واىل اي حاالت اجتامعية موجه؟

االستقبال  ملركزي  الربنامج  هذا  وضع   □
مناطق  الجمعية يف  انشأتهام  اللذين  النهاريني 
شعبية الستقبال االطفال والشبيبة، ملن ترتاوح 
وذلك  سنة،  و18  سنوات   5 بني  ما  اعامرهم 
مسائية  دروسا  لهم  يوفر  مكان  تأمني  بهدف 
ونشاطات ترفيهية وتربوية وثقافية حرصا عىل 
مستقبلهم ولحاميتهم. مركز االستقبال النهاري 
لالنشغال  والشبيبة  لالطفال  آمن  مكان  هو 
لهذا  متنوعة.  تثقيفية  وبنشاطات  بدروسهم 
السبب اطلقنا عىل هذا الربنامج تسمية وقاية 
حيث  الشعبية  املناطق  يف  رضورة  باعتبارها 
هذه  ابناء  وان  خصوصا  فيها،  الجهل  يكرث 
للتفكك  غريهم  من  عرضة  اكرث  هم  املناطق 
يف  النهاري  املركز  انشاء  من  هدفنا  العائيل. 
هذه املناطق بالذات هو مساعدة االوالد عىل 
العلم  الن  مبكر،  عمر  يف  املدرسة  ترك  عدم 
عملنا  ان  علام  االنسان،  حصانة  هام  والرتبية 
بل  للفرد،  الشخصية  الرتبية  عىل  يقترص  ال 
يشمل الرتبية الوطنية عرب تعزيز روح االنتامء 
مام  الرغم  عىل  اوال،  به  الميان  با  الوطن،  اىل 

نواجهه من صعوبات معهم يف هذا املجال.

يف  الظلم  ضحايا  اليواء  برنامجكم  يشمل   ■
ذلك  يتم  كيف  لهم،  العلم  توفري  املجتمع 

وعىل اي مستوى؟
ن ضمن مراكز جمعيتنا،  □ هذه الحاجة ال تؤمَّ
الالجئني  والقارصات  للقارصين  نوفرها  بل 
عىل  نحرص  التي  املدارس  ادخالهم  عرب  الينا 
االحاطة  الهمية  خاصة  مدارس  تكون  ان 
وضعهم  فخصوصية  لتالمذتها.  توفرها  التي 
االوالد  هؤالء  احاطة  علينا  تفرض  االجتامعي 
والفتيات من كل جانب لتقديم االفضل لهم، 

بقدر ما تساعدنا ظروفنا املادية. 

يف  الظلم  ضحايا  هم  الجمعية  اوالد   ■
املجتمع، اي نوع من الظلم؟

□ هم ضحايا العنف واالذى واالساءة وسوء 
املعاملة واالهامل، وكام ذكرت سابقا، واوالد 
وليس  حاميتهم،  عىل  قادرة  غري  عائالت 
سوء  وراء  االم  او  االب  يكون  ان  بالرضورة 
املسبب  هو  العائيل  املحيط  بل  حالهم، 
معه  االهل  يعد  مل  حد  اىل  هذه،  لحالتهم 
قادرين عىل حاميتهم. هذا االمر يؤدي بهم 
لتأمني  منهم  البعض  انحرافية،  سلوكيات  اىل 
لقمة العيش والبعض االخر السباب مختلفة 
هي يف مضمونها رد فعل عىل اذى  جسدي 
الشعور  اىل  اوصلهم  اليه  تعرضوا  ونفيس 
بالظلم، فيام العائلة غري قادرة عىل حاميتهم 

من هذا االذى الذي يكون عادة متواصال.

■ يشمل برنامج الحامية ايواء املرأة املعنفة؟
وكأنها  املعنفة  كلمة  استعامل  احبذ  ال   □
التعريف  خالل  من  ترافقهن  باتت  صفة 
املرأة  هي  اقول  بل  التعبري.  هذا  عرب  عنهن 
من  ان  علام  منزيل،  عنف  اىل  تعرضت  التي 
مبؤهالت  يتمتعن  جامعيات  سيدات  بينهن 
اىل  تعرضن  النساء  هؤالء  عالية.  وكفايات 
ظرف معني يف البيت من جراء عنف مورس 
التي  املساحة  هو  لهن  نؤمنه  ما  ضدهن. 
تساعدهن عىل اسرتجاع القوة لالميان مجددا 

بانفسهن بهدف مواصلة مسرية الحياة.

■ ما هي السبل املعتمدة لوصول القارصين 
والقارصات او السيدات اىل الجمعية؟

هذا  يف  معنا  تتعامل  عدة  جهات  مثة   □
اىل  والقارصات يصلون  القارصون  الخصوص. 
او  االهلية  الجمعيات  طريق  من  جمعيتنا 
تحويلهم  يتم  او  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
طريق  من  واحيانا  القضائية،  املحاكم  من 
عىل  اشخاص  او  اجتامعيات  مساعدات 
معرفة بوضع طفل او فتاة او سيدة تعرضوا 

خصوصا  معاملة،  لسوء  او  وظلم  عنف  اىل 
اىل  بارسالهم  اهلهم  يهتم  مل  الذين  االطفال 

املدرسة.

■ كم تدوم فرتة االيواء؟
□ تختلف هذه الفرتة وفق وضع كل شخص. 
السنتني  عمر  من  الذكور  االطفال  نستقبل 
حتى السبع سنوات، لكن يف حال وجدنا ان 
السابع سيكون يف خطر  عامه  الطفل  ببلوغ 
ضمن مجتمعه او سيتعرض اىل االذى يف حال 
القادر  ارسلناه مجددا اىل املحيط نفسه غري 
عىل حاميته نبقيه يف الجمعية حتى معالجة 
فاالمر  الفتيات  اىل  بالنسبة  اما  وضعه. 
حتى  االيواء  مدة  تدوم  حيث  كليا،  مختلف 
الحاالت.  بعض  يف  سنة   19 او   18 بلوغهن 
بقائهن  فرتة  تطول  ال  السيدات،  اىل  بالنسبة 
تقريبا.  سنتني  اىل  سنة  من  الجمعية،  يف 
نحن نقوم بدور تأهييل للفرد ليعود ويقف 
مجددا يك ينطلق مبفرده يف الحياة اقوى من 

قبل بكثري.

والفتيات  االوالد  اعادة  عىل  تعملون  اال   ■
اىل عائالتهم؟

االسباب  معالجة  عىل  االهل  مع  نعمل   □
التي اوصلت اوالدهم اىل العيش يف الجمعية، 
لدينا حليف  ان يكون  لكننا نسعى دامئا اىل 
يف العائلة، االم او االب، الجد او الجدة، من 
الحياة  ظروف  تحسني  كيفية  معرفة  اجل 
هؤالء  عودة  القارصة.  او  القارص  عائلة  يف 

القارصين اىل عائالتهم هو خيار شخيص.

يف  العمل  لهذا  نفسك  كرست  متى  منذ   ■
هؤالء  حياة  يف  تغري  الذي  وما  الجمعية، 

االشخاص بعد حاميتهم؟
□ توليت مهمتي قبل خمس سنوات، مررت 
باديرة عدة ولدي خربة من خالل  قبلها  من 
عميل مع الصغار. اما عن التغيري الذي دخل 
تولينا  الذين  والقارصات  القارصين  حياة 
الذايت والعلمي، هنا اود  حاميتهم وتأهيلهم 
ان اعطي مثال عن مدى العالقة التي تجمعنا 
ايلول  شهر  يف  تلقيت  انني  وشبابنا،  ببناتنا 
بناتنا،  من  هي  شابة  زفاف  حفل  اىل  دعوة 

كان قد تخصصت يف ادارة االعامل.

عودة القاصرين الى 
الينا  عائالتهم هو بالنسبة 

خيار شخصي
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