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جمعية برباره نصار لدعم مرضى السرطان البالغني
قصة عائلة
السرطان» ،إنطلقت من ّ
جمعيّة «برباره نصار لدعم مرضى ّ
زارها املرض ،فاعتبرته صليبا ً حملته بفرح ،وصارت مثاال ً يحتذى في
السرطان ،ال بل مواجهة املوت...
كيفيّة مواجهة اخلوف من مرض ّ
في  19كانون األوّل  ،2009صرخت برباره ،وهي أ ّم شابّة لولدين ،ليوني
نصار ،صرخت من جرّاء ألم كبير أصاب رقبتها،
وليونار ،وزوجة هاني ّ
تبي أنّها
وبعد نقلها إلى املستشفى وإجراء الفحوصات الالزمةّ ،
مصابة بسرطان الثّدي الذي انتقل إلى عظامها ،وكسر لها اخلرزة
الثّانية من رقبتها .وكانت في املرحلة األخيرة ،ولم يكن مقدّ ر لها أن
حتيا ...وهنا بدأ كلّ شيء...
السرطان ،فقد خضعت برباره لعمليّة
للوهلة األولى لم تأبه العائلة ملرض ّ
جراحيّة دقيقة منعتها من حراك رقبتها إنّ ا أنقذتها من شلل محتّم.
وبعدها خضعت لعمليّة استئصال الثدي إضافة إلى عدد ال يحصى من
جلسات العالج الكيميائي والعالج باألشعّ ة في مختلف أنحاء جسدها...
في صيف  2011حتدّ ت خوفها من املرض ،وأجنزت مع زوجها هاني وولديها
ليوني وليونار« ،رحلة ال َعلَم اللبناني» ،حيث جالت ،خالل  80يوما ً،
الص ّحي ،على أكثر من  1655بلدة لبنانيّة جتمع
بالرّغم من وضعها ّ
تواقيع مختاريها على علم مساحته  10452دسم .2ثمّ قدّ مته لرئيس
اجلمهوريّة ،رمز وحدة الشعب اللبناني .وكانت تشهد أ ّن اإلميان باهلل
وإرادة احلياة ،أقوى من اخلوف من املرض .ال بل أقوى من املوت.
عند انتهاء «رحلة العلم اللبناني» ،تلقّ ت برباره كمّ ا ً هائالً من االتّصاالت
والرّسائل ،تشكرها على القوّة التي متدّ النّاس فيها من خالل حتمّ لها
ألملها واالبتسامة التي لم تكن تفارق وجهها .وفي  16آب  2012تابع
السحايا.
املرض انتشاره في جسدها ،ووصل إلى رأسها وانتشر في ّ
فطلب األطبّاء إيقاف العالج .إذ إ ّن أيّامها باتت معدودة ،لن تتجاوز
األسبوعني أو الثّالثة ...وبعد أسبوعني ،سافرت برباره أسبوعا ً كامالً
إلى بلغاريا ،مع عائلتها ،كي ال حترمها من فرصة ،قدّ متها لها إحدى
محطات التّلفزة تكرميا ً لها...
ّ
ّإل أ ّن برباره لم تستسلم ،وكانت دوما ً تردّد «متل ما أهلل بيريد» ...ففي

 16آب  ،2013أي بعد عام كامل ،إنتفضت برباره ،كطائر الفينيق من
حتت رماده ،ووجّ هت مع ولديها وزوجها حتيّة ألطبّائها ،عن أعلى قمّ ة في
السوداء .متحدّ ية مرضها من جديد.
لبنان ،القرنة ّ
في  4كانون األوّل  2013وعلى عيد القدّ يسة برباره ،خيّر األطبّاء هاني في
املستشفى ،إن كان يو ّد أن تتوفى برباره في العناية الفائقة ،أم في غرفتها
ويكون هو معها .فكان اخليار الثاني ...وفي اليوم التالي ،انتفضت برباره
وسجلت فيديو تتوجّ ه به لولديها ،وآخر للمصلّني
ّ
مجدّ دا ،واستيقظت
السرطان في اجلمعيّة...
في جنازتها ،وفيديو يستعمل لدعم مرضى ّ

التأسيس
في  4شباط  2014إستحصلت برباره ،وهي طريحة الفراش ،على ِعلْم
وخَ بَر رقم  237من وزارة الداخليّة ،جلمعيّة تدعم مرضى السرطان
البالغني ،بعدما اكتشفت ارتفاع كلفة العالج ،الذي يبلغ آالف الدوالرات
شهر ّيا ً .خصوصا ً أ ّن كلّ اجلمعيّات في لبنان تعنى ،ما ّد ّيا ً ،باملرضى
األطفال الذين لم يتجاوز عمرهم  18سنة.

االنطالق
في  27شباط  ،2014وبعد انتهاء رسالتها ،حنت برباره رأسها وأسلمت
الرّوح .وقد متيّزت دوما ً بابتسامة وفرح وسالم داخلي رغم األوجاع التي
كانت تعاني منها.
السرطان»،
نصار لدعم مرضى ّ
أمّ ا اليوم ،وقد انطلقت جمعيّة «برباره ّ
املؤسساتي ،فهي تهدف الى دعم املرضى وأهلهم ماديا ً
ّ
بعملها
ومعنويا ً عبر تأمني تكاليف الدواء واالستشفاء من خالل املساعدات
واحلمالت التي تقوم بها الجل تنفيذ هدفها.
أهمّ أهداف اجلمعيّة :
السرطان في لبنان.
 .1السعي إلى حتسني ظروف إستشفاء مرضى ّ
 .2املساهمة في تأمني األموال لتغطية النسبة املترتبة على املريض
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احملتاج.
 .3املساهمة في العمل على تأمني الدعم املعنوي واملادّي للمرضى
وأهلهم.
 .4املساهمة في العمل على توعية اللّبنانيّني على أهمية الوقاية من
مرض السرطان ،ومطالبة الدولة بإلزامية إجراء فحوصات الكشف
املبكر لهذا املرض.
 .5املساهمة في إقامة املشاريع بهدف توفير األموال ملساعدة املرضى،
وحتقيق أهداف اجلمعيّة.
السرطان في لبنان .ففي
نصار أضحت رمزا ً ومثاال ً لكلّ مرضى ّ
برباره ّ
كلّ عائلة هناك برباره ،ذاك املريض الذي هو بحاجة إلى دعم عائلته.
«احلب هو العالج األهمّ للمرض» .في كلّ عائلة هناك
ّ
لطاملا ردّدت برباره
برباره ،ذاك املريض الذي إذا ما أحببناه ،أخذنا منه القوّة لنحارب معا ً،
السرطان الذي لم يترك عائلة في لبنان لم يطرق بابها.
مرض ّ

نصار لدعم مرضى
اخلدمات التي تقدّمها جمعيّة برباره ّ
السرطان
ّ
 .1توجيه املرضى وأهلهم ،وإرشادهم في كيفيّة التّعاطي مع اجلهات
الضامنة.
ّ
 .2دعم املرضى معنو ّيا ً ،ومساعدتهم وأهلهم لتقبّل الواقع اجلديد.
 .3دعم املرضى ماد ّيا ً ،ومساعدتهم لتلقّ ي عالجهم بكرامة.
 .4مناصرة املريض ،والوقوف إلى جانبه للمطالبة بحقوقه لدى اجلهات
املعنيّة.

 .5مساعدة املريض املضمون للحصول على األدوية الباهظة الثمن من
الصيدليّات.
 .6االستحصال على األدويــة من مرضى لم يعودوا بحاجة إليها،
بأمس احلاجة إليها.
ّ
وتقدمتها مجانا ً ،ملرضى هم
السرطانيّة.
 .7تنظيم ندوات ط ّبيّة ،بهدف نشر التوعية حول كافّة األمراض ّ

السرطان
نصار لدعم مرضى ّ
أبرز إجنازات جمعيّة برباره ّ
 .1ساعدت اجلمعيّة أكثر من 193مريضا ً ماد ّيا ً لتلقّ ي عالجهم بكرامة،
مببلغ يفوق  340مليون ليرة لبنانيّة.
السرطان 900 ،مليون ليرة.
 .2جتاوزت قيمة األدوية التي وفّرتها ملرضى ّ
 .3إعتنت بعشرات املرضى في بيوتهم ،في مراحل املرض األخيرة.
 .4مناصرة العديد من املرضى ،ووفّرت عليهم األموال واستعادت لهم
حقوقهم.
 .5أقامت اكثر من  390ندوة توعويّة ومحاضرة بالتّعاون مع أطبّاء الدّ م
واألورام.
السرطان البالغني في لبنان ،إعالم ّيا ً
 .6اإلضاءة على قضيّة مرضى ّ
وبواسطة كافّة مواقع التواصل االجتماعي.
السرطان ،وتشجيع
 .7املساهمة دوما ً في تغيير نظرة اجملتمع إلى ّ
املرضى على مواجهته.
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