
 

 المصاب بإعاقة في خدمة حياة كريمة للشخص 
 6102أيلول 

أخيأنت  حياتنا في  
 

 

 "!إلى اللقاء... "غريب
 

. إلى أحضان الرب سبقناغريب 
مرض تحلل كان مصابًا ب

 Myopathie de أي ،العضالت
Duchennes .نتقل من هذه إ

، 6142آب  41الدنيا في 
السيدة العذراء إلى  إنتقال عشّية

عن عمر يناهز الواحدة السماء، 
للعذراء ذاته هذا الشاب الذي كّرس . قلبيةبسكتٍة  بعد أن ُأصيب   ،والثالثين

الذي  هذا ،حنان اآلبشهادة لحياِته شهادة حّب لآلخرين و من مريم وجعل 
كان ساهرًا على حاجات اآلخرين ويفهم لغة من ال يستطيع الكالم، كان قد 

درجة أّنه لم يعد بإمكاِنه أن يتحّرك في ل ،الجسديةطاقاته فقد تدريجيًا 
 معقول؟هذا أ. كان سعيداً ذلك كّل رغم  هولكن... سريرِه

رسالتي هي أن  .أريد القول إنني أعيش الفرح، وأريد أن أعطيه لآلخرين" 
هنا ألنني  ،"أنت أخي"أفرح كثيرًا في !  أكون حاضرًا للجماعة وليس لي أنا

إنها مغامرة جميلة جدًا أقبل !  حلوة الحياة ...أعيش دعوتي في قلب الجماعة
لم  .سعيٌد جدًا في حياتيلكنني سيفاجئ كالمي البعض، . كل ما يأتيني منها

الكرسي سأالزم منذ صغري، فهمت أنني . قدمي   أتمّنى أن أسير علىأعد 
والمرافقة التي نلتها في أنت أخي  الوجودّيةلكن التنشئة . طوال حياتي النّقال
أنت "من شهادة حياِته لمجّلة " ).معه بكل سالموأتعايش األمر ي أتقّبل جعلتن
 (3102سنة " أخي

 
من عرف غريب يدرك تماماً 

مجّرد  تليس ه الكلماتأن هذ
فهي تعبِّر أصدق  ..مثاليات
فرح البحياة مليئة عن تعبير 

خالل مراسم . وتخّطي الذات
، آب الماضي 41في ، دفنال

ريب غصت إيفون مسيرة لخّ 
 : بهذه الكلمات

 
 هذهعاش معنا . هنا قد تقّدسإن جسده الموجود . ال يزال غريب حّياً  "

الثالوث األقدس كان يغمره، لذِلك لن نقول له . بركة من اهللو السنوات كنعمة 
 ،هذا هو واقعنا. تفل بعيد العذراء مريمحهو اآلن مع يسوع الحّي ي. وداعاً 

 ألّنه  ،ه الخاسر األكبرولكنّ  ،و حّر بمعتقدهفهبذلك ومن ال يريد أن يؤمن 
تبارك نفسي . نحتفل اليوم بعيد العذراء مريم .يفّوت على نفسه نعمة عظيمة

كّل في غريب و وفي مريم، أبناء العظائم في مريم وفي صنع ألّنه  ،الرب
لدينا جميعًا .  هءواحد مّنا، إذا َقِبلنا مشروع اآلب لنا وهو أن يجعل مّنا أبنا

. دد من السنوات نمضيها على األرض، كي نستعّد للعبور الى حضن اآلبع
فينا صورة إبنها ونحن خالل هذه السنوات، نكون في أحشاء مريم لتكوِّن 

ذا لم . قيمتك تساوي قيمتي:  الحّي ونكتشف أّن كّل واحٍد مّنا له أهمّيُته وا 
اهلل بل أبناء هذا لن نكون أبناء  العظمة والِكَبر،نكن على هذا المستوى من 

غريب لقد سلك . العالم حيُث كّل واحد يتباهى بما يمُلكه وليس بما هو عليه
لقد . وهو ما زال مكر ساً  ،للعذراء مريم ذاتههذا المسار وتبّنى فكرة تكريس 

 أن يشاركغريب تتيح لأطلُب من العذراء مريم أن  ، طوال األيام األخيرة،كنتُ 
:  ا أسَعَدَك يا غريب ألّن السماء اليوم في عيدم. في عيِدها اليوممعها 

هِذه ... مريم العذراءلون فرحًا لبهاء يهلّ السماء أهل وكّل والقّديسون المالئكة ف
 ."هذا هو مسار حياتنا. ا ينتِظُرناعالمة عمّ 

 
 غريب وفرح السماء

 "أنت أخي" ـصديقة لوهي   (Anne)"آن"رسالة من 
 

 ،"أنت أخي"عائلة وكّل عزيزتي إيفون، عزيزي غّسان 
مع  ،اً قربي منكم جميعمدى ألعّبر لكم عن  كم،يلإأرسلها  كلماتبضع هي  

، وفرح حين تعانقا ألول مرةَحُه وفَرح الرّب أتصّور فرَ . والدة غريب في السماء
. انتقالها إلى السماء بعيدمباشرًة معها  كي يشاركالعذراء عند استقبال إبِنها 

أذكرُكم  .ي جداً طبيعأمر يسوُده حزن الفقدان والغياب وَهذا  ولِكن هذا الفَرح
خصوصًا أنت  ،في صالتي

ال تترد د في اإللتجاء إلى . غّسان
هي أٌم راِئعة تواسي . ذراعي مريم

ّني أشُكُر مريم العذراء، . وتتفّهم وا 
لي  سّت البيت، ألّنها فتَحت

أنت "بيت  ،أبواب بيت الحّنية
من  وأعطتني الكثير ،"أخي

وِمنهم غريب  ،واألخواتاإلخوة 
الذي سيتمّكن اآلن من القيام 

ِمتَل القديسة تيريزيا  ،برسالِته
 يقضي سماءهأن : الطفل يسوع 

. الخير على األرضصنع في 
 "آن". أقّبُلكم جميعاً 



 

 معاً نتشاَرك أجمل أوقات الَفَرح

. للمّرة السادسة على التواليفرنسا  –رئيس أساقفة أفينيون  جان بيار كاتنوس،المطران بإستقبال  كبيراً فَرُحنا  كان
أكثر التعمق فرصة  ،" أنت أخي"وفريق العمل والجمعية العمومية واألصدقاء فيللشبيبة  أَتْحتألّنك  سّيدنانشكُرك 

 .اً اإلضاءة على كلمة اهلل وجعلها أكثر قربوذِلك من ِخالل  ،فأكثر في العالقة مع يسوع الحّي المنتِصر
 

امضوا أوقاتًا . هذه السنة راً ئزا 41كان عددهم . أتوا من فرنسا وتراوحت مّدة إقامتهم من بضعة أيام إلى سّتة أشهر
سواء على الصعيد نالحظ عند البعض تبّداًل داخلّيًا  ،اإلقامة فمن خالل شهادة حياِتهم في نهاية. غنّية جّدًا مع شبيبتنا
 .اإلنساني أو الروحي

سير الحياة لبثقة  أستسلمكنُت  ،يومًا بعَد َيوم:  ولكنني لم ألقى سوى الفَرح ،صلُت كان لي بعض التحفظاتعندما و "
حيُث لُكّل  أعيش وسط عائلة،شعرُت إنني  وسرعان ما. ، مع الشبيبة ومع كل فرد من أفراد هذا البيت"أنت أخي"في 

وهذه الطريقة في التعاطي هِذه النظرة  .اهلل هو ،آلب واحد أبناءجميعنا ألننا  ،كأخ ،هوشخص مكانه وهو مقبول كما 
أجل شعرت . وعضو في العائلة اإلنسانيةهلل أيضًا إبن أنا أنني جعلتني أدرك ، كأبناء آلب واحد ،البعضمع بعضنا 

 ماتيو !"" حقًا أنني في عائلتي
 

 ء الخمسون شاب وشابة شكلوا فرقاً هؤال. مع األخت مايا ،زارنا لمّدة ثمانية أيام فريق مدرسة عين نجم الرسولي
 : تقول األخت مايا. هذه الفترةبما عاشوه خالل وهم أيضًا تأثّروا جدًا  ،نوعّيًا في حياة البيت

الجسدية والعقلية  وتجنيد طاقاتنالمواجهة التحديات، قدراتنا ستغالل كّل متنا تخّطي أنفسنا، واعلّ " شبيبة أنت أخي" 
أن نتحّداه  ،العكسعلى عند الفشل بل نقف متنا الشبيبة أن ال علّ . وتحقيق األهداف وباتلى الصعوالنفسية للتغلب ع
أعطانا كّل شيء،  بفَرح وثقة بمن كيف نعيش وشجاعة،بسالم ننظر إلى الحياة كيف كما عّلمتنا . ونستمر في التقّدم
 ."هونعيش هعللكّل ما نفعّلمتنا كيف نفّتش عن معنى " أنت أخي"شبيبة . ُهنايسوع المسيح إل

 

.  رونه في حياة كّل من يعيش معهمعلى شهادة حياتهم وما يغيّ  ،بصورة خاصة ،سنشكر معهم شبيبتنا ،هِذه السنة. زّوار بينت الحنّيةإعتدنا أن نشكر 
  .شبيبةللشكرًا ! لعيش الفرح رغم كل الصعوبات " نعم"لتقبُّل إعاقتهم،" نعم"لو أنهم لم يقولوا  ،كل ذلك لم يكن ليحصل

 

 ! شبيبتنا هي مسؤولة أيضاً : العمالني الفريق  

مسؤولية  فإننا سنلقي الضوء علىأّما اليوم . شبيبتنا في حياةالفريق العمالني  دورمنا عن في الرسالة األخيرة، تكلّ 
الذين أولئك باألخّص  ،هنةالكو  األساقفةالصالة لتقديس ... الصالةمسؤولية وهي  ،أساسية لشبيبتنا والفريق العامل

ويعمد . على مذبح الّرب ءهمنضع أسما ،كّل سنة خالل سهرة خميس األسرار .هِذه السنةل 14عائلتنا وعددهم  يواكبون
 .ويتعّهد بالصالة ألجِله ِطوال السنة ،ب إسم من أسماء الكهنةمل إلى سحكّل واحد من الشبيبة أو من فريق الع

 

 نبدأو من الرسائل التي وصلتنا،  يلي مقتطفات ما ننشر في. ميع الكهنة علمًا بهِذه المبادرة، نحيط جفي كل سنةكما و 
 :عزيزنا البابا فرنسيسمن قبل التي وردتنا رسالة الفي  جاءما ب
 

الكبير للعمل الذي  عن تقديِرهلكم  ة التعبيرهمّ قداسته م وكَل إلي  قد أ "
د كّ ؤ قداسة البابا ي نإ .الدائم التجّددعلى المثابرة و وتشجيعه لكم  ،تقومون به

ويمنحكم بكل  الصالة من أجِله،ب التزامكم ويشُكركم على كما ،ملك صالته
 فاتيكان -باولو بورجا المونسينيور ." كِته الرسوليةبرَ سرور 

 

ريتا أشكر   .الرّب هكذا مجتمعين بظّل َفَرِحه وحبِّهوليحفظنا شكرًا جزياًل  "
في " نعم"تقول دومًا لتظل  ،في صالتيأنا أيضًا لها سأحم. من كّل قلبي

 األب جان بول من توغو ."لحّب الكبيرانحو   مسيرتها
 

دامت ايامكم محبة وسالم من لدن الرب فيه تضعون البسمة في قلب كل " 
 ".شكرا لكم كثيرا ،يائبجلكم أحّ أصالتي من  ،خوةأخ من اإل

 الِعراق -دانيال  األب

يل الشكر لهِذه المبادرة أشُكركم جز  "
السنوية، خصوصًا مع اإلختبار الجديد 

أنا بحاجة ماسة !  الذي أعيشه في الخاِرج
ة كان لها التأثير العميق في مسيرتي الكنسيّ " أنت أخي"ّن عاِئلة إ .لصلوِاِتكم
إني أشُكر . ة وما زالت نبع َوحي أغرُف منُه في حياتي وخدمتيوالرسوليّ 

ِمُلكم في صالتي خالل كّل وأنا بدوري أح:  لصلواِتهم يبةالشب روجيه وكلّ 
 دوارإالخوري  ".فليباِرك الرب جهودُكم ورسالتكم. حتِفل بهأقّداس 

 

في بيت الحنّية  العملمسؤولية فريق و ما أعظمها مسؤولية شبيبتنا، 
ل أن نشُعر بأننا . ومسؤولية كّل ُمعّمد  وأن هنالك من ونمحبوبوما أجم 

 ة اآلخرينأعطنا ربي أال نكف يومًا عن اإلعتراف بحصّ . يحملنا في صالته
 .تكبر فيناجعل حياة يسوع وبخاصة رعاتنا الذين يجهدون كّل يوم لفي حياتنا، 



 

 

لإلنتقال إلى  ،في شهِر آب "يغّير مركز ه"شهرًا بالسنة،  44 على مدى ّن القلب الذي ُيعطي الحياة لبيت الحنّيةإ
بحاجة فعاًل هم ف: الشبيبة بفاِرغ الصبر الذي ينتظرههذا شهر العطلة . قديس مار جرجس في القليعاتدير ال

وهم . بملئهالصيف فرح  ولعيشواألصحاب والمتطّوعين،  ةخو واإلللتغيير، للخروج في نزهات، إلستقبال األهل 
 . بالنشاطات والعمل سنة مليئةبعد كل ذلك، يستمتعون بعيش 

 ؟ ما كانت خصوصيتهاو ؟  كيف كانت هِذه السنة: إلى الوراء عد إذاً فلن
إذا كانت :  الواقع حّقهنوفي لن فكّررنا قلنا و مهما 

ا ذبيت الحنية، فذِلك يعود إلى ه زِهر فيالحياة تُ 
ساِعُدنا والذي ي يسوع ميالمبني على ق ،العيش معاً 

لنكون حضور محّبة تجاه  ،وباتعلى تخّطي الصع
لعائلة، محّبة تِشع أيضًا على جميع أعضاء هذه ا

 .زائرينا
 

زائٍر آالف هكذا استقبلنا بفرح كبير أكثر من ثالثة 
تلميذ تعّرفوا على عالم  0311منهم هذه السنة، 
من خالل شهادة الشبيبة، كم ، فواشاإلعاقة واكت

نحُن أيضُا . هارغم كّل صعوباتهي جميلة الحياة 
 ،89وبالتحديد ) جيةقمنا ببعض النشاطات الخار 

وأوقات %( 74) روحيةمنها أوقات ( هِذه السنة

خالل هذه  .%(32) في المجتمعترفيهية وثقافية 
على  أكثر فأكثر تردّ األهداف كانت  ،النشاطات

 .حاجات وتطّلعات شبيبتنا
 

 ل شبيبتناصواإلى جانب هذا النشاط في المجتمع، 
تابعوا في بيت الحنية و  عيش حياتهم كعائلة

 تقتضي توزيعهم، سواء تلك التي برامجهم المعتادة
 هم ولنوع أعاقتهمطاقاتل وفقاً  ،مجموعات 2على 

أو تلك  ،(جسدية، عقلية أو إعاقات متعددة)
حيث كعائلة،  سويا وبحياتهمالمرتبطة بعيشهم معًا 
. طاقاته وحدوده، أيًا كانت الكل محبوب ومقد ر

لنا هذه توصّ مجموعات، بهذا التوزيع للبرامج كما لل
 ر من فترات قبل الظهرثالسنة الى اإلفادة أك

لشبيبتنا أن يمضوا أوقاتًا أطول في ى وتسنّ 
المشاغل التي تستهويهم، من تنشئة الى أشغال 

 .الراحةأو أن ينالوا قسطًا أوفر من  ،يدوية
 

 وهو أن ،أن نبدأ به من الممكنونخُتم بما كان 
ية اليومية والمتطلبات تلبية اإلحتياجات الحيات

هذه النسبة . من الوقت % 47 الصحية تستهلك
، عند البعض يمكن أن تطرح عالمة إستفهام

إدراك ما يجدون صعوبة في األصحاء فاألشخاص 
لمن فقد  وجهد، من وقتالمتطلبات تلك  تقتضيه

استقالليته الجسدية، خاصة حين يتعلق األمر 
 .قةالمصابين بإعا من األشخاص بمجموعة

 

تعّلمنا الصبر، تفت ح أعيننا على قواِعد  ،العيش بهدوءشببتنا تُعّلمنا  بنشاطات تسعى وراء المردود،القيام إلى أكثر فأكثر يسعى في مجتمِعنا الحاضر الذي 
كل الشكر للرب على لفرح والحضور لآلخر و بالحب وا والسعي المحموم الى التطوير،ستبدل السرعة واإلنتاجية تحياتية مغايرة تمامًا لما يفرضه المجتمع، و 

 .حياتنافي يصنعه ما 
 

 :التي منحنا إّياها الثمينةري فرع بيروت للهبة اشكرًا نادي الروت
نشكر مبادرة الحب هذه، . المصابة بإعاقة" أنت أخي"من شبيبة  2لنقل  مجه ز،ري بتقديم فان اقام نادي الروت
هذا ما قاله السيد . من األعضاء على زيارتهم 3بيروت ومعه  في ناديالس السيد بيار ضباعي رئيكما ونشكر 

 :ضباعي خالل الزيارة 
بيروت أن أعّبر عن إمتناننا وفرحنا بتحقيقنا هذا المشروع الذي  -ري اأريد بإسمي الشخصي وبإسم نادي الروت" 

نحن . بإعاقةمصابين  ل أشخاصلتسهيل تنقّ  تسليمكم فان مجهز:  3103ا وضميرنا منذ آب حملناه في قلبن
نعلم أن هذا العمل هو نقطة في بحر إحتياجات المؤسسة ولكننا نأمل أّن هذه النقطة ستساهم في خدمة حاجة 

لنعيش فترة  ،إلى مركز المؤسسة ،نحن سعيدون جّدًا بالمجيء إلى هنا. ملحة وتسهيل عمل الفريق المساعد
  .المحّبة اإلنسانيةو  ،والتشجيعليجدوا المساعدة " أنت أخي"يأتون إلى  نالذين جرحتهم الحياة والذي والشبانالشابات مشاركة وأخّوة معكم ومع هؤالء 

قلوب وتغذية األمل الويستمّر في تخفيف اآلالم وتدفئة  ،حّتى يبقى هذا اإلنجاز العظيم على تقّدمه ،نتمّنى لكل الفريق المساعد الشجاعة والمثابرة
 " .الصعوبات رغمأخوية ومحّبة بحياة أفضل وأكثر 

 

 "أنت أخي " سنتنا في 



 

 

 محاطاً بأهلِه... مايكل
 

أن تسّلم عليه،  تإذا نسي. يحّب الفكاهة وقريب من القلب فيها الكثير من الشقاوة،ذو نظرة  ،سنة من العمر 62 له 
 Infirmité motrice cérébrale – syndromeدماغي  شللمصاب بمايكل شاب . ليذّكُرك ِبه بالتحيةيباِدُرك هو 
de Little. نعم أو ال، نعِرف  ـفمن خالل أسئلة نطرحها عليه ويرد عليها ب : ال يستطيع التعبير بصورة واضحة

 .حاجاته وأمنياِته
خصوصًا الكاتو  ،حلوياتويحّب أكل البوظة وال. المزاح وسماع كّل أنواع الموسيقى ،"الدردشات" ،يحّب النزهات

ولكّنه " أنت أخي"يحّب كثيرًا  .المأكوالتوكذلك سائر  ،مطحوناً  إالّ كله ال يستطيع أ. هشوكوال الذي تصنُعه لُه أمّ بال
 ".أنت أخي"اإلثنين ليعود إلى نهار ينتظر  ،وهكذا أيضًا في البيت. الجمعة ليعود إلى البيت ينتظر ليلة

 

بالرغم من  ،عطاء اكّلهم لدينواهذه العائلة المكّونة من  .بعنايتها هشاب تحّبه عائلته الصغيرة وتحيط مايكل
يأتي كان ما  غالباً  وهوشربل األخ األصغر من يعمل في الخارج، و وهو  ،أنطونيو ،الضعيفة، ومن أخ توأم اصحتهم

 : تقول ُأّمه .كمتطّوع "بيت الحنية"الى 
ولكن حالة  ،مليات جراحيةه أنطونيو ولدا قبل أوانهما وخضعا لعّدة عو وأخ مايكلفي البدء تعّذبنا كثيرًا باألخّص أّن "

" أنت أخي"عائلة تحّمل اإلعاقة ليس بالسهل ولكن  إنّ  .كان قريبًا من الموت ولكّنه نجا .مايكل كانت أكثر خطورة
لها، من أوالدها ولكّنها تتعّلم تقبّ أليٍّ اإلعاقة ليس من أم تتمّنى :  ساعدتنا كثيرًا، ومع الوقت أصبحت األمور أسهل

 .ت بسهولة أكثرالصعوبافتتخّطى 
نا يكان علالتي  المواقفوهذه من أصعب  ،بها الناس يرمقناحّدين نظرات الشفقة التي مت ،كّنا نخرج غالبًا في نزهات

فهو لذلك عندما يكون مايكل معنا، . نقدراليوم ما عدنا  نا، ولكنتسمح بهذه النزهات ،زوجي وأنا ،كانت صّحتنا. تحّملها
عن بعد مع أخيه الذي يعيش في  يتواصلأخيه وأصحابه، كما  قضاء الوقت معبكثيرًا  ع يالزم المنزل، حيث يستمت

 .الخارج
خوته أيضاً  ،أنا فخورة بإبني. شكر اهلل على كّل ما أعطانا إّياهعن  ال أكفّ   ،أشكر اهلل على حضوره .فخورين به وا 

آخر رمق من سأظل، حتى  .لتي أحملها في صالتيالنوايا ا أطلب منه أن يصلي على  ، وغالبًا ماحضور مالئكي بيننا
هم  ،هذه عائلته، وكّل من حوله هم إخوته وأخواته. إبني الى جانبتقف ألّنها عائلة " أنت أخي"أشكر اهلل على  ،حياتي
 .ويحّبونه يهتمون بهالذين 

نا اتلمساعدتنا في نشاطيعملون كّل ما بوسعهم ". أنت أخي"ّن أهل مايكل هم حاضرون بطريقة ممّيزة في عائلة إ
من خالل إشتراكهم في القداديس  لإللتزام الذي يبدونه، أنت أخي"شكرًا لجميع أهالي شبيبة . بكّل زخم وداِئمًا بفرح

، والعشاء العائلي والترويقة القرويةكالسهرة  ،والمناسبات والخدمة في المطبخ أو في نشاطات التمويل الذاتي
 .نستطيع أن نكون عائلة تحيط بولدنا المصاب بإعاقة ،لمبنية على المحّبةفبهذه المشاركة ا. الشهرية

 نداء
القصبة الهوائية والمعدة ولم يعد يستطيع إستئصال لعملية  خضع بول". أنت أخي"في شبيبتنا أحد بول  ـ، هذا نداء طارىء لشراء جهاز تهوئة لؤناأصدقا

 لةاآل نظرًا لكل ذلك، قمنا باستئجار تلك. بإمكان أهله شراء هذه اآللة ليس .تراجع صّحتهبسبب  ،خاصةالتنّفس دون آلة 
 .سلفًا على كرِمكمنشكركم . $01411الكلفة هي . مثلها بأقرب وقتواحدة ولكننا بحاجة ماسة لشراء 

 

 :أخي أنت مساعدة كيفية

 . سنويا   دوالرا   ٠٢١ بقيمة أي شهريا   دوالر$  ٠١ من إبتداء   بإعاقة مصاب شاب أو شاّبة مسيرة مرافقة( عّرابا   المتبّني يصبح حيث) تبّني. ١

 .استعمالها وجهة في األفضلية شئتم، إذا معها، تحّددون بهبة التبّرع. ٢

 .بحياتنا تبدونه الذي لالهتمام شكرا  

 

 . االلكترونيّ  البريد خالل من بذلك إعالمنا الرجاء االلكتروني البريد بواسطة النشرة على الحصول أردتم إن

  antaakhi@inco.com.lb www.antaakhi.org ١٠١ ٧ ٧١٤٥٠٤ - أنطلياس ٤٦١٠٧. ب.ص –" أخي أنت"
     

 

Cette circulaire est sponsorisée par 

 

 
 شكراً لمساهمة
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