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مسؤولة مركز أمان للمرأة واألسرة 

 واإلصبلحجمعٌة اإلرشاد فً 

 السٌدة عزٌزة ٌاسٌن

 الرحٌمبسم هللا الرحمن 
 

نة ِسومنسمع انو المرا ببل أهلٌة باألحوال الشخصٌة، وإذا وصلت للطبلق لح ٌكوون الاوانون ّوّدها ألنو  مون 
 .لٌعطٌها حاوقهاي َجدّ ِجدي وما لح ٌكون 

 هل لبنان فعبلً ببل شخصٌة؟ وهل أحوالنا ناشز ووّعها تحت الزفت؟
 هوا أصوابعُ ٌلإّجوُ  وَ وتُ شعاراٌت كثٌرةٌ كهذه وغٌِرهوا تّوُع علوى المحوِن أن موَة األحوواِل الشخصوٌِة فوً لبنوان 

ًَ األساسإٌاه  االتهام معتبرةً  على المرأِة وخاصة المطلاة، والمسّبَب األوَل لتعاسِتها ومعاناتها وهِّم  ًالجان
 .حاوقها

ولكن، فعلٌاً، وبطرٌاةٍ موّوعٌةٍ بعٌدٍة عن رمً الشعارات وتوجٌِ  االتهامات، هل استنفدت أن مُة األحواِل 

قودرَتها علوى حماٌوِة المورأِة وحاوِقهوا وحاووِق أوالِدهوا عنود الطوبلق؟ ومواذا عون ِة ِة والجعفرٌّ السنٌّ الشخصٌة 

التً سوتواجُهها؟ ٌاِت والتحدّ التعدٌبلِت فً أحوالِنا الشخصٌة لمساعدِة المرأِة المطلاِة على تجاوِز الصعوباِت 

خاصًة وأننا ندرُن تماَم اإلدراِن أن اإلسبلَم قد أنصَف المرأَة وأعطاها حاوَقها، ومن إنصاِف  أن  قد فتح باب 
  .والمكاناالجتهاِد إلجراِء التعدٌبلِت البلزمِة التً تناسُب الزماَن 

 فما مدى إمكانٌِة إقراِر مثِل هذه التعدٌبلت؟
ماذا عن الدولِة ومؤسساِتها؟ أال تتحمُل المسؤولٌَة األساسٌَة فً ّماِن أن تعٌَش المرأةُ المطلاُة بكرامٍة عبر 

تمكٌِنها اجتماعٌاً واقتصادٌاً؟ وما هو دوُرها فً تادٌِم التسهٌبلِت التً تساعُدها على تجواوِز مرحلوِة الطوبلِق 

ٌُمّكن المرأَة قانونٌاً حتى تكون قادرًة على المطالبوِة بحاوقهوا وحاووِق أوالدهوا التوً ٌاِتهاوتحدّ الصعبِة  ؟ ومن 
 ؟كفلَها الاانون

 الجمعٌاُت األهلٌة، ماذا تاّدُم للمرأِة المطلاة؟ وما هً مطالُبها بهذا الخصوص؟
هل سٌكون الطبلُق للمرأة، فً  ِل األحواِل الشخصٌة، بداًٌة لحٌاٍة ملٌئٍة بالشااِء والاهِر وال لم؟ أم أن ، ومن 

الكلِّ لمسؤولٌت ، سٌكون انتهاًء لمرحلٍة مّطربٍة وبداٌٍة لصفحٍة ِل وتحم  الجهوِد ِر وتّافُ خبلِل الدعِم البلزِم 
 جدٌدٍة تحمُل للمرأِة األمَل بحٌاٍة كرٌمة؟

 نسبِ نعم، الحدٌُث ٌطوُل وسنسعى لئلجابِة عن هذه األسئلِة التً ٌزداد طرُحها فً مجتمعنا، مع ارتفاِع 
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فبل ٌكاد ٌخلو بٌٌت من حالِة طبلٍق أو نزاٍع قد ٌكوُن أشود  إٌوذاًء علوى األسورة مون الطوبلِق . واالنفصالالطبلق 
 .نفِس 

التوً وأحوالِون بتتيٌور، : كانوت بعنووانالتوً ة السوابافَرغبًة مّنا فً متابعِة مسوٌرِة دعِمنوا للمورأة، وبعود نودوِتنا 

فوً المحواكِم الشورعٌِة بو  طرحنا فٌها التعدٌبلِت التً ٌمكن إجراُؤها على ن واِم األحووال الشخصوٌة المعمووِل 

ٌّة، أحببنا فً  للمورأِة المطلاوِة بشوكٍل خواٍص لنتحودَث عون حاوِقهوا وحاووِق َ  نتوّجوأن " جدٌودةصفحة "ةندوالسن
 .المحاكِم الشرعٌة، السنٌِة منها والجعفرٌةفً  ب األحواِل الشخصٌِة المعموِل  ن ام فًأوالدها 

 :ولكً ٌكون دعُمنا لها فعبلً ال شعاراً فاط، أطلق مركُز أمان حتى اآلن خدمتٌن
والتربوٌووة واألحوووال الشخصووٌة لٌجٌووَب عنهووا األْسوورٌة نتلاووى عبووره االستشوواراِت الووذي خدمووَة الخووِط السوواخِن 

 ..من قّاِة شرٍع ومحامٌن وأخصائٌٌن نفسٌٌن وتربوٌٌننا ومستشار
صوعوباٍت وتحودٌاٍت زوجٌوًة أن ُ  تواِجوكما أطلانا خدمَة االستشاراِت المباشرَة حٌث بوات بممكوان المورأِة التوً 

 .تلتاً مباشرًة مع األخصائٌِة النفسٌِة واألسرٌِة لتادَم لها الدعَم البلزم
ومسلٌٍة بعٌودٍة مرٌحٍة  بأجواءَ ومشروُعنا الاادُم بمذن هللا هو مركُز مشاهدٍة آمنٍة، ٌّمن لؤلوالِد مشاهدَة أهلِهم 

 .عن المشاحناِت والمشاكل
تنوادي زالوت  مواال بد من ذكِر حاوٍق أخرى للمورأة، وهنا . مجتمعنانعم، طموحنا أن ٌتحسَن وُّع المرأِة فً 

 ..وتطالُب بها
ّروا اِ ٌُ فنحن، أوالً، نطالُب أصحاَب الاراِر، وهم المتمسكون بمبدِأ المساواِة والعدِل فً الحاوق والواجبات، أن 

الكوتا النسائٌِة لمساعدِة المرأِة فوً الوصووِل إلوى البرلمواِن النٌوابً، إلوى أن ٌتكورَم مفهووُم أن المورأَة اللبنانٌوَة 
 .من الكفاءِة والجدارة ما ٌخولُها تبّوَء أهِم المناصِب فً مواقِع الارارها لدٌ

المسؤولٌن أن ٌاّروا حَق منِح األِم اللبنانٌِة الجنسٌَة ألوالدها، لما فً ذلن من إرساٍء لمبواد   طلب منن ،وثانٌاً 
 .المساواِة والعدالِة وإلياء الطائفٌِة التً لطالما ناَدوا بها وسَعوا لها

. أخٌراً أقول، من واجِبنا أن نؤّمَن للمرأة قانوناً ٌحمً حاوَقها، ودعماً اجتماعٌاً ٌؤّمُن لها حٌاًة كرٌمًة تلٌق بها

ًَ لٌهنؤوا باسوتاراٍر،  ومن واجبنا أٌّاً أن نحمً أطفالَنا من سلبٌاِت التفكِن األسري وأن نادَم لهم الدعَم النفس
 .هو حٌق لهم

مسؤولة مركز أمان للمرأة واألسرة 

 واإلصبلحجمعٌة اإلرشاد فً 

 السٌدة عزٌزة ٌاسٌن
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برعاٌة معالً وزٌرة الدولوة لشوؤون التمكوٌن االقتصوادي 

للنسووووواء والشوووووباب فٌولٌوووووت خٌووووور هللا الصوووووفدي ممثلوووووة 

بمستشوووارتها اإلعبلمٌوووة أمووول الٌوووام سووولٌمان وبمشووواركة 

وزارة الشووووؤون االجتماعٌووووة، أقامووووت جمعٌووووة اإلرشوووواد 

واإلصوووبلح نووودوة ن مهوووا مركوووز أموووان للمووورأة واألسووورة 

تناولت وّع المرأة بعود الطوبلق " صفحة جدٌدة"بعنوان 

من الناحٌتٌن االجتماعٌة والاانونٌة فً المحواكم الشورعٌة 

 2019آذار  28السوونٌة والجعفرٌووة، وذلوون ٌوووم الخمووٌم 

النودوة إلوى وخلُصوت  السوودٌكو، -بٌوروت فً قاعة بٌوت 

ال الطووبلق  أن منهوواوخطوووات ٌجووب مراعاتهووا ناوواط عوودة 

ٌكون إال حبلً، وهوو خوروم مون مشوكلة أكبور، وٌجوب أن 

فعووول، وُتراعوووى ٌكوووون قوووراراً نتحمووول مسوووؤولٌت ، ال ردة 

والمشوواهدة، مصوولحة األطفووال أوالً فووً أحكووام الحّووانة 

حووول الووزوام ٌجووب أن تبوودأ موون الصووير، وأن التوعٌووة 

بيض الن ر عن الدٌن واالنتماء، فهً تاوم علوى احتورام 

م  ٌَ  حولتصحٌح ن رة المجتمع اإلنسانٌة، وأن  ٌجب الِا

صفحة "اإلرشاد واإلصالح تنّظم ندوة بعنوان 
 "جدٌدة

خلول فوً وإذا حدث ، المناهج التربوٌة، ونشر الوعً عبر المرأة المطلاة

المحكمة فهذا ال ٌعكم خلفٌتها الفاهٌة، والطوبلق فرصوة السوتئناف حٌواة 

 . جدٌدة ببل أخطاء الماًّ
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«  قطاف لألعمال اإلنسانٌة»حصاد الخٌر فً 
   2019آذار لشهر 

ّوووووووومن مشووووووووارٌعها الخٌرٌووووووووة فووووووووً شووووووووهر آذار لعووووووووام 

نّ موووت قطووواف لؤلعموووال اإلنسوووانٌة فوووً م، 2019/هووو 1440

جمعٌووة اإلرشوواد واإلصووبلح مجموعووة موون األعمووال واألنشووطة 

الخٌرٌة لعائبلت محتاجة وأٌتام ومسّنٌن فوً مختلوف المنواطق 
 .اللبنانٌة ولمختلف الجنسٌات

فمون حٌوث التوزٌعووات اليذائٌوة وّزعوت قطوواف علوى العووائبلت 

باإلّافة لتوزٌع ثٌاب حصة تموٌنٌة جافة ومواد غذائٌة،  65
 .عائلة فً عّدة مناطق 727جدٌدة ومستعملة على 

عائلوة   215أما بالنسبة لتوزٌع المازوت، وّزعت قطاف على 

للعائلة الواحدة، تّم توزٌعهم على تر ٌل 54لى إ 36بمعدل بٌن 

 100اإلخوووة النووازحٌن فووً منطاووة عرسووال، باإلّووافة الووى 

عائلوة  270دفاٌة ُوّزعت فً منطاوة اإلقلوٌم، وحراموات علوى 
 .فلسطٌنٌة فً مخٌم البداوي

ٌّرت قطاف مستوصفها الجّوال والعٌادة الناالة  عودة لوى إكما س

 اً مرٌّو 663منواطق فوً محاف وة عكوار وعاٌنوت موا ٌاوارب 
 ، باإلّافةالجنسٌاتمن مختلف الفئات العمرٌة ومن مختلف 

سووٌدات قطوواف بفحووص ترقووق الع ووام الووذي أقامتوو  مؤسسووة مشوواركة  إلووى
 .مخزومً

  . الطبً برقاٌلأن  تم افتتاح مركز العبلم الفٌزٌائً فً مستوصف ٌذكر 



f 

سلسولة المحاّورات الشوهرٌة التوً ّمن 

تنّ مها لجنوة جوود االجتماعٌوة فوً جمعٌوة 

اإلرشاد واإلصوبلح للمسوتفٌدٌن المسوّجلٌن 

لووودٌها، ألاوووى مووودٌر مركوووز الحسووون السوووٌد 

كبوووت "محاّووورة بعنووووان الآلغوووا خّووور 

آذار  4، وذلوووون ٌوووووم االثنووووٌن "اليّووووب

عرمووون،  -، فووً مركووز الحسوون  2019

فٌهووا أهمٌووة ك ووم اليووٌ  ومسووامحة تنوواول 

، واالقتوووداء بسوووّنة نبٌنوووا الكووورٌم اآلخووورٌن

وفووً الختووام وّزعووت اللّجنووة هووداٌا . ملسو هيلع هللا ىلص

 .على الحاّرٌنمتنّوعة 
ٌذكر أنو  كموا توم خوبلل شوهر آذار توزٌوع 

 .المستفٌدٌنحرامات على 

توّزع هداٌا متنّوعة للمحتاجٌن " جود"لجنة 
 عرمونفً 



 

 
اإلرشاد واإلصالح تفتتح مركز ملتقى النور فً 

 بٌروت

f 

مركز ملتاى النور  2019آذار  20جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح ٌوم األربعاء افتتحت 

الطابق الخامم، الذي تم تأهٌل  وتجهٌزه على نفاة  -فً مركز السلطان محمد الفاتح 

. السٌدة الفاّلة سهام قلٌبلت شواٌر وبمشوراف وتنفٌوذ مؤسسوة أسوامة شواٌر الخٌرٌوة

حّر حفل االفتتاح رئٌم الجمعٌة المهندم جموال محٌوو وأعّواء الجمعٌوة، السوٌد 

نووزار شوواٌر والسووٌدة سووهام قلووٌبلت شوواٌر والسووٌد أسووامة شوواٌر، ممثوول النائووب فووؤاد 

مخزومً السٌد سامر الصفح، ممثلة رئٌسة مؤسسة مخزومً السٌدة سبلمة نعمانً، 

رئٌسة صدٌاات مؤسسات محمد خالد االجتماعٌة بدٌعة شهاب، رئٌسة جمعٌة العناٌة 

بالطفل واألم عاٌدة شوٌكً ومسؤولة مركز الشؤون االجتماعٌة السٌدة سناء الكردي 
 .وطالبات ملتاى النور

من الارآن الكرٌم، ثم تحدثت عرٌفوة  آليافتتح الحفل بالترحٌب بالحّور ثم بتبلوة 

عن تجربتهوا منوذ انّومامها إلوى ملتاوى النوور للطالبوات  طاوشالحفل الطالبة مروة 

تلووى ذلوون عرّوواً تعرٌفٌوواً لمركووز الملتاووى فووً حلِّتوو  . وتووأثٌره اإلٌجووابً فووً حٌاتهووا

شكر وتاودٌر إلوى درع قّدم محٌو، ثم الجدٌدة، وكلمة لرئٌم الجمعٌة المهندم جمال 

وألاوت السوٌدة شواٌر كلموة هّنوأت فٌهوا . السٌدة سوهام شواٌر وآخور للسوٌد أسوامة شواٌر

. الطالبووات بمركووزهن الجدٌوود داعٌووة إٌوواهن إلووى االهتمووام بووالعلم وااللتووزام بوواألخبلق

وشكرت زوجهوا السوٌد نوزار قائود مسوٌرة الخٌور والعطواء فوً العائلوة، وابنهوا أسوامة 

تحّدث بعدها السٌد أسامة مهنئاً الجمعٌوة علوى هوذا اإلنجواز . السائر على خطى والده

د إلوى المبوادرة فوً َذَكور الفتاً إلى أن  ما إن  ذلون لوالدتو  حتوى وافاوت ودون أي تورد 
 فً ٌومتأهٌل المركز، واعتبر أن افتتاح  فً هذا الٌوم بالذات هو هدٌة لوالدت  

وفً لفتوة ممٌوزة، كّرموت مسوؤولة العمول الودعوي النسوائً . األم

مو فتً ملتاى النور للطالبات اآلنستٌن دٌما  قاطرجًالسٌدة رنا 

كمووا . وإٌمووان الطبوواع علووى جهودهمووا الكبٌوورة فووً عملهمووا الكبووً

توَجهت بالشكر إلى المهندسة ٌاسمٌن محٌو التوً قاموت بتصومٌم 

 .المركز
 .واختتم الحفل بكوكتٌل



 

 
زٌارة معالً وزٌرة الدولة لشؤون التمكٌن 

 االقتصادي للنساء والشباب

f 

زار وفد من جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح برئاسة رئٌسوها المهنودم 

جمووال محٌووو معووالً وزٌوورة الدولووة لشووؤون التمكووٌن االقتصووادي 

فٌولٌت خٌر هللا الصفدي فً مكتبها فوً بٌوروت،  للنساء والشباب

تهنئتهوووا علوووى اسوووتبلمها ، حٌوووث توووّم 2019آذار  5ٌووووم الثبلثووواء 

تعرٌفهوووووا بالجمعٌوووووة وأعمالهوووووا والجدٌووووود، المنصوووووب الووووووزاري 

وانتشارها على األراًّ اللبنانٌة، وشكرها على رعاٌتهوا للنودوة 

مركوووز أموووان للمووورأة نّ مهوووا ، التوووً "صوووفحة جدٌووودة"الحوارٌوووة، 

واألسرة فً الجمعٌة بمناسوبة الٌووم العوالمً للمورأة لتنواول وّوع 

قاعووة بٌووت فووً آذار  28فووً  أقٌمووتالموورأة بعوود الطووبلق والتووً 

ّّم الوفد كبّل مون أموٌن سور الهٌئوة اإلدارٌوة . السودٌكو -بٌروت 

الودكتور محموود ربٌووع قوواطرجً وعّوو الهٌئووة اإلدارٌووة الوودكتورة 

مركز أمان للمرأة واألسورة السوٌدة عزٌوزة  سؤولةومسها مكداش 

وقووود أبووودت . ٌاسوووٌن وعّوووو المركوووز السوووٌدة أمٌنوووة اسوووكندرانً

الوووزٌرة الصووفدي تفوواعبلً إٌجابٌوواً وأثنووت علووى األعمووال الخاصووة 

بووالمرأة التووً ٌاوووم علٌهووا مركووز أمووان مؤكووّدة علووى أهمٌووة العموول 

للنوودوة   لتمكووٌن الموورأة فووً المجتمووع اللبنووانً وأّكوودت حّووورها
 .واستعدادها للمشاركة فً أي أنشطة شبٌهة مابلة



f 

وفوود موون جمعٌووة اإلرشوواد واإلصووبلح برئاسووة المهنوودم زار 

جمووال محٌووو ٌرافاوو  أمووٌن سوور الهٌئووة اإلدارٌووة الوودكتور ربٌووع 

، وإمام مسوجد حموزة بون عبود المطلوب الشوٌ  غسوان قاطرجً

، والشوٌ  قواطرجًشوقً، وعّو الهٌئة اإلدارٌة السٌد جمٌل 

إبووراهٌم بٌّووون سووماحة شووٌ  عاوول طائفووة الموحوودٌن الوودروز 

الشووٌ  نعووٌم حسوون فووً دار الطائفووة الدرزٌووة فووً بٌووروت ٌوووم 

، بحّور الشٌ  عامر زٌون الودٌن و 2019آذار  12الثبلثاء 

هوودفت الزٌووارة إلووى . موودٌر مشووٌخة العاوول األسووتاذ رٌووان حسوون

توثٌق ُعرى التعاون بٌن الجمعٌة ومشٌخة العاول، حٌوث أطلوع 

محٌو الحّور على أعمال الجمعٌة ومٌادٌنها ونهجها المعتدل 

والمنفووتح علووى المحبووة والتعوواون مووع جمٌووع أطٌوواف المجتمووع 

ٌَم كما تتطرق الحدٌث إلوى . اللبنانً ٌّوة التماسون ِقو العائلوة وأهم

األسري فً مجتمعنا مع ّرورة الوقوف ّّد كل من ٌحواول 

وأخٌوراً . هدم كٌان األسرة عبر دعووات تهوّدد تماسون المجتموع

دعا محٌو سماحت  لزٌارة مركز الجمعٌة حٌث رّحب سوماحت  
 .بهذه الدعوة

اإلرشاد واالصالح فً زٌارة لمشٌخة عقل طائفة 
 الموحدٌن الدروز



 

 
 استقبال وفد من مؤسسة القدس الدولٌة

f 

اسووتابل رئووٌم جمعٌووة اإلرشوواد واإلصووبلح المهنوودم 

جمال محٌو وفداً من مؤسسة الادم الدولٌة مؤلّفاً مون 

موودٌرها العووام السووٌد ٌاسووٌن حمووود ونائبوو  السووٌد أٌموون 

مسووعود، وموودٌر التسوووٌق فووً وقووف الاوودم للرعاٌووة 

والتنمٌووة السووٌد عموور منصووور، فووً مركووز السوولطان 

آذار  18بٌووووروت، ٌوووووم االثنووووٌن  –محموووود الفوووواتح 

، وذلوون بهوودف شووكر الجمعٌووة لمسوواهمتها فووً 2019

ٌوروي ( إحودى قورى الاودم)حفر بئر فً قرٌة عنوان 

دونوم مزروعوة بالفاكهوة والخّوار  4أرّاً بمسواحة 

 .والزٌتون
الجدٌر ذكوره أن مشوروع حفور اآلبوار فوً الاودم لو   

عوووودة فوائوووود للمادسووووٌٌن منهووووا اسووووتثمار واستصووووبلح 

فٌصووعب  األراّووً الزراعٌووة لتكووون مووورداً للوورزق

سووولطات االحوووتبلل مصوووادرة األراّوووً  بوووذلن علوووى

 .ثّبت المادسٌٌن فً أراٌّهموٌ المزروعة



f 

دار اقرأ فً زٌارة للشاعر الشٌخ نجٌب أبو 
 شاهٌن فً البقاع

 زار وفد مون دار اقورأ للعلووم اإلسوبلمٌة والعاموة

مودٌر  مونمؤلوف فً جمعٌة اإلرشواد واإلصوبلح 

الدار الدكتور باسم عٌتانً والشوٌ  الودكتور عبود 

الوورحمن موواردٌنً والشووٌ  أحموود فلٌطووً والشووٌ  

سووعدو سوولٌمان والشووٌ  إٌوواد دخووان والشووٌ  بووبلل 

مزهر، الشاعر الكبٌور الشوٌ  نجٌوب أبوو شواهٌن 

آذار  27فوووً منزلووو  فوووً الباووواع، ٌووووم األربعووواء 

ل  درعاً تكرٌمٌوة تاودٌراً لجهووده، م قدّ و، 2019

وهووو صوودٌق مفتووً راشووٌا الشووٌ  الااّووً أحموود 

 .اللدن رحم  هللا



 

 

f 

مووع قوورب ذكوورى انطبلقووة شوورارة الحوورب اللبنانٌووة، وبهوودف بنوواء ثاافووة 

حوار بوبل سوبلح عبور اسوتثمار الماّوً لبنواء المسوتابل، اسوتابلت دائورة 

العموول االجتموواعً فووً جمعٌووة اإلرشوواد واإلصووبلح ماوواتلٌن سوواباٌن موون 

فً لااء حواري تفواعلً تحوت شوعار " محاربون من أجل السبلم"جمعٌة 

فووً  2019آذار  27، وذلوون ٌوووم األربعوواء فووً "كووً ال تتكوورر المأسوواة"
 .بٌروت –مركز مرٌم ابنة عمران 

كلنووا مسووؤول لتنمٌووة المجتمووع "ابتوودأ اللاوواء بترحٌووب موون موودٌر برنووامج 

الووودكتور أمٌووور سووووبرة بالحّوووور ومعرفوووا بهووودف البرنوووامج " اللبنوووانً

مون التجوارب المرٌورة السواباة التوً عاشوها ر َبوالعِ وبّرورة استخبلص 

اللبنانٌون للوصول إلى ذاكرة تارٌخٌة تحف  لؤلجٌال استارارهم وأمنهم، 

محوواربون موون أجوول "ومثنٌوواً علووى الاوورار الجووريء الووذي اتخووذه أعّوواء 
 .عن ثاافة الحرب إلى ثاافة السلملهم بتحوّ " السبلم

بعدها تم عرض فٌدٌو قصٌر لشهادات حٌة حول الحرب، ثم حوار حول 

تجووارب المحوواربٌن الشخصووٌة فووً حوورب لبنووان األهلٌووة، وكٌووف كووانوا 

ٌتحاربون وٌتااتلون، وكٌف استشعروا عبثٌة الحرب، وما كانوت آثارهوا 

علوووى الشوووباب والمجتموووع ولمووواذا قووورروا الحووورب مووون أجووول السوووبلم، 
 .وتوصٌاتهم للشباب فً زمن االختبلف والتعصب

من محاربون »لقاء مع أعضاء من جمعٌة 
 «السالمأجل 

شووووارن فووووً الناوووواش ماوووواتلون سوووواباون متنوعووووو األحووووزاب  

السووٌد زٌوواد " محوواربون موون أجوول السووبلم"رئووٌم جمعٌووة  هووم

 .سلوى سعدوالسٌدة  شفترأسعد ، وغابً جمالوالسادة  صعب
 



 

 

f 

جمعٌوووة اإلرشووواد واإلصوووبلح فوووً المرحلوووة الثانٌوووة مووون شووواركت 

المشوواورات الوطنٌووة حووول االسووتراتٌجٌة الوطنٌووة لمنووع التطوورف 

العنٌووف، محووور العدالووة وحاوووق اإلنسووان وسووٌادة الاووانون، ٌووومً 

، والتً تجري فً السوراي 2019آذار  8و 7الخمٌم والجمعة فً 

، 2019الحكوومً الكبٌوور عبور تسووع ورش عموول ٌتعاود خووبلل العووام 

بحٌث تخصوص كول ورشوة ألحود محواور االسوتراتٌجٌة، وٌوتم فٌهوا 

إشووران شوورٌحة واسووعة موون ممثلووً الوووزارات والهٌئووات الحكومٌووة 

والناابوووات واالتحوووادات والمصوووارف ومن موووات المجتموووع المووودنً 

والهٌئات األكادٌمٌة والهٌئوات الدولٌوة ذات الصولة فوً وّوع خطوة 

  .عمل تنفٌذٌة لبلستراتٌجٌة الوطنٌة
وستسووووعى خطووووة العموووول إلووووى اسووووتحداث مشووووروعات وبوووورامج  

 .وسٌاسٌات عملٌة لتنفٌذ أهداف االستراتٌجٌة
شووارن موون الجمعٌووة رئٌسووة دائوورة العموول االجتموواعً السووٌدة رنوود 

صووار، وموودٌرة برنووامج حاوووق اإلنسووان الوودكتورة رانٌووا العوورب، 

 .وأمٌنة سر برنامج حاوق اإلنسان اآلنسة مروة العرب

المرحلة الثانٌة من المشاورات حضور 
 االستراتٌجٌة الوطنٌة لمنع التطرف العنٌف



 

 

f 

شوووارن فرٌوووق برنوووامج بٌتووون بٌتوووً فوووً معووورض 

اتحوواد رجووال األعمووال للوودعم "الوذي ن موو  " إرادة"

فوً قاعوة  2019آذار  16ٌوم السوبت " والتطوٌر
فنووودق الموفنبٌووون مووون السووواعة  –المارٌنوووا هوووول 

الرابعووة عصووراً حتووى العاشوورة لووٌبلً، وشووارن فٌوو  

وقوود تووم التعرٌووف ببرنووامج . شووركة 60أكثوور موون 

وأعمالوو  موون تأهٌوول وتأثٌووث منووازل " بٌتوون بٌتووً"

أسوور محتاجووة وتحسووٌن أوّوواعها صووحٌاً ونفسووٌاً 

واجتماعٌاً، مع عرض ُصَور لبعض الحاالت قبول 

وبعوود التأهٌوول، وتوزٌووع منشووورات تعرٌفٌووة عنوو  

وَعووْرض طوورق المسوواعدة التووً ٌمكوون موون خبللهووا 

دعم البرنامج من زكاة وصدقات وتبرعوات مادٌوة 

وقوود تفاعوول الحّووور مووع فكوورة البرنووامج . وعٌنٌووة
 . لما ل  من تأثٌر إٌجابً على حٌاة هذه األسر

فرٌق برنامج بٌتك بٌتً فً معرض مشاركة 
 "  إرادة"



f 

تكوووورٌم أمهووووات األم، وبهوووودف ٌوووووم بمناسووووبة 

قلوووووبهن، الفرحووووة إلووووى وإدخووووال محتاجووووات 

 162واإلصووبلح اإلرشوواد استّووافت جمعٌووة 

سووووٌدة موووون المسووووتفٌدات لوووودٌها علووووى  فطووووور 

 2019آذار  20األربعاء صباحً، وذلن ٌوم 

 . بٌروت -عروم البحر ماهى فً 

تخلوول اللاوواء فاوورات عدٌوودة موون مسوواباة دٌنٌووة 

تنافسوووٌة نالوووت علوووى إثرهوووا الفوووائزات وألعووواب 

واختوتم اللاواء . جوائز، وأناشوٌد حوول المناسوبة

 .الحاّراتهداٌا على جمٌع بتوزٌع 

عووام وكوول األمهووات بخٌوور ورحمووة وبركووة كوول 

 .وسرور

 فطور صباحً لألمهات المستفٌدات فً قطاف



f 

ٌوووم الموورأة وٌوووم المعلّوم وٌوووم األم أقامووت جمعٌووة لمناسوبة 

عرموون فطووراً صوباحٌاً لسوٌدات فوً اإلرشاد واإلصوبلح 

الدروم األسبوعٌة ومعلّماتهن، مون تن وٌم لجنتوً الودعوة 

 2019آذار  7للنشاطات، ٌوم الخموٌم " أرٌج"النسائٌة و

 60وحّوووره حووووالً خلووودة،  - 56فوووً مطعوووم خٌوووزران 
 .سٌدة

افُتووتح النشوواط بكلمووة لمسووؤولة الوودروم األسووبوعٌة السووٌدة 

االجتماعٌوة " جود"سناء سنجر، تبلها كلمة لمسؤولة لجنة 

، وألات كلموة المناسوبة السوٌدة رابعوة قرقوطًالسٌدة سمر 

رٌشووونً، كمووا جوورى تكوورٌم مسووؤوالت الوودروم وتاوودٌم 
 .  الهداٌا لهن

تخلّوول الفطووور أٌّوواً ألعابوواً ترفٌهٌووة موون تحّووٌر السووٌدة 

سارة المصري مع توزٌع جوائز علوى الفوائزات، وتوزٌوع 

هداٌا تذكارٌة على الحاّرات، وفً الختام تم قطوع قالوب 
 .الحلوى

فطور صباحً لسٌدات الدروس األسبوعٌة فً 
 مركز الحسن



 

 

f 

الخٌري لدعم برنامج « أمً جنتً»فطور 
 بٌتك بٌتً

، أقامت جمعٌة اإلرشاد "أمً جنتً"ٌوم األم وتحت عنوان لمناسبة 

واإلصبلح فطوراً صباحٌاً ٌعود رٌع  لبرنامج بٌتن بٌتً، وذلن ٌوم السبت 

بٌروت، حّره حرم  -( سمرالند)فً فندق كٌمبنسكً  2019آذار  9

مفتً الجمهورٌة السٌدة ٌسرى درٌان، ومدٌر عام وزارة العدل الااًّ 

مٌسم نوٌري، وعّو مجلم بلدٌة بٌروت ٌسرى صٌدانً، ورئٌسة 

صدٌاات دار العجزة ندى سنو حوري، ورئٌسة صدٌاات مؤسسات محمد 

خالد بدٌعة شهاب، ورئٌسة العبلقات العامة فً الجامعة العربٌة زٌنة 

إلى جانب عرٌم حوري، ورئٌسة منساٌة نساء المستابل لٌلى الترن، 
 .سٌدة 245

  رحبتاللااء مع عرٌفة الحفل اإلعبلمٌة لٌنا دوغان التً استهل 

مع تحٌة خاصة للؤلم وللمعلم فً ٌوم المعلم وللمرأة فً ٌوم بالحاّرات 

المرأة العالمً، تبلها كلمة لرئٌسة دائرة التنمٌة اإلنسانٌة السٌدة فادٌا 

فت فٌها ببرنامج  سنوات  9وإنجازات  خبلل " بٌتن بٌتً"عثمان سنو عر 

ساف  النهٌار وعرّت من خبلل . منزالً  224حٌث تّم تأهٌل وتأثٌث 

ر . وتلف أثاث  والحالة التً صار إلٌها بعد التأهٌل وشكرت كلفٌلم ُمَصو 

حالة أحد المنازل التً ٌاوم فرٌق بٌتن بٌتً على تأهٌل  بعد تعرّ   من 
 بعضوتخلل اللااء بٌع . ساهم بدعم هذا البرنامج لّمان استمرارٌت 

ٌّمة  .المنتوجات تّمن بعّها جوائز ق
علووى هووامش الفطووور معوورض لمنتوجووات منّوعووة ٌعووود رٌعهووا وكووان 

وفووً نهاٌووة النشوواط وحفا وواً علووى . أٌّوواً لوودعم برنووامج بٌتوون بٌتووً
علوى  " Save the grace" النعمة، نّسق فرٌق بٌتن بٌتً موع فرٌوق

 .توٌّب الفائض من الطعام لتوزٌع  على العائبلت المحتاجة



f 

ّمن نشاطات  لفصل الربٌع ولمناسبة ٌوم األم، وبمساهمٍة كرٌمٍة من 

، ن ووم قسووم مرهموووصوواحب األٌووادي البٌّوواء الميتوورب السووٌد سوولٌم 

الووودروم العاموووة النسوووائٌة فطوووورٌن للسوووٌدات المشووواِركات فٌووو  تحوووت 
ٌّة الرحمن أنت"عنوان   .فً قاعة مركز السلطان محمد الفاتح" وص

 ٧ٔٔ، حّوووره 2019آذار  ٩ٔالفطوووور األول أقوووٌم نهوووار الثبلثووواء 

سٌدة، وتخلّل  كلمة المناسوبة ألااهوا رئوٌم جمعٌوة اإلرشواد واإلصوبلح 

المهندم جمال محٌو ممثبلً برئٌم دائرة التواصل والفكر السٌد جمٌل 

، تبلها مساباة فً األمثوال الشوعبٌة أّوافت جوًوا مون البهجوة قاطرجً

والموورح ثووم فاوورة أناشووٌد مووع السووٌدة ألفووت العوورب، وختاموواً قُِطووع قالووب 
 . الحلوى بالمناسبة

 ٦ٕٔ، وحّره 2019آذار  ٨ٕأما الفطور الثانً فكان ٌوم الخمٌم 

إلوى  مرهمووتّمن كلمة مسّجلة َتَوّج  بها من الالب السٌد سلٌم . سٌدة

تبلهوا كلموة . جمٌع السٌدات الحاّرات شاركهم فٌها فرحة هوذا اللاواء

المناسووبة ألااهووا رئووٌم جمعٌووة اإلرشوواد واإلصووبلح المهنوودم جمووال 

محٌووو، ثووم تعرٌووف بمركووز غوودي للناشووئة وملتاووى النووور للطالبووات مووع 

وحصوولت كول سووٌدة . عوون كول منهمووا، ومسواباة ترفٌهٌوة ڤٌودٌوعورض 

 .ألفت العرب السٌدةواختتم اللااء بفارة أناشٌد مع . على هدٌة رمزٌة

ٌّة »فطورٌن للسٌدات تحت عنوان  الرحمن وص

 فً بٌروت « أنت

جموال  وتكرٌماً لمسؤوالت الدروم العامة قدم لهّن رئٌم الجمعٌة المهندم

محٌو ومالعمول الودعوي النسوائً السوٌدة رنوا قواطرجً دروعواً عربوون 
 .شكر وتسؤولة قدٌر

 .وكان على هامش اللااءٌن معرض لبٌع مونة بٌتٌة



f 

ولمناسوووبة ٌووووم األم " كباُرنوووا"مشوووروع ّووومن 

أقامت لجنة جود االجتماعٌة فً جمعٌة اإلرشاد 

فطوراً صباحٌاً للمسوّنٌن  عرمونواإلصبلح فً 

 بٌحلوووىموووع كبارنوووا "المسوووّجلٌن لووودٌها بعنووووان 

آذار  28، وذلوووووون ٌوووووووم الخمووووووٌم "مشوووووووارنا

 Spot -" أهووووووووووان"، فوووووووووً مطعوووووووووم 2019

 .الشوٌفات
مسوونا، وألاووى موودٌر  50حّوور الفطووور حوووالً 

مركووز الحسوون األسووتاذ خّوور اآلغووا كلمووة عوون 

أهمٌوووة تعبئووووة أوقووووات الفوووورا  بهواٌووووات مفٌوووودة 

ثووم شووارن المسووّنون . تعووالىوبووالتاّرب إلووى هللا 

بالمسوواباة الترفٌهٌووة الهادفووة التووً قووّدمتها السووٌدة 

لٌنا الّصبا  أّفت على اللّااء جواً من الحمام 

والبهجوووة، تبلهوووا قطوووع قالوووب الحلووووى وتوزٌوووع 

 .الهداٌا وباقات الزرع وأخذ الصور التذكارٌة

للمسّنٌن " مشوارنا بٌحلىمع كبارنا "فطور 

  فً الشوٌفات



 

 

f 

 عرمونفً " حّفاظ الوحً"احتفال تكرٌم طالب 

جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح فً عرمون حفوبلً أقامت  

موون أجووزاء لتكوورٌم الناشووئة والشووباب الووذٌن حف وووا 

الاورآن الكوورٌم، ولموون حف ووا األرجوووزة المٌئٌووة فووً 

وهوً )ذكر حال أشرف البرٌة صلى هللا علٌو  وسولم 

مائووة بٌووت تسوورد أحووداث السووٌرة المطهوورة، موون ن ووم 

، وذلووون ٌووووم (اإلموووام أبوووً العوووز الحنفوووً رحمووو  هللا

 -فوووً قاعوووة مركوووز الحسووون  ٩ٕٔٓآذار  ٩السوووبت 

عرموووون، حّوووره الاوووائمٌن علوووى مسوووجد ومركوووز 

 .الحسن وحشد من األهالً الكرام
افُتووتح الحفوول بووتبلوة عطوورة للاوورآن الكوورٌم ثووم كلمووة 

إلموام مسوجد الحسون الشووٌ  محمود الحنجوول، وكلمووة 

الشوووٌ  الحووواف  " حفّوووا  الووووحً"لمسوووؤول برنوووامج 

إنشوادٌة نجٌوب، ووصوبلت الجامع عبد اللطٌف حام 

واخُتتم بتوزٌع جوائز مالٌة وهوداٌا الحسن، مع فرقة 

 .على الحف ة



 

 

f 

لجهوووود األمهوووات والمعلموووٌن فوووً إنجووواح تكرٌمووواً 

المسوووٌرة التعلٌمٌوووة، والنهووووض بالجٌووول نحوووو غوووٍد 

ٌّهوووا، أقاموووت  أفّووول، وبنووواء المجتموووع واألموووم ورق

الموودارم السووبع التووً ٌشوورف علٌهووا قسووم العموول 

فووً جمعٌووة اإلرشوواد ن ٌالسووورٌالتربوووي للطووبلب 

ٌووم  وذلن ،واإلصبلح احتفالٌات بٌوم األم والمعلم

فاوووورات فنٌووووة  هوووواتخللت، 2019آذار  23السووووبت 

قّدمها الطبلب باإلّافة إلى معورض الفنوون الوذي 
 .كان من انجازهم

وفووً الختووام قووّدم الطووبلب هووداٌا تحفٌزٌووة للمعلمووٌن 
 .  واألمهات وأخذوا الصور التذكارٌة معهم

احتفالٌات بٌوم األم والمعلم فً المدارس التً ٌشرف 
 علٌها قسم العمل التربوي للطالب السورٌن



f 

الٌووم العوالمً للمورأة افتتحوت لجنوة بمناسبة 

أرٌوووووج للنشووووواطات فوووووً جمعٌوووووة اإلرشووووواد 

ربٌوووووع "واإلصوووووبلح فوووووً عرموووووون نوووووادي 

فووً  2019آذار  6، ٌوووم األربعوواء "العموور

فٌووروز العّشووً، التووً السووٌدة دارة آل عّجووة 

ألاتالمحترمٌن، بحّوور أخّصوائٌة اإلرشواد 

األسووري والتربوووي  كلمووة للمناسووبة بعنوووان 

: هوًوتناولوت محواور عوّدة " ربٌع الّصوحة"

أهمٌوووووة الصوووووحة النفسوووووٌة، واالحتٌاجوووووات 

األساسوووووٌة، والعوووووادات الجٌووووودة والعوووووادات 

ووووووف السووووووٌئة، وكٌفٌووووووة   ٌ مووووووع الووووووذات التك

 .واآلخرٌن، والشخصٌات المختلفة وغٌرها
 .تخلّل اللااء دردشة وتعارف وٌّافة

 عرمونللسٌدات فً " ربٌع العمر"افتتاح نادي 



f 

أقووام قسووم الوودعوة الثانٌووة علووى التوووالً للسوونة 

العاموووة فوووً جمعٌوووة اإلرشووواد واإلصوووبلح فوووً 

والتوووً ، "وأّذن فوووً النوووام"مسووواباة  عرموووون

منوو ،  22لياٌووة  2019آذار  8اسووتمّرت موون 

وتوم فوً ختامهوا . عرموون –فً مسجد الحسن 

توزٌع جوائز مالٌة حسوب الفئوة العمرٌوة علوى 

كل مون الشوٌ  الفائزٌن والمشاركٌن  بحّور 

المنشد خّور األحمود، والمودّرب أحمود العبود، 

  .الفرٌجةوالمنشد سعد 

الثانٌة فً " وأّذن فً الناس"اختتام مسابقة 

   عرمون



f 

لجنوووة الشوووطرنج الّصوووٌنً فوووً لبنوووان، نّ موووت جمعٌوووة بمشوووراف 

" بطولة الشطرنج العادي والّصوٌنً للناشوئة"اإلرشاد واإلصبلح 

، فووً مركووز 2019آذار  3تبعوواً للن ووام السوٌسووري، ٌوووم األحوود 
 .عرمون -الحسن 

طرٌوق المطوار،  -شارن فٌها كل من المدرسوة اللبنانٌوة العالمٌوة 
 –عرموون، ومركوز غودي للناشوئة  -ومدرسة اإلٌمان النموذجٌة 

عرموووون، بحّوووور رئوووٌم لجنوووة الشوووطرنج الّصوووٌنً واألسوووتاذ 

االّتحادي بالشطرنج العمٌد المتااعد الٌام أبو جودة، وأمٌن سوّر 

لجنة الشطرنج الّصٌنً واألسوتاذ االّتحوادي بالشوطرنج المهنودم 

المودّرب األسوتاذ محموود الّزلحوف، للَحكوم أحمد نّجار، باإلّوافة 

ومسووؤولة قسووم األنشووطة واألندٌووة فووً المدرسووة اللبنانٌووة العالمٌووة 

األستاذة شوٌرٌن مواردٌنً، ومسوؤولة قسوم المبٌعوات فوً مدرسوة 

اإلٌمووان السووٌدة هووبل عّبووود، ومسووؤولة مركووز غوودي فووً عرمووون 
 .السٌدة مً ترمانٌنً، وأهالً المشتركٌن

افُتتحت البطولة بمبارٌات فً الشطرنج الّصٌنً، تبلها مبارٌات 

واختتموت بتوزٌوع  ،فً الشوطرنج العوادي حسوب الفئوات العمرٌوة
 .الشهادات والمٌدالٌات والهداٌا على الفائزٌن وجمٌع المشتركٌن

بطولة الشطرنج العادي والصٌنً للناشئة فً 
 عرمون



 

 
فً كرة السّلة فً " شباب المساجد"بطولة 

 طرابلس

f 

موع لجنوة الشوباب والرٌاّوة بالتعاون 

فً بلدٌوة طورابلم، أقوام ملتاوى النوور 

الطبلبوووووووً فوووووووً جمعٌوووووووة اإلرشووووووواد 

بطولووة فووً طوورابلم،  –واإلصووبلح 

بطولوووة "كووورة السووولة للشوووباب بعنووووان 

 1، وذلن ٌوم الجمعة "شباب المساجد

ملعوووووب جامعوووووة علوووووى ، 2019آذار 

فً المرتبة األولى فرٌق وفاز . المنار

الينوودور، وفووً المرتبووة الثانٌووة فرٌووق 

ال وووافر، وفوووً المرتبوووة الثالثوووة فرٌوووق 

السووبلم، وفووً المرتبووة الرابعووة فرٌووق 

 .الرحمن



f 

تخرٌج طبلب وطالبوات مركوز حفل جمعٌة اإلرشاد واإلصبلح أقامت 

، فووً 2019آذار  2ٌوووم السووبت والتطوووٌر وذلوون مهووارات للتوودرٌب 

حٌووث تووم طوورابلم، قاعووة غرفووة التجووارة والصووناعة والزراعووة فووً 

طالباً وطالبة شواركوا فوً دورات دبلووم التأهٌول الشورعً  ٩٥تخرٌج 

موووارد لتأهٌوول وتطوووٌر الوودعاة، ودورات دورات ليٌوور المختّصووٌن، 
 .كٌف نارأ التارٌ  اإلسبلمً

الجمعٌوووة المهنووودم جموووال محٌوووو، ومسوووؤول حّووور الحفووول رئوووٌم 

العبلقات العاموة وأموٌن سور الهٌئوة اإلدارٌوة الودكتور ربٌوع قواطرجً، 

رئوٌم منسواٌة ونائوب مصطفى جردلوً، وأمٌن السّر المساعد األستاذ 

المناطق السوٌد صوبلح الودٌن الصواٌم، ومودٌرها التنفٌوذي الشوٌ  أٌمون 

عرموون الشوٌ  محمود مركز عبد الوهاب، كما حّر رئٌم وأعّاء 
 . المهندم محمد الحمويومسؤول مركز طرابلم الحنجول، ورئٌم 

عّوو افُتتح الحفل بتبلوة عطرة من الطالب عمر الذقانً، توبله كلموة 

دموع زود، ثم كانت كلمة رئٌم اللجنة الدعوٌة السٌدة النسائً العمل 
 لمدّربًتبل ذلن فارة تكرٌم . شكر فٌها اإلخوة واألخوات المدربٌن

حفل تخرٌج طالب وطالبات مركز مهارات فً 
 طرابلس 

كلمووة لموودٌر مركووز مهووارات الوودكتور عبوود هللا هنووانو ثووم المركووز، 

فٌهووا علووى الشووراكة مووع المركووز للتاووّدم والتطووور، بعوودها تووم حووّث 

عرض فٌدٌو عن الدورات، واخُتتم الحفل بتوزٌع الشهادات وأخذ 
 .الصور التذكارٌة



 

 

f 

مركوووز المعلوووم أقوووام لمناسوووبة ٌووووم  

غوودي للناشووئة فووً جمعٌووة اإلرشوواد 

واإلصوووووووبلح، فطووووووووراً صوووووووباحٌاً 

الوودورة الشووتوٌة وأعّوواء لمعلّمووات 

 13اللجنوووة، وذلووون ٌووووم األربعووواء 

فوووً مركوووز السووولطان  2019آذار 
 .بٌروت –محمد الفاتح 

 
 sophrologieاللاوواء جلسووة تخلّوول 

تعلّمت مون خبللهوا المعلموات كٌفٌوة 

االسترخاء والتنّفم، كما تم توزٌوع 
 .هداٌا تذكارٌة

فطور صباحً لتكرٌم المعّلمات فً مركز غدي 
 فً بٌروت



f 

مركز غدي للناشئة فً جمعٌة اإلرشاد أقام 

، حفووبلً لمناسووبة ٌوووم عرمووون -واإلصووبلح 

المعلوووم حّوووره معلّموووات وأسووواتذة الووودورة 

الشوووتوٌة، ومعلّموووات الووودروم األسوووبوعٌة 

آذار  8وأعّاء اللجنة، وذلن ٌووم الجمعوة 
 .فً قاعة مركز الحسن 2019

افُتتح الحفول بكلموة مون السوٌدة مورٌم عّبوارة 

السووٌدة  عرمووونلمسووؤولة مركووز غوودي فووً 

قوووّدمت فٌهوووا جزٌووول الشوووكر  ترموووانٌنًموووً 

والتاوووودٌر لجهودهووووا فووووً الوووودورات خووووبلل 
 . السنة، وتم تادٌم هدٌة تكرٌمٌة لها

وبعد تناول العشواء توم تاودٌم الهوداٌا للفرٌوق 

التعلٌمً مرفاة بكلمات معّبورة وشوكر علوى 
 .جهودهم فً تعلٌم طبلب غدي

 عرمون -حفل لتكرٌم المعّلمٌن فً مركز غدي 



 

 
تخرٌج المشاركات فً دورتً القاعدة حفل 

 النورانٌة والتجوٌد

f 

دار اقووورأ للعلووووم اإلسوووبلمٌة أقاموووت 

والعامووووووة فووووووً جمعٌووووووة اإلرشوووووواد 

واإلصبلح حفول تخورٌج المشواركات 

فً دورة الااعدة النورانٌة مع السٌدة 

لموووى عٌتوووانً، ودورة التجوٌووود موووع 

فووووً مركووووز ً تعووووانوالسووووٌدة رنوووودة 

السوووووولطان محموووووود الفوووووواتح، وذلوووووون 

سووووٌدة، ٌوووووم  ٤ٓبحّووووور حوووووالً 
 .٩ٕٔٓاذار  ٤ٔالخمٌم 

تخلوول الحفوول كلمووة لموودٌر دار اقوورأ  

حووول أهمٌووة  عٌتووانًالوودكتور باسووم 

تعلّم الارآن وأثره على قلب المؤمن، 

واختووتم بتاطٌووع قالووب الحلوووى وأخووذ 
 .الصور التذكارٌة



 
 

f 

أقامت دار اقرأ للعلوم اإلنسانٌة والعاموة 

فووً جمعٌووة اإلرشوواد واإلصووبلح ختمووة 

الشووووٌ  واصووووف الخطٌووووب رحموووو  هللا 

الشوووهرٌة، فوووً منوووزل السوووٌدة أم محمووود 

 .2019آذار  27ٌوم األربعاء ، عٌتانً
سوٌدة، وألاوت  45حّر الختمة حوالً 

السوووٌدة أم محموووود الصووواٌم كلموووة عووون 

 تبلهوافّل مجالم ختم الارآن الكورٌم، 

الختموة والودعاء موع السوٌدة جموال  دعاء

  .عٌتانً

 الشٌخ واصف الخطٌب لشهر آذارختمة 



f 

فوووً جمعٌوووة " حّفوووا  الووووحً"برنوووامج أقوووام 

اإلرشاد واإلصبلح نشواط اعتكواف لطبلبو ، 

فوووووً مسوووووجد  2019آذار  2لٌووووول السوووووبت 
 ،عرمون -الحسن 

حٌث ألاى مسؤول البرنامج الحواف  الجوامع 

الشووٌ  عبوود اللطٌووف حووام نجٌووب كلمووة عوون 
 .اللٌلأهمٌة قٌام 

وتخلّل النشاط صبلة وتبلوة للارآن، وجلسة 
 .ذكر، ومدارسة للفا ، وتناول العشاء

فً مسجد " حّفاظ الوحً"اعتكاف لطالب نشاط 

 الحسن



 

 
فً ( 2" )أسرار االعتناء بالّصحة"نشاط  

 عرمون

f 

الثووانً علووى التوووالً، وبعوود نجوواح اللاوواء للشووهر 

للنشواطات فوً جمعٌوة " أرٌج"األول، أقامت لجنة 

نشوواطاً بعنوووان  عرموووناإلرشوواد واإلصووبلح فووً 

، مووووع المستشووووارة "أسوووورار االعتنوووواء بالّصووووحة"

الصووّحٌة فووً مجووال التيذٌووة الداخلٌووة والخارجٌووة 

والحائزة علوى بكوالورٌوم فوً مجوال المختبورات 

والتحالٌل الطبٌة المدّربوة دعواء عوّزام، وذلون ٌووم 

 -فوووووً مركوووووز الحسووووون  2019آذار  2السوووووبت 

سووٌدة ورجوول موون  20، وحّووره حوووالً عرمووون

 .والجوار عرمون
موووع شووورح عووون ُمصوووّور تخلّووول النشووواط عووورض 

التيذٌة الّصحٌة، وتادٌم عروّات مجانٌة عبوارة 

عووون جلسوووة عناٌوووة بالبشووورة فائاوووة الجوووودة لكووول 

ووووح الحالووووة  ّّ شووووخص، وفحوصووووات للجسووووم تو

 .الّصحٌة، ونسبة الدهون والشحوم وغٌرها



f 

مركووز غوودي للناشووئة فووً جمعٌووة أقووام 

الفاكهووة، نشوواطاً  -اإلرشوواد واإلصووبلح 

لمناسووبة ٌوووم األم والطفوول، وذلوون ٌوووم 

فووووً مركووووز   2019آذار  24األحوووود 

سوولطان العلموواء العووز بوون عبوود السووبلم، 

تخلّل  تزٌٌن الااعة بالبالونوات، وصونع 

، ُصووَور تذكارٌووةأشوويال ٌدوٌووة، وأخووذ 
 . هداٌاوتوزٌع 

غدي نشاط لتكرٌم األم والطفل فً مركز 

 فً برقاٌلللناشئة 



f 

قوّدمت لجنوة " Kaikanista"موع فرٌوق بالتعاون 

أرٌج للنشاطات فوً جمعٌوة اإلرشواد واإلصوبلح 

، ورشة عمل لصنع وتزٌٌن باقة من عرمونفً 

 frosting flower"الكووواب كٌووون بعنووووان 
bouquet cupcakes" تعلّمووت المشووتركات ،

خبللها كٌفٌة صناعة الكاب كٌن خطوة بخطووة، 

وصناعة كرٌموة الزبودة الجامودة، وصوناعة عودة 

أنووواع ورد بالكرٌمووا، وتنسووٌق باقووة رائعووة موون 

آذار  20الكوووواب كٌوووون، وذلوووون ٌوووووم األربعوووواء 

 .عرمون -، فً مركز الحسن 2019

ورشة عمل لصنع وتزٌٌن باقة من الكاب كٌك 
 عرمونلألمهات فً 



f 

جمعٌوووة اإلرشووواد واإلصوووبلح فوووً قوووّدمت 

عرمون محاّرة لؤلهالً والمرّبٌن مون 

لمواذا "تن ٌم لجنة الدعوة العاموة بعنووان 

، قوووّدمها الووودكتور فوووؤاد "تنهوووار البٌووووت؟

العووورٌم، الحوووائز علوووى ماجٌسوووتٌر فوووً 

الشوووورٌعة اإلسووووبلمٌة، متخّصووووص فووووً 

، وذلون جراحوة الع وام وطبٌوب أعصواب

فووً مسووجد  2019آذار  24ٌوووم األحوود 

عرمووون، حّوورها جمووع موون  -الحسوون 

 .المهتّمٌنالرجال والنساء 

فً مسجد " لماذا تنهار البٌوت؟"محاضرة 

 عرمون -الحسن 



f 

ملتاوووى النوووور للطالبوووات فوووً جمعٌوووة نّ وووم 

جلسوووة  عرمووووناإلرشووواد واإلصوووبلح فوووً 

حوارٌة حول طرح قانون أحوال شخصوٌة 

فووً لبنووان، منفصوول عوون المحوواكم الشوورعٌة 

كٌووووووف "والروحٌووووووة والمذهبٌووووووة بعنوووووووان 

، مووع المخووتص فووً "الشخصووٌة؟.. احوالنووا

علوووم االجتمووواع السٌاسوووً والفاووو  الماوووارن 

، وذلن السكندرانًالشٌ  سعد عبد الرزاق 

فوووً مركوووز  2019آذار  23ٌووووم السوووبت 
 .عرمون –الحسن 

لطالبات " كٌف أحوالنا الشخصٌة؟"محاضرة 
 عرمونملتقى النور فً 



 

 
قسم العمل التربوي للطالب السورٌٌن فً زٌارة 

 للمدارس التً ٌشرف علٌها 

f 

زار رئٌم دائرة التربٌة والتعلٌم " نتكامل معاً "حت شعار ت

فووً جمعٌووة اإلرشوواد واإلصووبلح الوودكتور سوومٌح عزالوودٌن 

وأمٌن سر الدائرة السٌد موروان الخطٌوب المودارم الوثبلث 

علٌها قسوم العمول التربووي للطوبلب السوورٌٌن شرف ٌُ التً 

الهٌئتووٌن اإلدارٌووة والتعلٌمٌووة فووً التاووى مووع وفووً عرسووال، 

، "اللبنانٌووة الحدٌثووة"، والمدرسووة "أبنوواء الشووهداء"مدرسووة 
 .2019آذار  17ٌوم األحد ، "النور التربوٌة"ومدرسة 

كانووت الزٌووارة فرصووة لتفاوود الطووبلب فووً هووذه الموودارم، 

والتذكٌر بدور المدرسة فً احتّان الطبلب لحماٌتهم مون 

االنحووراف نحووو اليلووو أو االنحووبلل، وتعزٌووز روح التعوواون 
 .والتّامن التكامل بٌن المدارم

ذكووره أن قسووم العمول التربوووي للطووبلب السووورٌٌن والجودٌر 

موودارم لتعلووٌم السووورٌٌن موزعووة علووى  7ٌشوورف وٌتووابع 

لهوووذا العوووام طالوووب  4500األراّوووً اللبنانٌوووة وتسوووتوعب 
 .طالباً فً عرسال 2500الدراسً بٌنهم حوالً 



f 

أقامت دائرة العمل االجتماعً وملتاى النور الطبلبً فً جمعٌوة اإلرشواد 

، "مخاطر اإلدمان اإللكترونً"واإلصبلح محاّرة توعوٌة تحت عنوان 
 . بٌروت -، فً مركز مرٌم ابنة عمران 2019آذار  8وذلن ٌوم الجمعة 

، ثووم ابتوودأ المووبلزم األول طاوووشبداٌووة كلمووة ترحٌبٌووة مووع المحووامً خالوود 

 90إلٌوووام داغووور مووون مكتوووب جووورائم المعلوماتٌوووة محاّووورت  بحّوووور 

مشاركاً من األهل والطبلب، حٌث عورف بمكتوب جورائم المعلوماتٌوة فوً 

قوووى األموون الووداخلً، ثووم تنوواول أبوورز الجوورائم التووً تحصوول علووى مواقووع 

التواصوول االجتموواعً وكٌفٌووة اختووراق بعووض التطبٌاووات علووى الهواتووف 

الذكٌة، وعورض فٌهوا عودة طورق وحواالت ابتوزاز وسورقة وحتوى انتحوار 

سببها التهاون فً التعامل مع اإلنترنت بشكل عوام وموع وسوائل التواصول 

االجتموواعً بشووكل خوواص، متعرّوواً لنصووائح وتوصووٌات لتفووادي الوقوووع 

ّحٌة أي جرٌمة الكترونٌة، وختم بشرح طرق اإلخبار عون أي جرٌموة 

أو إزعووام ٌتعوورض لوو  الشووخص، وكٌفٌووة تاوودٌم الشووكاوى بمكاتووب قوووى 
 . األمن الداخلً

بوودورها تشووكر جمعٌووة اإلرشوواد واإلصووبلح قوووى األموون الووداخلً علووى 

حرصووها علووى توعٌووة الشووباب والمووواطنٌن موون هووذه المخوواطر، ماوودرٌن 
 . عملهم الدائم فً مبلحاة الجرائم عامة واإللكترونٌة خاصة

مخاطر اإلدمان "محاضرة توعوٌة تحت عنوان 

 "اإللكترونً



f 

ملتاى النوور الطبلبوً فوً جمعٌوة اإلرشواد واإلصوبلح أقام 

، "كٌف أختوار اختصاصوً الجوامعً؟"فً طرابلم، دورة 

واسووتمّرت   2019آذار  16والتووً افُتتحووت ٌوووم السووبت 

منووو ، لطوووبلب الملتاوووى الثوووانوٌٌن، فوووً مركوووز  30حتوووى 

 .طرابلم –العبّلمة حسٌن الجسر الثاافً 
تّووّمنت الوودورة عرّوواً ألنووواع الووذكاء الثمانٌووة مووع أمثلووة 

ووة لطووبلب فووً فووروع  ٌّ عملٌووة واقعٌووة، وعرّوواً لتجووارب ح

الهندسوووة وإدارة األعموووال موووع األسوووتاذ حسوووان النابلسوووً، 

وأسووئلة كثٌوورة أجوواب علٌهووا الشووباب بمسووهاب ودقووة، حٌووث 

 .  كان التفاعل وطرح االستفسارات هو اليالب على اللااء
كمووا تّووّمنت جلسووة تعووارف واستفسووار عوون االختصوواص 

الذي ٌنوي كل طالب اختٌاره، وشورح ناواط أساسوٌة ٌجوب 

 .أن ٌتحلى بها كل طالب، مع المهندم وائل زمرلً
التوووً االختصاصوووات وفوووً الختوووام توووم طووورح العدٌووود مووون  

 .ستحّل محل بعض المهن والتركٌز على مهن المستابل

"  كٌف أختار اختصاصً الجامعً؟"دورة 

 للطالب فً طرابلس



f 

لجنة أرٌج للنشاطات فً جمعٌة اإلرشواد واإلصوبلح أقامت 

فووً عرمووون، ولمناسووبة ٌوووم األم رحلووة سووٌاحٌة إلووى تركٌووا 

سٌدة، سوادت خبللهوا أجوواء الفورح والحموام  14بمشاركة 

منو ،  25حتى  2019آذار  21واألخّوة فً هللا، وذلن من 

 .الحسنعاد رٌعها لتوسعة مسجد ومركز 
فووً الٌوووم األول قموون بزٌووارة المسوواجد والمعووالم التارٌخٌووة 

وفووً الٌوووم الثووانً قموون اسووطنبول، واألموواكن التراثٌووة فووً 

، مووووووروراً بمنطاووووووة Sapancaزٌووووووارة مدٌنووووووة سووووووبانجا 

بعووودها زٌوووارة غابوووات ، المعشووووقٌةثوووم منطاوووة المحمودٌوووة، 

 .المعشوقٌة

، عبوور Yalovaالٌوووم الثالووث كانووت زٌووارة لمدٌنووة ٌلوووا فووً 

الخبّلبوة،  صودوشوانجسر عثمان غازي، مروراً بشوبلالت 

الكبرٌتٌوة، ودخول حمامات المٌواه  ترٌمالثم التوّج  لمنطاة 

ثوم التوّجو  ، Bursaوفً الٌووم الرابوع زرن مدٌنوة بورصوة 

 .المعّمرةلجبل أولودا  حٌث الشجرةالتارٌخٌة 

 الربٌعٌة إلى تركٌا" أرٌج"رحلة لجنة 

الٌوم الخامم واألخٌر، باإلّافة لزٌارة ساحة تاسوٌم وشوارع وفً 

األسوووواق االسوووتابلل ونفوووق أوراسوووٌا، توووم التجوووّول فوووً العدٌووود مووون 

 .التجارٌة وغٌرهاوالمحبلت  



 

 

f 

الوذي ٌاٌمو  ملتاوى " دأب الصوالحٌن"استكمااًل لبرنوامج 

النووووور الطبلبووووً فووووً جمعٌووووة اإلرشوووواد واإلصووووبلح، 

واستعداداً لشهر رمّان المبارن، اجتمع الشباب علوى 

محبة هللا عز وجل فً مسجد السلطان محمد الفاتح فوً 

بمشاركة الشوٌ  وائول  2019آذار  30قٌام لٌل السبت 

ث تحودّ حمادة والشٌ  أحمد عٌتانً الذي كانت ل  كلموة 

فٌهوا عون خاصوٌة كوبلم هللا األزلوً المحفوو  فوً كتابوو  

الكوورٌم، والووذي نووزل علووى قلووب سووٌدنا محموود صوولى هللا 

علٌ  وسلم لٌكون هودًى للعوالمٌن، كموا شورح آٌوات مون 

الشوووباب علوووى تووودّبرها بمن وووار  حوووثّ والوووذكر الحكوووٌم 
 .المبارن رمّانمختلف خبلل شهر 

قٌام لٌل للطالب فً مسجد السلطان محمد 
 الفاتح



 

 

f 

ٌووووم المووورأة العوووالمً لمناسوووبة 

اللجنوة الدعوٌوة النسوائٌة ن مت 

فوووووً جمعٌوووووة " ُسوووووما"وقسوووووم 

اإلرشوواد واإلصووبلح محاّوورة 

وووزة مووون  ٌّ شوووبهات "بعنووووان مم

، قوووووووّدمتها "حوووووووول الحجووووووواب

اإلعبلمٌوووووة والمدّربوووووة السوووووٌدة 

هنووووادي الشووووٌ  نجٌووووب، ٌوووووم 

، فوً 2019آذار  13األربعاء 
 .عرمون –قاعة مركز الحسن 

 عرمونفً " شبهات حول الحجاب"محاضرة 



 

 

f 

أقوام قسوم العمول " ابتسامتهم غاٌتنوا"حت شعار ت

التربوي للطبلب السورٌٌن  فً جمعٌة اإلرشاد 

ترفٌهٌاً  فوً مدرسوتً العلووم  اً واإلصبلح نشاط

وووومدرسوووة " عرموووون"والثاافوووة فوووً   ٌ فوووً ز تم

،  2019آذار  11، وذلون ٌووم االثنوٌن "شانٌ "

، "أتعوواون مووع اآلخوور"أول نشوواط بعنوووان كووان و

مون المرحلوة االبتدائٌوة، طالب  300شارن فٌ  

. متطووعٌن فوً العمول 5باإلّافة الى اشتران 

تنوعوووت األنشوووطة موووا بوووٌن ترفٌهٌوووة وحركٌوووة، 

قٌموة التعواون مون خوبلل عورض ز تعزّ وأنشطة 

 .مسرحٌة، وصنع أكسسوار، كرة قدم

فً مدرستً العلوم " أتعاون مع اآلخر"نشاط 
 والثقافة وتمٌز



 

 

f 

مركوز غودي للناشوئة فوً جمعٌوة اإلرشواد أقام 

واإلصووبلح فووً الفاكهووة نشوواطاً لمناسووبتً ٌوووم 

آذار  10المعلم وٌوم الطفل، وذلن ٌوم األحود 

2019. 
اسُتهل النشاط برحلة إلى مبلهً فً المنطاوة، 

ثووم أنشووطة ترفٌهٌووة وقطووع قالووب الحلوووى فووً 

، واخُتوتم بأخوذ "زٌد بون ثابوت"مركز الجمعٌة 

 .الصور التذكارٌة
 

 .خٌرعام وأنتم بألف وكل 

فً نشاط لتكرٌم المعّلم والطفل فً مركز غدي 
 الفاكهة



 

 

f 

فوً ُكل عاٍم ٌتجودُد نشواط البرنوامج التوعووي فً 

وكوووان هوووذا العوووام تحوووت شوووعار . مركوووز غووودي

اغتِنْم خمًسا قبول "تطبٌااً لحدٌث " بمٌدنساعتن "

( سوونوات 8-5)آذار  16، ٌووومً السووبت "خموومٍ 

فووووً مركووووز  2019( سوووونة 12-9)آذار  23و 

بٌووروت، حٌووث تعوورف  –السوولطان محموود الفوواتح 

الطبلب من خبلل  على أهمٌة الوقت واستثماره، 

وكٌفٌووة التخطووٌط والتن ووٌم، وذلوون بووٌن درٍم و 

لعووٍب وموورح، وأن ٌكووون لوقتوو  نصووٌب فووً ذكوور 

هللا تعالى وترتٌل الاُرآن بصوت  الشذي وغٌرهوا 

 .من األعمال الصالحة المفٌدة والمثمرة

 بٌروتفً فً مركز غدي " بإٌدكساعتك "نشاط 



f 

تكرٌم مدٌر مطبخ السلطان السٌد محمد 
 الفاكهانً

ٌّة اإلرشاد واإلصبلح مدٌر مطب   كّرمت جمع

السوولطان السووٌد محموود الفاكهووانً خووبلل مأدبووة 

أقٌمت علوى شورف  فوً مركوز السولطان   غداء

 2019آذار  5محموووود الفوووواتح ٌوووووم الثبلثوووواء 

بحّور رئٌم الجمعٌة المهندم جمال محٌوو 

وعوودد موون األعّوواء، حٌووث قووّدم محٌووو درعوواً 

خوبلل تكرٌمٌاً للسٌد الفاكهوانً تاودٌراً لجهووده 

المدة التً عمل فٌها علوى إدارة المطوب  حٌوث 

تطووووووع ببوووووذل الجهووووود والوقوووووت فوووووً اإلدارة 

والتطووووٌر وتحسوووٌن جوووودة الموووأكوالت، كموووا 

تمّنووى الحّووور للموودٌر الجدٌوود، السووٌد برهووان 

صووووالحانً، التوفٌووووق والسووووداد فووووً اسووووتبلم  

 .  إلدارة المطب 



 

 

f 

جمعٌووووة اإلرشوووواد واإلصووووبلح بووووارن ت

لمووودٌرة برنوووامج حاووووق اإلنسوووان فوووً 

دائوورة العموول االجتموواعً، السووٌدة رانٌووا 

خّوور العوورب، علووى نٌلهووا الوودكتوراه 

اللبنانٌوووة مووون الجامعوووة اللبنانٌوووة، فووووً 

العلوم االجتماعٌة بتادٌر جٌد جوداً عون 

النساء فً السجون "أطروحتها بعنوان 

اللبنانٌووووووووة، خلفٌوووووووواتهن االجتماعٌووووووووة 

، وذلون ٌووم "ودوافعهن إلى االنحوراف

 .2019آذار  12الثبلثاء 

 مباركات



 

 

f 

قوووووام وفووووود مووووون جمعٌوووووة اإلرشووووواد 

واإلصووووبلح مؤلووووف موووون عّوووووي 

العبلقوووات العاموووة ابوووراهٌم العووورب 

ونجووووووى نعموووووانً وعّوووووو قسوووووم 

الطووبلب السووٌد خلٌوول محٌووو بزٌووارة 

السووٌد  سووولوتكمصوواحب مؤسسووة 

 داوود سووولٌمان نعموووانً فوووً مكتبووو 

، وقودم 2019آذار  23ٌوم السوبت 

لوووو  درعوووواً عربووووون شووووكر وتاوووودٌر 

لجهوووده وتعاونوو  الوودائم مووع أقسووام 
 .الجمعٌة

 درع شكر
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