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تربية
"جماعة مريم ومرتا" تعالج النساء املع َّنفات:
مصالحة املرأة مع جراحها
مل يشهد لبنان منذ مدة طويلة التفاتة واحدة نحو املرأة املع ّنفة ،عىل اختالف
مصادر التعنيف يف مجتمعنا ،لتعيد اليها مكانتها كانسان .انسداد ابواب
الجمعيات ،حينها ،دفع الرهبان يف ابرشية رصبا املارونية اىل تأسيس جمعية
"جامعة مريم ومرتا" لعالج املع ّنفات كمكان يأوي املرأة املع ّنفة واملنبوذة،
■ متى تأسست جمعية "جامعة مريم ومرتا"
يصالحها مع ماضيها وجراحها قبل بناء حياة جديدة
جمعية "جامعة مريم ومرتا" لعالج املعنَّفات
االب عبده ابوخليل عن تجربة الجمعية ،وكيف
تتوىل معالجة النساء املعنَّفات واملنبوذات.

رئيس جمعية "جامعة مريم ومرتا" لعالج املعنّفات االب عبده ابوخليل.

بدأ املسؤولون يف جمعية "جامعة مريم ومرتا"
لعالج املعنّفات من دون اي خربة يف املجال
الذي اختاروه ،رسالة اىل االنسان .فانضم اليهم
اختصاصيون يعملون حاليا عىل مدى  24ساعة.
مع السنوات العرشين من عمر هذه الجمعية،
مل يتضاءل عدد املعنّفات اللوايت لجأن اليها ،بل
ازداد من  20امرأة اىل  70يف الوقت الحارض.
اهمية العالج يف هذه الجمعية هو يف استعادة
املرأة نفسها بعد مراجعة ذاتية ،محورها
االسئلة :اين اخطأت ومباذا اصابت وكيف
تصحح مسريتها؟ .هذه املساءلة هي التي تنقذ
املرأة من اثار التعنيف النفيس قبل الجسدي.
اذا الفرصة متاحة لكل امرأة يف لجوئها اىل

على املرأة املع ّنفة
ان تسأل :ملاذا انا هنا وماذا
اريد من حياتي؟
الجمعية عىل مدى عامني العادة النظر يف
وضعها ككل ،اي ماذا بعد هذه الجامعة ،اين
ستكون وماذا ستفعل ،واي مهنة ستختار ،واي
اسلوب تربوي ستتبعه مع اوالدها؟
يف حوار مع "االمن العام" ،يتحدث رئيس

لعالج املعنَّفات وهل وراء تأسيسها حادثة
معينة؟
□ بدأ اهتاممنا بهذه القضية عام  ،1998يف
بداية دعويت الكهنوتية ،حيث واجهنا يف تلك
الفرتة حاالت صعبة لنساء معنّفات .كان اولها
حادثة حصلت مع ام معنّفة طردت من بيتها،
فلجأت اىل الرعية طالبة الحامية خصوصا يف
اثناء الليل كونها مالحقة قانونيا ومهددة ،فلم
تستقبلها اي جمعية وال حتى االديرة ايضا.
الحادثة الثانية كان بطلها سفاح القرىب الذي
ادت افعاله املشينة اىل هرب الفتاة من بيتها
ولجوئها اىل الرعية .اجرينا آنذاك اتصاالت
بجمعيات عدة اليواء هذه الفتاة ،فلم نجد
تجاوبا من قبلها ،االمر الذي دفعني اىل توفري
مكان ملنامتها يف الرعية .بعد فرتة قصرية،
واجهنا مشكلة اكرث صعوبة من سابقاتها،
تخترص وضعا قانونيا صعبا ألم معنّفة يرافقها
اطفالها الثالثة ،فاصطدمنا باملشكلة نفسها بعد
اتصاالت قام بها املطران غي نجيم الذي كان
حينها اسقفا البرشية رصبا املارونية .نتيجة ما
واجهناه عام  1998من ابواب مغلقة يف وجهنا،
انطلقت فكرة تأسيس جمعية "جامعة مريم
ومرتا" لعالج املعنّفات يف وقت كانت جمعية
الراعي الصالح قد بدأت تهتم بفتيات الشوارع
املعرضات لالنحراف .عدا ذلك ال وجود حينها
لجمعية واحدة يف لبنان تستقبل النساء
املعنّفات واملنبوذات .لجأنا اىل الصالة ،وشكلنا
نواة جامعة صغرية دأبت عىل التفكري من اجل
وضع نظام داخيل للجمعية .حصلنا عىل العلم
والخرب عام  ،1999وبدأنا العمل عام  2000يف
مركز يقع يف منطقة الشياح ـ عني الرمانة هو
كناية عن بيت صغري قدمه لنا احد االشخاص
تاركا وصية يطلب فيها تحويله اىل مركز

مخصص اليواء املرأة املعنّفة من دون معرفة
مسبقة به.
■ اي حاالت استقبلتها الجمعية يف بداية
نشاطها ،وكم بلغ عدد النساء حينها؟
□ بدأنا العمل من دون خربة يف هذا املجال .كنا
نستقبل اسبوعيا حاالت مختلفة ،كضحايا سفاح
القرىب والخارجات من السجون ،او ضحايا العنف
املنزيل وحاالت دعارة لنساء مع ّرضات لالنحراف.
بعد ستة اشهر من بداية عملنا ،وصل عدد النساء
اىل  .20كرب فريق عملنا وانضم اليه اختصاصيون،
مساعدات اجتامعيات ومربيات اختصاصيات.
توسع نشاطنا فافتتحنا مركزا ثانيا عام  2004يف
منطقة النقاش .توصلنا اخريا اىل بناء مركز كبري
عىل قطعة ارض وهبت لنا يف منطقة عجلتون
ـ داريا .بانتقالنا اىل املركز الجديد عام 2009
اصبح فريق العمل مؤلفا من  20موظفا من ذوي
االختصاص يعملون  24ساعة عىل .24
■ ما هي هذه االختصاصات؟
□ لدينا سبع تربويات متخصصات يف هذا
املجال ملرافقة املعنّفات ومالزمتهن يف حياتهن
اليومية نهارا وليال ،اضافة اىل مساعدتني
اجتامعيتني ومعالجتني نفسيتني واختصاصيات
يف املسائل القانونية لالهتامم بامللفات الخاصة
باملعنّفات ،علام ان فريق العمل يتوزع عىل
ثالث مجموعات تعمل عىل مدى  24ساعة.
من الرضوري القول ،هنا ،ان جمعية "جامعة
مريم ومرتا " تستقبل منذ سبع سنوات اوالد
املعنّفات ايضا بسبب مالزمتهم والدتهم منذ
طردها من بيتها ،ما اقتىض خضوعهم للعالج
النفيس .مع هذا الوضع الجديد ،وصل عدد
االشخاص يف الجمعية اىل  70شخصا 35 ،امرأة
و 30طفال .علام ان هذا العدد يشمل حاالت
عدة وجنسيات متعددة ومشكالت اجتامعية
مختلفة ،منها االمهات العازبات ،العنف االرسي،
مكتومات القيد ،الخارجات من السجون ،وكل
امرأة مرتوكة من اهلها واقاربها منذ سنوات.
■ ما هي السبل املتبعة لوصول هؤالء النساء
اىل الجمعية؟
□ الوسائل متعددة ،منها الوزارات والنيابات
العامة واملحاكم والجمعيات مثل "كفى"،

املقال

ضريبة التمرّد
يف غياب املرجعيات الداعمة لالنسان لحظة وقوعه يف مشكالت معقدة ،ال
يجد سبيال اىل الخروج منها ،تطل املبادرة الفردية عىل وضع سوداوي كمنقذ
ملن استحال عليه انقاذ نفسه .يف االساس ،هدف كل مبادرة فردية انقاذ ما
تبقى من االنسان العاجز عن ايجاد حل جذري لوضعه الشخيص او املهني.
حقيقة تضعنا امام حقيقة اخرى تتمثل يف ما امتاز به الشعب اللبناين عرب
تاريخه الحديث من مبادرات فردية ،انقذت كثريين من ابرزها ،انشاء جمعيات
اليواء املهمشني واملنبوذين واملعنفني واليتامى وحاالت اخرى مأسوية ،اىل درجة
بات لكل جمعية اختصاصها الذي تتفرد به بني جمعيات اخرى .مبعنى تقاسم
املهامت يف ما بينهم لتسهيل سري العمل يف املجتمع اللبناين الذي باتت ميزته
االساسية تعنيف االخر ،خصوصا املرأة.
منذ سنوات تكاثرت االسئلة عىل السنة اللبنانيني عن اسباب ازدياد حاالت
التعنيف وجرائم قتل الزوج زوجته .مع هذه التساؤالت ،عادت اىل االذهان
صور من املايض تكشف عن واقع املرأة والصفات التي ميزتها يف تلك االيام.
فتبني انها كانت مساملة ،قنوعة ،هادئة ،خاضعة للرجل يف كل املسائل ،الشخصية
والعائلية ،فال تعارضه وال تناقشه يف اي مسألة تتعلق بهام او بغريهام .االمر
الذي مل يع ّرضها للتعنيف وليس للقتل .مبعنى آخر ،ظاهرة تعنيف املرأة عىل يد
الزوج او احد افراد العائلة التي اصبحت سمة العرص ،هي رضيبة التمرد بعدما
استفاقت املرأة متأخرة عىل حقوقها املسلوبة منذ ما قبل الزواج.
رمبا مل يكن االقدام عىل خطوة الزواج عند نساء كثريات ،اال لتحقيق الحرية
الشخصية املفقودة مع االهل اىل حد حرمانها من ردود الفعل ال الفعل
فقط ،ليشكل الزواج يف ذهنها فرصة لتعويض ما افتقدته من حقوق من
دون وجه حق.
مع حلمها ببناء حياة جديدة تحدد املرأة سلم اولوياتها ،بشكل تكون حياتها
مع هذا الرتتيب الجديد مغايرا لتفاصيل حياتها ما قبل الزواج .عند اول صدمة
او خيبة تفاجأ بها من رشيك حياتها ،ال تكون ردة فعل املرأة آنية ،بل تعود
بها اىل الوراء البعيد ليكون موقفها الحايل رد اعتبار عىل مواقف مل تتخذها يف
حياتها السابقة ،ما يعني خوضها معركة اثبات وجود واهلية حان وقتها ومنذ
مدة طويلة كفعل ،ال كرد فعل هذه املرة.
يف الواقع ،هناك تغيري جذري يف جوهر العالقة التي تربط الرجل باملرأة .وال
ننكر ان الجهتني تتحمالن مسؤولية كل حدث يف حياتهام وكل فعل ايضا .عندما
نعلم ان التعنيف هو تعبري عن غضب ندرك ان الجهة االخرى ،اي املرأة ،هي
وراء اثارة هذه املشاعر .اي هي رشيكة غري مبارشة يف هذا الفعل .بالتايل فهي
مسؤولة عن تعنيف الرجل لها.
يف االساس ،يك يصل الطرفان ،الزوج والزوجة ،اىل هذا املستوى من التعامل،
فهذا يعني ان العالقة بينهام اصبحت مشكلة مستعصية ،خرست معها املرأة
وكرب للعائلة.
كيانها ،وبسببها لن يسرتد الرجل موقعه كرشيك اصيل ّ
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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□ الصعوبة نسبية .لكننا نجد وضع االوالد
املرتوكني يف الشارع منذ صغرهم هو املشكلة
االكرب واالكرث تعقيدا ،خصوصا الفتيات اللوايت
يتعرضن للدعارة واالستغالل واالتجار بالبرش.
هذا االمر يخيفنا ويقلقنا عىل املدى البعيد.
بدافع من هذا القلق ،كانت لنا لقاءات عمل
مع الدكتور سليم الصايغ عندما كان وزيرا
للشؤون االجتامعية ،نتجت منها فكرة مرشوع
هو كناية عن مركز اقامة دامئة لهؤالء االوالد
يوفر لهم الحامية يف اثناء الليل ،ما يؤهلهم
لعيش حياة الجامعة التي ستصبح مرجعيتهم
والجهة الداعمة لهم .لكن هذا املرشوع بقي
فكرة من دون تنفيذ .صعوبة هذه الحاالت
تتمثل يف عدم تحصني االوالد داخليا ،ما
يسلبهم القدرة عىل ادارة حياتهم مبفردهم،
هذا هو قلقنا الدائم.

مقر الجمعية.

"ناهضات العنف ضد املرأة" و"ابعاد" .كل
هذه الجمعيات هي مراكز اصغاء يف املدن،
خصوصا "كفى" التي يستمع املسؤولون فيها اىل
مشكالت كبرية ،وبالتايل ،يصل الينا عربها العدد
االكرب .ضمن هذا االطار ،هناك ايضا الرعايا
والرهبانيات ومحطة تييل لوميار.
■ ما هو العالج املتبع للنساء املعنّفات؟
□ لدينا حياة جامعية تتضمن لقاءات توعية
وجلسات للعالج النفيس مع مرافقة دامئة لكل
امرأة لتمكينها من وضع خطة لنفسها ولحياتها،
وطرح اسئلة عىل الشكل اآليت" :ملاذا انا هنا،
ماذا اريد من حيايت ،اين وجعي" .وضع هذه
الخطة يساعد املرأة املعنّفة عىل اكتشاف نقاط
الضعف والقوة يف داخلها كمراجعة ذاتية،
لتليها خطوة ثانية هي تنفيذ شبه الخطوة
هذه يف مدة سنة ونيف او سنتني يف اثناء
اقامتها يف الجمعية بهدف بناء حياة جديدة.
مع هذا الجانب املهم هناك نشاطات تشارك
فيها النساء يف معمل الخياطة ،املرسح ،الرسم،
التطريز ،الرياضة ،وصنع املربيات والربشان.
ضمن هذه النشاطات تتوىل املساعدات
االجتامعيات مهمة التوعية القانونية والصحية
والرتبوية من ناحيتني :حض املرأة عىل اكامل
دراستها ،وتوعيتها عىل كيفية تربية اوالدها
الن البعض منهن ال يجيد القراءة وال الكتابة.

يف اختصار ،املشكالت الكبرية واملعقدة التي
واجهناها يف الجمعية تعود جذورها اىل العائلة
حيث اتسعت هذه املشكالت ،يف ما بعد،
وع ّرضت الفتيات المور كثرية عىل الصعيدين
الشخيص واملهني .ما يطرأ خارج اطار العائلة
من مشكالت اجتامعية او زوجية ،الشفاء منه
يكون ارسع حيث تستعيد املرأة معه عافيتها
وقوتها يف مدة قصرية ،اذا ما قارنا ذلك باالشخاص
الذين يعانون منذ طفولتهم من مشكالت مع
االهل .يف هذه الحال لن تكفي هؤالء االشخاص
فرتة سنتني من العالج يف الجمعية ،بعدما تبني
لنا رضورة مرافقتهم بعد خروجهم منها.
■ هل ما زلتم تتبعون العالج نفسه منذ
التأسيس عام 2000؟
□ طبعا ال ،هناك تغيري جذري يف طريقة عالج
املعنّفات بعد حصول اشكاالت يف اثناء العمل
مع  30امرأة دفعة واحدة .سبب ذلك اختالف
االنتامءات املناطقية واللغوية والذهنية لكل
واحدة منهن .االمر الذي دفعنا اىل تغيري
االسلوب ،فاتبعنا منوذج الوحدات بشكل تضم
كل وحدة  7او  8نساء تتفرد كل وحدة منها
بربنامج خاص بها.
■ ما هي اصعب الحاالت التي واجهتها
الجمعية ومل تجد حال لها؟

■ من هو املعنّف دامئا يف الحاالت التي
تستقبلها الجمعية؟
□ ال املك هذا الجواب وال استطيع اختصاره
يف كلامت .ال استطيع ايضا وضع اللوم عىل
جهة محددة بشكل مطلق .املصادر متعددة
ونحن كلنا معنّفون ،املجتمع ،الدولة حني
تقرص يف واجباتها ،الثقافة العامة والقوانني
عندما تكون مجحفة يف حق الناس .كل
ما ذكرته يخلق جوا من العنف ضحاياه
هم دامئا الناس املساكني الذين مل يثقفوا
انفسهم .ليس صحيحا ان الزوج هو الذي
يعنِّف دامئا .لهذا السبب اعتربت ان جوا من
العنف يسيطر عىل املجتمع اللبناين .مثال،
اذا قصدت امرأة مركزا امنيا لتقديم شكوى
ضد زوجها الذي عنَّفها ،سيسخر منها عنارص
هذا الجهاز او سيتطاولون عليها او سيتصلون
بزوجها .كل هذه التفاصيل سمعنا بها وهي
واقعية .الكل مسؤول ،املؤسسات واالهل
بشكل خاص املفرتض بهم حامية اوالدهم ال
تعريضهم للتعنيف اللفظي .ماذا نتوقع من
هذا املجتمع ،طبعا ان يكون الناس ذئابا؟ من
هذا املناخ العنفي املنترش نسعى يف الجمعية
اىل خلق جو من العدالة والثقافة والحوار يك
يأخذ كل انسان حقه .نحن ندعم املرأة ،لكن
مل نقل لها مرة واحدة انها عىل حق عىل الرغم
من دعمنا لها.

■ هل الهدف من عالج املعنّفات تحدي
معنِّفها يف الدرجة االوىل كعامل يشكل قوة
لها يف فرتة عالجها؟
□ عليها اوال ان تتحدى نفسها والنقص الذي
يف داخلها ،وان تحمي نفسها من العنف،
وان تحدد الجهة التي عنّفتها ،املجتمع،
الزوج ام من؟ وعليها ايضا ان تسأل نفسها،
اين عنّفت وملاذا مل تعش دورها كام يجب؟
عليها ان تعي مكامن الضعف يف داخلها

وان تعمل عىل اكتساب مقومات ،هذا ما
يساعدها.
■ كم يبلغ معدل اعامر النساء يف الجمعية؟
□ ترتاوح االعامر بني  17و 50سنة ،لكن
االكرثية من بينهن فتيات ما بني  20و 35سنة.
■ اي مشكلة ترصد حاليا الجمعية؟
□ ننظر اىل وضع الفتيات القارصات

املعرضات للعيش يف الشوارع ،خصوصا من
ترتاوح اعامرهن بني  12و 17سنة .من اجل
هذا الهدف حصلنا ،اخريا ،عىل اذن من النيابة
العامة للبدء بتشكيل مجموعة مؤلفة من
سبع او مثاين فتيات غري يتيامت ،بل مرتوكات
من االهل واالقارب .ما نهدف اليه هو
الوصول اىل فتيات الشوارع قبل وصولهن اىل
اشياء خطرية.
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