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 متألّم... اليوم، سأخبركم عن بلد  

 ! مقّدر له أن يحيا إلى األبد ولكن

 

 لبنان!

يعشق  ،سحره أنحاء العالم، يقع تحت جميعمن يقصده من  كل
كل شيء فيه حّيوية شعبه وحّبه للحياة. ويندهش بكرم و ، جماله

 شيء رائع! ، البحر... كلّ جميل، الجبل

صغير  جدًا ناضل  بلد   بالتناقضات. ولكّنه مليء بلد إستثنائيّ 
 ، ثمرة مصالح دولّية على أرضه.عّدة ضّد حروب طوال لسنوات  

ر على سنة ضد التهديدات التي تؤثّ  30بلد ناضل منذ أكثر من 
 الداخلي الهش والذي يسعى للحفاظ عليه رغم كل شيء.توازنه 

السابع اليوم، هذا البلد الذي يبقى إستثنائّيًا، هو من جديد ومنذ 
 .تحت وطأة اإلهتزاز الشديدتشرين األّول،  عشر من

بالعدالة  مناشداً بقة السياسّية، الطيواجه  الشعب يتظاهر، يصرخ،
 تقديمعن ين السياسيّ إحتمال عجز  هلم يعد بمقدور  ...المساواة و 

 حلول لمشاكل الحياة اليومّية.

، ا  معا اداً فس ،ا  وضعًا كارثي، يعيش اليوم بطبيعتههذا البلد الجميل 
:  نمؤمّ  غير األدنى لحياة كريمة جديرة بأي إنسان الحدّ حيث أّن 

ووصل عدد األشخاص الذين يتزايد يومًا عن يوم، البطالة  معّدل
 .تحت خط الفقر إلى مستويات قياسيةيعيشون 

. وهذا مةو ة شبه معدمياه وخدمات عامّ من كهرباء،  التحتّية البنى
 .ثمرة الفساد العام كّله

 األمر هذا .انيسود التناقض في كّل مك لبنان،كما كل شيء في 
 ، بصوت  الساحة عينهافي  ! رائعاً  بالوقت نفسه كّنهلر و يخط

واحد، نرى ونسمع الفقراء واألغنياء يطالبون بحقوقهم لعيش  كريم. 
  ! جتماعيواإل ائفياإلختالف الطمتجاوزين  جميعهم هنا،

! نعم، ألّنه شعب  ايمانه أقوى من كّل  مدهش مدهش، شعب   د  بل
كبير من  : عدد   وفي الوقت نفسه مخيف لكّنه. هذا رائع و المحن

 ، تأثرت"أنت أخي" ومنهاركات والمؤّسسات األشخاص، من الش
 ...يتدهوراإلقتصاد و ، بطيئة، المشاريع الوضع. البلد مجّمدفي 

 

 ؟" أنت أخي"ما هو وضعنا في 

على ذلك . لقد أجبرنا الثورة بشكل  كبير على مواردنا المالّية أّثرت
، مستحيالً  التبرعات يكاد يكون جمع إن و مويلّية، التإلغاء نشاطاتنا 

 ! ينبئ بنهاية شهر صعبة األمر الذي

ملكة  ـست البيت ،وبمريم ثقتنا بالربّ و يماننا إولكن رغم ذلك، 
 ال يتزعزعان. ،المستحيل

كان علينا تأمين :  علينا ًا سلبيا  ر ثأكان له  نعم قطع الطرقات
المصابة بإعاقة، كونهم شبيبتنا إلى جانب  يومي حضور

كان علينا أيضًا أن مساعدة المرافقين. على  يعتمدون بشكل كليّ 
ال  إن هذا التحّدي. كل إحتياجاتهم الحيوّية والطبّية نضمن تأمين

 .مثيل لهيمان كبير... ال إب خضناه ولكن ،مثيل له



 ون يحيط نواالضطراب الذيهذا الغموض ، وبعةفي كل هذه الزّ 
والدهشة،  هليلللت اً ، مكانالةللّص  اً مكان "أنت أخي"بنا، ال تزال 

 .علّية صهيون مكانًا يشبه 

ألّنه ال يمكننا أن نخرج منتصرين من هذه المحن التي نمّر بها، 
ما نفعله  بيسوع الحي وأّمه مريم. كلّ  ،وبشّدة مّتحدينإذا لم نكن 

المخّلص  إلىين نظرنا هي حياتنا اليومّية، نفعله ونحن مّوجف
الشجاعة  ،وبقّوة الروح القدس ،امنهم تمدّ البيت، لنس وأّمه، ستّ 
ألّن ّللّا وحده يعلم للغد  نهتمّ لالستمرار. معهما ال  هاالتي نحتاج

 ؟ القلق إذاً  . فلم  عليه الغدسيكون  وما كيف

بيسوع  ،، واضعين كل ثقتنا وهي ثقة  عمياءبحّصتنانحن نقوم 
صدقائنا األوفياء أصحاب اإلرادة الحاضر والمتجّسد بأالحّي، 

 ."أنت أخي"الطّيبة الحاضرين دومًا لمساعدة 

الدعم،  لجنة: سّيدات  ءشكرًا لكّل فرد  منكم، أصدقاؤنا األعّزا
 ّيةة الفرانسيسكانيّ خو األ، أصدقاؤنا من "خي فرنساأنت أ"فريق 

وستراليا لمتّحدة وأمتطّوعين في الواليات االشرق فرنسا، أصدقاؤنا 
  وطبعًا لبنان... أنتم هدّية مريم لشبيبتنا المصابة بإعاقة.

 
حنانك ورحمتك. نمتثل أمامك في هذا و  على لطفكيا رّب، نشكرك  

لشبيبتنا يؤمن، وكل من هو حاضر ونصّلي لكّل من يحّب،  اليوم،
 المصابة بإعاقة.

وخاصًة من  يسوع، نصّلي من أجل وطننا الغالي لبنان رّبييا  
 شعبه.يمان إدوام  أجل

دائمًا مع كّل  حاضرة شكرًا لك يا مريم، ملكة المستحيل، ألّنك 
بفضل هذا الحّب، فوحّبك العظيم.  ةك الحنونتواحد  مّنا. شكرًا لنظر 
 مًا منتصرين. آمين.ائسنكون د ،المحبوبالطفل يسوع، إبنك 
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