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لاـنيدراـكلا كريرطبلا ةطبغ
يعارلا سرطب ةراـشب راـم
قرشملا رئاسو ةيكاطنإ كريرطب
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: سسيئرلا
: سسيئرلا بئان

: ماعلا مألا
: قودنصصلا مأا

:ءاصضعأا

سسوميلق ناوطنأا بيقنلا
سضّوعم قيفوت ذاتسسألا
ميكاو ناوطنأا ذاتسسألا
سسجرج هدبع روتكدلا
يروخ ناوطنأا روتكدلا بيقنلا
طنطسسق ناوطنأا ذاتسسألا
جاا جروج ذاتسسألا
ركيرك فزوج روتكدلا
ةمعن فزوج ذاتسسألا
رطم ليهسس ذاتسسألا
نافطسسإا لبرسش فسسلا
نيز يتراب ايلع ةيماا
باهسش لراك ةيماا
 حم لازغ تسسيرك ةيماا
لاحرسس نورام روتكدلا
زيزع سسواردنإا ىدن ةيمعإلا
يروخ ديلو يماا



نـــم لاـنـــي ال ةسيـــنـــكــــلا رارسأ نــــم ّرس جاوزــــلا
ةطرفم ةيدام وحن حونج نم هبكاوي ام هتيسدق
ةيحورلا داعبألا نع هب ىأـنتو ،هتاـيلافتحإ عبطت
هــتــفــيــظو نــعو ،اــهزــنــتــكــي يتــلا ةــيــناــمـــيإلاو
،هـــنـــنس يف هللا اـــهـــعّرش يتـــلا ةـيـــعاـــمـــتــــجإلا

،يرشبلا سنجـلا ىـلـع ظاـفـحـلا يف ةـلـّثـمـتـمـلاو
نـيوـكـتـب ساسألا يه تالـئاـع يف هــماــظــتــنإو
.ناطوألاو تاعمتجملا

لب ،رسلا اذهل ةيروحملا ةياغلا وه ،نذإ ناسنإلاف
ضعب ىلإ ًاضعب جاوزألا ّدشي يذلا طاـبرلا اذه
ةيـحـيسمـلا مـَيـقـلاـب مازـتـلإلاو ،دضاـعـتـلاو ّبحـلاـب
هــّجوــتو ،تاـيوــيــندــلا عزاوــن قوـــف وـــمست يتـــلا
يف هللا روضح ققحت يتلا تارادملا وحن ةلصوبلا
ءاـنب لجأ نم ،رزآتلاو ةيحضتلاو محارتلاب ،هقلخ
ةـلاـحـتسإل ةـيـلاـثـمـلا براـقـُي وأ ،يلاـثــم عــمــتــجــم
.لاـمكلا

ةدهاجمـلا ةسيـنـكـلا هذـه ،ةـيـنوراـمـلا اـنـتسيـنـكو
ةــيــنوــكسمــلا نــيــب تجزــم يتــلا ،ةدـــباـــكـــمـــلاو
اهناميإ قيـمـعـب روصعـلا رـبـع تزــّيـمـت ،ةـيـموـقـلاو
اــهضرأب اــهــقاصتــلا دــيــطوو اـــهـــكسن فـــيـــفشو
،اهثارت ىنغو اهتمكح ديدسو اهسوقط ةطاسبو
،هب تّنصحت يذلا يحورلا زنكلا اذه نم ًاقالطنإو
اذه تلوأ ،دئادشلاو نحملا ماـيأ يف ًاصوصخ
جاوزــلا ىــلــع تعــّجشف ،ًاــقــئاــف ًاـماــمــتــهإ رسلا
ًالمع ،ةلئاـعـلا كساـمـتو ،لسنـلا راـثـكإو ،رـكـبـمـلا

ّتقبط يتلا ةساـيسلا هذهف .ةيهلإلا ةئيشملاب
عـمـتـجـمـلا ّوـمـن ىـلإ تدأ ،ةـفـلاسلا روصعــلا يف
هـتردـق داـيدزاو ،هــعّسوــتو ،هــتــعــنــِمو ينوراــمــلا
هـلـعـج يف زرـبألا رودـلا اـهـل ناـك اـمــك .ةــيــجاـتــنإلا

هدوجوو هتيوه نع عافدلا نسحُي ًامواقم ًاعمتجم
هب طيحُي اـمو ،راطخأ نم هدّدهتي اـم ةهجاوم يف
قباسلا يف ةسينكلا هل ترفو دقو .تاـيدحت نم
لاـحـلا يه اـمـل ًاساـيـق ،ةـعضاوـتـمـلا اـهـتاــناــكــمإب
نيـمأتو مـيـلـعـتـلا لالـخ نـم تاـبـثـلا لـبُس ،ًاـنـهار
هــل حاـتأ اـم ،ةــئبوألل ةــعــفادــلا ةــــّيـــحصلا طورشلا
ًاـحـلسم ،اـهضعـب راـكـتـباو لـمـعـلا صرـف صاـنـتــقإ
هتنّكم تاردقو رخآ عمتجم اهكلتما نأ ردن ةفاقثب
.اهبعصأو فرِحلا ىسقأ ناهتمإ نم
ًاـحضاو ًاـعجارت ،فسأللو ،ظحالن اـننإف ،مويلا اـّمأ
جاوزلاف .حلاصلا فلسلا هاـّيإ اـنثروأ امب ذخألا نع
،عجارت ىلإ باـجنإلاو ،ةبلاغلا ةمّسلا وه رخأتملا

سارعألاو .دوقفم نماضتلاو ،ةدعابتم ةلئاعلاو
ىـلإ تحضأ ،ةـفـلـكــمــلا ةــخذاـبــلا اــهــتاـيــلاــفــتــحاــب
تاـياـعدـلـل ةـبساـنـم تلـكشو ،برـقأ تالاـفـنرـكـلا

...اورّذجتو اورثاكت

سوميلق ناوطنأ بيقنلا
ةينوراملا  ةطبارلا  سـيئر
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نأ بجي طاـبترإلا موهفم اـميف ،ةهاجولا زاربإو
.ةلطابلا رهاظملا هذه ّلك نع دعتبيو ومسي

داشرإلاو هيبنتلا يف ةسينكلا رود يتأي اـنه نم
قلطنإ يذلا دهعلا ديدجت ةداعإ يف امك ،دادعإلاو
ًاـماظن دجوأ يذلا «6371 ةنس ةزيوللا عّمجم» ذنم
وأ ،ًاـناجم ةنراوملل ةفرعملاو ملعلا رّفو ًاـيوبرت
يف رمألا اذه ءافتنإل ،ةفلكتلا نم ىندألا ّدحلاب
طاسقألا لـعـجــي اــّمــم ،اــهــل ةــعــباــتــلا سرادــمــلا
ىلإ باـجنإلا رومض يف ًاسيئر ًاببس ةظهابلا
ةساـيس باـيــغ ىـــلإ ةـــفاضإ ،هـــتاـيوـــتسم ىـــندأ

لوحتو ،مهضرأ ىلإ بابشلا ّدشت ةحضاو ةـّينكس
ةردـن ادـع ،ةـيــئاــنــلا قــطاـنــمــلا نــم ةرــجــهــلا نود
ةرجهلا ىلإ مهب عفدت يتلا ةيجاتنإلا عيراشملا
.نطولا جراخ
ةـيـنوراـمـلا ةسيـنـكــلا هــجاوــت تاـيدــحــتــلا هذــه ّنإ

يتلا مومهلا نم يهو ،ةـّيندملا اهتاسّسؤمو
لوذبملا دهجلا ةفعاضم يغبنيو ،اهنحص نم لكأت
.للخلا حيحصتل ةلماش ةطخ عضو لجأ نم

يعامجلا سرعلاو ةينوراملا ةطبارلا
ةنجل همظنت يذلا نماـثلا يعامجلا سرعلا هّنإ
يف ةـيـلـخادـلا ةـطشنألاو ةـيــعاــمــتــجإلا نوؤشلا
ةطبارلا ةياـنع ىدم دكؤي وهو ،ةينوراملا ةطبارلا
ّثح ىــلــع اــهصرــحو ،يوــيــحــلا عوضوــمــلا اذــهـــب
ىلع نكمأ اـم مهتدعاسمو ،جاوزلا ىلع باـبشلا
عـم نواـعـتـلاـب قاـقـحـتسإلا اذــه تاــقــفــن راصتــخإ
عـم لـماـكـلا قـيسنـتـلاـبو ،نـيردـتـقـمــلا نــيرــّيــخــلا
ةفاـين اهدـّيس ّرصي يتـلا ةـيـنوراـمـلا ةـيـكرـيرـطـبـلا
سؤرت ىلع ،يعارلا سرطب ةراشب راـم لاـنيدراكلا

اذه ًاـيئاـنث /62/ لمشي يذلا سرعلا اذه مسارم
،اهاودج تتبثأ ةرداـبلا - ةوطخلا هذه ّنإ .ماعلا
ةدافإلل ةطبارلا درت يتلا ةريثكلا تاـبلطلا ليلدب
اـهـلـك اــهــتــيــبــلــتــل ةردــق ال يتــلاو ،سرــعــلا نــم
لعفب اهعاستا لمأن يتلا تاـناكمإلا ةـيدودحمل
.ةمظنملا ةنجللا ءاضعأ اهلذبي يتلا دوهجلا

:دعوو دهع
،ًاـيذـيـفـنـت ًاسلـجـم ،ًاسيـئر ،ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا ّنإ

سرـعـلا» رـيوـطـت ىــلإ يعسلا دــهــعــتــت ،ءاضعأو
رفاوتت ،اهتاذب ةمئاق ةسّسؤم ودغيل «يعامجلا
دادعأ باطقتسا ىلع دعاست ليومت رداصم اهل
اهنم دـيـفـي يتـلا زـفاوـحـلا ةدـعاـق عـيسوـتو ،رـبـكأ
اهنأب رخفت تناك نإو – يهو ،هيلإ نومّدقتملا
يذلاو زـّيمملا طاشنلا اذه قالطإ يف ةقاـّبسلا
اذه نع ىهلتت نل اهنإف - ًايونس ًاديلقت تاب
تاـفــلــم ةــجــلاــعــم ىــلوــتــت اــهــنأ ًاــمــلــع ،زاـجــنإلا

ءاوضألا نع ًادـيـعـب ةدـقـعـمو ةرـيـثـك تاـعوضوـمو
رـهـظــتس تاـجــلاــعــم يهو ،يمالــعإلا جيــجضلاو
.ةـــّنــم وأ ةــياــعد ىــلإ ةــجاــحــلا نود نــم اــهراــمـــث

ءادإل لمعتو ،اهتاـبجاوب موقت ةينوراملا ةطبارلاف
،هب دعت ام ذيفنت وهو ديحو راـبتعإ اهودحي ،كلذ
تافلم هجاوت دق يتلا تاـبقعلا ليلذت ةلواحمو
.ةوجرملا ميتاوخلا ىلإ اهلاصيإب تمزتلإ  ةساسح

ةنورقم ،بلقلا نم ةئنهت ددجلا ناسرعلا ىلإف
هللا مهرمغيو ،مهجاوز دعسلا لّلكي يك ءاـعدلاب
قاـــقـــحـــتسإلا اذـــه نوـــكـــي نأو ،هـــتـــكرـــب راوـــنأب
رـيـخـلاـب ةـلـحرـمـل ةراّوـم مـهـتاـيــح يف يلصفــمــلا

،ةيحيسم تالئاع ءاـنب يف اوقفوُي نأو ،ءاـنهلاو
ثبشتـلاو نـطوـلا ّبح ىــلــع ةزــكــترــم ةــيــنوراــم
ةزـيـكرـلا لازـت اـمو تناـك يتـلا ةـيـناـمـيإلا مـيـقـلاــب
نأ بجــي يتــلاو ،اـنضرأ يف اـنــتاـبـــثـــل ةـــيساسألا
.اـندغ قحتسنو ،اـنخيرات لهأتسنل رثكأف رثكأ رذجتت
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ةطبارلا هييـحـت ًاـيوـنس ًادـيـلـقـت يعاـمـجـلا سرـعـلا تاـب
زواـجتي ،ًاـيعامتجاو ًاـيحور ًادعب بستكي وهو ،ةينوراملا

.هيلإ نيمّدقتملل زفاوح نم مّدقُي ام
يتلا ةرخّصلاو ،سّدقم ّرس وه ةسينكلا يف جاوزلاف
عمجي يذلا طاـبرلاو ،ةيحيسملا ةلئاعلا اهيلع موقت
قّثوُي يذلا دهعلاو ،لسنلل ظفاحلا راطإلاو ،بولقلا
.قلأـتو ّومس نم زنتكي ام ّلكب بحلا
ًاـثَدحتسم ًاموهفم تسّسأ يعامجلا سرعلا ةركف ّنإ
قيعت دق يتلا ءابعألا ةهجاوم يف فتاكتلاو دضاعتلل
،تالئاع سيسأت ىلع مزعلاو ،جاوزلاب بولقلا داـحتإ
تابلطتملا رثاكتو ،ةطغاضلا ةيداملا لاوحألا ببسب
ىوـتسمـلا ىـلـع اـهـعـيــمــج اــهــتــيــبــلــت نــع روصقــلاو
يف ةــطشنألا ةــنــجــل ةوــطــخ تءاــج دــقو .يدارـــفإلا
لالخ نم ةينواعتلا حوّرلا سّركتل ةينوراملا ةطبارلا

ّلكب يناسنإلا نماضتلا هيف ىّلجت يذلا سرعلا اذه
نورّيخلا هيدبُي يذلا ءاـخّسلا لالخ نم ًاصوصخ ،هداعبأ

باـحصأو ةيداصتقإ ،ةيعامتجإ ،ةينطو تاـيصخش نم
اـمـك ،نوصرـحـي نــيذــلا ،ةـيراــجــتو ةـيــعاــنص تاسّسؤم
ثدحلا اذهل حاجنلا تامّوقم ّلك ريفوت ىلع ،ةنجللا
.يلاوتلا ىلع ةنماثلا ةرملل ماقُي يذلا
ءيضت ،سرعلا اذه اهميظنتب ةينوراملا ةطبارلا ّنإ

،ماــّيألا يتآ يف مالظلا دّدبتي نأ لمأ ىلع ةعمش
ةرداق حبصتف ،ةباشلا لاـيجألا ماـمأ تاـبقعلا لّلذتو
تاـناـكـمإ نـم ةداــفــتسإلاو اــهــلــبــقــتسم ءاـنــب ىــلــع
،نكسلا :لاـجم يف امّيس الو ،اهتاسّسؤمو ةسينكلا
.ةيحصلا ةياعرلاو ةساردلا
قبطني ،ةطبارلا يف ةطشنألا ةنجل هب موقت ام ّنإ
تبثأ دقو .«ةيباخلا دنسي يذلا رجحلا» فصو هيلع

تاونسل سرعلا رارمتسا ليلدب ،هـتـّيلعاف رجحلا اذه
وه مويلا ىتح ققحت امو .عاطقنإ نود نم نامث
يف اولّلكت نيذلا جاوزألا ّنأل ،ةرخفمو حرف ةاعدم

ةـطـبـغـلا بحاص ماـمأ «مــعــن» ـب اوــظــّفــلــتو يكرــكــب
ةمالع ،سوريلكإلا فيفلو ةنراطملا ةداسلاو ةفاينلاو
؛ةسّدقملا اهسوقطو ،ةسينكلا ّرس مهمازتلا ىلع
تالـئاـع اوسّسأو ةدـيدـجـلا مــهــتاـيــح يف اوــقــلــطــنإ

ءاــفوــلاو ناــمــيإلا ىــلــع ةزــكــترــم ةــحــلاص ةــيــحــيسم
يتـلا ةدـهاـجـمـلا ةسيـنـكـلا ،ةـيـنوراـمـلا مـهــتسيــنــكــل
مهنادجو يف تخّسرتو ،راـبحألاو نيسيّدقلا تعلطأ
.نانبل يف زرألاك
حبذم نم مّدقتيس يئاـنث ّلكل ىنمتت ذإ ةنجللا ّنإ
،ةدوهعملا ةيلافتحإلا طسو جاوزلا ةكرب لينل برلا
مهتبكاومب لفكتتو ،ةديدجلا مهتايح يف قيفوتلا

مهاس نم ّلك ركشت ،ةيلبقتسملا مهتريسم يف
ّصخـــت يهو .ًاـيوـــنـــعـــمو ًاـيداـــم سرـــعــــلا اذــــه يف
ةراشب رام لاـنيدراكلا ةفاـين ،كريرطبلا ةطبغ ناـنتمإلاب
يكيريـلـكإلا مـقاـطـلاو ،ةـفـقاسألاو ،يعارـلا سرـطـب
نم ّلكو ،يكركب - يكريرطبلا حرّصلا يف يرادإلاو
اذه تاقفن ةيطغتل ةـّينيع وأ ةيدام ةدعاسم مّدق
ةـطـبارـلا سيـئر ًاضيأ ناـنــتــمإلاــب ّصخــت اــمــك .ثدــحــلا
مـقاـطـلاو يذـيـفـنــتــلا سلــجــمــلا ءاضعأو ةـيــنوراــمــلا
اهلمعل قلطملا معّدلا ىلع ،ةطبارلا يف يرادإلا

.اهطاشنو
قّلعت ىدم سكعي ماعلا اذه يعامجلا سرعلا ّنإ
هتفئاط خيراتل ءالولاو ،ةعماجلا ةسينكلاب ينوراملا

نماضتلاو نواعتلا يف ،ةليصألا اهديلاقتو ،اهتقارعو
.لئاضفلا ىمسأ يهو ،ةـبحملاب داـحتإلاو

ةّبحملاب داحتإلا
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

: ةنجللا سيئر
سجرج يداف روتكدلا

: يذيفنتلا سلجملا وضعو ةنجللا رّرقم
جاـحلا جروج ذاـتسألا
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ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

يناـتسب وج سدنهملا
رغاد وب يداف ذاـتسألا
هيبرط لكيه يغام ةسدنهملا
 دوّحل يليإ يماـحملا
رقص ضايف وبأ الردنس ةروتكدلا
 يعاق لوب ديسلا
سنوي وب قيفوت ديسلا

قوط يناه بألا
 مرك لاشيم ديقعلا
سوميلق يليإ يماـحملا
ةمعط يجاـن ذاـتسألا
دوّحل ديجم دوّحل يماحملا
(قّسنم) رصن يبأ سرطب لاريمألا

 ةنجللا رّرقم                                                 ةنجللا سسيئر جاـحلا جروج ذاـتسألا                                 سجرج يداف روتكدلا

ءاصضعألا







تاطاشن نم
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

ةرادإ سلجم سيئر زوريك هيجور ديسلا ،ثدحلا اذهل اهتاريضحت راطإ يف يعامجلا سرعلل ةمظنملا ةنجللا تراز
مل وهو ،9002 ماعلا ذنم باـبشلا ناسرعلا تالدب لباقم يأ نود نم رفوُي يذلاilledroiF ةسّسؤم ماع ريدمو
ثدحلا اذه حاجنإ ىلع هصرحو اهعم مئادلا هبواجتو ةيخسلا هتردابم ىلع ةنجللا هتركش دقو .ًاـموي همازتلا نع دحي
روضح ززعُي اـم لك يف ماهسإلل مئادلا يباجيإلا هيعسو ينوراملا همازتلاو هناميإ نم ًاقالطنإ ،يعامتجإلا
.ًاـيعامتجاو ًاـيحور اهقالطناو ةفئاطلا

 يعامإ سسرعلل ةيسضحتلإ تاعامتجإلإ ىدحإإ لخ

illedroiFةسسّسسؤؤم بحاسص زوك هيجور ديسسلإ عم يقيسسنت عامتجإإ
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DCJةيعمج عم طاسشن

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تراز
ةحفاكمل بابشلا ةيعمج زكرم ةينوراملا ةطبارلا يف
- سمرتلا ةروج ةدلبب اهّرقم يفDCJ تاردخملا
اهذفنت يتلا جماربلا ىلع تعلطاو ،حوتفلا ناورسك
لالخو .تاردخملا ىلع نامدإلا ةفآ ةحفاكمل ةيعمجلا
نوعباـتـُي نيذلا بابشلا نم ًاددع ةنجللا تقتلإ ةرايزلا

ةدوعلاو عمتجملا يف طارخنإلل ليهأت ةداعإ جمارب
مهو .مهتاناعم ىلإ تعمتساو ةيعيبطلا ةايحلا ىلإ
تدعوو .مهعم ةيعمجلا يطاعتل مهحايترإ نع اوبرعأ
نم ةينعملا عجارـمـلا ىدـل مـهاـياضق ةـعـباـتـم ةـنـجـلـلا

عم نواعتلاب رارمتسإلا امك ةيحصو ةيعامتجإو ةيئاضق
.DCJ ةيعمج

طاسشن لك حا دعب
ةنجللإ ءاقل ؤلحي

ةـلـئاـع مـهسفـنأ نورـبـتـعــي ةــنــجــلــلا ءاضعأ ّنإ
ةدئام لوح ًايرود نوقتلي ،ةكسامتم ةدحاو
زيزعتل ،ةيعامتجإ تاـبساـنم ةّدعب حلملاو زبخلا
راـكـفأ يف ثحـبــلاو نواــعــتــلاو ةــقادصلا حور
ًاـيناسنإ ةينوراملا ةطبارلا روضح ليعفتل ةءاـّنب
.ًاـيعامتجإو
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ددإ ناسسرعلإ مسسإإ ىلع ةزرأإ62 ةدامع
يعامجلا سرعلاب لافتحإلا ةبسانمبو ،زرألا ةباغ ءاقدصأ ةنجلو ةينوراملا ةطبارلا نيب ةدامعلاو ةمأوتلا راطإ يف
عرزت ةزرأ /62/ ةدامع ّمتيس ،نماثلا ماعلل ةطبارلا يف ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل همظنت يذلا

.سرعلا اذه ىلإ مدقت يئانث ّلك ءامسأ لمحت ةينوراملا ةطبارلل ةصّصخملا ةعقبلا يف
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ةطبإرلل يؤنسسلإ ءاسشعلإ
ميقأ يذلا ةينوراملا ةطبارلل يونسلا ءاشعلل اهميظنت ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل لامعأ نم
سدنهملا ةيجراخلا ريزوب ًالثمم نوع لاشيم دامعلا ةيروهمجلا سيئر ةياعرب ،7102 راذآ42 خيراتب نانبل ونيزاك يف
ءاضعأو سوريلكإلا لاجرو ةيعامتجإلا تايلاعفلاو ةيسايسلا تايصخشلا نم ريبك دشح روضحو ،ليساب ناربج
هب تماق ام ًاركاش اهلامعأب هّون يذلا يذيفنتلا سلجملا ىدل نسحلا عقولا ةنجللا دوهجل ناكو .ةينوراملا ةطبارلا

.دوهج نم
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نادلإ  يعإرلإ كريرطبلإ عم ءاقل
،7102 زوّمت52 خيراتب ناميدلا يف يكريرطبلا حرّصلا ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل نم دفو راز
.7102 يعامجلا سرعلل تاريضحتلل ًالامكتسإ هتاهيجوت ذخأو ةفاينلاو ةطبغلا بحاص ةكرب لينل
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ناسرعلا
7102 ماعل





ناسسرعلا
7102 ماعل

رورعز سايلا نايتا
دعس سويناط لاتنش

مناغ جروج سايلا
يوارسعلا ميلس اتير

ردان يبأ فزوج سايلا
يماشلا رصن ىليل

نوطنأ وبأ ودبع فسوي ناوطنأ
ديز يبأ ناوطنأ الوب

تاكرب فزوج رايب
مرك بيسن اليماب

اباس سراح رايب
ردان نومير يلوج
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دعس سجرج كيردور
 لقع فزوج ايتنس

يليبجلا ةراشب فزوج
نايجنويلاغ جوج نيلأ

حرف سايلا سجرج
سراف انح اكينوريف

نووالق جروج
همعط ينوط يرام زور

حرف يليا ونايلوج
روصن راودا نيدان

يروخلا سويناطم ديفاد
ارهن اطيلش اريم

ناسسرعلا
7102 ماعل





راطخ نورام ينوط
يدارج ليلخ نيدان

ردب ليمأ لبرش
ديدش دولك اردنسكلا

نوطنأ وب هيزن لبرش
يروخلا هللا دبع يكيف

يروخلا دعس ينوط
ميهاربإ ريبلأ لاوج

سجرج ينوط سيكرس
قزر ناوطنأ يلاتان

ابيلص سرطب زكور
ينيسحلا داهج اتير
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كياحلا سايلا يدور
ينيسحلا روصنم اكيبار

ناسسرعلا
7102 ماعل
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دوحل لياخم دوحل
شومرج سوينوطنأ رول

سكور ةمعن لاشيم
نوربج بيجن لوكين

عليزلا ديعس رون
زامقرق سراف لاكساب

مرك انح مرك
انح ديز نيراد

يكرك لامك ميرك
ردان يبأ فسوي نيراد

دهف لراش ناسنف
الوقن الوقن اتير

سنوي قيفوت ودبع
يصربق ةمعط ينافيتس

ناسسرعلا
7102 ماعل
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سرعلا
يعامجلا
ينوراملا

6102 ماع
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نوكيل انيشم ةرصانلا ةلئاع ىطُخ ىلع
ةّيدبأ ةحرف يكركب يف اننارق

ةراشب ميرك
&ناي هبوط سيلأ ينآ
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انلهأو هللا مامأ معن انبلق لاق امدنع
لانيدركلا اندّيس ةرضح يفو انئاقدصأو
دبألا ىلإ ًاعم نوكنس اننأ انفرع ،يعاّرلا

ريفص فزوج
&روصنم اتير
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ءاقبلا ىلع اندهاعت ،هللاو سانلا مامأ
هللا ىزج .ةّرملاو ةولحلا مايألا يف ًاّيوس

انتدعاسم ىلع ةّينوراملا ةطباّرلا ًاريخ
لماكلا انمعدو

سايلإ عيبر
&عياط لمأ
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نأ دعب ،هللا بلق يف انحبصأ انجاوزب
ّلك ركشن ال فيكف ،انبلق يف هللا حبصأ

ءامّسلا ىلإ برقأ انلعج يف مهاس نم

ودبع وج
&سابع يتافيتس
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.بلقلا نم معن هفلخ تدّدرف لاق معن
تلّيخت ،ةّيدبألا ةملكلا هذهب ظّفلتأ انأو
ةروذنم ةكرتشملا انتايح نوكتس فيك

ةسينكلاو هلل

مناغ يليإ
&فاكس نيفزوج
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مودت نأ اهاندرأ ،رمعلا ةحرف يف انتداعس
ىلع اندهاعت يكركب يفو .رمعلا ىدم

اهلماكب انتايح ًاعم ءاقبلا

سوّنط سايلإ
&ةريمس نيرتاك
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،حيسملا دّيسلا هكراب يذلا ليلجلا اناق سرع
ينوراملا سرعلا هتّيناحور يف هبشُي مك

يعاّرلا انيبأ مامأ معن هيف انلق يذلا يعامجلا

رونلادبع نايلوج
&نوع ايرام
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يل تءارت ،بحأ نمل معن تلق امدنع
لبقتسملا يف اهنّوكنس يتلا ةلئاعلا

نوطنأ سيروم
&ركاسع ناهيج
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ىلع انمزع يتلا ةّيحيسملا ةلئاعلا
اهتعورب انركف الإ موي ّرم ام ،اهسيسأت

نيساس سويناط
&فسوي اينوص
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،انضعبل هّنكن يذلا بحلا رادقم ّنإ
تاملكلا هنع رّبعت نأ نم ربكأ

ردان سايلإ
&نيدلارصن نيراد





96 |  يعامجلا سرعلا
7102 ةينوراملا ةطبارلا

ام ّلك ىلع ًاركش لوقن ةّينوراملا ةطبارلل
معدو ةّبحم نم انتحنم

مشاهلا دايز
&نوع يناف
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تناك كلذل ،ءامّسلا نم برقأ يكركب
هللا ىلإ برقأ انُمعَن

دوواد يبأ ريبور
&فسوي اتير
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ناكف جاوزلا ىلع اندهاعتو انضعب انببحأ
انيعس ققحمو اناطخ دّدسم هللا

رفظم ضّوعم رايب
&عيابلا اكيسج
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فدهلا ناك ،ةّيلاثم ةّيحيسم ةلئاع نيوكت
هقّقحنسو ًاعم هب انملح يذلا

مشاهلا جروج
&ماغرد اليل





،هيف انكراش يذلا يعامجلا سرعلا الول
ءاّرضلاو ءاّرسلا ىلع اندهاعت امل

سويناط ينوط
&اجاوخ ايتافتسا
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ةطباّرلل بلقلا نم ركشلاو ةّبحملاو ءافولا
انسرع تحجنأ يتلا ةّينوراملا

قوزر ريشب
&يناروحلا نيفين





اهتدعاسم ىلع ةّينوراملا ةطبارلل ًاركش
ىلع كريرطبلا اندّيسل ًاركشو ،انل

انجاوز ةكرابم

بويأ جروج
&رومس زيريت

18 |  يعامجلا سرعلا
7102 ةينوراملا ةطبارلا
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سرعلا راطإ يف ةديرفلا ةبرجتلا هذه دعب
تاباشلاو ناّبشلا حصنأ ،يعامجلا ينوراملا
كريرطبلا انيبأو هللا راظنأ تحت انلثم نارتقإلاب

نافطسإ لبرش
&رتاسلا دبع نيباس





انريغ نيريثكو انعمج يذلا يعامجلا سرعلا
عورأك انتركاذ يف ىقبيس ،يكركب يف

املح هّنظن انك حرف

ةدايز ريشب
&ليساب الريم

58 |  يعامجلا سرعلا
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،ةكارشلاو ةّبحملا مسا ىلع قحب انجّوزت
اهميلاعتو ةسينكلا فقس تحت ىقبنسو

دسلا يليإ
&مجن يمير





يف اناعرتس هللا دي ّنا نم نيدكأتم انك
ةطبارلا انيلإ لسرأ نيح ىلإ ،انجاوز عورشم

انملح قيقحتل ةّينوراملا

يريوخلا رايب
&يريوخلا يلاتن

98 |  يعامجلا سرعلا
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ةرضحب اهانلق اننأ ةّيدبألا انمعن زـّيمُي ام رثكأ
يعاّرلا سرطب هللارصن رام لانيدركلا انيبأ

يكاتنإ يداش
&نيهاش ىنر





انيبأو هللا مامأ اهانلق يتلا ةّيدبألا معّنلا
،ءاقدصألاو انلهأ روضحبو ،يعاّرلا كريرطبلا

لدابتملا بحلاب مازتلا لعف تناك

ونيعبلا سايلإ
&اروجنافراب يلاتان

39 |  يعامجلا سرعلا
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ةطبغ ّبرلا ظفحيل ًاّيموي يّلصن انّنإ
نيذلا ،ةينوراملا ةطبارلاو يعارلا كريرطبلا

ًادحاو ًادسجو ةدحاو ًاحور حبصنل انودعاس

زوريك يليإ
&سرطب يسنان





تحت انققح يذلا ينوراملا يعامجلا سرعلا
ققحن فوس ،انتداعسو ىربكلا انتحرف هئاول

ةسّدقم ةلئاعب انملح ًاضيأ هراطإ يف

يدادغب فلار
&اموت زيرت

79 |  يعامجلا سرعلا
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ةطبارلا هللا انل لسرأ ،ةبعص فورظ يف
حبذم ىلع جاوزلا ةينمأ انل ققحتل ةّينوراملا

نم ّلكل بلقلا نم ًاركش .يكركب
كلذ يف مهاس

يواحلا سايلإ
&دشار وب ىور





كريرطبلا اندّيس ةكرابمبو هللا مامأ انجاوز
ةطباّرلا الول ققحتيل ناك ام ،يعاّرلا

انمالحأو انلامآ تنضح يتلا ةرّيخلا ةّينوراملا

يروخ ويرام
&هللا قزر ةراس

101 |  يعامجلا سرعلا
7102 ةينوراملا ةطبارلا





301 |  يعامجلا سرعلا
7102 ةينوراملا ةطبارلا

ًاهيبش ينوراملا يعامجلا سرعلا ناك مك
همسارم يف تلجت مكو .ليلجلا اناق سرعب

ةدحاولا ةلئاعلاو ةدحاولا ةسينكلا ةروص

فاصآ فلودر
&زوريك نيتسيرك
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7102 ةينوراملا ةطبارلا

نم ةّيح تاداهش
ّرس تلّبقـت تالـئاـع
سارعألا يف جاوزلا
ةقباــسلا ةيعامجلا
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ّيعامجلا سرعلا لكش
انتايح يف ةّيلصفم ةطقن

ةّصق دلوتل ىلوألا ةّرملل انعمج نم ردقلا نوكي دق
اـنتّصق ليلكت ءارو ناك نم ردقلا ًامتح سيل هنكل .بح
هتكرابمبو برلا نم ةمعن يه امّنإ ،ّيسنك سرعب
.ةـّيهلإلا
عضولا ّنكل ،ةيدبأ «معن» لدابت نع ًاموي دّدرتن مل
قانخلا قـّيضُي يذلا بعّصلاو روهدتملا ّيداصتقإلا
رارق مهذاختا نود لوحيو ،ّينانبللا باـبشلا ّلك ىلع
تاعوفدمو فيلاكـت نـم سرـعـلا هـبـلـطـتـي اـمـل جاوزـلا
.انمامأ ًاقتاع فقي ناك ؛ىندألا دحلاب تناك ول ىتح
عمجتل ،تمصب لعفت ًاديو ةديدع ًالبس برلل ّنأ ّالإ
ًاـمدـق ّيضمـلا ارّرـقو اـمــهضعــب اـــّبــحأ نــيصخش نــيــب
 .ةّيحيسم ةلئاع سيسأتو
،ةزيجو ةرتف ّالإ جاوزلا رارق انذاختا ىلع ضمي مل ...
رـيضحـتـلا ددصب ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا ّنأب اـنـمـلـع ىــتــح
انمّدقتف ،يكريرطبلا حرّصلا ةّبق تحت يعامج سرعل
نومّيقلاو ةطبارلا اهتبلط قاروأ نم مزلي ام ّلكب
ةـئشنـتـلاــبو تارــيضحــتــلاــب اـنــكراشو ،سرــعــلا ىــلــع

نـم ددـع بناـج ىـلإ هللا اـنـعـمـجـي نأ لـبــق ،ةـــّيــجوزــلا
،اـنـتصق مـهــتّصق تهــباش نــيذــلا اــياــبّصلاو باــبشلا

يعامجلا ينوراملا سرعلا يف  ةكراشملا اورّرقف
  .لاملا ّحش ّلظ يف
انجاوز ناكف ،«ضرألا اوألماو اورثكاو اومنأ» :هللا لاق
نيوكتل ًاساسأ ،يعاّرلا كريرطبلا ةطبغ هكراب يذلا
برلا انيلع معنأ ذإ ،ةّقحلا ةّيحيسملا يف ةخسار ةلئاع
نم غلب يذلا لبرشو ،تاونس تس ،ويجروج ،نيدلوب
ةيـبرـت اـمـهـتـيـبرـت ىـلـع لـمـعـن نـيذـلـلاو ،ةـنس رـمـعـلا

.اهتايصوتو ةسينكلا ميلاعت  قفو ةّيحيسم
يف ةـّيـلصفـم ةـطـقـن ّيعاـمـجـلا سرـعـلا لـكش دــقــل
ةّرم ّلك هليصافت ركذتأ ،يجوز ةايح يف امك يتايح
ّلكلو ،هتركف قلطأ نم ّلكل يلصأو ّينيع اهيف قلغأ

ةطبارلا ًاصوصخو ،هحاجنإو هخيسرت ىلع لمع نم
ةّيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأو سيئرو ةينوراملا

.ةيلخادلا ةطشنألاو
عجشأو ّثحأ يننكل ،ديدش راصتخابو ،اهتلقن يتبرجت
،ةّيلام تابوعص ههجاوتو جاوزلا رارق ذختإ يئانث ّلك
ةوـطـخ يعاـمـجـلا سرـعـلا نوـكـي ْنأو ،دّدرــتــلا مدــعــب
ةـلـئاـع نـيوـكـت ةـيـغـب لـيــم فــلألا ةــلــحر يف ةــكراــبــم
.ةّيحيسم

جروج
نيلشيم

&
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ةظقيب فرصتنل ةمكحب مترّرق

 ،حيرلا اهتـنـّيزو سمشلا اهتنّول راغ ةقرو ىلع
 ،يمالحأو ّينامأ اهتبهو ةشيربو
فرصتنل ةمكحب مترّرق نم اـي ،ركش ةملك مكيلإ لسرأ
بحلا نطوب اـنناميإ متسّركو اـنلاـمآ متققحو ،ةظقيب
...ءاـيقنأ مكنأل ناـميإلاو
ومنتو ،ديلاقتلا ةبرتب اهقورع كّسمتت ةبلص ةرجشك متنأ

.رارمتسإلا ةّوقب اهعورف
... ةيدبألا ةاـيحلا هل مكتياعرب شيعي نمو
.ًاعيمج يئاـّبحأ ،ءافولاو ةـّبحملاو مارتحإلا ّلك انم مكل

سراف
تيلراكس

&
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سارعألا نم هريغك سيل سرع

بويأ ياريم انأ ،1102 ةنس يكركب يف يعامجلا سرعلا يف انجّوزت
 .ملع جروج يجوزو
اهنأك سئارعلا نم ريبك ددع .ملح يف اننأك ًادج ةزيمم ةبرجت تناك
 .ًاقباس اهيلإ انبهذ يتلا سارعألا نم هريغك سيل سرع .ةنجلا
اهلالخ انك ،انتايح ألمي ًادولوم رظتنن نحنو تاونس ثالث تّرمو...
ةصاخ انضعبل نيمعاد ،ضعب انضعبل نيمّهفتم ،نيكسامتم نيجوز
 .ةملؤملاو ةنيزحلا فورظلا نم ريثكلا يف
،«ينوطنأو لبرش» مأوتلا ةدالوب اـنجاوز لّلكت ،تاونس ثالث دعبو...

يّبرن نأ لجأ نم لبق نم رثكأ نيدحّتم انحبصأو اـنتايح تلّدبتف
،اهملعن ،امهعم بعلن ،سادقلا ىلإ امهذخأن :ةحلاص ةيبرت نيلفطلا
ماـهـمـلا ّلـك يف كراشتـنو ،ناضرـمـي اـمدـنـع ًاــّيوس اـمـهــيــلــع رــهسن
 .ةيلزنملا ماهملا ىتحو ،امهتياعرب ةقلعتملا

تأدبو ،ةسردملا ىلإ باهذلاب ينوطنأو لبرش أدب ،ةنسلا هذه
.ضعبلا اـنضعب ةدناسم ىلع اندّوعت اننكل ،ربكت ةرسألا ءاـبعأ

.ناميإلاو ةـّبحملا ىلع ومنت ةلئاع ،برلا ةّوقب ،نحن

جروج
ياريم

&
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ةعور نم رتكأ ةبرجت

.ةينوراملا ةطبارلا ومظنتب يعامج سرعب» ققحتو ملح ،ةعور نم رتكأ ةبرجت
ليبن انكو ،سادقلا جروج يروخلا شلب ةلمجلا يديهب ،«كراشي بحيب نيم»
دولق - ةلتلا ةديس ةسينكب ةيهلإلا ةحيبذلاب كراشنمع ديبع تولراشو تاكرب
.راكع - ةيقابلا
 .رتكأ عوضوملا نع لأسن انرّرقو انتبجع ةركفلا

اندخأ ونإ ربكألا ةحرفلا تناكو .رصن يبأ رايب ديمعلاب انيقتلاو ةطبارلا اندصق
عم تاءاقل ،ريضحتلا راوشم شلبو ،راص كيهو .تقولا سفنب ةقفاوملا
.سرعلاب ةكراشملا ةعومجملا لكو نيمظنملا
نيحاترم نوكن ونإ ريغ انم بولطم ناك ام .مظنم ، مخف ،يكولم سرع
.انتايحب موي ىلحأب نيطوسبمو
انلإل ةولح رـيـتـك ىرـكذ لـمـحـن اـنردـق ،نـيـمـظـنـمـلا لـكو ةـطـبارـلا ةدـعاسمـب
 .(نينس3 لبرشو نينس5 نورام) اندالولو

ةينوراملا ةطبارلل ًاركش

ليبن
تولراش

&
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هباوبأ عسوأ انل حتفو انأجلم وه ّبرلا ناكف ...

ةقئاضلا ىوس انماّيأ انيلع ركعُي ناك امو ،انتايح مايأ لمجأ اهلالخ انشع تاونس4 تماد بح ةّصق دعب
.انتداعس هجو يف ةرثع رجح فقت تناك يتلا ةيداملا
.انلذخي نلو انعم هللا ّنأ نم نيدكأتم انك لب ،عزعزتت ملو ةريبك تناك هللاب انتقث ّنكل
امو ًادج ةريبك تناك هتبحمو حيسملا عوسيب انتقث نكلو ،جاوزلا دعوم ديدحت نم انعنمي ناك يداملا انعضو
82 :11 تم «ْمُكُحيِرُأ اـَنَأَو ،ِلاـَمْحَألا يِليِقَّثلاَو َنيِبَعْتُمْلا َعيِمَج اـَي َّيَلِإ اْوَلاَعَت » :لئاقلا وه سيلأ .تلاز
ذاتسألا انيلإ لسرأو انتايحب برلا لّخدت ،جاوزلا دعوم ديدحتو ةقش نيمأتل لهألا نم تاطوغض دعب
يكريرطبلا حرصلا يف ماقُي يذلا يعامجلا سرعلا نعو ةينوراملا ةطبارلا نع انربخأ يذلا دعس ناوطنأ

تناك برلا ةئيشم نكلو ،ةديحولا ةريمألا يه هيف نوكت سرع ةاتف لك ملحف ،اندّدرت ةيادبلا يف .ًايونس
.نانتمإلاو مارتحإلا لك هل ّنكن يذلا دعس ذاتسألا رارصإ كلذكو ةميظع
،سورعلا بوث) انل تنـّمأو اهمركب ةينوراملا ةطبارلا انيلع تضافأف (ملحلا لثم) ةعيرس تناك تاريضحتلا
ليلكإلا دعب ليتكوك ةلفح ،نيتنس ةدمل يّحص نيمأت ،ريوصتلا ،جاوزلا ةوعد ،تارايسلا ،سيرعلا ةلذب
 .(...يدام غلبم ىلإ ةفاضالاب
هللارصن رام لانيدراكلا ةدايسلا يبحاص ةكرابمب ،1102 رايأ41 خيراتب يكلم فافزب انجاوز ّبرلا لّلك دقو
 .يعارلا ةراشب كريرطبلا ةطبغو ،ليلكإلا موي يف هدلوم ديع ناك ،فدصلا لامجل ،يذلا ريفص سرطب
.مالسلاو حرفلا هعم لخدأ انتايح هلوخدب يذلا يليإ ،انبح ةرمثب هللا انقزر2102 لوليأ12 يفو
...هلمأ بيخي ال هللا ىلع لكتي نم ،راصتخاب

لوب
&نيدان
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 ... ةمعن تناك يتلا «معّن» ـلا

...«راوشملا ىدتبإ مكعم»
 ...مكلضفب تنّوكتو ، تدتبإ ، ّبح ةّصق
...«معّنلا» ـب انطابر انقّثوو ، حبذملا نم انمّدقت
سرطب ةراشب رام لانيدراكلا ينوراملا كريرطبلا مامأ
 ،يعارلا

راـم لاـنـيدراـكـلا قـباسلا ينوراـمـلا كرـيرـطـبـلا ماــمأو
 ،مارتحإلا نيليزجلا ريفص سرطب هللارصن
يذلا يعامجلا فافزلا ةبسانمل ،ريبك دشح دوجوبو
 ...ةروكشم ةينوراملا ةطبارلا هتمّظن
...مّنرأ حرفب ، ءارمح ةداّجس قوف ُترس ًاسورع
 ...قيفوتلا هنم ًايجار عوشخب هللا نم تمّدقت ًاسيرعو
 ... ديراغزو قيفصت طسو
ىلإ انتاولص عفرنـل ،اـنـبوـلـقو اـنـلوـقـع تقرـتـخإ ةـظـع

 ،حيسملا عوسي اندّيس
...ليلجلا اناق سرع يف ىلوألا هتزجعم تّلجت يذلا
انتايح يف انبرد قيفرو سرع ّلك يف ًارضاح نوكيل
 ...ةيحورلا
نوكيس انجاوز ّنأب عانتقاو ةداعسو حرفو ّبحب انلخد
 ...هللاب ًادحّتم
مارتحا ةّخضم مويلا اـنجاوزف ،هللدمحلا ،كلذك ناكو

... اننيب ام ّبحو
 ...ةمعن تناك ،«معّن» ـلا كلت
عورأو ،ةبحملا قمعو ،ناميإلا ءفدب انتايح تألتماو
 .حرفلا تاجرد
ىلإو ...موي دعب ًاموي انحاجنو انداحتا سكعي ام اذهو
 ...دبألا

اــباــبـــلا نـــم ةـــكرـــب جاوز ةداـــهشب فرشلا اـــنـــل ناـــكو
 ...ناكيتافلا نم ةرشابم سيسنرف
،اـنــّبـح ةرـمـث ءاـمّسلا نـم ءاـجرـبو رـيـبـك رـبصب اـنرـظـتـنإ

... ةحلاص ةـّيحيسم ةلئاع ينبنو يّبرن نأ ىسعف
 ًةلفط انقزرو  ةداعسلا تلمتكاو

 ،هللا ةياعرب ،اننيعأ مامأ ربكتس
حمالم نم قرستو ،ًاـيحور ًالامج يتمومأ نم ذخأتل
 ،ًةرباثمو ًانانح اهدلاو

 ...«تيناج» لزنملا ةرهز يه
 ،انل هومتزجنأ امل ًاركش
ةلئاع ىطُخ ىلع ىقبيسو ،ًاـيدبأ ًانارق ناك دقف
...ةرصانلا

،انريدقتو انمارتحا قئاف عم

سايلإ
&الايد
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فصوت ال يتلا ةبرجتلا هذه

عبس تماد ةقالع دعبو .ىلوألا ةرظنلا نم ًاضعب انضعب انببحأ دقل
عيطتسن ال اننأ انملع نأ دعب جاوزلا انرّرق ،ءاطعلاو بحلا نم تاونس

 .دحاو فقس تحت ًاعم انسل نحنو شيعلا
.ةديج نكت مل ةيداملا ةلاحلا نكلو
بحــلا اذــه كراـبـــُي هللا ّنألو ،فورــظــلا هذــه نــم ىوــقأ اـنـــّبـــح ّنألو
...قداصلا
.ةينوراملا ةطبارلا همّظنت يذلا يعامجلا جاوزلا نع ةفدّصلاب انملع...

 .فصوت ال ةبرجت تناكو ...مهيلإ هّجوتلا انرّرقف
 .2102 ناريزح01 يف انجّوزت دقل
بحلا اذه لّمكت ةرمث اـنيطعـُي نأ هللا دارأ ،انجاوز نم ةرتف دعبو
«بحلا اذه ةرمث ايانو يناليم»

.جاوزلا ىلع انتدعاس اهرودب يتلا ةينوراملا ةطبارلل ًاركش
 .فصوت ال يتلا ةبرجتلا هذه ىلع ًاركش

.مكل ًاركش

يليا
&سيوج
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ًاعم انتايح راوشم يف لمجألا ةبرجتلا

انرارصإ نم ًاقالطنإ .«ناسنإ هقرفُي ال هللا هعمج ام»
،ةينوراملا ةطبارلا ةردابمب انناميإو ،ةيدبأ معن لوق ىلع
،ةـيـنوراـم ةـيـحــيسم ةــلــئاــع ءاـنــب عورشمــل مــعــن اــنــلــق
تلفكتو ريبادتلا ةفاك تمظن يتلا ةطبارلا ةدعاسمب
.ةيماسلا ةردابملا هذهل اهدوهجم ىلع ةطبارلل اننانتماو انركش ىدم نع ريبعتلا عيطتسن ال .فيراصملاب
ناتنس) يولكو (تاونس4) كاج مويلا ىتح هللا انقزر دقو .2102 ةنس يعامجلا سرعلاب انكراش دقل
.(فصنو
سرطب ةراشب رام انيبأ ةطبغ ةكرابمب اهانأدب يتلا ،ًاعم انتايح راوشم يف لمجألا يه ةبرجتلا هذه
 .يعارلا
ةبرجتلا هذه يف كراشُي نأ ،ةيحيسم ةلئاع نيوكت يفو يسنكلا جاوزلا يف بغري يئانث ّلك وعدن كلذل
.اهلك ةكراشملا ةعامجلا عم حرفلاو ةـّبحملاب ةئيلملا ةديرفلاو ةعئارلا
ىلع ،ةيلخادلا نوؤشلا ةنجل ةصاخو ،درف ّلك ىلإ اهسيئر نم ،ةينوراملا ةطبارلا ءاضعأ ّلك ًادّدجم ركشن
.ةنس دعب ةنس سرعلا اذه حاجنإل مهترباثم
.مهمامتها ىلع مهئفاكُيو همعنب مهرمغي نأ عوسي ّبرلا نم بلطنو

.بلقلا نم ًاركش

جروج
&ليوج
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ةّبحم لعفو شيع ةكارش جاوزلا

امهنأكو ناجوزلا اهربتخي ةديدج ةايح وه جاوزلا
ّالإ اهنع نافرعي ال ةحاو يف نارقتسي وأ نالخدي
اـهشيــعــي يتــلا تارّوصتــلاو راــكــفألاــف .لــيــلــقــلا
تارّوصتو راكفأ يه امنإ ،جاوزلا لبق ناقشاعلا
نادـجـي يذـلا عـقاوـلا نـع اـم ًاـعوـن ةدـيــعــبو ةصقاــن
امك ًالعف وه جاوزلاف .جاوزلا دعب هيف امهسفن
نيكيرشلا لبق نم شاعُي ّرس :ةسينكلا هفصت
وـه ءيش لـك لـبـقو ،شيــع ةــكارش وــهو ،ًاــعــم
.ةبحم
يتلا ةقالعلا ساسأ وه بحلا نوكي جاوزلا لبقف
بحلا اذهف جاوزلا دعب اّمأ ،ةأرملاو لجرلا نيب عمجت
هللا ةـبـحـم هـبشت ةـّبـحــم ىــلإ ناوــمسي فــغشلاو
ةـيـهـلإلا ةـكرـبـلا ناسورـعـلا لاـنـي اـمدـنـعـف .رشبـلــل
نم ةّوق اهعم نالاني ،ليلكإلا يف ةيجوزلا امهتايحل

.اـمـهـنـيـب اـم ةـيـهـلإلا ةـبــحــمــلا هذــه اشيــعــيــل هللا
نالّمحتيو ،هتلئاع نع ٌلك يئانثلا لصفني جاوزلابف
ديدج رمأ اذهو ،ءايلل فلألا نم امهتايح ةيلوؤسم
ىلجتتو تايدحتلا أدبت انهو  .لبق نم هاربتخي مل

نأ امهنم ّلك لواحُي نيذللا نيجوزلا يف هللا ةّوق
ام لك يف رخآلا معدو داعسإل هعسوب ام لعفي

تيبلا لخاد وأ جراخ نم نإ باعص نم ههجاوُي
.يجوزلا

ةـبرـجـتــلا هذــه ضوــخــن ،اردــنسو كيرــتاــب ،نــحــنــف
براـجـتـلا هذـهو ،اـهـتاـيّدـحـتو اـهـلـكاشمو اـهــحارــفأب
نّتمت يتلا يه موي لك اهشيعن يتلا ةكرتشملا
يه ةدحولا هذهو .رثكأف رثكأ اندّحوتو انتقالع
انتايح شيعن نحنف .ةيسفنلا انتحارو انحرف ردصم
.انحاجنب ًاعم حرفنو ًاعم انتابوعص ىّدحتن ًاعم
ناتايح دجوي ال ةيجوزلا ةايحلا يف ّنأ نمؤن نحن
ةدحاو ةايح لب ،ةدح ىلع ٌلك امهشيعي ناتفلتخم
.نزحلاو حرفلا ناكراشتي اهبو ًاعم ناجوزلا اهشيعي
،تاونس3 ذنم انتيب رمغت يتلا ىربكلا ةحرفلاو
اـنـبوـلـق يف تمرضأ يتـلا ةرـيــغصلا اــنــتــنــبإ يه
لك عم لّقنتي ًابح ،لبق نم هربتخن مل ًابح انتايحو
نــم ةــكــحض لــك عــم ّعشيو اــهــتاــكرــح نــم ةـــكرـــح

 .اهتاكحض
هانركذ ام ّلك يف لضفلا ّنإف ،ًارخآ سيلو ًاريخأو
هيلع نولكّتم نحنف .انتايح يف هدوجوو هلل دوعي

انلكاشم لك هيدي نيب عضنو ،ةيجوزلا انتايح يف
وهو ،رّبدملاو نيعملا وه .انمالحأو انعيراشمو
نأ انملـعـُيو اـنـمّدـقـتو اـنرّوـطـت يف اـنـقـفارـُي يذـلا
.اـنتدحو ىلع ظفاحن

كيرتاب
&اردناس
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سورعو سيرع ّلكل ةّيقيقحلا ةحرفلا يه ةلئاع ءانب

،تاـيشربألا ّلك نم تاـباّشلاو ِناـّبشلل ًاـّيعامج ًاسرع يكركب ُنِضتحت ةنس ّلك يف
 .ٍريبك ٍسرع فيلاكت ِنيمأت ىلع نيرداقلا ريغ
فدهب ةـّينوراملا ةطباّرلا ُهمّظنت يّذلا سرعلا اذهب تاونس ِسمخ ذنم ُتكراش دقو
نيرداق ريغو ةـّيلام ةقئاض نم نوناعُي مويلا باـبش ّنأو ًةصاخ ،جاوّزلا تاقفن راصتخإ
     ...يّدرتملا يداصتقِإلا عضولل ًارظن ةـّيحيسم ةلئاع سيسأت ىلع
دورولا رثنو سارجألا عرق طسوو .ِةماركلاو ِدجملاب ًاـّيئانث نوثالث اـنعم لّلكت دقو
دادتما ىلع مهل ةصّصخملا دعاقملا ىلإ اومدقتو ،ًاـجاوزأ ناسرعلا ّفطصإ ،زرألاو
.ديراغزلاو نيكراشملا قيفصتو ىقيسوملا عقو ىلعو ،لّوألا ّفَّصلا
رهاظملا سيل ةياهّنلا يف فدهلا ّنأل ،ةوطخلا هذهب مايقلا ىلع ّيئانث ّلك عجّشُأ انأ
نأب ًاـمازتلا الدابتي نأ دعب سورعو سيرع ّلكل ةـّيقيقحلا ةحرفلا يه ةلئاع ءاـنب اـمّنإ
بحلا هماوقو طقف ةسينكلاو هللا مامأ وه مازتلا اذهو ،رخآلا دحاولا دعسُي
.لداـبتملا

نم مويلا ةفلؤم تحبصأ يّتلا اـنتلئاع ةروص هذه ،بحلاو مازتلإلا اذه ىلع ليلدكو
.اـنتايح ةرمثو لزنملا ةحرف

نوميس
&ينافيتس



«يوامّسلا سرعلا» اذه ىلع ةّينوراملا ةطباّرلا ركشن

ةطبغ اندّيس ّبرلا ظفحيل موي لك يّلصن نحنو ،تاونس سمخ ذنم
ىـلـع ،ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلاو ،يعارـلا سرـطــب ةراشب راــم كرــيرــطــبــلا

ءارسلا يف ةدـــحاو ًاـــحورو ًادـــحاو ًادسج حـــبصن نأ يف  اـــنـــتدـــعاسم
.ةسّدقملا ةلئاعلا اهتودق ةـّيلاثم ةـّيحيسم ةايح شيعن نأو ،ءارضلاو
نيمأت يف ،راـّبجلا مهدوهجم ىلع ًادرف ًادرف ةينوراملا ةطبارلا ركشن
«معن» هيف انلق يذلا يوامّسلا سرعلا كلذل مزلي ام لك ليهستو
بألا ةـكرـبـب ةسّدـقـم ةـيـجوز ةاـيـح أدــبــنــل ،روضحــلاو هللا ماــمأ ةـــّيدــبأ
.سدقملا ثولاثلاو يوامسلا
ّلظ يف مهعم سيلو ،جاوّزلا يف نوبغري نيذلا ةفاك عّجشن نحن

سرعلا اذه لثم مهدحو اوميقُيل يفكي ام ةقاّشلا لاوحألا هذه
همظنت يذلا يعامجلا سرعلا ىلإ اوّمضنيو انب اودتقيل ،بيهملا
قـيـقـحـت يف نـيـبـغاّرـلا ةدـعاسم فدـهـب ًاــّيوـنس ةـيـنوراـمــلا ةــطــبارــلا

.ىربكلا مهتحرفو مهتداعس

قراط
&داعس
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 ليلجلا اناق سرع يف امك ةدحاو ةلئاع

ةاتفو ًاباش02 ةكراشمب ،2102 ناريزح01 يف يجوزو انأ قدصب اهانلق ةيدبأ معن
.اهسفن ةبرجتلا مهعم انشع
سرعلا يف ةكراشملل نيبغارلل ةصرفلا ةينوراملا ةطبارلا حيتت ،ةنس ّلك يفف
.ءايلا ىتح فلألا نم همظنت يذلا يعامجلا

ةشيعملاو ةيساق هيف ةايحلا تتاب دلب يف ءاطعلا نم لمجأ ءيش كانه لهف
.ةبعص
ةنهكلاو سوريلكإلا لاجر نم فيفل ةكراشمب ،ينوراملا كريرطبلا هسأرتي سرع
ةبترو لفحو سرع وهف ،ملحلاب هبشأ سرع هنإ .ءاضعألاو ةينوراملا ةطبارلا سيئرو
ةلئاعلا ةروص هيف ّنأل ،هتيؤر نكمُي ام لمجأ هّنإ .فاشكلا ىقيسوم ىلع جاوز
دقو .تاماسقنا نم عمتجملا دوسي امم مغرلا ىلع ةقادصلاو ةدحولاو ةينانبللا
امو ،يكركب يف يكيرطبلا حرصلا يف جاوزلا ةكربل ًاسامتلإ برلا حبذم نم انمّدقت

سرع يف امك ةدحاو ةلئاعو ةدحاو ةسينك اننأ ىلع يعامجلا سرعلل ناعم نم هيف
.ليلجلا اناق
ىلإ لوسرلا سلوب ةلاسر يف امك نيجوزتملا نم بلطأ يرودب انا ،ماتخلا يفو
ةأرملا قرافت ال نأ ،ّبرلا لب انأ ال ،مهيصواف نوجوزتملا امأو» :سوثنروك لها
«.هتأرمإ لجرلا كرتي الو .اهلجر حلاصتل وأ ،ةجوزتم ريغ ثبلتلف ،هتقراف نإو ،اهلجر

ينوط
&نيباس
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ةسّدقملا ةلئاعلا لاثم ىلع ةّيحيسم ةلئاع ءانبل

اـنتايح يف براجتلا لمجأ نم تناك اـنجاوز ةبرجت
يف ةـّينوراملا ةطباّرلل اننانتما ىدم نع ةريثكلا لمجلا رّبعت نل ،اـنبتك امهمو
كريرطبلا ةكرابم ةمعن انحنمو ،ّيدبألا سّدقملا جاوّزلا اذه مسارم بيترت
ةداعّسلا نم ءاوجأ يف اـنلاثمأ نم تارشعو نحن ،سّدقملا اـنطابر ينوراملا

 .عوشخلاو
ةـّيلاثم ةـّيحيسم ةايح أدبن يك انتدعاس اهنأل ،اهدارفأ لماكب ةطبارلل ًاركشف
ةلئاع ءانبل ناميإو ةقثو مزعب ،ةكرتشملا ةـّيجوزلا ةايحلا ةلحر يف قلطننو
 .ةسّدقملا ةلئاعلا لاـثم ىلع ةـّيحيسم
انحرف اننأ اهيف نودّدرُي ةديدع نونس ّرمتس ،ريثكلا اهريغو بابسألا هذه ّلكل

اهحارتأو ةايحلا حارفأ كراشتن يك هللا مامأ «معن» ةلوقو انطابترال بلقلا نم
.رمعلا ىدم ىلع

فيزوج
&نيلوب



فارتحاب قّسنملاو مظنملا سرعلل  اركش

ناك .ةينوراملا ةطبارلا هميقت تحبصأ يذلا يونّسلا لافتحإلا يف3102 ماع انللكت
نيكراشملا عيمج دوست يعامجلا سرعلا يفف  .فارتحاب ًاقّسنمو ًامظنم ًاسرع
.قلطملا نواعتلاو ةّدوملاو ،ةقادصلا نم ءاوجأ
قار سرع لجأ نم لاملاو تقولا ضعب نيسورعلا ىلع رفوُي ثدحلا اذه ّنإ

 .مظنمو
،هيلإ مامضنإلاب دّدرتن مل ،لافتحإلا اذه نع ءاقدصألا ضعب نم انملع امدنع نحنو
 .يكركب يف سرعلا سأرتي ينوراملا كريرطبلا ّنأو ةصاخ
،رصن يبأ ديمعلا مهتعيلط يفو ،نيمظنملا ّمه ناك ذإ ،ىستنت ال ةبرجت تناك
 .ناسرعلا ةداعسو ةحار ىلع نانئمطإلا
عيمج مهل نّمؤُي ذإ ،يعامجلا سرعلاب ةكراشملاب تاباشلاو نابشلا عيمج حصنأ

 .ةيداملا ةدعاسملاو فرتحملا ميظنتلاو ،تقولا يف ةقد نم ،سرعلا تابلطتم
ىّنمتنو ،لافتحإلا اذه ىلع ،ةمظنملا ةنجللا ةصاخو ةينوراملا ةطبارلا ركشن امك
    .ةيرارمتسإلاو ةحصلا ماود مهل

روصنم
&زيند
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 يعامجلا سرعلا حاجنإ يف مهاسُي نم ّلكل  اركش

ةكرابمبو ،ةزیمم تلاز امو تناك انتقالعف ،لّوألا انؤاقل ناك٩002 فیص يف
.ًایوس رمعلا ةیضمت انرّرق برلا نم
لانیدركلا ةطبغ انیبأ نم ةیحور ةكرب انلنو ،ةیدبأ «معن» انلق1/٩/3102 يف
.يكركب يف جاوزلا مسارمب لفتحا يذلا يعارلا سرطب ةراشب رام
نم ّدب ال كلذل ،ًادج ةظهاب سرعلا فیلاكت مایألا هذه يف ّنأ مولعملا نمو
امبو يدامو يحور ،يونعم معد نم ةینوراملا ةطبارلا انل هتمدق امب هيونتلا

.جاوزلل ریضحتلا ءبع انلهاك نع حازأ يذلا رصن يبأ سرطب دیمعلا هب ماق
.معد ّلك ىلع ةینوراملا ةطبارلل ًاركش
دقو .لافطألا باجنإ نودب لمتكی ال جاوزلا ّرس ّنأل ،ةریغص ةلئاع نآلا نحنف
انتایح ىلع ًاصاخو ًالیمج ًاقنور فاضأ يذلا دراودإ انكالمب انیلع هلل معنأ
.ةیلئاعلا
هتمدق امل انریدقتو اننانتمإ ىدم نع ریبعتلل يفكت ال تاملكلا هذه ّنإ
.ةیحیسملا انتلئاع سیسأتل ةینوراملا ةطبارلا

حاجنإل مهاسُی لوهجم ّيدنج ّلكلو درف ّلكل ریدقت ةتفلو ًالیزج ًاركشف
.يعامجلا سرعلا

.مئادلا حاجنلاو ةیرارمتسإلا مكل ىنمتنو

داور
&يفليس
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 «ةايحو بح ةكرش» راطإ يف ةلئاع

فدهت ةمهم ةبسانم وهف .ًاـّيونس ًاديلقت حبصأ ةينوراملا ةطبارلا همظنت يذلا يعامجلا سرعلا
 .جاوزلا تاريضحتو ءاـبعأ فيفخت لالخ نم ةيحيسم رسأ ءانبل مهتدعاسمو نييحيسملا معد ىلإ

يلام غلبم :اهنم زفاوحلا نم ةعومجم مّدقتو ،فيلاكتلا ةنس لك لّمحتت ةينوراملا ةطبارلاف
يفارغوتوف ريوصت ،تازبو نيتاسف ،ةوعّدلا تاقاطب ،اهتنيزو سرعلا لفح تارايس ،نيجوزلل
 .اـباـبلا ةسادق نم ةيلوسر ةكرب ًاصوصخو تالماعملاو جاوزلا قئاثو ،ويديفو
يذلا يعارلا سرطب ةراشب رام لانيدراكلا ينوراملا كريرطبلا ةطبغلا بحاص لافتحإلا سأرت
ركذتن ام ّمهأ نمو ،«ةايحو بح ةكرش» راطإ يف ةلئاعلا ىلع ةظفاحملا ىلع دّدشُي ام ًامئاد
ساسأ يف ًاضيأ رضاحو انم دحاو ّلك ةايح يف رضاح عوسي ّبرلا ّنإ» :4102 ةنس هتظع نم
.«لدابتملا ّبحلا
نم فاخي دق ضعبلا ّنأ مغر ،يعامج سرع يف جاوزلا ىلع مويلا باـبشلا زفحت ةريثك بابسأ
 .ىلوألا ةظحللا نم لوزي نيسورعلا كاـبترا ّنأ مكل دكؤن اننكل ،اذهك فافز
هتامزلتسم نع ثحبلل ةجاحب نكن ملو ،ًازهاج ئش ّلك ناك :ريثكلا فافزلا اذه اـنل رفو دقل
 .ةعئارو ةقيقد ةداعلاك تناك يتلا ةنيزلاو تاريضحتلاو ميظنتلا ىسنن نلو ،هل دادعإلا وا ثدحلا

كلذلو ،ةليحتسملا هبش رومألا نم ةرسأ ءانبو طاـبترإلا حبصأ ،اـننطو يف عاضوألا ؤس عمف
جاوزلا ريسيتل ةمئاق ةسّسؤم وه يذلا يعامجلا سرعلا يف ةكراشملل بابشلا عيمج وعدن
 .مهمالحأ قيقحت ىلع جاوزألا ةدعاسمو

ديلو
&اليماب
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 نيزياعلا لك لابقع

نيفرح نم ةملك»
نيبلقلاه تعمج
نينت اوريصي حرو ةنس تقرم
 ةينوراملا ةطبارلا عم انسرع ىركذو
نينتب الو باتكب ال فصونتب ال
.«نينت لدب3 ريصنم يياج يللا ةنسلا هللاشنإو
تقولا نم ريتك يطعو مظنم ةينوراملا ةطبارلا قيرفو ،ةولح ريتك ةبرجت يعامجلا سرعلا

ىلع ةمسبلا ىقبتلو انتدعاسمل ودنع ام ىصقأ مدقو ،ةديعّسلا ةبسانملاه حاجنإل دهجلاو
.انجو
:اضوخي يئانث لك حصنب رمعلا نم ةبرجت

سرعب ىركذ ىلحأب جوتت بحلاه ةرمثو ،ةديدجلا كتايح ةيادب  نوكت كيه نم ىلحأ يف وش
نم ةكربو ةيدبأ معن ةملك ىلع كعم دهشي عمجأ ملاعلاو هللا ماّدقو يكركب ةحاسبو يعامج
.ةيجوزلا كتايح لكب كقفارت حر كرطبلا

لك مغر بابشلاهل نوعلا دي اودمتو ،ةيعامج سارعأ اومظنت نكلضتو ،ةّمهلاهب نكميدي هللا
. ةحلاص ةيحيسم ةليع ولمعي اوردقيت يحاونلا لك نم نانبل ايف رمي مع يللا ةبعصلا فورظلا

eugaeL etinoraM uoy knahT

كاج
&اتير
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 دبألا ىلإ انقفارت ةليمج ىركذ

 .اـنفده حبصأ جاوزلاو اـنعمج ّبحلا ،اـنفراعت ةعماجلا يف
كريرطبلا ةطبغ ةكرابمب ،برلا حبذم ىلع «معن»و انلقو انملح ققحت٦102 لوليأ4 يف
.يعارلا سرطب ةراشب رام لانيدراكلا
تناك اهئاضعأ دوهج رفاضتب ،يتلا ،ةينوراملا ةطبارلا اـنبرد يف عضو يذلا هلل ركشلا
اـهـتـطساوـب اـنـعـطـتساـف ،دـعاوو رـهاز لـبـقـتسم وـحـن ىـلوألا اـنـتاوـطـخ يف اـنـل دـنسلا
.هذه اـنماـيأ يف لوطأ ًاـتقو قرغتسيس ناك يذلا يسنكلا اـنطابترإ عيرستو ليهست
لافتحإلا ةيناـنبللا قطاـنملاو تاـيشربألا فلتخم نم ًاـّيئانث82 كراشتن نأ اـنل ةصرف تناك

.دبألا ىلإ اـنقفارت ةليمج ىركذ اهنإ .سدقملا جاوزلا رسب ةـّيوس
اـنلاكتاو اـنتايح يف هللا دوجو ّنكلو ،ربكأ ةيلوؤسملا تحبصأف ،رصبلا حملب ةنس تّرم دقل
.اـندالوأل لضفأ ٍدغل لمألاب ةّعشم ،ةديعس اـنتايح لعجي ،ًاـمئاد هيلع
يئانث لك ،اـنراـبتخا لالخ نم عّجشنو ،ةلعشلا لقنن نأ اـنيلع بجاوو اـنرود حبصأ نآلاو
.ةزيمملا اـنتبرجت لثم ضوخل لمأ ةحسف نع ثحبي ،جاوزلا ىلع لبقم

يليا
&يمير
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 ةقيقح راص ملحلا

يكريرطبلا حرصلا حبذم ىلع ةيدبألا «معن» ـلا انلدابت امدنع يتجوز تأـنه ،تاملكلا هذهب
.ةينوراملا ةطبارلا هتمظن يذلا يعامجلا سرعلا نمض يكركب يف
لزنم ءارش فيراصم عافترإل ًارظن ،ملح هنأكو اـنفافز موي ىلإ رظنن انك ،بيرقلا سمألاب
 .ةوطخلا هذهب مايقلا انرّرق ،هللا ىلع لاكتإلا دعب نكلو .دوشنملا مويلا فيلاكتو
يعامج سرع ميظنتب موقت ةـينوراملا ةطبارلا ّنأـب انملع ،باوبأ ةدع اـنقرط اـمدعبو
ريبكلا ددعلا نم مغّرلا ىلعو .ةكرابم ةعاس ةعاّسلا تناكو ،ينانبللا باـبشلا ةدعاسمل
 .اـمهل ةصّصخملا ةحاسملا نيجوز ّلكل ناك دقف جاوزألل
ةينوراملا ةطبارلل ريبكلا ركشلا ًاضيأو ،همعن ّلك ىلع هللا ركشأ نأ ديرأ ،ةبساـنملا هذهبو
.ةيحيسم ةلئاع سيسأتو جاوزلا وهو ،اـنملح قيقحت يف اـنيلع لضف نم اهل اـمل
يف ساسأك مارتحإلاو قدصلا دوجوبو اـنجاوز ىلع ةنسلا ةبارق رورم دعبو ،مويلا
 .ةاـيحلا تاطوغضو ةبعصلا تارتفلا يطخت انعطتسإ ،ةيجوزلا اـنتقالع
نأ هللا نم بلطنو ،ةينوراملا ةطبارلا نم اـنودعاس نيذلا ّلك ىلإ ركشلاب هّجوتلا ديرن
مهمامتهاو مهبعت ىلع مهئفاكُي

فلودور
&نيتسيرك
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تاعامتجإو تاريضحت
ينوراملا يعامجلا سرعلل
7102 ماعل



ةينوراملا ةطبارلا زكرم يف ءاقل
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يكريرطبلا حرّصلا يف نيرامت
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 يكريرطبلا حرّصلا يف ةطبغلا بحاص عم يحور ءاقل



BlackBerry, «BBM». «On était sur le balcon
avec une amie, qui connaissait Pierre
uniquement via BBM, je lui ai donné mon
code, et j’ai commencé à chatter avec lui»,
confie-t-elle, «j’avais un peu peur de le
rencontrer, mais bon, il est militaire! Alors la
première fois, j’y suis allée avec mon amie, et
on est allé au restaurant, c’est comme ça que
ça a commencé». La jeune femme sourit,
«quand il aime, il aime, c’est cela qui me

séduit. Il ne regarde pas ce qui se
passe en dehors de son couple».
Et l’intéressé a lui aussi un avis
amoureux sur Julie: «elle a un
cœur doux». À ces mots, Julie
esquisse un sourire, et rougit.
«Jaime ce qui est hors norme,
alors un mariage groupé, je dis
oui». Pierre a fait une demande
traditionnelle, en famille, et
c’est également en famille que
le couple s’unira, puisque le
cousin de Pierre, mais également

son frère, feront partie des 26 couples à s’unir
le 3 Septembre, grâce à la Ligue Maronite.
Un beau moment en perspective.

Pour Juliano et Nadine, l’histoire commence
autrement. Ils fréquentent la même école, se
repèrent, mais ne s’adressent pas la parole.
Pas avant qu’ils ne déménagent, deviennent
voisins, et que Juliano fasse le premier pas.
Ils persistent et signent dans l’originalité
lorsque Juliano fait sa demande en musique…
en plein milieu d’un mall! Nadine y répond
par la positive, et la vidéo se retrouve vite sur
OTV.

Des couples comme ceux-ci, la Ligue
Maronite en pérennise chaque année au
moyen de ces mariages groupés. Un beau
geste, de très bon augure pour la suite des
aventures de ces couples!

De la robe de mariée

à la cérémonie,

en passant par

les cartons d’invitations,

la Ligue Maronite,

met un point d’honneur

à s'en occuper.
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Le bonheur n'a pas de prix
Valentine LEROY
Journaliste
13/7/2017

Ici, si le mariage groupé semble
atypique, les histoires délivrées
par les  couples choisis le sont
tout autant.

Parce que ce qui lie deux êtres
devant Dieu ne peut être
pécuniaire, la Ligue  Maronite de
Beyrouth propose, chaque
année, d’unir une trentaine de
couples qui ne peuvent s’offrir
le luxe des grandes cérémonies.
Un mariage de 26 princesses
donc, de quoi ravir les couples qui se présen-
tent chaque année plus nombreux. 

Ici, c’est le bouche à oreille qui prime.

La plupart des nouveaux couples sont
amenés à candidater sur recommandation
des anciens. Dès Noël, la Ligue Maronite
commence à accepter les candidatures, pour
ensuite effectuer un choix en mars. Pour
pouvoir prétendre au mariage, il faut être
chrétien, certes, mais pas nécessairement
maronite. Pour exemple, un couple présent:
Pierre est maronite, quand Julie, elle, est
orthodoxe. Il faut ensuite choisir la robe de
mariée de la jeune fille, mais également le
costume de monsieur. Il s’agit d’être

présentable pour le grand jour, prévu le 3
Septembre.

De la robe de mariée à la cérémonie en elle-
même, en passant par les cartons d’invita-
tions, tout est financé par la Ligue Maronite,
qui met un point d’honneur à mettre en place
une somptueuse réception. De quoi ravir
chaque famille présente, à tel point qu’en
2016, ce sont les enfants des couples
précédemment unis qui ont fait office d’en-
fants d’honneur. C’est une forme de tradition
qui se met en place, un remerciement dans
le temps.

Julie, elle, est sur un petit nuage. A mariage
atypique, histoire atypique. Son mari, elle l’a
rencontré via une messagerie délivrée par



ًاـّيونعمو ًاـّيدام انومعد نيذلا ّلك ىلإ
،انتّلجم تاحفص ىلع نالعإب اومهاس نيذلا ىلإو

.انركش عفرن

،انتريسم بورد ىلع ةعمش اوءاضأ نيذلا ىلإو
.ءاطعلا حرف نم ديزملا مهل ىّنمتن

،ثدحلا حاجنإل تاريضحتلاب اومهاس نيذلا ىلإو
.مهيديأ ىلع ّدشن

،ةيدبأ مَعنب مهتاوطخ لّلكنل انب اوقثو نيذلا ىلإو
مهرايتخإ نسح ىلع هللا ركشن

.ّبرلا يضرت ةّيحيسم ةيجوز ةايح مهل ىّنمتنو

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل مّدقتت
ركشلا ليزجب
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ةينوراملا ةطبارلا
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

نم مّدقتت

ةينمألا ىوقلا
ركشلا ليزجب

ركذلاب ّصصختو

ينانبللا شيجلا ةدايق
يلخادلا نمألا ىوقل ةماعلا ةيريدملا

يندملا عافدلا

ركششت امك

كيلسكلا- سدقلا حور ةعماج
ةينوج يف يدلبلا سلجملا ءاضعأو سيئر

aetalP ةسّسؤم
ينوراملا فاّشكلا

ICBL - VTM - erèimuL éléT
daviV ةكرش

ellivilbuP ةكرش
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