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 مرك ليبن ذاتسألا
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ددجلا ناسرعلا ىلإ
يذلا ،رشع يداـحـلا يعاـمـجـلا سرـعـلا مـكـعـم ييـحـن
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل همّظنت
ثدحلا اذهب لفتحن نأ ّدون اّنك .ةينوراملا ةطبارلا يف
انيبأ ةسائرب يكريرطبلا حرصلا يف ،ةداعلا ترج امك
،سورــيــلــكإلا فاصم ةــكراشمو ،كرــيرــطــبــلا دـــيسلا

تاسدـعو حرــفــلا رــهاــظــم طسو ،ءاــقدصألاو لــهألاو
مكندم يف يرجيس سرعلا اذه ّنكلو .نيرّوصملا

كلذو ،يشربألا مكئامتنإ بسحب ،مكارقو مكتادلبو
ّدشت يتلا ةيداصتقإلا ةقئاضلاو ،اهراشتنإ مقافتو اهرطخ مظاعت يتلا «انوروكلا» ةحئاج ببسب
معدلا ّنأل ،سرعلاب لافتحإلا نم انعنمتل تناك ام ةقئاضلا هذه ّنكل .نيينانبللا قانخ ىلع
.ةيحورلا اهتكربو ةينوراملا ةسينكلا ةياعر تحت ،رّفوتم ينيعلاو يداملا

لسنلا رارمتسإل ظفاـحلا هّنأل ،اهّمهأ نم لب ،ةـسّدقملا ةـسينكلا رارسأ دحأ وه جاوزلا ّرس
يسنكلا جاوزلا ّنأو .عمتجملا ءانب يف ساسألا رجحلا لّكشت يتلا ةلئاعلا نم قثبنملا ،يناسنإلا

رهسلاو ةجوزلاو جوزلا نيب ةيحضتلاو بحلاب موديو دّدجتي يحور طابر وه ،ًاسدقم ًاّرس هنوك ادع
امف .ةعزنلا ّيدام ًاقافتإ وأ ،ًادقع سيل وهو .هكرابُيو برلا هاعري جاوزلا اذه .دالوألا :هترمث ىلع
.ناسنإ هّلحي ال هللا هطبري

ددجلا ناسرعلا ىلإ
حرفب انتاقاقحتسا ىلع لبقُن ّلظنسو ،ناميإلاو ءاجرلا ءانبأ انّنأل ،ةايحلا ةدارإل رصتنن ّلظنس
هتلذب ام ،اهسيئرو ةينوراملا ةطبارلا يف ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجلل نيركاش
مهاس نم ّلك ركشن امك .رمعلا ملح قيقحت نم اًيئانث٥2 نيكمتو ،سرعلا اذه مامتإل دهج نم
 .ةدقعملاو ةبعصلا لاوحألا نم مغرلا ىلع زفاوحلا ريفوتل عّربتو
سرعلا اذهل يعارلا سرطب ةراشب رام كريرطبلا لانيدراكلا ةطبغلاو ةفاينلا بحاص ةياعر ّنإ

راص يذلا ثدحلا اذهل هيلوي يذلا ريبكلا مامتهإلاو ،يوبألا بدحلا ىلإ ّلدت ،ةالصلاب هتبكاومو
.اًماع رشع دحأ ذنم اًيونس اًديلقت

ددجلا ناسرعلا اهّيأ
ميلاعتو ،نانبل ّبح ىلع نوّبرتي اًدالوأ مكجاوز رمثُي نأو ،حرفلا اهؤلم ةايح مكل ىّنمتنو مكئّنهن
نيجاجأ ألمت يتلا ةدّيجلا ةرمخلا نونوكيو ،ةيحيسملا ميقلاب نوقّلختيو ةعماجلا ةسينكلا
اولانو ،ةماركلاو دجملاب اولّلكت نيذلا دادجألاو انئابآ رارغ ىلع ،ةودق - ةريسو ،لئاضف عمتجملا

.ةفعاضم اًفاعضأ تطعأف ،تانزولاب فّرصتلا نسحأ نم َءازج
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ذاتسألا ةداعس ةملك
رصن يبأ هللا ةمعن
ةـينوراـملا  ةـطبارلا  سـيئر







ريسلا اوراتخا نيذلا ،هدابع نم نيرّيخلا هللا اهب ّصخ ةيناسنإ ةكَلم ءاطعلا ّنإ
.ةقلطم ةميق نم هينعي امب ناسنإلا ىلإ تافتلإلاو ،حالصلا بورد ىلع

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل همظنت يذلا يعامجلا سرعلا ّنإ
ًاجاوزأ لّلكُي هنوك ،يناسنإلا ءاخإلاو نماضتلا ةورذ لّثمُي ،ةينوراملا ةطبارلا يف

،ةنمؤم ةيحيسم تالئاع نيوكت ىلع دعاسُيو ،برلا حبذم ىلع ةماركلاو دجملاب
امنإ ،ددجلا جاوزألل زفاوح نم ةنجللا همّدقت ام ّنإو .همَيقو ليجنإلا رونب يدتهت
.ةطغاضلا لاوحألا هذه يف ًاصوصخ ،ةطبارلا نم معد ةرداب لّثمُي

ةرفاوتملا تاناكمإلا دودحب وأ ،ءاخسب اوعّربت نيذلا عيمج ركشت ةنجللا ّنإ
تاقوعم نم ام ّنأ تابثإل قئاوعلا ّلك نيّدحتم ،بعصلا نمزلا اذه يف مهيدل
هبلق ناك نَمو ،ةّبحملاو ءاجرلا ءانبأ اننأل ،انيدل ةايحلا ةدارإ ئفطت نأ نكمُي
ًةدعاسم بجحي الو ،ًءاطع سبحي الو ،ًادي ضبقي ال ،ةَيماسلا مَيقلا هذهب ًامعفُم
.ماهسإب ّنضي الو

هومّدق ام ءاّرج ،ةفعاضم ًافاعضأ هللا مهازجو ،ًاينيعو ًايدام عّربت نم ّلكل ًاركشف
.يئانثتسإلا فرظلا اذه يف حرف ةمالع ىقبي يذلا سرعلا اذه ءايحإل

رّرقملا                                             ةنجللا سيئر
ماعلا نيمألا                                   سجرج يداف روتكدلا

جاحلا جروج ذاتسألا

نوؤشلا ةنجل ةملك
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا
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ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

:  ةنجللا سيئر
:  ةنجللا رّرقم -  ماعلا نيمألا
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:  راشتسم
:  راشتسم

:  ةراشتسم
:  يذيفنت سلجم وضع

سجرج يداف روتكدلا
جاحلا جروج ذاتسألا
يناتسب وج سدنهملا
رغاد وب يداف يرخفلا لصنقلا
هيبرط لكيه يغام ةسدنهملا
 يعاق لوب ذاتسألا
سنوي وب قيفوت ذاتسألا
 قوط يناه بألا
مرك لاشيم لينولوكلا
سوميلق يليإ يماحملا
ةمعط يجان ذاتسألا
دوحل ديجم دوحل يماحملا
سونامرج ليساب يدنام ةديسلا
ناربج ردنكسإ يماحملا
معلا زيزع ذاتسألا
دوحل يليإ يماحملا
يروطامع ناوطنأ سدنهملا
 اطسألا لامج ةسنآلا
رقص ضايف وبأ الردنس ةروتكدلا
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ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تماق ،ةديجملا دايعألا ةبسانمب
ةحفاكمل ةبيبشلا ةيعمج ترازو ةيونسلا اهترداب-م-ب ،ة-ي-نوراملا ة-ط-بار-لا يف

ثيح ،ناورسك حوتف - سمرتلا ةروج يف ايزيرت ةسيدقلا زكرمDCJ – تاردخملا
تعمتساو ،جالعلا دعب ليهأت ةداعإ ةلحرم نوعباتُي نيذلا بابشلا عم تعمتجا
ضعب نّمؤُي ًاّينيع ًامعد زكرملا ىلإ تمّدق امك ،مهنوجشو مهنوؤش ىلإ
اهرّرقمو اهسيئر تّمض يتلا ةنج-ل-لا تما-ق كلذ د-ع-ب .ة-يرورضلا تا-جا-ح-لا

،يونسلا يديلقتلا ءادغلا ةدئام لوح عامتجإلاب ءاضعألا ةداسلاو تاديسلاو
.ةديجملا دايعألاب تاينمتلاو باخنألا اولدابت ثيح

ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنج-ل تل-ف-ت-حإ
اهسيئر باختنإب ،ةيلخادلا ةطشنألاو
ةئيهلل ًاسيئر سجرج يداف روتكدلا
ةنّمضتملا ناسنإلا قوقحل ةين-طو-لا
روضحب ،بيذعتلا نم ةياقولا ة-ن-ج-ل
ةمعن ذاتسألا ةداعس ةطبارلا سيئر
عامتجإلا لالخ كلذو ،رصن يبأ هللا
بخن روضحلا برش .ةن-ج-ل-ل يرود-لا
سجرج روتكدلل اوّن-م-تو ،ة-بسا-نملا
.ديدجلا هبصنم يف حاجنلاو قيفوتلا

فيزوج روينسنوملا نانبل يف يوبا-ب-لا ر-ي-فسلا ل-ب-ق-تسإ
يماحملا قباسلا بئانلا ةينوراملا ةطبارلا سيئر يراتيبس
نوؤشلا ةنجل ن-م د-فو سأر ىلع ،رصن يبأ ه-ل-لا ة-م-ع-ن
ماعلا نيمألا اهرّرقم ّمض ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا

دفولاو رصن يبأ ركش دقو .اهئاضعأ نم ًاددعو جاحلا جروج
سرعلاب اولّلكت نيذلا جاوزألا هحنم ىلع يراتيبس روينسنوملا
دفولا مّدق امك .ةيوبابلا ةكربلا ماعلا اذه رشاعلا يعامجلا
تسرُغ ،يرشب يف برلا زرأ ةباغ يف ةزرأ ةبارع ةداهش ريفسلل

.ةينوراملا ةطبارلل ةصصخملا ةعقبلا يف
ماعلا يف نواعتو ةياعر لوكوتورب تعّقو نأ ةطبارلل قبسو
ةداعإب اهنم ًةمهاسم ،«زرألا ةباغ ءاقدصأ» ةنجل عم6102
.نطولا زمر زرألا ةرجشب امّيس ال نانبل لابج جيرحت

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تاطاشن









دعسأ ناوطنأ لبرش
يريوخلا هللادبع نايتسيرك

لماك سيروم لبرش
ريصقلا قيفوت اسيرالك

ريفص قيفر نايتسيرك
يفيصقلا لبرش اليناد

جاحلا بيدأ يداف
مشاهلا نومير ىور

ولحلا ناسغ لبرش
نصغ وب ناوطنأ لاكساب

سايلا فيزوج لايناد
دارط ناورم ادنامأ

دوعس فسوي ينور
نيهاش فسوي ليوج

ديبع ةماسأ ويرام
رديح وبأ لبرش انافليس

ضايف ناوطنأ ويرام
نولجيف بوقعي انيد





ريفص رودويت فيزوج
دعس سايلإ اّسيلم

سيكرس هدبع ينوط
ةمالس ريمس اكينوم

يقيقع داليم كيرتب
رطم داليم نيدان

يّزقلا سيرج سايلإ
ته ادوغإ اسيتاياج يلابوأ ادنر

يبغزلا يليإ نآلا
يليجر وب لياخم اينار

ناعنك سويناط ينوج
يلفروأ سويناط اـنر

راطيبلا سايلإ فسوي
يقيقع يماس يسنان

كياحلا نورام اـّنح
دعسم ميعن يسنان

يتيشدح انح فسوي
ةضيرع بيجن يلاتان





رهاظ لاشيم وج
دوعسم اشيل يدناس

هللااطع ينوط ايركز
نوله ناوطنأ اردنس

متاح ايحزق سارف
دادح ظوفحم كيردناس

يقيقعلا ارهوت يور
بويأ ناج رحس

هدوجوبأ ريبور لراش
موعلز فزوج رمس

دهف دعسم هيجور
قايدشلا نافطسإ  يزور

ةمحر هردن سايلإ
سنوي فيزوج اينات
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نافطسإ ايزاتسان                ريقش ةراشب &

مشاهلا يلاس               يروخلا يداش &



ديز ايراس                يواطبقلا يداش &

ميهاربإ لادآ               تبات لبرش &
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يعامشلا انر               سلوب لبرش &

طساب يمير               ينورصح لراش &



ىسوم انايرام                ةدايز يلراش &

نيوز نايلأ               ينغملا سايلإ &
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اموص زيليإ                ولحلا يليإ &

رفعج ىهم               مرك يليإ &



يشبطلا ليسرام                دوعسم سراف &

شاشحلا نايتسيرك               ساشحلا ديرف &
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انح زيريت                سراف جروج &

ردب نير               مناغ مناغ &



يروخلا يلازور                ةمالس  ريبليج &

نايكلزان انيتسيرك               قايدشلا انح &
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نوطنأ يليمإ                ةمعن وج &

طايخلا امير               ليلخوبأ فزوج &



ينارمسلا وناج                ناميلس نافوج &

يلولعم نيدان               ةبيصغ ويرام &
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نسح ةمطاف                دشار نورام &

يقيقع نيلسوج               رباص هللا ةمعن &



بيبح وب زيريت                نايشاقن لوب &

رطم امسأ               دهاجم عيبر &
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يروفكلا نيتسيرك                لضاف فلار &

فاسع ةدغار               حرف فلار &



سويراغ هنيز                يرصحلا يمار &

سويطانغ اينار               ديز وب ينور &
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نايماطآ نيراس                ارهن يماس &

ناعنك انار               ةداعس سويناط &



يعرموب ةيلبرش                يعرموب يناط &

ىّتم يرام               يروخلا ينوط &
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يروزحلا انايد                شومرج ميسو &

دادح هيام               نوعمش فسوي &





1٥ |  يعامجلا سرعلا
0202 ةينوراملا ةطبارلا

Here Comes the Bride. And the Bride. And the Bride.
Mass Weddings Boom in Lebanon.
By Ben Hubbard
The New York Times
Sept. 15, 2019

BKERKE, Lebanon — Classical music swelled as the bride stepped from a white sedan onto a red
carpet, took the arm of her tuxedoed groom and walked down the aisle, both grinning as their
relatives cheered nearby.
The next bride did the same. And the next. And the next. And the next.
Once the couples — 34 that day — reached their seats, the patriarch of the Maronite Church,
dressed in crimson robes and gripping a scepter topped with a golden cross, led Mass and
declared the whole lot husbands and wives.
[…]
Mass weddings hold a lot of appeal for couples who cannot afford their own celebrations, or
want to spend their money on other things, like building homes or starting businesses.
“They take care of everything, God bless them,” said Roni Abu Zeid, 35, who got married in the
Maronite mass wedding, which was held in Bkerke, a town near the Mediterranean coast, north
of Beirut. It is the headquarters of the Maronite Church.
Mr. Zeid is a soldier, and with his salary it was difficult to save the $20,000 he needed to outfit a
home and host his own wedding party. So he gladly joined the mass wedding.
“If we got married elsewhere, we would have suffered,” he said.
His wedding was sponsored by the Maronite League, a nonprofit group associated with the
church. Maronites are the largest of the Christian groups that make up about 36 percent of
Lebanon’s population.
Fadi Gerges, an official with the league, said it was natural for minorities to encourage their
youths to procreate in a country where demographics affect power.
“When any ethnic group feels they are in danger, they pull together,” he said. “When they see
the numbers going up on the other side, they think maybe they can place a pebble to prevent a
landslide.”
This year’s mass wedding was the group’s 10th in 11 years, bringing the number of couples it
has married to 274. So far, those unions have resulted in only three divorces and more than 100
children.
To be part of the league’s group ceremony, couples must apply. At least one of the couple must
be a Maronite, and the groom must have a house and a job.
Accepted couples get a free suit for the groom, a dress for the bride, invitations, flowers, photos,
$2,000 in cash and a blessing from the patriarch — a big bonus for the devout.
During the ceremony, the couples came forward one by one to say their “I dos” while their
families clapped and ululated from the audience. A camera on a crane shot footage for a televi-
sion broadcast while a drone zoomed about filming the proceedings. […]
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   ناجللا طاشن

ةطـبارـلا» سسيـئر ةـصساـئرـب ،6/01/0202 خـيراـتـب ةـيـلا عاـمـتـجإا لـخ
يلمركلا دوبع لاصشيم بألا أاجاف ،رصصن يبأا هللا ةمعن يماا «ةينوراا
:اهيف ءاج زربأا ةملك ىقلأاو .روصضا «نانبل - سساتيراك» ةطبار سسيئر
نهذلا إا ردابي ،ىصضم تقو ّيأا نم كأا مويلا ةنراوا نع مّلكتن امدنع
هذه يـف ا لمع يـف ةرادصصلا تذخأا اهنوك ةينوراا ةطبارلا اًروف
ةباث تناك ةينوراا ةطبارلا ةردابم كلذل ،ةبعصصلا ةّيصشيعا فورظلا
ةمئاق ةـيـنوراا ةـطـبارـلا سساـتـيراـك تطـعأا دقـل .اـنـل عـيـجـصشتو حور ذـخأا
نأا ديرن ل» :دوبع بألا متخو .ةطبغلا بحاصص نم نذإابataD تانايبلا
ةعباتم ةينوراا ةطبارلا ىلع ىّنمتنو .انتيؤور هذه ،ا لمع نع فّقوتن
.«ديب اًدي اًعم اهتردابم
ةّيلخ عاـمـتـجإا هـتـكراـصشمو دوـبـع لاـصشيـم بألا روـصضح سسيـئرـلا رـكـصش دقو
،ليقارعلا ىّطختنو يا انلمع يـف ّرمتصسنصس انّنأا ىلع دّدصشو ءىراوطلا
.ّرمتصسن نأا اّنم ديرتو اندّيؤوت ةقحاصسلا اهتيبلغأاب ةينوراا ةطبارلا ّنأا امك

 معدلاو نماضّتلاو نواعّتلل ئراوطلا ةّيلخ

ًازوع رثكألا تالئاعلا ىلع ةيئاذغ ةصح0004 عيزوت

ةّصصح0004 ةــيــنوراا ةــطـــبارـــلا تعّزو
دقو ،اًزوـع كألا تـئاـعـلا ىـلـع ةـيــئاذــغ
،ةّفاك ةينانبللا قطانا يـف ةدلب053 تلمصش
روصصنم رام» يتيـعـمـج عـم نواـعـتـلاـب كلذو
عم اًماجصسنإاو .«نانبل - سساتيراك»و «لوب يد
- يعامتجإلاو ينطولا نأاصشلا يـف اهراصسم
ءاصشنإاب اًرارـق ةـطـبارـلا تردصصأا ،يـحـيـصسا

إا تـّمـصض اـهـصسيـئر ةـصساـئرـب لـمـع ةــيــلــخ
،ةطبارلل يذيفـنـتـلا سسلا بتـكـم ءاـصضعأا
نأاــــصشلا يـف ةــــيــــنــــعا اــــهـــــنا ءاـــــصسؤور
يحصصلا ّطا نع ةلوؤوصساو ،يعامتجإلا
ئراوــطــلا ةــن نــع قــثـــبـــنا نـــخاـــصسلا
تغلب دقو .ةطبارـلا يـف ةـلـماـعـلا ةـيـحـصصلا
552 نآلا ىتح ًاعّتم061 نم ،تاعّتلا

ًةلمآا اهطاصشن ةيلا عباتتو .ةيئاذغ داوم نم ةينيعلا تادقتلا ادع ،ةينانبل ةل نويلم
.ةّصصح فلآا6 وأا 5اوح عيزوتو مأات إا لوصصولا

 دوّبع لاشيم بألا نانبل ساتيراك ةطبار سيئر عم ءاقل
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.اهتاجاح مأاتو اهريوطت لبصس ىلع فوقولل ،ةيحيصسا قطانا يـف ةيموكا تايفصشتصسملل ةيرود تارايزب ةنجللا تماق
نم رغاوصشلا ءلم ،ةيلاا فوقصسلا عفر ىلع زكترت يتلا تايفصشتصسا هذه بلاطم معدل ةحصصلا ريزو عم ًاصضيأا تعمتجاو

صضر ينقتو، إا ةفاصضإلاب ا هذه لمصشاب تايفصشتصسب ةلداع ةروصصب تادعاصس ا ةفاكعم تعمتجا كلذك .قطان
قطانا يـف ةيلوأا ةيحصص ةياعر زكارم ءاصشنإا معد رارقإل ،ةحصصلا ةرازو يـف ةيحصصلا ةياعرلا جمارب ريدمو ةيانعلا ريدم
.اهيلإا ةرقتفا ةيحيصسا
.نوب ءاسضق - يللدبع ةدلب يـف فسصوتسسم ءاسشنإا يـف ةنجللا تمهاسس امك  -

ةحصلا ةنجل

تافصوتسملاو ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكارمو تايفشتسملا ىلع ةيّبطلا تادعاسم عيزوت

تملتصسإا ،توب أافرم برصض يذلا مخصضلا راجفنإلا دعب
تلاصصتإا ىلع ءانبو ،ةحصصلا ةن - ةينوراا ةطبارلا
ةــيودأا لــمــصشت ةــيــبــط تادعاــصسم ،ةــقــباــصس تــصسارــمو
:ةيلاتلا تاصسّصسؤوا نم ةلصسرم ةيبط تامزلتصسمو
)DIASU( elpoeP ot elpoeP، )DIASU( ARENA

)DIASU( nonabeL rof ecroF ksaT،
)DIASU( dnuF lanoitanretnI feileR tceriD.
ةهاو ةطبارلا ب قيصسنتلا ّ دقف ،عيزوتلا ةيلآا نع امأا
ياعم قفو ةيلآا تعصضُو دقو ،اهنع بودنم روصضحب ةحناا

يـّحـصص زـكرـمو ىـفـصشتـصسم لـك ةـجاـح ديدحـتــل ،ةــنــيــعــم
عـيزوـت دقو .تاـمزـلـتـصسا نــم اــهــتــصصحو ،فــصصوــتــصسمو
،يموكا ادبعب :ةـيـلاـتـلا تاـيـفـصشتـصسا ىـلـع تادعاـصسا

،يموكا راوبلا ،يـموـكا نوبـلا ،يـموـكا نـيروـنـت
انبللا ،لراصش ناصس ،بيلصصلا ريد ،يموكا انيتنركلا
،يموكا قصشابلا رهصض ،يموكا ايبصصاح ،يواتيعا
،ةينوـج - سسيوـل ناـصس ،اـنـبـلـلا سشياـب يـبـطـلا ءاوـلـلا
.ةيكمألا ةعماا يـف يبطلا زكرا ،ةيدرولا ،ناورصسك
،سشيمر ،ةعبنلا - ليفلا نصس :ةيلاتلا تافصصوتصسا ىلعو
زيت تناصس ،يللدبع ،سشوصشحي ،لبإا ع ،تايبقلا ،عاقلا

- توب ءاإا زكرم ،سسلبارط - انلايجأا ،ةيصضايفلا -
ةزجعلا راد ،توب ءاإا زكرم - وراا ماعلا سسلا
.انامح - ليانرق ،وراا
عم40/01/0202 يـف تادعاـصسا عـيزوـت ةـيـلـمـع تهـتـنإا
.بيرقلا لبقتصساب نواعتلا ةعباتم ىلع قفاوتلا

ةيحيسملا قطانملا يف ةيموكحلا تايفشتسملا بلاطم معدل تاعامتجإ

عصضوو ،ةئيبلاب ةقلعتا عيصضاوا ةفاك تصسردو تاعامتجإا ةّدع ةنجللا تدقع
.قئارا اهيف تعلدنا يتلا قطانا يـف جصشتلل عورصشم ةئيبلا ةنجل





7٥ |  يعامجلا سرعلا
0202 ةينوراملا ةطبارلا

ىلع ،ةرفوتا تاناكمإلا نمصض ،ةينيعو ةيلام تادعاصسم عيزوتب يعامتجإلا نماصضتلا ةن - ةينوراا ةطبارلا تماق
.ةيعامتجإاو ةيصسردم ةيدقن تادعاصسم إا ةفاصضإلاب ،ةيبط تاصصوحفو ،ةنمزم ةيودأا فيلاكت ةيطغتل ةجاتا تئاعلا

ا ىرـكذـلا ةـبـصساـنـعإل ةـيوـئبـكـلا ناـنـبـل ةـلود ن، ةـطـبارـلا تمّدق
كريرطبلا مّركملل ًايراكذت ًابصصن اصصيرح نانبل ةديصس رازم إا ةينوراا
سسصسؤوم وه هّنأا ًاملع ،بكلا نانبل ةلود قق كيوا سسرطب سسايلا
.4091 ةنصس رازا
.حاتتفإلا لف ًاديه بصصنلا زيكرت لحارم ةنجللا عباتتو

.ةنسس11 ذنم يونسسلا يعاما سسرعلا اهميظنت إا ًةفاسضإا  -

يعامتجإلا نماضتلا ةنجل

 ةجاتحملا تالئاعلا ىلع ةيلام تادعاسم عيزوت

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

 ةجاتحملا تالئاعلا ىلع مارح0001 عيزوت

دبع سسلوب نارطا ةّينوراا توب ةّيصشربأا يعار ،ةيلخادلا ةطصشنألاو ةيعامتجإلا نوؤوصشلا ةن - ةينوراا ةطبارلا  تمّلصس
.ةيصشربألا يـف ةجاتا تئاعلا ىلع تعّزُو ،مارح0001 رتاصسلا

 اصيرح - نانبل ةديس رازمل كيوحلا كريرطبلل يراكذت بصن

يعارزلا ءامنإلا ةنجل

يف ضرألا لجأ نم ناميإلا عورشم لوح لمع ةشرو يف ةكراشملا
اينيك - يبورين

لراك ةيماا ةينوراا ةطبارلا يـف يعارزلا ءاإلا ةن ةصسيئر تبدتنإا
لجأا نم ناإلا عورصشم لوح ةيجيتاصس لمع ةصشرو يـف ةكراصشملل ،باهصش
نم اينيك - يبون يـف ةئيبلل ةدحتا ألا رقم يـف تدقعنا يتلاو ،سضرألا

ةعماج ةلّث باهصش بناج إا كراصش دقو .اعلا نادلب نم ديدعلا نع لث روصضحب ،9102 لوألا نوناك 91إا71
ةينيدلا تاصسّصسؤواو تامظناو ،ناكيتافلا ةكراصش عورصشا اذه قلطنإا .ميكاو ارل روتكدلا كيلصسكلا - سسدقلا حورلا
عم ةئيبلاو سضرألا نأاصشب لاّعفلا لصصاوتلا نم مهنيكمتل ةمزلا فراعاب فئاوطلا ءاصسؤور ديوزت :هفادهأا نمو ،اهب ةطبترا

.اهدراومو سضرألا ىلع ةظفااب ًاديد يفيرلاو دا عمتا كارصشإاو ،رارقلا يعناصص

ايلارتسأ نم ةبه ةسبلأو ةيئاذغ داوم نط5.81 مالتسإ

دقف ،نانبل اهب ّر يتلا تامزألا ةأاطو نم فيفختلل ةيناصسنإلا اهتلاصسر ةينوراا ةطبارلا يـف يعارزلا ءاإلا ةن عباتت
يذلا لوألا بعوتصسا لصصيصسو ،ايلاصسأا يـفturieB rof scisaB ةئيه عم نواعتلاب تادعاصسا مأات ىلع ةنجللا تلمع
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ورام عقوم كأل صضحتلا ددصصب اهنأاب مكملعت نأا ةينوراا ةطبارلا ّرصسي
ةيناملعلاو ةيصسنكلا ةينوراا تاصسّصسؤوا ةفاك ّمصضي noitacilppAوكلإا
ليجصست مهناكمإاب نوكيصس نيذلا دارفألا إا ةفاصضإلاب ،اعلاو نانبل يـف
عم لصصاوتلا مهناكماب حبصصُي يك مهلمع عونو مهتماقإا نكامأاو مهئامصسأا
هتاصسّصسؤوم ةفاكب مألا مهنطو عمو اعلا ءاحنأا عيمج يـف سضعبلا مهصضعب
ةينوراا تاـصسـّصسؤوا إا ةـفاـصضإا تاـيدلـبو تارازو نـم ،ةـيـمـصسرـلاو ةـيـنوراا
.جراا يـف ةينانبللا تاثعبلاو ةياعلا
يذلا ديحولا عجراو ،اعلاو نانبل يـف ةنراوا ليلد ةّصصنا هذه نوكتصس
:ةيلاتلا تامولعا ّمصضيصس
خيرات ،اعلاو نانبل يـف ةنراوا خيرات ،ةفئاطلا عيفصش نورام رام نع ةذبن
ةحايصسلاو نانبل يصسيّدق ،نانبل يـف ةينوراا تانبهرلاو تايصشربألا ،يكركب
،اعلا يـف ةينوراا تايصشربألا ،اعلاو نانبل يـف ةينوراا سسئانكلا ،ةينيدلا
،تاطاصشن ،اعلاو نانبل يـف ةينوراا تاصسّصسؤوا ةفاكو ةينوراا ةطبارلا

،ةينانبللا ةيصسنا ةداعتصسا فلم ،اعلاو نانبل يـف ةنراوا رابخأاو تارؤوم
سضرع ،تايلصصنقو تارافصس - ةينانبللا تاثعبلا ،بغا رومأا ليهصستل تايدلبلاو تارازولا
.ةنراوا ب اعلا يـف دلب يأا يـف ةفيظو بلطو ةرغاصش فئاظول

ّ نم لك فيلكت و راصشتنإلا ةنعلا ةنةماعلا تاق صضحتلا ةعباتا سضرعو .تاعورصش
يـف تنجللا نع يلّثو رصصن يبأا هللا ةمعن قباصسلا بئانلا ةينوراا ةطبارلا سسيئر روصضحب
ّلك إا تارايزب دفولا ماق دقو .0202 بآا5 خيراتب ةنراوا ةفقاصسألا سسل يرهصشلا عامتجإلا

سسيئر نع لّث ،ةينوراا ةيرا ةينابهرلا سسيئر ،ةينوراا ةينانبللا ةينابهرلا سسيئر :نم
ةيعمج ةصسيئر ،تاينوطنألا تابهارـلا ةـيـعـمـج ةـصسيـئر ،ةـنراوا يـناـنـبـلـلا لـصسرا ةـيـعـمـج
،تاينوراا تادحوتا ةلقا ةديصس تابهار ،تاينوراا عوصسي لفطلا ازيرت ةصسيدقلا تابهار
.ةينوراا ةيكريرطبلا يـف يمقرلا معإلا بتكم قّصسنم ،يكركب فيصشرأا
يحيصسا ثالا رؤوم لامعأا ةعباتم ةن نم ءاا ةئيه عم عامتجإلا إا ةفاصضإلاب
ةواBOMDET ةكرصش عم تاعامتجا ةدع دقع ّ دقو .سسدقا بونق يداو يـف كصشا
.مزلي ام ةفاصضإاو ليدعتوngiseD ـلا ءاهنإل ،عورصشا زاإاب

إا اهدقت ّمتيصس ،يوا دصصرلل ةط ةنجللا تنّمأا ،رخآا ديعصص ىلع
:اهصصئاصصخ نمو ،3/21/0202 خيراتب اهتيزوهج عّقوتاو نايبدرفك ةيدلب
تايمكو ، حايرلا ةعرصس ،ةبوطرلا ،يوا طغصضلا ،ةرارا تاجرد سسايق
تاغـتاو تاروـطـتـلا ةـبـقارـم ىـلـع عرازا ةدعاــصس كلذو ،راــطــمألا
،يعارزلا جاتنإلا ىلع ةرثؤواو ةئراطلا ةيوا لاوحألا يصشاو ،ةيخانا
راجصشأا سصاـخ عوـنـب بيـصصت يـتـلا ةـيـعارزـلا تاـفآلا ةـحـفاـكـم إا ةـفاـصضإا
.حافتلا

لينوأا لوكين ةديصسلا دوهجب ةبهلا لاصسرإا ىرج دقو .8/11/0202 خيراتب ةصسبلأاو ةيئاذغ داوم نم تادعاصسم نط5.81  نزي
.ايلاصسأا نم

نايبدرفك ةيدلب ىلإ اهميدقت متيس يوجلا دصرلل ةطحم

noitacilppA ينورام ينورتكلإ عقوم ربكأل رضحت ةينوراملا ةطبارلا
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ب لصصاوتلاو ةمحللا رصصاوأا دصش ةرورصضب اهنم ًاناإا
ًةصصاخو ،اعلا لود يـف نيرصشتناو ميقا ةنراوا
ةـطـبارـلا تلـمـع ،سصق ةرـيزـج راــصشتــنإلا لود برــقأا
باتك ةمجرت ىلع ةماعلا تاقعلا ةن - ةينوراا
.م نوطنأا فلؤوملل «ةنراوا ةبكنو4791 سصق ميصسقت»
ةنراوم ىلع هعيزوـت ةـيـغـب ،ةـيـناـنوـيـلا ةـغـلـلا إا لوـصضف
سصق ةـّيـصشرـبأا ةـفـقاـصسأا سسيـئر عـم نواــعــتــلاــب سصق
.فيوصس فصسوي نارطا ةّينوراا
تعقو يتلا ميصسقتلا برح عوصضوم لوانتي باتكلا اذهو

تاط عجصسيو ،4791 ةنصس سصق ةريزج اهتيحصض
يـف ًايرو ًارود ةنراوا اهيف بعل خيراتلا نم ةقرصشم
يوـحـي ًاـعـجرـم لـكـصشـُيو ،سصق ةرـيزـج ةراـصضح ءاـنــب
سصق يـف تلصصح يتلا ةيواصسأاا ثادحألا ليصصافت

ةيصسايصس تاروطت نم اهقبصس امو4791 فيصص لخ
نـيذـلا ءادهـصشلا رـكذـتـصسيو ،اـهـنـع جـتـن اـمو ةـيرـكـصسعو
،يندا ةاـصسأاـم ىـلـع ءيـصضـُيو كراـعا لـخ اوـطـقـصس
ةـيـصساـيـصسلاو ةـيـخـيراـتـلا اـهداـعــبأاــب ةــيــصضقــلا حرــصشيو
ةثـعـبـلا ىـلـع ءوـصضلا طـّلـصسـُيو ،ةـيراـصضاو ةـيـناـصسنإلاو
ةينابهرلاو ةينوراا ةطبارلا اـهـتـلـّكـصش يـتـلا ةـيـناـنـبـلـلا
.ةريزا يبوكنم ةثاغإل ةينوراا

بئانلا ةينوراا ةطبارلا سسيئر راز ،0202 لّوألا نيرصشت9 خيراتب
ةنجللا نم دفو هقفارُي رصصن يبأا هللا ةمعن يماا قباصسلا
،ردان يبأا نيروك ةروتكدلا ،طموصض نم روتكدلا هماوق ةيحصصلا
؛سسجرـج هدبـع روـتـكدلا قودنـصصلا مأاو لـقــع داــيز ذاــتــصسألا
ةرادإلا سسل ةصسيئر إا عمتجاو يواتيعا انبللا ىفصشتصسا
سسرطب روتكدلا يّبطلا ريداو هداعصس تيناوطنأا يرام تخألا
.دراي
ةصسيئرلا تخألا إا عمتجاو ةيدرولا ىفصشتصسم دفولا راز كلذك
.ةرادإلا ةئيهو ملعلا ليبن ديصسلا اا ريداو يقيقع لوكين
رقصص نيراك ةديصسلا ىفصشتصسا ةريدم إا عمتجاو انيتنركلا - يعماا يموكا توب ىفصشتصسم ةرايز دفولا عبات امك
.رطم لاصشيم روتكدلا ةرادإلا سسل سسيئرو

ةماعلا تاقالعلا ةنجل

«ةنراوملا ةبكنو4791 صربق ميسقت» باتك ةمجرت

ةينوراملا ةطبارلل يّحص راهن
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ا ةبصسانوألا ةيوئ بكلا نانبل ةلودل، تمّظن ةفاقثلا ةن
03  خيراتب ةينوراا ةطبارلا يـف نايدألا ب راواو ثالاو
اهيف سضرع برح يروا ناوطنأا خرؤوملل ةرصضا9102 لوليأا

مدقأا ذنم ًايخيراتو ًايـفارـغـج ناـنـبـل نـيوـكـت نـع ةـيـخـيراـت ة
فولأاب مصسإلاو ةيحيصسا لبق ام ذنم دباعاب هانغو ،روصصعلا
لبق تأادب ةينيدلا ةحايصسلا» ّنأا ىلع رصضاا دّدصشو .نصسلا
دهصشت امك ةحايصسلا هذهل ازكرم ناك نانبلو ،ةيوامصسلا نايدألا

دباعم اهزربأا نمو ةفاك هيصضارأا ىلع ةرصشتنا دباعا تائم
لبا يأا نومرح لبج دباعمو ،كبلعب ةعلق أاطخ ةامصسا ،كبلعب
.«دباعاب ةفاثك كألا ةقطنا وهو سسدقا وأا روظا
اذه سضرأا ىلع تخّصسرت يتلا ةينانبللا ةديقعلا» ّنأا كلذك ىأارو
ترثأاو غتت ، نصسلا تائ مصسإلاو ةيحيصسا لبق نطولا

ًاددع ّنأا ليلدب ،ةيحيصسا اميصس ل اهدعب تتأا يتلا تانايدلا ىلع
زربأا دّدعو .«دباعا سضاقنأا ىلع ينُب سسئانكلا نم ًادج ًابك
ةبك ًادادعأا اهصضعب بطقتصسي» يتلاو نانبل يـف ةرصشتنا دباعا

مادختصسإلا ءوصسو لامهإلا ةصسيرف رخآا ددع إا ،حاّوصسلا نم
لإا يمصسر مامتها ّيأا بايغب ةبك ميمرت ةصشرو إا جاتحيو
:اهزربأا نمو ؛ًاردان
توصشع دبعمو ليبج ةعلق دبعم ًامدق اهكأا نمو ،حيصسا لبق0525 ماعلا إا دوعتو اعلا يـف ةنيدم مدقأا ،ليبج دباعم»
.اهغو ...ديا لبق اثلا فلألا نم رخآا دبعم إا ،ةنصس 0004إا دوعي امهكو
.ليإا هلإلا ّرقم يتيراغوأا سصن بصسحب تناكو ،ةدقلا روصصعلا يـف ينيد زكرم مهأا تعت تناك يتلا ،اقفأا

لماكلا معدلا نع رـّبعو ،بآا4 راجفنإاب ةبوكنا تايفصشتصسا هذهل اديا عصضولا ىلع دفولا علطإا تاءاقللا هذه لخ
لكلو ةقطنا يـف اهتامد ةصساا ةجاا ىلع ديكأاتلاو ،ةيبطلا ةيناصسنإلا اهتلاصسر ةعباتمو تاصسّصسؤوا هذه لمع ةمودل
ةينوراا ةطبارلا هب موقت نأا نكمُي يذلا رودلاو ،تاصسّصسؤوا هذهل يونعاو يداا معدلا لبصس نوعمتا لدابت كلذك .نانبل

راصشتنإلاو نانبل يـف اهتاناكمإا فلتخ.

ةفاقثلا ةنجل

برح يروخ ناوطنأ روتكدلل «دهشت هدباعمو ةسدقم ضرأ نانبل» ةرضاحم
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ةــيداــصصتــقإلا فورــظــلــل ًارــظـــن
راجفناو انوروك ةحئاجو ةنهارلا

ةيبلا ةن تماق ،توب أافرم
ءاــصضعأا سضعــب عــم قــيــصسنــتـــلاـــب
،ناجللا ءاصسؤورو يذيفنتلا سسلا
ةـيــصساــطرــق تادعاــصسم عــيزوــتــب
ةجاح كألا تـئاـعـلا ةذـمـتـل
.راجفنإلا ةجيتن ةبوكنا ةصصاخو
ةبه مأات نم ةنجللا تنّك دقو
ةيلاا نم ةيصساطرقلا نم ةينيع
يـف تعّزُو يبظ وبأا يـف ةينانبللا
لاصصحتصسإلا دعب ةبوكنا ةقطنا

ةيكرما موصسرلا نم ءافعإا ىلع
.ةثاغإل ايلعـلا ةـئـيـهـلا ةـطـصساوـب
يـف ءاـصضعأا نـم تاــعتــلا عو
،اـهــجراــخو ةــيــنوراا ةــطــبارــلا
نــم ةــيــمــك مأاــت تعاـــطـــتـــصسا
ةيلا قاوصسألا نم ةـيـصساـطرـقـلا
قطانم يـف ةذمتلا ىلع تعّزُو
دلوأا ةذمت ىلـعو ةّدع ةـيـناـنـبـل
01 ـلا لخ اولّلكت نيذلا جاوزألا
سسرــعــلا يـف ةـــيـــصضاا تاوـــنـــصس
تلـصصو دقو .يوـنــصسلا يــعاــما
إا نيديفـتـصسا ةذـمـتـلا دادعأا
.هخيرات ىتح ذيملت0001 ـلا

ةلغتصسم غ اهلك يهو ،ةحبلا يـف ةدّيصشا ةنوّميلا دباعم ،هايا قوف ينبا اقوفلا ن دبعم ،اقفأا قيرط ىلع حوناي دبعم
.يثارت يراصضح عباط تاذ ةيحايصس ةلبق ةيرق لك صصت كلذ لصصح اذاو ًايراصضح
.«لامصشلا يـف اهلكو (6) ةفصسلا دباعمو نيدرح دبعمو ازيزب دبعمو نيركع ع ادبعم
دباعا ةفاثكب نازّيمتـي ةـيـقرـصشلا ةـلـصسلـصسلـل يـبرـغـلا بلـقاو ةـيـبرـغـلا ةـلـصسلـصسلـل يـقرـصشلا بلـقا نأا» ىـلـع رـصضاا دّدصشو
.«نفادملل اهترواجو
،«دهصشت هدباعمو ةصسدقم سضرأا نانبل باتك يـف جردتصس ةينيد ةيرثأا عقاوم نم نانبل هنزتخي امو ،سضيف نم سضيغ اذه» :لاقو
.«هزاربإاو هتنايصص بجيو ينانبللا عمجي لاز ام يذلا ديحولا رمألا وه ثالا» ّنأا ىلع ًاددصشم

ةيبرتلا ةنجل





ًاّيونعمو ًاّيدام 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

مّدقتت
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

ركشلا ليزجب
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