
 

 المصاب بإعاقة في خدمة حياة كريمة للشخص 
 ٥١٠٢كانون األول 

 أنت أخي حياتنا في
 

 !ألفــا عـام إنـقـضـت 

 ".باألمس، اليوم، دائما وأبدا هو هو يسـوع حـي

 .هي هي وقد تمت مواعـيده ؟

 ! أمانـته قائمة أبدا  

 …هللا معنا: ولد لنا مخلص

 .هصار إنسانا ليجعلنا أبناء هلل، أحباء
*** 

ت ع اإلنسان وتـفـتـ  وهو ينـتـصر على الشر والموت، على تصد   ألفا عام إنقضت،

 .فـقـد جاء عالمنا ليمكث، يوحي ذاته بصمت وخفر للضارعين إليه بالروح والحق البشرية،
 

 واليوم جولة جديدة في محاولة إقصائه وإلغائه، ،ألفا عام إنقضت

 …دفع الخليقـة بأسرها إلى هوة الضاللو ومعه، إلغاء اإلنسان في سر كرامته،
 

 .وحل الحقد دخيال في إمارة السالم مملكة القباحة تربعت على عرش الجمال،

 مملكة الضجيج إغـتـصبت حدائق الصمت والسكينة،

 .فحجـبـت عن القلوب إصغاءها إلى أنـشودة الخلق في تـناغم القلب والحياة

 رغـم كـل مـا نعـيــش

 !ميـالد مجـيــد 

 
 

 ولد المسيح

المسيح هنا، بيننا ومعنا، حاضر 

 أنؤمن بذلك ؟  !وحي  

 

ا يدور حولنا  غم مم  أنؤمن بذلك بالر 

 خوف ورعب وقلق ؟من 

ين  هل نراه في دموع األبرياء الذ 

 يتأل مون ويموتون ؟

أنستطيع أن نهل ل ونصرخ عالياً 

 معلنين هذا الخبر السار ؟

 

نعم فهو ولد المسيح، المخل ص هنا، 

 !فعالً معنا 

 

فلننزع عن ا رداء الخوف والحقد والكراهية، ألن الحياة مع يسوع 

 .الحي  تغلب الموت وتنتصر على الش ر

 معه سنكمل 

جاء فنتغل ب على اليأس،  مسيرة الر 

 فنتغل ب على البغض،مسيرة الحب 

 فنتغل ب على الكآبة،مسيرة الفرح 

 ر إيمانهم،حتى لو فقَد الكثيمعه نكمل صالتنا 

 ألن يسوع المسيح ولد، وهو فعالً بيننا،

 .ألننا قد أُعطينا الحب  فأضحى من مسؤولي تنا

 ميالد مجيد
 اسم شبيبتنا المصابة بإعاقةب  

 اسم عائلة انت أخي جمعاءوب  

 نجم والر

 مدير عام 
 

 وأضحى الحلم حقيقة
 

 

يسة تيريزيا في ليزيو  كان ...كان حلمها زيارة بيت القد 

ه تحت رذاذ الشتاء  !وإذ بالحلم يمسي حقيقة ... حلمها التنز 

لبنان " أنت اخي" ،برفقة ساندرا ومايا ،فقد مث لت كارول

شيبيتنا يعود ريعه ل ،فرنسا "أنت أخي"نظ مه  سباقفي 

دون "المؤس سة الفرنسي ة بفضل المصابة بإعاقة و

استطاعت المشاركة في  Dunes d’Espoir" ديسبوار

ص للسباقات لةومحم السباق . على كرسي نق ال مخص 

 .زالت محور حديث كارول الزيارة الى ليزيو الت ي الوبعد االنتهاء، كانت 

لقد غمرتمونا بكرمكم . فرنسا "نت أخيأ"وشكر خاص لكل أعضاء فريق  .لكل  من ساهم في جعل تلك الرحلة من أروع ما يمكن شكراً 

 ! ومساندتكم

 يد  . ز روح الشراكة األسمى بين المشاركينإن تنظيمكم المتكامل عز  !  قلوبنا أتدفأجهودكم : " قائالً  فرنسافي  مقيم   بناني  ل ب  اش ،عب ر ناجيوقد 

داً . ذلك يوقظ شعوراً باإلنساني ة شعوراً يتخط ى كل  اإلنتماءات واإلنقسامات ،بيد بوجه اإلعاقة  ".شكراً على كل  شيء وأهن ئكم مجد 

شكراً جورج لهذه اللفتة الصباحيّة التّي 
 تضفي المزيد من الفرح في قلوبنا

 سسة ورئيسةمؤ   إيفون شامي

 



 

 يوم يتجّدد كل ...ميالدعيد ال

 طوال شهر كانون األّول يرافقفبالّرغم من الّسحر الّذي . تبرق عيون شبيبتنا بمجّرد ذكر هذا العيد... الميالد

أّن ليلة الميالد لها رونقها الخاّص، فهي تحمل معها سالما  عميقا  وإيمانا  متجّددا  وفرحا  كفرح  الّ إ بكامله

 !األطفال

أننا قررنا هذه السنة إطالعكم على يوميّات شبيبنتنا من خالل  الّ راتنا االميالديّة إكل سنة كنّا نشارككم خب

 ...أحداث مؤثّرة لم تمّر مرور الكرام
 

 

 
 

 
 

 

أن  سامو ال  وبما. بزيارة مكتب ليال وسابين وذلك بغية االستفادة من وقت فراغها ساموقامت 

كة حت ى   .تتصف حهتعرف القراءة، أعطتها ليال كتاب رسوٍم متحر 

 ل ذاك: سامو  (اإلنجيل وأشارت إلى)! ال، أنا أفض 

 ور : سابين  !لكن  هذا الكتاب جميل  ومليء  بالص 

 ل اآلخر: سامو  ! فيسوع موجود  فيه... لكن ني أفض 
 

برغبة في المشاركة بالقد اس اإللهي  فأخذتها نورما على انفراد  بربارافي ذلك اليوم لم تشعر 

مي هذا ا بإمكانكأتفهم ك جي داً ولكن هل : "وقالت لها  لقد اس على ني تي، فأنا بحاجة للصالة أن تقد 

بربارا، ! كان عليكم رؤيتها تصل ي بكل خشوع خالل القد اس... فقبلت بربارا بفرح كبير!" 

اني تك    !شكراً على حب ك ومج 
 

غم من قدراتها المحدودة جدا ً مارسيل بِامتنان ، تحمل تأم التهافي . زال كالمها مفهوماً  ، ال، بالر 

أول شي بدنا نصلي : " مت هذه الصالةفي أحد األي ام قد   .حياتها ة فيحص  لديهم الذين  كلهم  

منشكرك يا رب . لنكون جماعة مت حدة مع ست البيت، منحب  بعض ومنحكي كل شي لبعضنا

وإنت ألنو بتحبنا خلقتنا كل واحد بيتمي ز بشي . على كل شغلة وكل ثانية من حياتنا بتعطينا ياها

مرافقين تا يضل وا قادرين يساعدونا ويكف وا معنا هالمسيرة اللي يا رب خل يلنا ال. عن التاني

 " .مينآ .مت حدين بالصالة وثابتين باإليمان نايا رب خل ي. ماشيينا سوا
 

فكان لها، على مدى أسبوعين، موعد  بحاجة إلى مساعدة " أنت أخي"في كانت وحدة الموارد 

عن  جوزيف مسؤوالً  كان .طوال فترة بعد الظهر جوزيف، ماريان، سامو، ومادونالها مع 

عين في لبناننل اي سيتم توزيعهتال  الهدايا تغليف  ، دقيقة جدا ً وهي ماريان، . شكر أصدقائنا المتبر 

 وسامو، لعبت دور. كانت مسؤولة عن طي أوراق سحب التونبوال الذ ي نقيمه مرة كل سنتين

ا ...ئل بشكل صحيح الرساجميع  في غياب شانتال من المكتب، فكانت تنقل السكرتير  أم 

 ! تتظاهر بالن وم، كانت األكثر تحمساً للعمللم تكن عندما ف ...مادونا
 

ونعم، بالنسبة ألولئك الذين ال يعرفونه،  ! نه فيليبإ... ؟ طبعا   من يزرع الّضحك بين الشباب

مع " نكت"هرات إحياء سبحماس كبير  ب على خجله بقبولهج وهذه السنة تغل  يليب مهر  إن فف

ن تسعد غيرك، أليس هدف كل واحد أو اً ألن في نهاية المطاف، أن تكون سعيد. ةبيالشب

 من ا؟
 

نه هو أيضاً من يقف على الباب إفي الصباح، و العمل بوردةٍ  غالباً ما يستقبل فريق ،جورج

 : اءز بيت الحني ة، نقول لجميع القر  ال ذي يمي  االستقبال الحارفبهذا . لتوديع تالميذ المدارس

ا إذا كان وإذا كنتم تتساءلون عمّ  !عيادالمليء باألالجميل هر لنتشارك معاً هذا الش ننتظركم

 !!!نظروا تعالوا وا:  نا بسيطرد  ... مع الوردة الحمراء جورج سيكون حاضرا  

 

 الميالدشبيبتنا المصابة بإعاقة في انتظاركم لنتشارك سويا ًّ فرحة عيد 

 .في دير سيدة اللويزة في زوق مصبح" أنت أخي"قداس عيد الميالد مع أوالد وشبيبة سيسوبيل و :ظ .ب ٢الساعة  ٠ك ٥٠اإلثنين 

 .بيت الحني ة بلونة –" أنت أخي"ساعة سجود يتبعها قداس في : ظ .ب 8الساعة  ٠ك ٠8 الجمعة

 .شبيبتنا المصابة بإعاقة في بيوتهم ، زيارة"يسوع جايي لعن ا"  :قبل الظهر  ٠ك ٥٤الخميس 

 .في بيت الحني ة بلونة ۳١:٠٠قّداس الميالد عند الساعةسهرة الميالد يليها : ظ .ب ٢إبتداء  من الساعة  ٠ك ٥٤الخميس 

 .الستقبال كل أصدقاءنا" بيتنا مفتوح": ٠ك ٥٢الجمعة 

 .فل سويا ً بالقداس اإللهي لتهنئة العذراء مريمحريصا لنحت –القونا على سيدة لبنان : ظ .ب ٦الساعة  ٠ك ٥٦السبت 

 .في بيت الحني ة بلونة ١١:٠٠قّداس اإللهي عند الساعةسهرة عيد رأس السنة يليها ال: ظ .ب ٢إبتداء  من الساعة  ٠ك ۳٠الخميس 

 .الستقبال كل أصدقاءنا" بيتنا مفتوح": ٥ك ٠الجمعة 

 30 – 203603: للمزيد من المعلومات االتصال بالرقم التالي

 عيد الميالد 

 في أنت أخي



 

 !، شكرا  لكم "أنت أخي"أعضاء الجمعية العموميّة في 

 .ألنت أخي 55، احتفلنا بالذكرى السنوية ال5102أيلول  8في 
المستحيل، هو  مريم ست البيت ملكة مولد هذا العيد الجميل، الذي يصادف مع ذكرى عيد

ة مريم في حياة  اإلعتراف والتقدير، مع فرصة لتقديم الشكر  ،بيت الحني ةبيتنا، لحص 

من بين أصدقائنا الذين تم  تكريمهم هذه السنة، أعضاء الجمعية . ولشكر جميع أصدقائنا

 .العمومي ة في أنت أخي

ض، السيد هادي والسيدة سهام السيدة نهى النجار، السيد شربل عقيقي، السيد نزيه معو  

 رزق هللا،

  ق،م، السيدة ميرنا مزو  حي رنسة بيرنا جوسلين خويري، اآل سةاآلننسة جومانا بعيني، اآل

 ...مشروع مريم  الجميل، تكم وثقتكم في هذا المشروعلكم على محب  شكراً ... نسة رندة نجيماآل

  :األعضاء شهادات فيما يلي مقتتفات من بعض

 
 

ة منذ انطالقه، وكانت مؤسسة  أنت "واجه هذا المشروع عثرات جم 

ل مرة تتعرض فيها الى صعوبة تنتفض وتنهض من جديد في ك" أخي

أقوى ومتماسكة أكثر، فكيف ال وست البيت هي التي أرادتها منذ البدء، 

ونحن جميعاَ أوالدها وهي لم ولن تخذل أبداَ من يلتجىء اليها، وابنها ال 

 !يرفض لها طلباَ 

وما ما أطيب "من يزور شبيبتنا ويتعرف عليهم ال يمكنه إال أن يقول 

ومن يدخله  فالفرح والرجاء هما خميرة هذا البيت، ،"أحلى العيش معاَ 

 .لن يخرج إال حامالَ زوادة روحية ركيزتها المحبة والسالم الداخلي

 برناديت .شكراَ لك يا ست البيت والبنك يسوع على جميع نعمكما علينا

 

 ،نطلياسأيلة في ل ذاتيفون تزرعها إالت ي رأيت  ،حب ة الخردل هذه

 ...جرة التي تظل لنا بأغصانهاأصبحت اليوم هذه الش

بيحة اإللهي ة في نيعطيني هللا وفي كل مرة  أنت "عمة المشاركة في الذ 

مملكته على ، ق، بفرح ومشاعر عميقةتذو  نعمة ، يعطيني دائماً "أخي

 ! ...شكراً  "نت أخيأ"لك،  يفون شكراً إ .األرض

 جومانا مع االمتنان العميق،

 

 تيال   ةالوجودي  التنشئةليس فقط بفضل  ،هي مدرسة حياة "يأنت أخ

 بل أيضاً من خالل حياتنا اليومي ة ،إيفون على عاتقها اأخذته

ساتي ة والعالئقي ةو األنسنة "يطب ق منطق  "أنت أخي"في . المؤس 

خارجي كان أم نشاط، كل  ، أن أنَسنة اإلنسان هي أساس أي" المهني ة

 .  ات المت خذةلقراراهدف قاعدة لجميع يشكل  هذا الو ي،داخل

 فاعالً  يعني أن يكون طرفاً  ،"أنت أخي"ن يكون المرء فرداً من عائلة أ

 .شبيبتنا في كل  زمان ومكان حياةومطب ق اً للقيم التي تعكسها 

يعني عيش أهمي ة الوجود  "أنت أخي"ن يكون المرء فرداً من عائلة أ

التي " ست  البيت" ، مريماألمهذه المريمي في حياتنا ونقله لآلخر، 

 .ابنهاإلى ا وتهديه واحد من   كل وتسهر على ترافق

ب بي من دون شروط أو أنت أخي هي عائلتي، بيتي ال ذي يرح  

 ميرنا .مصالح

 

 ...شكراً لك يا ابنتنا يوالند

بعالٍم كن ا نظن ه مختلفاً عن ا  ال نهتم  وغير مكترثينا نجهل وكن   يابنتناقبلك 

 وفي ،فإذا به عالم  مثل عالمنا... هو عالم المصابين بإعاقة ،افهونخ

 ،إخوة بالمسيح يسوع ،وأن نا كل نا أبناء هللا ،بنا منه تعل منا الكثيرتقر  

يمكن  ال ،متساوون ،ال فضل لعضٍو على آخر ،وأعضاء  في جسٍد واحد

و أن يساعد أخاه العض ،أمكن ابل عليه إذ ،لعضٍو أن ياخذ مكان آخر

 ...آلخر ويسنده إذا مر  في محنٍة ماا

ة المحب ة ،ولمسنا بنوع خاص ة ،عظمة قو  وهما  ،وفعالي ة رابط األخو 

اً  ،"أنت أخي"األساس ال ذي أنشئت عليه مؤسسة  وال تي أتت جواباً عملي 

 ومن سيهتم  بأوالدنا من بعدنا؟:  على تساؤل األهل

ةً من اإليمانفتحق    ...يمكنها ان تنقل الجبال ق فيها القول بأن  ذر 

تنا فلتكن لسنين عديدٍة مع إيفون ... ثالثون سنٍة من الجهاد صهرت أُخو 

بيبة دارة وواإل والور عين والش  الجمعي ة العام ة والعاملين والمتطو 

إلى أبد  ،تقالنانفي حياتنا وعبورنا وا "أنت أخي"خوة في وجميع األ

 ...آمين... اآلبدين 

 !!أنت أخي وأنا أحب ك:  من ا أن يقول فمنكم تعل م كل   ،كمكريم لوليكن الت

 سهام وهادي

 

   

 ة جومانا مدّور،شكرا  لآلنس

 على مشاركتك لنا فرحة هذا اللقاء 



 

 "أنت أخي"ولكم أيضاًّ الشكر، أعضاء فريق عمل 
 

كلير،  : سنة ٠٢منذ لرسالتنا، " نعم"يتضّمن لقاؤنا تكريم لجميع الّذين قالوا . أنت أخي"األول من تشرين األول هو انطالقة سنتنا في 

 .، ودنيال ف.إيلي، تريز، دنيال خ:  سنوات ٠١سميرة، و جانيت،

 فرحشكرا  لكم، ألنه بفضل إلتزامكم، أمانتكم، إنتماؤكم وحبّكم لشبيبتنا المصابة بإعاقة، نحن نستطيع أن نّؤمن لهم حياة كريمة مليئة بال

 .باتورغم الصع
 

تني كل حز . ني ومشاكليعرفت إني حصلت على عيلة كبيرة وصارت جزء من حياتي نس 

 كلير !هي ي رسالة كبيرة حِملتا بعقلي وبقلبي  ،ةواقتنعت إن و دخولي لهالبيت مش وظيف

 تعلمت أن أحترم كل إنسان كما هو انطالقاً من الشخص المصاب بإعاقة "أنت أخي"في 

أجد محبة هللا في كل وتعل مت أن  أستقبل الجميع، كل واحد مع تساؤالته ونداءاتهوأن 

ست "معكم أكمل مسيرتي تحت نظر العذراء . وأن أصغي إلى اآلخر حولي إنسان من

 جانيت .الساهرة األمينة على هذا البيت، بيت الحنية" البيت

ما في كالم بيعب ر عن محبتي . ماذا أقول لكم يا شبيبة، يا والدي يللي بفتخر بأمومتي إلكن 

ام الصعوبات. إلكن  تعل مت الشفافية ألنكم ما بتعرفوا . تعل مت منكم القناعة والصبر قد 

 سميرة. تعل مت أن أشكر الرب على عطاياه ومحب تو لكل  واحد من ا. تكذبوا وتمثلوا

عشت فيها مع إخوتي  ،سنوات على انتمائي لعائلة أنت أخي، عائلتي الثانية 03بعد مرور 

 ،ياتيوهو عندما أعاني من صعوبات في ح : الشبيبة الذين أعطوني شيء من القوة

 إيلي. باإلستمراروة هذا الرجاء واإليمان اها بقو  أتخط  

. تعلمت أن أرى الحقيقة كما هي لو كانت صعبة .ي باقتناع وال أؤدي واجباً مت أن أصل  تعل  

أن أصبر أكثر فأكثر على مصائب الدهر كما وأن الدنيا هدية يجب أن نشكر ونحمد الرب 

 تريز ...عليها

بكيت، . يعلي . عرف حدا وما حدا بيعرفني يعني عالم جديدوصلت على أنت أخي ما ب

 .دنيال خ. يت العيشة رغم الصعوباتضحكت وحب 

ما عن ا خالف بالرغم  "أنت أخي" و بإن   كتار بيسألوني شو يللي معل قك بأنت أخي؟ بقل ن

ي الصبروبأنت أخي عرفت إن   .من وجود اإلختالف دوا الضعف هو ، و دوا األلم هو 

ودوا كل شي هو أنو نقول يا ، دوا الفشل هو التكرار، دوا العداوة هو اإلحسان، اناإليم

 .دنيال ف. دنانَ عدرا إنت ست البيت إنت سَ 

 

 

 

 نداء

اءؤأصدقا  : تنا في هذا الوقت المباركصال كمأن نشارك نود   الدائم، كرمكمونحن شاكرين ل ،نا األعز 

د قلبعائالتكم  عكم مع، ونودِ نحمل بصالتنا جميع نواياكم  .الحب المتجس 

 .بقلب كل واحد من االتي يصنعها ل يسوع فالطظائم فلنعترف كل  لحظة بع

 ! هلّلويا!  ولد المسيح!  مجيدأطيب التمنيات لعيد ميالد 

 

 

 :كيفية مساعدة أنت أخي
 يورو شهريا   ٠١دوالرات أو $  ٠١من  مرافقة مسيرة شاّبة أو شاب مصاب بإعاقة إبتداء  ( حيث يصبح المتبّني عّرابا  )تبّني . ١

 .دوالرا  أو يورو سنويا   ٠٢١أي بقيمة  
 .التبّرع بهبة تحّددون معها، إذا شئتم، األفضلية في وجهة استعمالها. ٢

 .الذي تبدونه بحياتنالالهتمام شكرا  
 . البريد االلكترونيّ  عالمنا بذلك من خاللإإن أردتم الحصول على النشرة بواسطة البريد االلكتروني الرجاء 
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