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 إذا كنا نواجه الصعوبات بجرأة، حقيقة ورجاء، "

 يسوع الحّي، لك لمعرفتنا بأننا بجانب المنتصر ذ

 "بذلك.الذي يعمل فينا من خالل الروح القدس، إذا سمحنا له 

 سةإيفون شامي، المؤّس  

 

،أصدقاؤنا

مرهقة الفي هذه المرحلة المضطربة سياسيًا، 

والمجهولة بالنسبة لمستقبل  ،كورونابسبب وباء 

 يومي  تحد ٍّ  البلد، نرى اللبنانيون يعيشون

 .ويصارعون على البقاء

بهم، مستقر  والم  في هذا اإلطار المؤلم، الغير 

ة الحاضرة بسالم وإيمان وصفاء... نعيش اللحظ

  ! يا له من تناقض

، انعيش حقًّا تناقضً  "أنت أخي"في  نعم، نحن

والمرض،  نواجه كل يوم اإلعاقة من جهة ألننا

فنرى فرح العيش في اإلنسان الحامل اإلعاقة، 

 جسده،في بالرغم من التعب والوجع الذي يحمله 

عدم اإلسقرار في  من هنواج باإلضافة إلى ما

ال نرى إال  من جهة أخرى ، وعائداتنا المالي ة

 أصدقاء من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم

رين من خالل عمل أو يقفون إلى جانبنا، معب  

ن ! مؤمنو جانبكم: "نحن هنا، إلى  كلمة أو هبة

!  ًماد  ضي ق  ستمروا بالم  ! إ" أنت أخي"برسالة 

 "  ! نحن ندعمكم حتى النهايةو

 

 

 ابهمً م   اغدً  كل يومنحن نواجه وبالرغم من أننا 

 قلوبنا أعماقنسمع في  إال  أننا ،غير مؤك د

"ال  : رنا بأن  ويذك   يعطينا السالمصوتًا عميقًا 

غير مؤك د مع يسوع، إبني  شيءيوجد 

كم وأحميكم. أنا هنا ألجلكم، ال أنا أم  ... الحبيب

 !" تخافوا

ي أبعدنا بصورة مفاجئة  صحيح أن  الحجر الصح 

غي ر ة أشهر، صحيح أن ه عن أصدقائنا وأهلنا لعد  

التوازن والرفاهي ة في بعض األحيان العادات و

صحيح أيًضا أن  هذا للكثير من ا. ولكن من ال

ذك رنا ألي مدى  جبرنا على عيشهالوضع ال ذي أ  

أصدقاؤنا هم أمناء، ملتزمين وحاضرين لرسالة 

 ."أنت أخي"

غم من عدم شكًرا أصدقاء اء، ألنه بالر  نا األعز 

ميع الظروف ال تي ج اإلستقرار الذي نعيشه وفي

 ل   مصدر اإلستقرار واألمانتحيط بنا، تبقون 

 ."أنت أخي"

، نستمر  ست  البيت مريمنظر معكم، وتحت 

، نستطيع ونحن  ة الحب   تخط يعلى يقين بأن ه بقو 

الصعوبات، والتغلب على التجارب، و ،العراقيل

  .لتقديم أفضل ما لدينا لشبيبتنا المصابة بإعاقة

 الكبيرة، "أنت أخي"عائلة عن 
 ةعام ةومدير ةروال نجم، رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020تموز  في خدمة حياة كريمة للشخص المصاب بإعاقة

 Juin 2020 في 

 ، أصدقاءنا بفضلكم

التحد ي : فمرافقتنا لشبيبتنا المصابة بإعاقة،  ةنت من مواجهأصدقاؤنا، بفضل دعمكم وكرمكم، كان عملنا ممكنًا طيلة فترة الحجر الذاتي. خلي ة حقيقي ة من العمل تمك  

 أهلهم وأعضاء فريق عمل "أنت أخي" لم يتوقف طيلة هذه المرحلة. 

 

عاتكم العيني ة والمالي ة،  ن ا من تلبية كل حاجات شبيبتنا المحجورة في "أنت أخي":تمك   بفضلكم، بفضل صلواتكم، إتصاالتكم، تبر 

شخص كانوا متواجدين ليالً ونهاًرا في بيتنا "بيت  30:  يوًما 14ساعة مع فريق عمل يتناوب لمد ة  24اليومي ة على مدار مرافقة الشبيبة وحاجاتهم  -

 الحني ة".

ات إلى المستشفى. الفريق الطب   الحاجات الصحي ة - ي : تم  تأمين جميع األدوية لشبيبتنا وشملت هذه اإلحتياجات الصحي ة دخول بربارة وسامو لثالث مر 

 ساعة. 24المؤلف من ممرضة ومعالج فيزيائي كانوا متأه بين على مدار ال 

 .تم  تأمين تكاليف المازوت، الكهرباء والغاز ال ذين هم أساسيين لبيتنا "بيت الحني ة" -

عائلة، بمعد ل حص ة أو ثالث  75إلى إلى جانب كل  ذلك، استطعنا دعم عائالت شبيبتنا وأعضاء من فريق العمل من خالل الحصص الغذائي ة ومواد التنظيف 

 ح صص لكل  عائلة.
 

 عائلتنا ! وحضوركم المحب في قلب من القلب للجميع على أمانتكم وانتمائكم كبير   شكر  



 "أنت أخي" صّحي في عائلةالحجر ال

 ذاتيصّحي حجر  "أنت أخي" مرحلة عاشت كما هو الحال في كل العالم،

فإّن صّحة الشبيبة الهّشة وافتقارهم للمناعة  .في بيتنا "بيت الحنيّة"

الصحيّة أّدى إلى أخذ القرار بعدم استقبال الزوار والعيش بحجر ذاتي، فيما 

 استمر قلب البيت ينبض يوميًّا باألمل. 

 

، وقبل يومين من ذارآاني عشر من شهر في الث

للبناني ة حالة التعبئة العامة، الحكومة اإعالن 

بتطبيق كل معايير  أأن تبد"أنت أخي" اختارت 

ة شبيبتنا التي  السالمة الالزمة للحفاظ على صح 

من مشاكل في الجهاز  يعاني قسم كبير منها

لك الحين، توقف الدخول والخروج منذ ذ .التنف سي

لتأ   .لى بيتناإ امة في الشبيبة ال تي  تستطيع اإلق رس 

منازلها لتكون في هذه المرحلة بين أفراد 

  .عن ب عدوتم ت مساعدتهم  ،عائالتها

لتزم قسم من فريق العمل بالحجر الصحي اكما 

يوًما  15ونهاًرا لمد ة الذاتي مع الشبيبة ليال ً

ق أخرى  تمع إستمرار الحجر تناوب  و. متتالية ف ر 

على اإلهتمام بالشبيبة ملتزمين عند وصولهم 

اإلجراءات الصحي ة  كل  ب وخالل فترة الحجر

 المطلوبة.

ررنا للتوقف ، أننا اضط  في هذه المرحلة يؤلمناما 

والد جو الذي منهم عن إستقبال أهل الشبيبة، 

إلى العمل، أو  يزوره كل يوم صباًحا قبل ذهابه

 اعتاد على مشاركتنا وجبة الغذاءالد نيكوال ال ذي و

 .اليومي ة

كما ويؤلمنا أيًضا، أننا توقفنا عن إستقبال الكهنة 

 .أسبوعيًّا لإلحتفال بالذبيحة اإللهي ة في "أنت أخي"

غم من الصورة القاتمة والقلق المستمر  ر  على ال

من دخول الفيروس إلى "أنت أخي" وما يسب ب ه 

حياة شبيبتنا. لم ذلك من عواقب وخيمة قد تودي ب

استطعنا بفضل ينبض بالحياة، وأن يتوقف بيتنا 

كان أن الحب  الكبير ال ذي كان يغمر أرجاء الم

 بالفرح واألمل. نجعل من كل يوم يوًما مليئًا

على سبيل فالمرح ب أوقاتًا مليئةً شبيبتنا  أمضى

غن ى الجميع  Karaokéالمثال خالل سهرة 

، غاني السيدة فيروزأ

 باإلضافة إلى

األغاني األخرى 

باللغتين العربية 

 !والفرنسي ة 

لحظات ال ننسى ال

الضحك ب المليئة

خالل سهرة 

"المسرح اإلرتجالي" 

حيث فج ر كل من 

الشبيبة والمرافقين 

مواهبهم في التمثيل ! 

دور األهل ال ذين عليهم  نيلعبا بيار ومريانفنرى 

إلقناع إبنتهما بالبقاء في  الالزمة إيجاد الحجج

 المنزل.

 

فصل الربيع، كان لنا الفرصة لإلستمتاع خالل 

بالهواء المنعش القادم من الجبال من على سقف 

ل، وتابيتن  ريتاغروب الشمس ال ذي ألهم  نا فيأم 

قراءة القصص وهي مرافقة لحياة شبيبتنا ب

 وعةطبستبقى م. كانت لحظات رائعة همالقصيرة ل

 نا !في ذاكرت

يتخل لها صعوبات  كل هذه األيام الجميلة كان

بالنسبة إلى بربارة، الت ي بسبب وضعها الصح ي 

تين. في كل   ت للدخول إلى المستشفى مر  اضطر 

ة عند عودتها إلى "أنت أخي" يتم  عزلها كان  ،مر 

جد اوتآخر بعيد عن مكان  قة في طابقٍّ مع مراف  

لم  ارمةالص الصحي ةالشبيبة. حت ى هذه اإلجراءات 

ختها مارسيل أتمنع بربارة من التواصل مع 

وجودة في والشبيبة وذلك من خالل الشرفات الم

جد.ي إحتمال عدوى المبنى م ستبعدين بذلك أ  إذا و 

هو العامل  التواصلمن هنا علينا اإلعتراف بأن  

الغير  مرحلةالحاسم على "الصمود" في هذه ال

نظ م فريق العمل سهرة  . من هذا المنطلقمسبوقة

تواصل الشبيبة مع  " حيثzoom"تطبيق عبر 

أصدقائهم لإلطمئنان عنهم في هذه الظروف 

 الصعبة والتعبير عن اشتياقهم لهم.

ة صالة الشبيبة هي الدعم األكبر  ولكن تبقى قو 

واألهم  ال ذي ساعدهم على تخط ي هذه المرحلة 

ه كل واحد منهمالطوي لى يسوع إ لة. فكل  يوم يتوج 

مساعدة طالبين منه  "ست البيت"بشفاعة مريم 

حنالتغل ب على  في ولبنان خاصةً العالم   .جميع الم 

 ً ًرا، عادت أبواب "أنت أخي" لتفتح تدريجي ا  مؤخ 

من جديد. فرحتنا الكبيرة كانت بإعادة إستقبال 

ا  الكهنة أسبوعيًّا لإلحتفال بالذبيحة اإللهي ة. أم 

عمله في "أنت  شيئًا فشيئًا فريق العمل فقد عاود

أخي" ملتزًما بكل  معايير السالمة، وفي طوابق 

محد دة من المبنى بعيدًا عن أماكن تواجد الشبيبة. 

في بيتنا تجاه إعادة الحياة الطبيعي ة اخطوات أولى ب  

 "بيت الحني ة".

 

 الفصح "يسوع جايي لعنّا" بطريقة مختلفة...عيش عيد 

 "أنت أخي"في كل  عام، ليلة عيدي  الفصح والميالد، تلتقي مجموعة صغيرة مؤل فة من أعضاء من فريق عمل 
عين لبنانيين وفرنسيين، كهنة وإكليريكيين، لنقل يسوع لشبيبتنا المصابة بإعاقة المتواجدة  مع أطفالهم، متطو 

يسوع ونتشارك  الرب نحمل لهملشبيبتنا  بالقرب منفي فترة التعبئة العامة  كنا حاضرينفي بيوتها. كيف 
 ؟ معهم فرح القيامة

 
حدين بالصالة مع الشبيبة من مكان تواجدهم، ، كانوا مت  72تم  خلق سلسلة صالة، بحيث أن  المشاركين ال 

فإذا بنا نرى  .اركين بطريقة التحضيركلٌّ من المش تمي زوالعكس صحيح. من هنا كان إبداع الحب  بحيث 
اإلبداع من خالل تحضير أماكن الصالة في البيوت أو حتى في الطبيعة، القراءات، التأمُّالت، صالة المسبحة، 
عين طلب من كاهن صديق له أن  الغناء، كتابة أسماء الشبيبة على الورق وغيرها... حت ى إن  واحًدا من المتطو 

ي ة على ني ة الشبيبة وعائالتهم... لم يفتقر هذا النهار للوسائل من أجل التعبير عن الشعور يحتفل بالذبيحة اإلله
بالق رب ة والحب  المتبادل بين المشاركين وشبيبتنا. إن ها زيارة إفتراضي ة، شركة صالة ستبقى محفورة في قلوب 

 الجميع !
 

 



مروان القّديسي مرافق ومسؤول عن 
حياة الشبيبة، كان من أوائل األشخاص 
الّذين قالو نعم للبقاء لفترة طويلة من 
الحجر مع شبيبتنا في "أنت أخي". إليكم 

 إنطباعاته.

 

 مروان، لماذا قلت "نعم" عندما طُلَب منك البقاء مع شبيبتنا خالل فترة الحجر؟

في بادئ األمر فك رت أن ه إذا لم نلتزم جديًّا في الحجر الذاتي الت ام، فإن صح ة 

الشبيبة ستكون في خطر. إنَّ غالبي ة المرافقين لديهم عائالت وسيكون من 

. من هذا المنطلق وكوني الصعبةالصعب عليهم ترك عائالتهم في هذه الظروف 

رت البقاء مع الشبيبة والمرافقين. و مكثت في "أنت أخي" أطول وقت أعزب قر 

ممكن لتجنيب الشبيبة أي خطر. "أنت اخي" هي عائلتي الثانية، لكنها اليوم ومع 

 تفش ي الوباء هي األكثر ضعفًا لهذا السبب قلت "نعم" لبقائي في "أنت أخي".

 ماذا استخلصت من فترة الحجر؟

م من أن ني غعلى الر أجمل ما في األمر، هو اإلنقطاع عن العالم الخارجي،

ا الصعوبة الحقيقي ة فكانت في كيفي ة إدارة التعب  أستفقدت ألهلي وأصدقائي. أم 

تعبة حت ى بالن سبة لشبيبتنا ! ولكن بفضل  ألن نا كن ا نعمل كثيًرا ! كانت هذه الفترة م 

جو  التضامن والفرح المسيطر على المكان وبفضل المرافقين الحاضرين بشكل 

، استطعنا تخط   بقي قسم من فريق العمل ألكثر  في هذا اإلطار، ي التعب ! يومي 

 ! يوًما متتاليًا 15من 

فعلى  !ى يقين أن الشبيبة أيضاً لن ينسوه لن أنسى أبدًا عيد الفصح، وأنا عل […]

غم من أن  "أنت أخي" ال يمكنها إستقبال الزوار أو حتى اإلحتفال بهذه الر

ترك نور فرح قيامة المسيح يتفج ر في قلوبنا وبيتنا. المناسبة، إال  أن نا تمكن ا من 

فاحتفلنا بغذاء مميز شارك في تحضيره فريق العمل ! شعرنا بجو  عائلي مليء 

ة السعادة ألن نا نحتفل  بالحري ة والسعادة. كان األمر بغاية البساطة لكننا كن ا في قم 

 بالعيد معاً !

 الحجر بالّصور

 
 ! المسرح اإلرتجاليسهرة 

 
 قراءة بعد الظهر عند غروب الشمس على السطح 

 
 العالقة المستمرّة مع األهل ! 

 

مع  Ataxie télangiectasie، ال ذي يعاني من إعاقة أتاكسيا، إيلي صفير

 : ببعض الكلماتشقيقيه بيار وفيليب، شاركنا حياته في "أنت أخي" 

"أحب  حياتي في "أنت أخي". أكثر ما أحب  هو المشاركة في العمل على تغيير 

ة، فقد  نظرة المجتمع للشخص المصاب بإعاقة." هذه الرسالة بالنسبة إليلي مهم 

عب ر عن إنزعاجه في كثير من األوقات عند مشاركته في النزهات بسبب نظرة 

إلحترام هو قيمة أساسي ة في العالم ال تي تحكم على المظهر. فبالنسبة إليلي ا

ه في عالقاته مع  الشبيبة الحياة، وهذا اإلحترام العميق هو ذاته ال ذي يظهر 

 والمرافقين، وغيرهم.

فإذا به يعمل كل ما في وسعه لعدم إزعاج اآلخرين و يت كل على ذاته في األمور 

 ال تي باستطاعته معالجتها.

 

إيلي عن ذلك بصراحة : "يسوع، هو ؟ يخبرنا في حياته  ماذا عن اإليمان

الطريق والحق. فهو ثابت في ما يقول. يسمع دائًما صلواتنا ولكننا ال نسمع دائًما 

جوابه." بعد فترة من السكوت، مشيًرا إلى أصابعه الملتف ة، يضيف إيلي : "غالبًا 

 ؟" ما أسأله : لماذا ال تفتح أصابعي ألتمك ن من إستعمال يدي  

 

لحجر، صل ى إيلي بصورة خاص ة من أجل "كل النوايا ال تي أوكلت وخالل فترة ا

، وأطلب من هللا أن يحفظ عائلتي وإخوتي. وأن ترقد نفس والدي بسالم".  إلي 

 ...ومحبًّا قلبًا كبيراً  ، وراء هدوئه وتحف ظه ،ي خفي إيلي

 

 كارول وسامو 

 

 إيلي خالل سهرة غناء وموسيقى



 ...  مع شبيبتنا ليونيل، محجور  
 
 

ل منوصل في  ع آ األو   .Délégation Catholique de Coopération، من قبل الوفد الكاثوليكي للتعاون إلى "أنت أخي" جديد   ذار متطو 
ليلتحق بوحدة أخذ إجازة من عمله لمد ة سنة الفرنسي ة  La Croix ال كروا عادةً بالتواصل في صحيفةيهتم   Lionel Cheylusشيلوس   ليونيل

ض  في "أنت أخي" وافق ليونيل  لتماس الد عمإل ،المشاريعالتواصل و اإلنضمام إلى الفريق المحجور على المالي لمشاريعنا. لكن مع الحجر ال ذي ف ر 
ع محجور. ة متطو  ة ال تي جاء ألجلها. قص   والذهاب لفترة من الزمن أبعد من المهم 

 

 
ة األولى عتبة "بيت الحني ة" . يمكنني أن بكثيرٍّ من السعادة والفضول دخلت للمر 

د وصولي صعقت وكأنني تلق  أن ه أقول  اء  كبيرةً  يت صفعةً لمجر  من جر 

ل سامو،  ة والتضامن. أتذك ر من اليوم األو  ال تي إحساسي بالجو  الكبير من األخو 

ف الطرف اآلخر من الغرفة باللغة العربي ة في تكل مني أتت  وهي سعيدة بالتعر 

 إلي .

 

تي  من الفرح المجبول بحب  الشبيبة، بدافعٍّ  عات إلى في بدءت  مهم  جمع التبر 

عين الفرنسيين. لكن إنتشار وباء كورونا وإعالن التعبئة العامة  جانب المتطو 

فرضت نفسها بما يخص دلة. مع كل األمور ال تي ابشكل سريع كل  المع غي ر

ة الشبيبةو الصح ي الحجر عوصح  مغادرة  إلى نالفرنسيو ن، اضطر  المتطو 

من جميع األشخاص ال ذين ال يعملون  "أنت أخي"لبنان قبل أوانهم و تم  تفريغ 

غم من إعطائي خيار العودة إلى فرنسا،  بصورة مباشرة مع الشبيبة. على الر 

رت البقاء مقتنعًا بأن نفق ال  علي   تطيع المساعدة ولكنسأي د قر  أن أتعل م وأفهم أو 

لم  مع الشبيبة وفريق العمل المحجور معهم. المتعل قة بالعملالكثير من األمور 

 ن ي الذهاب أبعد في إلتزامي ألبدأب مل  حيث ط   يستغرق األمر وقتًا طويالً 

تي ا باإلضافة إلى وتقديم الدعم للمرافقين، هذبمرافقة أحد الشبيبة  مهم 

مرافقة، مساعدة،  ًما أن ني سأعيش مثل هذه التجربة :لم أتخي ل يو األساسي ة.

 يستحق  اإلختبار كما وأنصح جميع اصدقاء "أنت أخي" حقًّا شيء   . إن هخدمة

 هذه التجربة. مثل خوض  عدم الترد د فيب

 

ب  سماعي دائًما ،المذهل بالنسبة ليويبقى  كلمة "شكًرا". وكالجميع أرح 

 .اجي دً  ايعكس شعورً  دائًما برحابة صدر التعبير عن الشكر، فهو

 

  

 ولكن هنا كلمة "شكًرا" تعب ر عن أمور مختلفة، فهي تعني : 

 ،شكًرا ألن ك ذراعي ورجلي  

 شكًرا ألن ك يدي  

 حاجاتيشكًرا إلصغائك لي وتلبيتك 

 شكًرا ألن ك الكتف ال ذي أستطيع أن أستريح عليه

 بدونك ال أستطيع أن أعيششكًرا ألن ه 

.ر بثمن، هي هدي ة بالنسبة لي ألن ها قيل  إن  كلمات الشكر هذه ال ت قدَّ   ت بحب 

 

اليوم أتشارك معكم يومياتي المليئة بالعمل بين وحدة التواصل وجمع األموال 

 ثمانيةوالدعم وبين مرافقة الشبيبة في حياتهم اليومي ة في فترة الحجر. يبقى لي 

 لن تخلو من المفاجآت القادمة أشهر أمضيها في "أنت أخي" وأعتقد أن  أيامي

  ! نتظرنيتي تال   ومن "هدايا الحياة"

  

 شكًرا
 نقول: بصمتال ذين تدعموننا  ملكم جميعًا أنت أصدقاؤنا األعزاء،

 شكًرا لحضوركم المحّب !

 شكًرا لكرمكم !

 انيتكم في العطاء !شكًرا لمجّ 

 لقد غمرتونا !

ين كل متخط   ،بفرحٍّ  د ًماق  ، نستطيع الم ضي  معًا، يًدا بيد

" ست  البيت"مريم، أمنا هذه المرحلة، ومت كلين على  صعوبات

 .ملكة المستحيل

 شكًرا لبقائكم إلى جانبنا !

 العزيز في صلواتكم ! ناشكًرا لحملنا مع لبنان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ل   شكرا  
 
 

 خارجه أو لبنان في لتبرعاتكم

  :www.antaakhi.org اإلنترنت عبر المساهمة

  :AUDBLBBX LL :سويفت رمز عوده بنك
IBAN L.L.: LB93 0056 0000 0000 0016 5208 0001  
IBAN USD: LB86 0056 0000 0000 0016 5208 0030 
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