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ة  ح�سرة رئي�س واأع�ساء مجل�س ال�سندوق التعا�سدي الإن�ساني  والُمنَت�سبين الى َجمعيَّ

»الإن�سان للإن�سانية« المحترمين،

ة والُدعاء، بعَد الَتحيَّ

ة، اأن ُنعِرَب َلكم َجميعًا عن  دوِر الَعَدِد الثاني من َمَجلَِّتكم الخا�سّ َيطيُب لنا، بمنا�سبِة �سُ

 اإِن�سان َيحتاُج اإلى الُم�ساَعَدة.
َتقديِرنا َلُكم وِللُجهوِد التي َتبُذلوَنها في �َسبيِل ُم�ساَندِة ُكلِّ

غاِر َفلي  لقد َعلََّمنا الربُّ في الإنجيل اأنَّ »ُكلَّ ما َفعلتم مع اأحد اإخوتي هوؤلِء ال�سِ

َفَعلُتموه«. وبالتالي فاإنَّ َم�سيَرَتنا الإن�سانّية، على ُدروِب الَحياة، َتكَت�ِسُب قيَمَتها ُكلَّما 

ة والَت�ساُمِن الإن�ساني. ت�ساَفَرت الُجهود وَت�سابَكت الأيدي من اأجل َعي�س ال�َسراّكِة الأَخويَّ

اإنَّ الإر�ساَد الَر�سولي الأخير، »الكني�سُة في ال�ّسرِق الأو�َسط«، الذي �َسلَّمنا اإِّياُه قدا�َسة 

البابا بندكتو�س ال�ساِد�س َع�َسر، اأثناَء زيارتِه اإلى ُلبنان في �َسهِر اأيلوَل الما�سي، 

ُرنا ِبما َجاء في اأعماِل الُر�ُسل َحيُث ُتعَرُف َوحَدُة الُموؤِمنين الذيَن »ُيواِظبوَن على  ُيذكِّ

َلوات«. وُي�سيُف َقدا�َسُة البابا في  ة، وَك�سِر الُخبِز وال�سَ َتعليِم الُر�ُسِل والُم�ساَرَكة الأَخويَّ

ة، الإفخار�ستيا  عِمَدة الأرَبَعة )اإعلُن َكِلَمة اهلل، خدَمُة الَمَحبَّ
َ
الإر�ساد: على هذه الأ

ة والَجماِعّية( قاَمت ال�ّسِرَكة وال�ّسهاَدة – )عدد 5(. لة الَفرديَّ والأ�سرار، وال�سَ
 

النائب البطريركي العام على منطقة جونيه
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ِة اهلِل للَب�َسريَّة. َم الَكني�َسة ُم�ساَهَمَتها في َحياِة الُمجَتَمِع ِلَتكوَن اإنِعكا�سَا ِلَمَحبَّ ة، ُتَقدِّ ة، وخدَمِة الَمَحبَّ َفِمن ِخلِل �َسهاَدِة الَمَحبَّ

َدَقة، َح�سَبما جاَء في ِر�ساَلة مار َيعقوب: »ماذا  عماِل الَخيِر والرحمِة وال�سَ
َ
ل ُبّد َلنا، ونحُن في قلِب �َسَنِة الإيمان، من َترَجَمِة َم�سيرَة اإيماِننا عبَر الأعماِل: اأ

ها قوُت َيوِمها، وقال َلُهما اأَحُدُكم:  ُه؟ فاإن كاَن فيُكم اأٌخ ُعرياٌن اأو اأخُت َينُق�سُ َينَفُع، يا اإخَوتي، اأن َيقوَل اأحٌد اأّنُه ُيوؤِمن، اإن لم َيعَمل؟ اأِبِو�سِع الإيماِن اأن ُيَخلِّ�سَ

عمال كاَن َميتًا في حدِّ ذاِته« 
َ
قَتِرن بالأ »اإذَهبا ِب�سلم فا�سَتدِفئا وا�سَبعا« ولم ُتعطوُهما ما يحتاُج اإَليِه الَج�َسد، فماذا َينَفُع َقوُلُكم ؟ وكذلَك الإيماُن، فاإن لم ِيَ

)يع 2 : 14-17(.

ُكم الَدوؤوب اإلى ِخدَمِة الإن�سان، ُكلِّ اإن�سان.  اأن َيفي�َس َعليُكم واِفَر الِنَعِم والَبَركات ِلَت�سَهدوا لُه في �َسعِيِ
َ
ُل اهلل

َ
نا َن�ساأ اإنَّ

عن كر�سينا في اأدما

بتاريخ 19 اآذار 2013، عيد مار يو�سف
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ال�سندوق التعا�سدي الن�ساني ل يبغي الربح بل يبغي الخير والمحبة والخدمة.

هكذا وبعد م�سيرة دامت اأربع �سنوات، اأّكد ال�سندوق باأنه جامع  الكّل وحا�سن الأفراد 

والجماعات في اإطار العدالة والم�ساواة. فبالرغم من تنّوع اأفراده وتعّددهم، فهم 

اأ�سبحوا مجموعة مت�سامنة، متعاونة ومت�ساوية بالحقوق والواجبات، من خلل تقديم 

اأف�سل الخدمات الطبية وال�ست�سفائية الى كل الأع�ساء لأن ذلك هو حق جوهري من 

حقوق الن�سان.

لقد عمل ال�سندوق التعا�سدي الن�ساني جاهدًا على تحقيق هدف التعا�سد في لبنان، 

بتنمية الإن�سان و�سهره في مجتمعه وم�ساعدته على عي�س مواطنّية فاعلة وديمقراطية، 

ُم�ستهديًا بتعاليم الكني�سة التي يعمل معها ولها وي�ستنير بتوجيهاتها، جاهدًا في تاأدية 

ر�سالة المحبة وخدمة القريب باأمانة، عمًل بقول ال�سيد الم�سيح في »مثل ال�سامري« : 

»ام�ِس، وافعل اأنت اأي�ضًا كما فعل« )لوقا 10 : 37(.

ولأّن الحركة التعا�سدية بتو�ّسع تقدماتها وتنّوع خدماتها ت�سّكل الو�سيلة الف�سلى للحد 

من الكلفة ال�ست�سفائية والطبّية، وتدعم العائلت على النمو، والت�سّبث بالعي�س بعّزة 

وكرامة، �ساعف ال�سندوق التعا�سدي الن�ساني الجهود في هذا ال�سبيل، بتدريب 

مندوبين مقيمين في المناطق اللبنانية المختلفة لي�سّكلوا �سبكة اإت�سال بين المنت�سبين 

والراغبين في النت�ساب من جهة، ومكتب ال�سندوق الرئي�سي من جهة اأخرى، وبذلك 
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يتحقق هدفان اأ�سا�سيان : الأّول هو م�ساعدة الإدارة على ن�سر الفكر التعا�سدي 

والتعريف ببرامج ال�سندوق، تقديماته وخدماته، والثاني هو توفير م�سّقة التنقل على 

المنت�سبين والراغبين بالنت�ساب الى ال�سندوق.

كما عمل ال�سندوق على تقديم اأف�سل ال�سروط الطبية وال�ست�سفائية بالرغم من زيادة 

الفاتورة ال�ست�سفائية التي فر�ستها الم�ست�سفيات وارتفاع تعرفة التاأمين ال�سحي في 

لبنان.

كما عمل ال�سندوق اي�سًا على مكننة الأر�سيف وتنظيم المعلومات ال�سخ�سية والملفات 

الطبية لكل منت�سب، وتطوير البرامج المعلوماتية لتتنا�سب مع م�ستلزمات الدارة 

الب�سرية، ونظّم دورات تدريبية للموظفين والمندوبين حول اأمور اإدارية وعملية وتّم 

اإحياء لقاءات الأعياد لعائلة ال�سندوق من اإداريين وعاملين واأ�سدقاء.

كما �سارك ال�سندوق في كل ن�ساطات اإتحاد �سناديق التعا�سد ال�سحّية في لبنان، وفي 

الكثير من الموؤتمرات والندوات المحّلّية حول الفكر التعا�سدي واأهمّيته في المجتمع، 

وحول ال�سّحة والتعا�سد ال�سحي والعمل الجتماعي.
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اأوّد في النهاية اأن اأ�سكر كل من �ساهم في تقّدم ال�ضندوق 

التعا�ضدي الإن�ضاني، واأتوّجه ب�سكر خا�س ل�سيادة المطران انطوان 

نبيل العنداري ال�سامي الحترام، لعنايته و�سهره المتوا�سلين على دفع 

م�سيرة الخدمة الجتماعية قدمًا، ولح�سوره الدائم معنا وبت�سجيعه 

لنا على متابعة العمل التعا�سدي بعدالة وم�ساواة و�سفافية.

كما اأ�سكر الخوري رفيق الور�سا رئي�س دير مار �سومط العقيبة الذي 

اآمن بر�سالتنا من خلل توجيهه الدائم والهادف الى تطوير خدمات 

ال�سندوق. و�سكر اأوجهه باإ�سم رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة للمديرية 

العامة للتعاونيات ولتحاد �سناديق التعا�سد واإلى كافة الم�ست�سفيات 

والمختبرات التي �ساركتنا اأهدافنا في ر�سالتنا الإن�سانية واأوّد اأن 

اأ�سكر كل من �سركتي Allianz Re و Next care على جهودهم 

و�سهرهم في اإنجاح عملنا.

اأخيرًا ل بد من اأن اأ�سكر اهلل على جميع زملئي في مجل�س الدارة 

والملزمين ولجنة المراقبة بال�سافة للمندوبين والموظفين على 

جهودهم وتعاونهم الم�ستمر لنم�سي قدمًا في النجاح وال�ستمرارية. 

واإلى جميع الأع�ساء المنت�سبين، نجدد العهود معهم ونلتزم بتطوير 

تقديمات وم�ساعدات ال�سندوق التي تتجاوب مع حاجاتهم وتلم�س 

تطلعاتهم، فالإنت�ساب الى ال�سندوق التعا�سدي الن�ساني هو عمل 

خدمة ومحبة من اأجل الخير العام.
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ي�سعدني اأن اأ�سارك في الن�ساط الذي يقوم به ال�سندوق التعا�سدي الن�ساني، واأنتم 

ت�سكلون ع�سوًا فاعًل في اتحاد �سناديق التعا�سد ال�سحّية في لبنان، الذي ي�سّم حوالي 

64 �سندوقًا عامًل يقدمون خدماتهم ال�سحية لأكثر من مايتان وع�سرون األف مواطن، 

وقد بلغت قيمة الفواتير ال�ست�سفائية ال�سنوية العائدة لهم حوالي 110 مليار ل.ل.

وهذه ال�سناديق التي بداأ تاأ�سي�سها تباعًا منذ العام 1991 وما زالت حتى اليوم ت�سّكل 

�سبكة اأمان �سحّية، منت�سرة في جميع اأرجاء الوطن، تعمل بتوجه اجتماعي ل يتوخى 

الربح، هدفه حماية و�سمان الأ�سرة من مخاطر المر�س وكلفة ال�ست�سفاء المت�ساعدة 

خ�سو�سًا في اأوقات ال�سعوبات القت�سادية التي نمّر بها حيث يجد رب العائلة او 

المواطن نف�سه وحيدًا في مواجهة فواتير ال�ست�سفاء المرتفعة، ولهذا اأطلقنا اليوم 

الوطني للتعا�سد ال�سحي، حيث دعونا المواطنين للنت�ساب ل�سناديق التعا�سد 

ال�سحية، مقابل ا�ستراكات مدرو�سة كي يحمي نف�سه وعائلته وي�سمن الحماية والأمان، 

ثقافة التعا�سد والتكافل اذ ما ل يمكن للمنت�سب مواجهته منفردًا ت�ستطيعه الجماعة 

ب�سهولة.

اإن طموحنا كحركة تعا�سدية في لبنان، هو اأن يكون لدينا نظام ورعاية �سحّية، ي�سمل 

بتقديماته جميع اللبنانيين واأن تكون �سناديق التعا�سد �سامنًا مكّمًل لهذا النظام، 

و�سريك اأ�سا�سي في تحّمل ق�سم من تمويل الفاتورة ال�ست�سفائية الوطنية كما هو مطّبق 

في كثير من البلدان التي �سبقتنا باإحترام حقوق الن�سان.

كلمة رئيس اّتحاد صناديق 
غّسان ضوالتعاضد في لبنان
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اإن طموحنا اأن ن�ستحق ثقة المنت�سبين عبر قيامنا بدورنا الم�سوؤول بكل جدية واإخل�س، 

كي ن�ساهم في تعميم المان الجتماعي في مجال التقديمات ال�سحية وكلنا يدرك اأن 

مجتمعنا �سليمًا �سحّيًا هو مجتمع قادر على تحقيق ال�ستقرار والنمو والزدهار.

ول بّد من الإ�سارة اأنه في اإطار �سعينا الدائم للطلع على تجارب الدول الأخرى، فاإن 

التحاد في لبنان هو ع�سو منت�سب الى المنظمة الدولية للتعا�سد التي مركزها بروك�سل، 

والتي ت�سّم 64 دولة تعتمد التعا�سد الى جانب ال�سمان الجتماعي، وكذلك فاإن التحاد 

في لبنان قد وّقع بروتوكول تعاون مع اتحاد التعا�سديات الفرن�سية، الذي ي�سّم حوالي 

50 مليون فرن�سي وهو الذي قّدم لتحادنا تمويل مركزين لل�سمع والب�سر في الحازمية 

والنبطية، يقدمان الخدمات الطبية مجانًا لجميع المنت�سبين ل�سناديق التعا�سد وكذلك 

نتبادل الخبرة لتطوير تقديمات �سناديقنا في مجالت الدارة و�سمان وقف العجز.

واإننا واثقون كحركة تعا�سدية بقدرة �سناديقنا على ح�سن ا�ستعمال الفائ�س المتراكم 

لنتيجة اعمالنا واإعادة توزيعه على المنت�سبين بزيادة الخدمات وخف�سًا لتطبيع 

ال�ستثناءات وت�سجيع الولدات ورفع �سقف معدلت العمار وتغطية الحالت المزمنة.

اإننا مقتنعون كحركة تعا�سدية اأن دورنا في خدمة مجتمعنا، �سيجعل حا�سرنا اأقّل ق�ساوة 

واأكثر ي�سرًا.

ومعًا نحو م�ستقبل اأف�سل.
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اإّن الإن�سان بمعزل عن اأي اعتبار ديني اأو لهوتي، هو كائن اإجتماعي ين�سج بطبيعته 

علقات اإجتماعية مع الآخر ويقف اإلى جانبه. فل يمكن للإن�سان اأن ُيحّقق ذاته 

الإن�سانية وهو عائ�س في جزيرته، دون مخالطة من حوله والإ�ستعانة بع�سدهم. فهو 

بحاجة اإلى الآخر ليحقق هوّيته وبالتالي اأن يعي�س الإ�ستقرار وال�سعادة. فكيف اإذا نظرنا 

اإلى الإن�سان من زاوية اأنتروبولوجية م�ستندة اإلى الكتاب المقّد�س؟

ففي �سفر التكوين خلق اهلل الإن�سان على �سورته ومثاله وهو مدعو اأن يعي�س ال�سركة مع 

الآخر واأن ي�ساعده ويع�سده ويت�سامن معه.

في البدء خلق اهلل ال�سماوات والأر�س... وراأى اهلل ذلك اّنه ح�سن ... و�سّلط اهلل 

الإن�سان على كّل الكون وموارده والكائنات الحّية وقد جعل كل �سيء في الأر�س بمتناول 

الإن�سان المخلوق على �سورته. طلب اإليه اأن يم�سي في الجّنة ولكن دون اأن ياأكل من 

�سجرة الخير وال�سّر. �سّلطه على الأ�سماك والطيور والمياه...

غير اأّن هذه ال�سلطة ل يجوز اأن تكون مطلقة من دون �سوابط اأخلقية مو�سوعّية. 

فم�سوؤولية الإن�سان على الكون هي بمثابة اأمانة وا�ستراك ب�سلطة اهلل عليها. فخيرات 

الأر�س هي معّدة للجميع والنا�س مدعوون اأن ي�ستفيدوا منها ل�ستمرارية عي�سهم 

وبقائهم في قيد الحياة.

ومبداأ خيرات الأر�س معّدة للجميع يحمل في م�سمونه الفكرة اللهوتية الإجتماعية: 

التعا�سد والت�سامن.

الخوري رفيق الورشاالتعاضد والتضامن
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فمبداأ العدالة الجتماعية وتوزيع خيرات الأر�س اإلى الجميع كان اأ�سا�سًا في تعليم الملوك والأنبياء في العهد القديم. وقد تكللت في العهد الجديد بتعاليم 

ال�سيد الم�سيح  بدعوته ال�ساملة لعي�س المحبة المجانية ال�ساملة التي تتج�ّسد بعمل التعا�سد والت�سامن مع الآخر بتنظيم خدمة المحّبة.

فاإذا تاأّملنا بحياة ي�سوع لنتعّرف اإلى خلقيته، نرانا اأمام اإله اإن�سان تعا�سد مع الإن�سان وت�سامن مع الجائع والمري�س ووقف اإلى جانب المهّم�س والمرذول.

فحياته الر�سولية كانت مليئة بال�سفاءات والمعجزات التي تنّم بمجملها عن تعزيز كرامة الإن�سان و�سيانتها.

�سفى الأبر�س فاأعاد اإليه اعتباره وهويته بين النا�س بعد اأن كان منبوذًا ومرذوًل. و�سع يديه على عيني اأعمى اأريحا وجعله ي�ستعيد الب�سر والب�سيرة. اأقام 

المخّلع الذي اأم�سى حياته م�سّمرًا على الفرا�س فغفر خطيئته وجعله يحمل فرا�سه ويم�سي...

�سّد جوع الجموع الذين اأتوه في كفرناحوم عبر خم�سة اأرغفة  و�سمكتين... كل هذه الآيات وال�سفاءات والأعاجيب كان من خللها يبني الملكوت ويت�سامن 

مع الب�سرية المتاألمة. اإّنه هو ذاته ال�سامري ال�سالح الذي انحنى على من وقع بين اأيدي الل�سو�س ف�سّمد جراحه وتابعه واأرجع اإليه الحياة الكريمة.

واإذا ما تاأّملنا بحياة الجماعة الأولى في اأعمال الر�سل تراها كيف ج�ّسدت المحبة، وعا�ست بعد الت�سامن. فكانت تواظب على ك�سر الخبز وال�سلة وت�سع 

كّل الخيرات في متناول الجميع. هذا ما تفعله حاليًا جماعة الفوكولري التي اأ�ّس�ستها كيارا لوبيك ووّجهتها لأن تقتدي بنموذج حياة الجماعة الأولى، اأي 

ال�سركة والت�سامن.

فمن اأراد اأن يكون م�سيحيًا حقيقّيًا وتلميذًا بكّل ما تحمل هذه الكلمة من اأبعاد، عليه اأن يدفن التقوقع والأنانّية والبخل لُيقا�سم خيراته مع من هم بحاجة.

واإنجيل الدينونة الُعظمى في متى 1/25-40 هو �ُسرعة حياة المحّبة اأي الت�سامن والتعا�سد مع الم�سيح الذي تماهى مع هوؤلء الجائعين والعطا�س 

والمحبو�سين والُعريانين والغرباء.

وهذا الّنمط من الحياة، ن�سعى اأن نعي�سه في جمعّية »الإن�سان للإن�سانّية« لنحّقق هوّية دعوتنا األ وهي الإلتفات اإلى الآخر والت�سامن مع اآلمه وجروحاته 

والإ�سغاء اإلى م�ساكله فيتخّطى اأزماته...

بكلمة واحدة، الت�سامن ل يقت�سر على �سعور عاطفّي، ل يتخّطى ال�سفقة، بل هو عمل متج�ّسد ينحني على وقائع حياة الإن�سان اليومية المجبولة بالألم 

والمر�س والعوز.

وبهذا الّنهج في الحياة الم�سيحّية، ن�ساعد من َي�سكون من مر�س اأو األم اأو عوز اأن يحملوا اآلمهم ويجعلوا منها �سبيًل لتقدي�سهم فُي�سركونها باآلم الفادي 

ويعي�سونها بفرٍح و�سلم.

اأعطنا ربِّ روحك القّدو�س، ليبعث في قلوبنا، المحّبة المتج�ّسدة، التي تفتح ذراعيها لذوي الحاجات المختلفة، وانزع مّنا كّل اأ�سكال الأنانّية، والتعّلق 

بخيرات الأر�س الغابرة، فنملأ قلوبنا من ح�سورك الإلهي. َلَك المجُد اإلى الأبد. اآمين.
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»اهلل يحب المعطي الفرحان«

اأعطانا اهلل الحياة، ففي البدء كان الفراغ، ومن ثم وبمحبة متناهية اأعطى الأر�س 

وال�سماء وخلق الن�سان على �سورته ومثاله و�سّلطه على كافة مخلوقات الأر�س لكي 

وبدوره الن�سان يعطي من اهتمامه وعطفه و�سهره على ما وهبه اياه اهلل.

وتوالت اليام والع�سور وتطور الن�سان واأخذ بدوره ي�ساعد اهلل في عملية العطاء، 

فاأعطى الحياة لذريته وظهر منها الملوك والأنبياء والمب�سرين وكانت ر�سالتهم 

ودعوتهم الأ�سا�سية اإعلن عطية اهلل المجانية للب�سرية جمعاء: اهلل اأحب الن�سان 

واأعطاه من روحه واأو�ساه بالمحبة.

وهنا ن�ساأل، هل حافظ الن�سان على عطية اهلل، وهل قام ويقوم بدوره كما اأو�ساه الرب؟

ننظر في مجتمعاتنا اليوم فنرى الن�سان يهتم بكل �سيء: في رفاهيته وعمله واأموره 

الخا�سة وعائلته وحزبه و�سيا�سته ال�سيقة وبكيفية تح�سيل المال الى درجة العبادة »ل 

تعبدوا رّبين« ؛ متنا�سيًا و�سّية اهلل له. وبالرغم من اهتمامه المفرط بحاجياته نجده 

يعي�س في قلق دائم وحيرة ويتخّبط في اأمواج هذا العالم المنقاد الى العلمنة والبعد عن 

الدين والممار�سات الروحية، ويفّت�س عن ملجاأ يريحه من عناء الم�سيرة ال�سعبة التي 

واإن قادته فلي�س اإّل الى تعب جديد وقلق اأكبر وخوف اأعظم.

هذا كله لأن اإن�ساننا اليوم لم يعد لديه المفهوم ال�سحيح لنعمة العطاء التي ُوهبت له 

من اهلل.

الخوري ناجي خيراهللالعطاء

14
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فالعطاء اأوًل هو مجاني، فل تنتظر اأيها الن�سان ال�سكر على ما قدمته 

لأخيك ومثالك هو الرب ي�سوع الذي اأعطى دون ح�ساب وبمجانية حين �سفى 

الأبر�س والمراأة النازفة والمخّلع والأعمى طالبًا اإليهم جميعًا اأن يعودوا عن 

م�سيرتهم ول يعودوا الى الخطيئة بل اأن يحافظوا على هبة اليمان والممار�سة 

ال�سحيحة.

والعطاء يجب اأن يكون بفرح، وهذا اختبار عا�سه الكثيرون منا، فكل لذة هي 

عابرة وكل قوة زائلة وكل �سفة غير ثابتة، وكل �سلطة غير دائمة، اإنما الذي يبقى 

هو عطاوؤك الخفي وح�سورك تجاه اأخيك الن�سان المحتاج، وكم �سيكون فرحك 

عظيمًا حين ترى ابت�سامة وجهه وطرب روحه لأّنك حا�سر اأمامه ومعه تبل�سم 

جراحه وتقوي عزيمته وتب�ّسره باأن غده نعيم دائم في اأح�سان اأبيه ال�سماوي.

واأخيرًا العطاء يجب اأن يكون خفّيًا، وهذا ما يوّلد لديك ال�سكينة وال�ستقرار 

بعد العا�سفة الهوجاء في �سو�ساء هذا العالم، فاأنت تعطي لأّنك تحب وتعطي 

لأّنك تهتّم، ولأّنك حا�سر في هذا الكون، ول هدف لك ول هم �سوى مر�ساة من 

اأو�ساك بالعطاء الحقيقي :

»ل تدع �سمالك تعلم ما اأعطت يمينك«.

واأختتم بالقول اإن كلمة عطاء تتلّخ�س في ثلث �سفات:

ع = عمل دوؤوب في كرم الرب.

ط = طريق القدا�سة الخفي الى الملكوت.

اأ = التزام بتعاليم اهلل.
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بعنوان  للأولد  بحفل  الجمعية  قامت  بربارة  القدي�ضة  عيد  بمنا�سبة 

وتوزيع  للأولد  م�سرحية  الحفل  ت�سّمن   »Halloween With Barbara«
هدايا على الجميع.

الكرمليين  للآباء  اليا�س  مار  دير  في  الجمعية  اأع�ساء  لكل  ترفيهي  روحي  نهار 

المعي�سرة، بم�ساركة الخوري ناجي خيراهلل وذلك في 27 �سباط 2011.

عيد
القديسة بربارة

رياضة روحّية

16

نشاطات جمعية اإلنسان لإلنسانّية
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باإلتزامك ببرنامج  فاإّنك تبني بيتًا وت�ضاعد في اإنجاح 

التما�ضك فيه. يمكنك بـقيمة 10$ فقط دعم هذا الم�ضروع 

والم�ضاهمة في المحافظة على مكانته وعتبته.

هذا الربنامج �سهري، والتربع من خلل بنك بييلو�س، رقم احل�ساب: 002 3063437 320 

دير مار �ضوميط - العقيبة

جونيه، �ضربا - بناية توين تاورز - الطابق الثاين

هاتف: 09/645230 - فاك�س: 09/645231

خليوي: 03/724357 - 03/892401
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الإن�ضاني«  التعا�ضدي  »ال�ضندوق  بم�ساركة  للإن�ضانية«  »الإن�ضان  جمعية  اإحتفلت 

ب�سهرتهما ال�سنوية وذلك في 22 تموز 2011 في مطعم كازينو اآ�ساف غزير، برعاية وح�سور 

جونيه،  منطقة  على  العام  البطريركي  النائب  العنداري،  نبيل  اأنطوان  المطران  �سيادة 

ال�سامي الإحترام. تخلّل الحفل تكريم الخوري رفيق الور�سا والخوري ناجي خيراهلل.

العشاء السنوي

18
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روحي �سارك فيه معظم الأع�ساء وذلك في   Weekend قامت الجمعية بتنظيم 

دينية،  موا�سيع  الّلقاء،  ت�سّمن  جعيتا.  المخّل�س  دير  في   ،2011 الأول  ت�سرين   30-29

جبلي  ن�سال  الخوري  بم�ساركة  الإلهية،  الذبيحة  اإلى  بالإ�سافة  وترفيهية  اإجتماعية 

والخوري �سوميط عون .

من �سمن ن�ساطاتها، قامت الجمعية ب�سمان م�سرحية الأب فادي 

تابت »�ضرخة عّز« وذلك في 12 �سباط 2012.

Weekend

مسرحية
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في  ترفيهي  نهار  بتنظيم  الجمعية  قامت  الترفيهية،  الن�ساطات  �سمن  ومن 

مجّمع »La Reserve« اأفقا وذلك نهار الأحد الواقع في 29 تموز 2012.

محا�سرات  �سل�سلة  من  بحلقة  الجمعية  �ساركت 

»ُب�ضرى الراعي« في بكركي كما قامت بتقديم درع 

ب�سارة  مار  الكاردينال  البطريريك  لغبطة  تقديري 

بطر�س الراعي.

نهار ترفيهي

ُبشرى الراعي
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على  العمل  للإن�ضانية«،  »الإن�ضان  جمعية  اأهداف  اأولى  من 

قامت  لذلك  والمعوزين.  للمحتاجين  والم�سكن  الماأكل  تاأمين 

الدهان  على  العمل  حيث  من  عدة  منازل  بترميم  الجمعية 

والبلط والأبواب بالإ�سافة اإلى تاأمين الفر�س المنزلي والأدوات 

الكهربائية.

ترميم منازل
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برنامج من  بحلقة  الجمعية  �ساركت  الإعلمي  ال�سعيد   على 

 Face & Faith على TV Charity بتاريخ 5 �سباط 2013.

»الإن�ضان  جمعية  تقوم  المجيد  الميلد  عيد  بمنا�سبة 

على  الغذائية  والح�س�س  الهدايا  بتوزيع  �سنويًا  للإن�ضانية« 

العيد،كما  فرحة  لم�ساركتهم  بم�ساعدتها  تقوم  التي  العائلت 

قامت الجمعية بتاريخ 23 كانون الأول 2012 بزيارة مركز �سانتا 

ماريا - حالت للعجزة لتوزيع الهدايا  واإ�سفاء بهجة العيد.

عيد الميالد

Face & Faith
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الأن�سولين مما  اإفراز هرمون  للبنكريا�س في  اأو جزئي  �سببه ف�سل كّلي  داء  ال�سكري 

والـذي  الطبيعي  الم�ستوى  مـن  اأكثر  الج�سم  فـي  ال�سكر  م�ستوى  ارتفاع  الى  يوؤدي 

في  الأن�سولين  هرمون  اأهمّية  وتكُمُن  دم،  مللتر  مليغرام/100   120–80 بين  يتراوح 

قدرته على تحويل ال�سكر الزائد في الج�سم اإلى مركب )جاليكوجيني( يتم تخزينه 

في الكبد والع�سالت لآ�ستخدامه عند الحاجة.

السكري نوعان
1- ال�سكري )IDDM( المرتبط بالأن�سلوين، وتكون ن�سبة الإ�سابة به قليلة )%10 

تقريباً( وغالباً ما يحدث في �سن الطفولة وال�سباب تحت ال 25�سنة ويكون البنكريا�س 

عاجزاً تماماً عن اإفراز الأن�سولين.

فوق  البالغين  عادة  وي�سيب  بالأن�سولين،  مرتبط  الغير   )NIDDM( ال�سكري   -2

حوالي%90،  النوع  بهذا  الإ�سابة  وتبلغ  ال�ستثناءات،  بع�س  وجود  مع  الأربعين  �سن 

اأو  النوع عن خلل في مفعول  وينتج هذا  الوزن،  زيادة  الم�سابين من  ويعاني معظم 

اإنتاج الأن�سولين.

أعراض داء السكري
عند  يالحظ  حيث   ، تت�سابه  لهما  المر�سّية  الأعرا�س  فاإن  ال�سكري،  نوعي  كان  اأّياً 

24

اشرافتعريف داء السكري
دكتور اسعد غانم
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الم�سابين، �سعوراً بالنحطاط التام، التعب والوهن الج�سدّي مع كثرة التبّول والعط�س وعدم قدرة الأطفال والم�سنين على التحّكم بالبول، ويرافق 

ذلك في بع�س الحالت غبا�س في الروؤية وتذبذب م�ستوى الإب�سار، كما يحدث خدران وتنميل في الأطراف وتزايد ال�سابة باللتهابات الفطرّية مع 

بطء اندمال الجروح والخدو�س و�سوًل الى خطر الغرغرينه الخ...

األسباب أو العوامل المؤّدية الى ظهور هذا الداء
1-  عوامل وراثّية وعائلّية ؛ فاإذا كان اأحد الوالدين م�ساباً بال�سكرّي فاإن اإحتمال اإ�سابة الولد في منت�سف عمره تقارب10%، بينما اإذا كان كال الوالدين 

م�سابين، فاإنَّ احتمال الإ�سابة ترتفع اإلى20% وقد ت�سل اإلى30% مع تقّدمه بالعمر.

2-  ال�سمنة وقّلة الن�ساط الج�سماني ؛ فالإفراط في تناول الطعام وبالأخ�ّس ال�سكرّيات وقّلة الن�ساط البدني يوؤّديان اإلى زيادة الوزن وبالتالي تزداد 

احتمالّية الإ�سابة بال�سكري.

3- اإ�سابة الج�سم ببع�س اأمرا�س الغدد ال�سماء كالإن�سمام الدرقّي وزيادة هرمون الكورتيزون، وكذلك اعتالل الكبد والبنكريا�س المزمنين.

4- تناول بع�س الأدوية مثل مرّكبات الكورتيزون )حبوب، دهون، بّخاخ.... الخ(، والحام�س النيكوتيني وبع�س مدّرات البول وحبوب منع الحمل ...

5- تعاطي الكحول التي توؤدي اإلى تلف البنكريا�س وعجزه عن القيام بوظائفه الحيوّية الهاّمة.

6- عوامل نف�سّية كالتعّر�س للم�سائب والمحن ال�سديدة، اأو تاأثر الج�سم بالتهابات حاّدة ب�سبب اإ�سابات خطيرة اأو عملّيات جراحّية.

7-  الحمل، وُيعرف ب�سكري الحمل، يكون موؤّقتاًلكن يجب مراقبة الحامل باإهتمام اإذ اأن هبوط م�ستوى ال�سّكر في الدم عند الحامل يعّر�س الجنين 

للوفاة اأو اإلى اإ�سابة في دماغه، اأما ارتفاعه فيعّر�س الجنين اإلى الإ�سابة بت�سّوهات مختلفة وقد يوؤدي اإلى الإجها�س.

مضاعفات داء السكري
تكمن خطورة داء ال�سكري في م�ساعفاته الكثيرة ال�سامتة التي تدّمر اأجهزة الج�سم المختلفة وتجعلها بحالة عجز و�سلل، وقد وجد اإن ن�سبة عالية 

قد ت�سل اإلى50% من مر�سى ال�سكري )النوع الثاني( ل ي�سكون بداية من اأّية اأعرا�س مر�سّية مّما يوؤّخر كثيراً في ت�سخي�س حالتهم المر�سّية ويكون 

خاللها المر�س قد ا�ستفحل في الج�سم واأّدى اإلى م�ساعفات خطيرة للغاية.
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من أهّم هذه المضاعفات الناتجة عن داء السكري
1- نق�س مناعة الج�سم �سّد الأمرا�س الجرثومّية بحيث ي�سبح فري�سة �سهلة للجراثيم التي ل تجد مقاومة.

2- انت�سار الفطرّيات على الجلد والأظافر مع بطء �سديد في اإلتئام الجروح والقروح. 

3- اعتالل اأع�ساب الأطراف العلوّية وال�سفلّية مّما ي�سّبب اآلماً حاّدة وخدران وتنميل في اليدين والرجلين وقد يف�سي ذلك اإلى فقدان الإح�سا�س.

4-  قد ي�ساب مر�سى ال�سكري باعتالل الكلى والذي يوؤدي اإلى حدوث ق�سور كلوّي تام، واأنجح طريقة للت�سخي�س المبكر، هي قيا�س كمّية البروتين 

في البول ب�سكل دورّي. 

ال�ساد)الماء  العين بمر�س  ت�ساب  كّلي، كما قد  اأو  ب�سكٍل جزئّي  الب�سر  اإلى فقدان  يوؤدي  العين وقد  �سبكة  على  داهماً  ي�سّكل خطراً  ال�سكري  5-  داء 

الأبي�س(.

6-  من م�ساعفات مر�س ال�سكري اأي�ساًالذبحة ال�سدرية الناتجة عن ت�سّلب �سرايين القلب قد تكون غير موؤلمة، والجلطة الدماغّية وبرودة الأطراف 

والغرغرينا، واأما ما يفاقم الو�سع �سوءاً، عامل التدخين وزيادة الوزن والكولي�سترول، ناهيك عن ارتفاع �سغط الدم.

7-  اإن اختالل ن�سبة ال�سّكر في الدم، �سواء بالهبوط ال�سديد اأو الرتفاع الحاّد يت�سّبب بحالت غيبوبة، وُتعَرف بغيبوبة ال�سكري والتي قد ت�سّكل خطراً 

حقيقياً على حياة الم�ساب.

العالج
داء ال�سكري، مر�س مزمن، ل يوجد عالجاً ناجعاً له بل ناجحاً في اأغلب الأحيان، اإذ ان هناك و�سائل عديدة فّعالة،واأدوية حديثة متقّدمة، لل�سيطرة 

عليه والحّد من م�ساعفاته ومن اأهّمها:

اإتقان  ال�سكري  مري�س  على  كذلك  واهتمام،  بدّقة  الطبيب  قبل  من  له  المعطاة  الإر�سادات  كافة  تطبيق  وتقّبله  مر�سه،  طبيعة  الم�ساب  1-  تفّهم 

ا�ستخدام اأجهزة فح�س ال�سكري.

2-  الحمية الغذائّية بحيث يتّم العتدال في تناول المواد الكربوهيدراتّية كال�سّكر والأرّز والبطاطا والخبز، والعتدال في تناول الدهون والإكثار 

من تناول الأطعمة الغنّية بالألياف كالخ�سروات والفواكه مع النتباه لكمّية ال�سكر الموجودة فيها، كذلك ينبغي ا�ستخدام المحلّيات ال�سناعّية 

المرّكبة في تحلية ال�ساي والقهوة والع�سير مثاًل.
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3-  اللتزام بكمّية ال�سعرات الحرارّية المو�سى بها من قبل الطبيب المعالج، مع مراعاة اأن يكون الغذاء في نف�س الوقت متوازناً ومتنوعاً بحيث يحتوي 

على الن�سوّيات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن وبِن�َسب دقيقة ومح�سوبة.

4- ممار�سة الريا�سة يومياً، اإذ تعمل التمارين الريا�سّية على ا�ستهالك جزاأً كبيراً من �سكر الدم وتخفي�س ن�سبة الدهون في الج�سم.

5- العالج بالأدوية 

يوجد نوعين من العالج، الأّول يوؤخذ عن طريق الفم ب�سكل حبوب ويعمل على تحفيز البنكريا�س لإفراز الأن�سولين، تعطى هذه الحبوب للم�سابين 

بمر�س ال�سكري من النوع الثاني )�سكري الغير مرتبط بالن�سولين(، والى البع�س من الم�سابين بالنوع الأول )�سكري المرتبط بالأن�سولين(، وقد 

وجد اأّن هذه الحبوب تفقد فعالّيتها بمرور الوقت، وعندئذ فاإنه يجب التحول لالأن�سولين. اأّما النوع الثاني، فهي حقن الأن�سولين تحت الجلد والتي 

ت�سل �سريعاً الىمجرى الدم وتقوم بخف�س ن�سبة ال�سّكر باأكثر فعالّية، وهذا النوع من العالج يعطى الى الم�سابين بالنوع الأول.

خاتمة
والمتابعة  العالج  ديمومةفي  اإلى  يحتاج  المري�س  اأّن  هذا  ومعنى  الحياة  طوال  معه  وي�ستمّر  الفرد  ي�سيب  مزمن  �سامت  مر�س  ال�سكري  داء  اإن 

الطبّية،فداء ال�سكري لي�س كغيره من الأمرا�س المعتادة فاإّنه ل ي�سيب ع�سواً اأو جزءاً فقط من اأع�ساء الج�سم واإنما ي�سيب ويوؤثر تاأثيراً �سلبياً على 

كل الأع�ساء بداية من الجلد مروراً على كل الأن�سجة والأجهزة من قلب واأوعية دموّية، اأع�ساب وع�سالت وكلى... .

بالرغم من اأّن داء ال�سكري مر�س خطير وي�سّكل تهديداً حقيقياً ل�سّحة الم�ساب به، اإّل اأّن التعامل الواعي مع هذا المر�س واتباع كافة التعليمات 

والر�سادات الطبّية، تجّنب الم�ساب �سرور وويالت م�ساعفاته المدّمرة لل�سّحة، وتجدرال�سارة الى وجوب التعامل الجّدي مع هذا المر�س قبل وبعد 

بالفح�س  اأن يقوموا  به،  الوراثي لالإ�سابة  اأوالذين لديهم ال�ستعداد  الأربعين  بلغوا �سن  الذين  الأ�سخا�س  به، لذلك ينبغي على  الإ�سابة  اكت�ساف 

الدوري الخا�س بال�سكري �سنوياً.

وفيما يلي برنامج غذائي مثاًل ل ح�سرياً ليوم مقترح  كامل يحتوي على 1900 �سعرة حرارية تقريباً.

الفطور بي�سة واحدة اأو ملعقتا لبنة، ن�سف رغيف قمح، بندورة حبة �سغيرة، كوب حليب بدون �سكر اأو �سّكر �سناعي اأو كوب لبن، برتقال حبة و�سط.
الغداء 8 مالعق طعام فريكة، لحمة حمراء م�سوّية )كمّية معتدلة(، ربع رغيف قمح، �سلطة خ�سار بدون زيت، تفاحة �سغيرة.

العشاء قر�س جبنة، خم�سة مالعق حّم�س، ربع رغيف قمح، خم�س حّبات زيتون، كوب �ساي محّلى بال�سكر ال�سناعي.
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�ضار فيك تاأّمن َع َحياتك!
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my life!
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قام ال�سندوق التعا�سدي الن�ساني بعّدة دورات تدريبية للمندوبين والموظفين حول اأمور 

ريمون  المدّرب  مع  وكانت  مكايل  – ذوق  البا�سيليات  راهبات  دير  في  واإدارية  تطبيقية 

خوري على مدى 3 اأيام تحت عنوان: »التوا�ضل في خدمة بناء علقة« وقد تمّكن 

الت�سويق وقواعده، والمهارات الخا�سة  التوا�سل في خدمة  الحا�سرون من تعّلم مهارات 

بالبائع. بال�سافة الى ما يعيق التوا�سل بين الأ�سخا�س كال�سكل الخارجي وتعابير الوجه، 

ال�سوت، اليد، النظرة، طريقة الجلو�س وال�سغاء.

والذاكرة  بالحوا�س،  المرتبطة  والذاكرة  القناع  طريقة  الى  المحا�سرون  تطّرق  كما 

الق�سيرة والطويلة وقد جرى بع�س الختبارات في هذا المجال.

بعدها تتالت اللقاءات في مركز ال�سندوق على دفعات، حيث جرى عّدة اجتماعات تكميلّية 

لتف�سيل مهارات التوا�سل والقناع وتنظيم العلقات المهنية.

دورات تدريبية

30

نشاطات الصندوق التعاضدي اإلنساني
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دير  في  روحي  بيوم  ال�سندوق  قام  فقد  الروحي  ال�سعيد  على  اأما 

المخّل�س - جعيتا حيث �سارك فيه اأع�ساء مجل�س الدارة واأع�ساء جمعية 

اجتماعية مع  اعطاء عّدة موا�سيع روحية  تّم  للن�سانية، حيث  الن�سان 

الأب ن�سال جبلي بال�سافة الى القدا�س اللهي حيث �سارك فيه الجميع.

ال�سندوق  يحتفل  ال�ضنة،  وراأ�س  الميلد  عيدي  حلول  بمنا�سبة 

التعا�سدي الن�ساني �سنويًا بهذه المنا�سبة وذلك بم�ساركة اأع�ساء مجل�س 

الدارة والمندوبين والموظفين حيث يتّم تبادل الهدايا وقطع قالب الحلوى.

صالة وتأمل

عيد الميالد ورأس السنة
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بمنا�سبة اإنتخابه بطريركًا على كر�ضي انطاكية و�ضائر الم�ضرق توجه مجل�س اإدارة ال�سندوق 

ال�سرح  الى  الموارنة  المطارنة  مجل�س  �سّر  اأمين  الور�سا  رفيق  الخوري  مع  والموظفين  والمندوبين 

البطريركي في بكركي لتهنئة غبطة البطريرك مار ب�ساره بطر�س الراعي 

الكلي الطوبى بتوليه �سوؤون الكني�سة المارونية حيث تطّرق بكلمته الى دور 

التعا�سد الجتماعي في لبنان وتّم اأخذ ال�سورة التذكارية.

بهدف التقدير على الجهود الذي يبذلها المندوبين، اأقام مجل�س الدارة ماأدبة غداء في مطعم البلد - 

جونيه بتاريخ 30 اآب 2012 تكريمًا لجهودهم وتعاونهم ور�سالتهم التعا�سدية، وقد �ساده جّو من اللفة والمودة 

والمحبة. 

البطريرك مار بشاره بطرس الراعي

شكرًا لكم!
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