
ةبصساـن صصاـخ رإدصصإإ
يـنوراـإ يعاـمإ صسرعلإ

ةرـصشع  ةـثلاـثلإ  ةنـصسلل
2202





مظعألا ربَحلا ةسادق
سيسنرف ابابلا
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لانيدراكلا كريرطبلا ةطبغ
يعارلا سرطب ةراشب رام
قرشملا رئاسو ةيكاطنإ كريرطب
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مرك ليلخ ريفسلا
يروخلا ىسيع وجد سدنهملا

يناتسبلا لوفر يضاقلا
لكيه رّينملا ةنيهوج ةسدنهملا

رصن بيسن سدنهملا
ميجن سويناط روتكدلا ديمعلا

هيبرط ميرك يماحملا
رامعلا فسوي يماحملا

يروطامع ناوطنأ سدنهملا
يروخلا يلاتان ةيماحملا
رضان وبأ اكيبر ةيمالعإلا

يقيقع رينم ديمعلا
يفقرق ةراشب ذاتسألا

لياخم يليا روتكدلا
دوحل ديجم دوحل يماحملا

قايدشلا يمار روتكدلا
معنم ينوط سدنهملا

ةينوراملا ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا ءاضعأ
سيئر
سيئر بئان
ماع نيمأ
قودنص ةنيمأ
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع
وضع





هتقطنا ذنم «ةينوراا ةطبارلا» مَز ديلقت يعاما سسرعلا
ا ،مامتهإا اهيلإا تّدشش ةقراف ةمع ناكو ،9002 ماعلا يـف
حورو ،ةـيـناـشسنإا ةّوـخأاو ،نـماـشضتـلا اــعــم نــم هــيــلا تزــمر
نم وه يذلا جاوزلا ّرشسب ةنمؤوا ةينوراا ةعاما ب دشضاعتلا
،يرششبلا لشسنلا ةيرارمتشسإا ةنامشض هيف ىرت يتلا ةشسينكلا رارشسأا
 .اشسنإا عمتجملل سساشسأاو وأا ةّيلا ،ةلئاعلا مايقو
اـهـفرـع يـتـلا «ةـنوـعـلا» هوـجو نـم هـجو وـه يـعاـما سسرـعـلا ّنإا

ا انعمتورا دقلا، يـف رزآاتلاو نواعتلا ىلجتي ناك ثيح
ةعزن ّيأا ىلع ةيناشسنإا ةّوخأا رعاششم بلغتتو ،ءاّرشضلاو ءاّرشسلا
روتشسد ،سسّدقا ليإا نم ةاحوتشسم رعاششم يهو ؛ةوزن وأا
ةينواعتلا حورلا هذه دّشسجُي «يعاما سسرعلا»و .يحيشسا انناإا
اهـتـلدب لـب ،بشسحـف يـعاـمـتـجإاو يداا اـهاـنـع  ،ةـلـيـبـنـلا
ةمزتلا ةعاـما بلـق يـف رذـجـتا اإا اـهـقـمـعو ،ةـيـنـيدلا
«ةينوراا ةطبارلا» سصر يتلاو ،اهشسوقطو اهتاداعو اهتشسينكب

ةزجعم لشص نأا ةفداشصم سسيلو .اهيلع ظافاو اهنوشص ىلع
لخ ،نانبل بونج يـف ،ليلا اناق يـف وأا حيشسا دّيشسلا

.سسرع
تأار دقو .لايجإا بقاعت لخ نم لشسانتلاب ةيرششبلا ديد إا روبعلا رشسج وهو ،ةايا حرف سسكعي سسرعلاف
ةحلشصاو ةداا نم ىمشسأا وه ا اهطبرو ةيناشسنإا ةايا مظنُي يذلا راطإا يه جاوزلا ةشسشسأام نأا ةشسينكلا
.«ناشسنإا هقّرفُي  ،هللا هعمج ام نإا» :عمجي يذلا وه هللا ّنأا رابتعاب ،ةينآا
يتلا ةظحللا ذنم مهنأ ،اهتيمهأاو ةبشسانا ةيشسدقب سساقت  للكتملل يعاما سسرعلا اهرفوُي يتلا زفاوا ّنإا
ةبتع نوجلي ،يعارلا سسرطب هراششب رام كريرطبلا لانيدراكلا ةطبغلاو ةفاينلا بحاشص مامأا «معن» ةملكب نوظفلتي
لاثم ىلع اهديرن تئاع ءانب إا اهيف نوفرشصني ةلحرم ،قبشس ا اهل ةقع  ،مهتايح نم ةديدج ةلحرم
   .بيرقلا ّبحو هللا ةفاو ةيحورلا ميقلاب مازتلإاو داهتجإاو ىوقتلا يـف ةشسّدقا ةلئاعلا
ةحئاج هتشضرف يرشسق فقوت دعب ،ةدششاح ةيلافتحا يـف يعاما سسرعلا ءايحإا إا دوعت يتلا ةينوراا ةطبارلا ّنإا
يـف اوللكتو ،اولـجـشست نـيذـلا جاوزأا نـم ديدعـلـل مـعّدلا فوـتـب ةـيـفـتـكـم ،تـمرـشصنا تـنـشسلا يـف «اـنوروـكـلا»
يعاما لافتحإا ّنأ ،ةطبغ ةاعدم يه ةدوعلا هذهو .ةباشصإا رطخو ظاظتكإاو طتخإل ًايششا ،مهاياعر
تابكنلا لقث ت حزريو ،ًاأا اننطو اهيف ّنئي يتلا فاجعلا مايأا هذه يـف ًاشصوشصخ ،بّبا هقنورو هعباط هل
.هيلع ةيلاوتا
فوتو سسرعلا اذه اهميظنت ىلع ،ةينوراا ةطبارلا يـف ةيلخادلا ةطششنأاو ةيعامتجإا نوؤوششلا ةنجلل ركششلا
نيذلا جاوزأل زفاوا مأاتو ،ةيتشسجوللا تابيتلا يـف مهاشسو عّت نم ّلكل لوشصوم ركششلاو .هل حاجنلا بابشسأا
،سسرعلا اذه ةرششابا هتياعرو هروشضح ىلع كريرطبلا انيبأا ةطبغ إا هقوشسن بكلا ركششلاو .سسرعلا اذه مهلمشش
.ناشسرعلل ةيحورلا مهتبكاو ،اياعر ةنهكو يحور نيدششرم نم سسولكإا فاشصمو ةنراطا ةداّشسلا او
ًاعم لاشضنلاو ،ةنراواو نانبل ةمدخ يـف ًادحاو ًابلقو ةدحاو ًادي لمعلا ةلشصاو بلقلا نم ةوعد يطبارلا او
ءانحششلا دئت ةيعامج ًاشسارعأا هيلايلو همايأا لّوحتتف ،نانبل ءامشس نع ةنكادلا ةمامغلا حازنتل ةوخأاو ةبا حورب
.مشسلاو حرفلا نطو دوعيف ،ةنيغشضلاو
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ةينوراملا  ةطبارلا  سيئر ةملك

مرـك لـيـلـخ ريفـسلا









يعامجلا سرعلا ءايحأ نود نيتيلاتتم نيتنسل «انوروـكـلا» ةـحـئاـج تلاـح
اياعر يف ليلاكألاب اهنع ضعيُتسأو ،هتقالطنا ذنم ةدوهعملا ةيلافتحإلاب
ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةـنـجـل» تصرـح دـقو .اـياـبصلاو باـبشلا
يذلا ديلقتلا اذه فانئتسإ ىلع ،ماعلا اذه ةينوراملا ةطبارلا يف  «ةيلخادلا
برلا حبذم مامأ ناسرعلا مّدقتي ثيح ،يكركب يف ،9002 ماعلا يف قلطنإ
،لانيدراكلا ةفاين ةينوراملا ةيكاطنإلا انتسينك سأر مامأ «معن» ةملك دادرتل
فيفلو ،ةفقاسألا ةداسلاو ،يعارلا سرطب هراشب رام كرـيرـطـبـلا ةـطـبـغ
زمري يذلا ديعسلا ثدحلا اذه يف نيكراشملا نم ريبك دشحو ،سوريلكإلا
ةديدج ةايح ءانبل جاوزألا مامأ ًاعساو قيرطلا حتفيو ،يدبألا طابرلا ىلإ

ةيحيسم تالئاع سيسأت قيرط ىلع ،ةيناسنإلاو ةيحورلا ةكارشلا ىلع ةمئاق
ًارارمتسإ يرشبلا لسنلا يف ىرت يتلا ،ةعماجلا ةسينكلا دسج نم ةقثبنم

تئطو يتلا ةمايقلا دجم لماح حيسملا عم اهدّدجتو ةايحلا ةموظنمل
ةراصع يه ،ةريثك ًارامث تطعأو ،تعنيأو تدقعو ترهزأو ،توملاب توملا
.يهانتماللا ءاطعلا

تاوامسلا بر ىلإ ةلهتبم حاورألا دحتتو ،بولقلا هيف ىقالتت ،ّرغأ مويل هّنإ
.بحلاو ةداعسلا ليلكإب ناسرعلا انّيزي نأ ،ميرم ءارذعلا انمأو ،ضرألاو

يذلا دهعلل ةّيفو ىقبتس ،ليمجلا ديلقتلا اذه تقلطأ يتلا ةنجللا نإو
يدحتلا - رذنلا وه اذه .هريوطتو هئايحإ ىلع ةبظاوملاب اهسفن ىلع هتعطق
نينس ىلاو .هزاجنإ ىلع دعاسو ،مهاس نم لك ًةركاش ،هتلبقو هتلمح يذلا
.ةديدع

نوؤشلا ةنجل ةملك
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا
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ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

دوحل ديجم دوحل يماحملا
ةنجللا ررقم

جاـحلا جروج ذاتسألا
ةنجللا سيئر

يناتسب وج سدنهملا
وضع

رغادوب يداف يرخفلا لصنقلا
وضع

هيبرط لكيه يغام ةسدنهملا
وضع

يعاق لوب ذاتسألا
وضع

 سنوي وب قيفوت ذاتسألا
وضع

قوط يناه بألا
وضع

مرك لاشيم ديمعلا
وضع
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ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

سوميلق يليا يماحملا
وضع

ةمعط يجان ذاتسألا
وضع

رقص ضايف وبأ الردنس ةروتكدلا
وضع

يناجب سينأ سدنهملا
وضع

ناربج ردنكسإ يماحملا
وضع

سجرج يداف روتكدلا
وضع

اطسألا لامج ةسنآلا
ةراشتسم

سونامرج ليساب يدنام ةديسلا
ةراشتسم









فاسع ريهز لبرش
ةدايز ناوطنأ اينات

رّكس يدكام ينوطنأ
ارضخ يماس ايتنيس

ملسم ليلخ ينوج
سوماجلا سايلا يهان

اموص وب اموص جروج
اوح سرطب لوكين

سرتلا لبرش سرطب
لضاف ناج انريم

اموت سلوب ةراشب
ايليا ريمس تازور

هللارصن فسوي لداع
سنوي ةراشب هريم

لاحر لياخم لايربك
ابيلص فزوج مايريم

قوط يداف جروج
 ةضيرع بيجن اناموج
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ناسرعلل ةيحورلا هتاهيجوت يطعي يعارلا كريرطبلا
لبقتسإ ،يعامجلا سرعلل ةّيحورلا تاريضحتلا نمض
ةراـشب راـم لاـنيدراكلا ةـفاينلاو ةـطبغلا بحاص
«يعامجلا سرعلا» تاـباـشو ناـّبش ،يعارلا سرطب
ثيح ،ناـميدلا يف حرصلا ةسينك يف مهنيباشأو
جماـنرب راـطإ نمض ةـّيحور تاهيجوت مهيف ىقلأ
.ةيحيسملا ةئشنتلا

ليلخ ريفسلا ةينوراملا ةطبارلا سيئر ءاقللا رضح
ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجـل سيـئر ،مرـك
.اهئاضعأ نم ددعو جاحلا جروج ذاتسألا ةيلخادلا













لوخم اناش            سوخاب لبرش
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ليمجلا لياغ            بعص راشير &

&
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ىسوم امير            لاحر يور

نايساكوك نمراك            رضان يناد &

&
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يومحلا نايزوج            سراف ينوط

ليلخ يسيارت            ةغايص لايناد &

&
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نايسيديوأ نيلاتان            شكنح ضاير

انازيك اكيسيج            اموص وب سرطب &

&





ًاـّيونعمو ًاـّيدام اـنومعد نيذلا ّلـك إا
.اـنرـكشش عفرن ،انـتـّل تاحفشص ىلع نعإاب اومهاشس نيذلا إاو

،اـنـتشسم بورد ىلع ةعمشش اوءاشضأا نيذلا إاو
.ءاطعلا حرف نم ديزا مهل ىّنمتن

.مهيديأا ىلع ّدششن ،ثدا حاإ تاشضحتلاب اومهاشس نيذلا إاو

،ةيدبأا مَعنب مهتاوطخ لّلـكنل انب اوقثو نيذلا إاو
مهرايتخإا نشسح ىلع هللا ركششن

.برلا يشضرت ةّيحيشسم ةيجوز ةايح مهل ىّنمتنو

مّدقتت
ةينوراملا ةطبارلا

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل
ركشلا ليزجب







ةينوراملا ةطبارلا
نابهرلا  عراش  -  (توريب) رّودملا

ينوراملا ماعلا سلجملا ةيانب

234265/10  -134265/10  -344265/10  : فتاه

999575/10-  419365/10

026663/17  -916663/17  : يويلخ

519365/10  : سكاف

Webpage: www.maronite-league.org

E-mail: league@maronite-league.org.lb

Maronite League                                       @MaroniteLeagueةينوراملا ةطبارلا


