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 قّدمةم .1

 اتلصراعوا السياسية لنزاعاتا من يعاني األوسط الشرق يزال ال ،المعاناة من سنوات عدب

 عناوين التي تظهر يوميًّا في الجرحىو القتلىوال تزال أخبار سقوط عشرات . ةالمسلح

 تزال ال ،عسكريّةالالعمليات  تراجعت حدّة حين فيو. شديدالخطر التنذر ب األخبار،

تتواصل وفي السياق عينه، . كبيرة خسائرب بتتسبّ  مناطقالمختلف  في عةمتقطّ ال شتباكاتاال

 المئات أنّ  لدرجة مناطقبعض ال في القتال ضراوة حول اإلنسان حقوق اتهيئ تقارير

 المنطقة، في الكبرى القوى بين المتصاعدة راتالتوتّ  د الوضع سوًءايزيوما . يوميًا يموتون

 إلى سيؤدّي تقدير سوء أيّ كما أّن  .إلى مستوًى خِطر ىركب حرب صولح ويرفع امكانية

 .العالم يكن لم إن ،لمنطقةتستنزف ا أن يمكن لتيا المأساوية األحداث من سلسلة

رفع الصوت على مختلف  اصل مجلس كنائس الشرق األوسط طيلة شهر آبمن هنا و

والحوار في  السالم المنابر العالمية دفاًعا عن كرامة االنسان ودعًما لرسالته في تعزيز

سط والحضور المسيحي في الوحدة والشراكة بين كنائس الشرق األوالمنطقة باالضافة الى 

الشرق، فكانت زيارة خاصة الى قداسة البابا فرنسيس نقلت خاللها األمينة العامة ووفد 

مرافق لها رؤية المجلس حول الحضور المسيحي في الشرق ومبادرة كايروس الشرق 

األوسط: "نحو ميثاق عالمي للكنائس". كما كان لقاء قمة لرؤساء المجلس ومقّررات حول 

عية العامة المقبلة وتداول في سبل مواجهة مختلف التحديّات حماية لكرامة اإلنسان الجم

 وتثبيتًا لمفهوم المواطنة. 

رة والمتشنّجة في المنطقة أيضا تابع المجلس محاولة اإلحاطة بتداعيات المواقف المتفجّ 

لمنظمات ة المجلس، فعقد سلسلة من اجتماعات مع قادة الكنيسة وممثليها وارسال تعزيزو

 .في الشرق األوسط المشاركة في أعمال اإلغاثة
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 اإلجتماعي -الوضع اإلقتصادي .2

 مصر

 ونمدراسة عن ، آب/ أغسطس فيمعهد دراسات اإلسكان والتنمية الحضرية  رنش •

 في بمصر، حيث أشار إلى نمّو طفيفي طلنفا رغي صلخاا عاطلقا في طلنشاا

 .2019 و الثاني في عامويُعتَبر هذا النمو ه و الماضي.ليوي/وزتم

الت معدّ أّن ، بعة واإلصالح اإلداري أحمد كماليمستشار وزير التخطيط والمتاأعلن  •

 ة في محافظات الصعيد.بسبب التركيز على برامج الحماية االجتماعيّ  إنخفضت الفقر

مليار  2 ة قيمتهاالبالغ، ومن صندوق النقد الدولية األخير لدفعةحصلت مصر على ا •

 .يركيأم دوالر

من النقد األجنبي إلى  حتياطي مصرالمصري عن ارتفاع صافي ا البنك المركزي كشف •

يوليو تموز/نهاية مليار دوالر  44.917بلغ  اليسجل مستوى قياسيًّ  ،مليون دوالر 564

2019. 

، منطقة صناعية 13من أجل بناء  مليارات جنيه 5صت وزارة المالية المصرية خصّ  •

ل البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في جميع لخفض معدّ ة الحكومة كجزء من خطّ 

 أنحاء البالد.

، إرتفاع Focus Economics توقّعت الشركة الرائدة في اإلحصاءات اإلقتصاديّة •

 .2020٪ في عام 5.5ي في مصر بنسبة ناتج المحلّ للجمالي اإلنمو ال

 . كيجنيه/ دوالر أمير  16.5392  عر صرف العملة الرسميس •

 

 األردن

مع استمرار  أميركّيِ  دوالر ارملي 14من النقد األجنبي األردن بلغ صافي احتياطي  •

 قتصاد في النمو.اإل
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أيمن الصفدي ونظيره التركي مفلوت  وشؤون المغتربين األردني وزير الخارجيةناقش  •

، كما ناقشوا التعاون االقتصادي والقضية الفلسطينية تعزيزة أهميّ ، كافوس أوغلو

 الخليج العربي. بين دولار الدعم لألونروا واللجوء إلى الحوار استمرضرورة 

 ،المؤتمر السابع لرجال األعمال والمستثمرين األردنيين المغتربين في عمان إنطلق •

 بهدف الحفاظ على التواصل بين رجال األعمال األردنيين داخل وخارج البالد. وحثّ 

ستثمار في على اإل المغتربين عمال، رجال األفي كلمة له في المؤتمر ،رئيس الوزراء

 الوطن. إلى ةالفرص التي تخدم االقتصاد الوطني ونقل تجاربهم الغنيّ 

ة مدرقام العام الماضي خالل نفس ال٪ من حجم تجارته مقارنة بأ21القطاع العقاري فقد  •

 شهر تموز/يوليو. دائرة اإلحصاء في نهايةقامت بها دراسة ى وذلك استنادًا إل، ةالزمنيّ 

وكالة ورأت نقطة أساس.  25البنك المركزي األردني أسعار الفائدة بمقدار  خفّض •

 .اقتصادية طفيفة تشجيع دفعة تقدّمالخطوة  أّن هذه التصنيف االئتماني مودي

 .اكيًّ يرأم ادوالرً  1,428قيمة العملة الرسمية  •

 

 العراق

ل مذكرة تفاهم، للمساهمة في ة للهجرة في العراق وآسياسيالمنظمة الدوليّ كّل من عت وقّ  •

ص للشركات مخصّ الدعم الالقطاع الخاص من خالل  تنشيطاالنتعاش االقتصادي و

 طة.الصغيرة والمتوسّ 

مليون دوالر مع كبرى شركات النفط  400صفقة بقيمة  عقد يعمل العراق حاليًا على •

BP  وEni  النفط تصديرلخط أنابيب  مدّ لمشروع. 

برميل من  10،000الستعدادات لبدء تزويد األردن بـ ا، لشهرخالل هذا اأكمل العراق  •

 من محافظة كركوك المتنازع عليها. يوميًّا، النفط

من النفط الخام في  مليون برميل   110أكثر من  ذكرت وزارة النفط أّن العراق صدّر •

 .يوليوشهر تموز/
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 ، استردّتالفسادفي إطار جهودها لقمع ، أنّها لجنة مكافحة الفساد في العراق أعلنت •

من األموال المسروقة من خزائن الدولة في   أميركيخالل هذا الشهر مليار دوالر  

 .العامهذا األشهر الستة األولى من 

ستفتتح  بموجب االتفاقيةوالستثمار. لمذكرة تعاون إلنشاء صناديق  العراق وإيرانوقّع  •

في العراق لتقديم المشورة ا لها ة فرعً األوراق المالية اإليرانيّ و البورصة منظمة

 ة في سوق رأس المال.ة والتقنيّ القانونيّ 

 .األميركيدوالر ال ا مقابلدينارً  539 ة الرسميسعر صرف العملة العراقيّ  •

 

 لبنان

بعد أن  ،لبنان إلى مستوى قياسيل الوطنية ديونالتكلفة تأمين االنكشاف على  رتفعتا •

ما لم يتم  ،ةة قاسية من المؤسسات الدوليّ بير ماليّ خاذ تدامن خطر اتّ  اللّبناني ر الرئيسحذّ 

 قتصادية.حيات إلنقاذ البالد من األزمة اإلتقديم تض

ً  أعلن • ً واقتصاديا ، رئيس الوزراء سعد الحريري أن واشنطن تنوي مساعدة لبنان ماليا

 من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

لألحزاب لمالي واالقتصادي ، بعد االجتماع ارئيس الجمهوريّة ميشال عوند أكّ  •

 ، ووضع خطة لبدء2020ة عام نزواأنه سيشرف شخصيًا على استكمال م ،الوطنية

، والتنفيذ الكامل التي وافق عليها البرلمان المشاريعمليار دوالر من  3.3 العمل بالـ

ب الضريبي وتنظيم المناقصات ة إصالح قطاع الطاقة وقوانين مكافحة التهرّ لخطّ 

 ة.العامّ 

ل نشاط تجاري له أعلى معدّ  سّجل لبناناستطالًعا أظهر أّن بنك لبنان والمهجر  أجرى •

 ص.يتقلّ ما زال اقتصاده  ، على الرغم من أنّ العام عامين ونصفالرب امنذ ما يق

تجري المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة مفاوضات مع الحكومة  •

 ة في لبنان.مشروًعا للبنية التحتيّ  23إلى اللبنانية لالستثمار في ما يصل 
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بتخفيض التصنيف االفتراضي ، Fitch Ratings التصنيف الدوليّة قامت وكالة •

 .CCCإلى  -Bمن  لمصدر العمالت األجنبية في لبنان على المدى الطويل

 كي.يرماألدوالر الليرة لبنانية /  1507.5سعر صرف العملة الرسمي في لبنان  •

 

 نفلسطي

مشاورات لمناقشة تفاصيل  في إدارة الجمارك،أردني  -فلسطيني مشترك فريق دأ ب •

بالتنسيق مع وزارات وذلك إنشاء منطقة لوجستية للتبادل التجاري بين الجانبين، 

 الصناعة واالقتصاد والنقل في كال البلدين.

على  ق اإلنساني لألمم المتحدة في األراضي الفلسطينية جيمي مكغولدريك،د المنسّ شدّ  •

على مواجهة الحاجة إلى االستثمار في نظام التعليم، لمساعدة الشباب الفلسطيني 

بات سوق العمل في يات، وتطوير المهارات المناسبة بما يتماشى مع متطلّ التحدّ 

 المستقبل.

 AnyVisionsشركة ل Microsoftشركة تمويل حقوق اإلنسان  منّظماتأدانت  •

 الفلسطينيين.التعّرف على الوجوه والمتّهمة بمراقبة  التي تستخدم تقنيّة اإلسرائيلية

، بين إسرائيل والفلسطينيين العنفأعمال ازدادت رات والتوتّ في هذا الشهر اندلعت  •

 ة للفلسطينيين.ة واالقتصاديّ بسبب تدهور الظروف االجتماعيّ 
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  سوريا

من تكلفة  وزارة النقل رسوًما جديدة على الشاحنات التي تعبر سوريا، ما زاد رضتف •

 النقل من وإلى البالد.

الواردات من إيران  تظلّ فيما وفقًا للتقارير األخيرة، ال يزال إنتاج النفط مستقًرا  •

 مرتفعة.

وفي ة المباعة في المناطق الموالية. ة في أسعار الوحدات السكنيّ لوحظت زيادة حادّ  •

ة فتقار إلى جديّ من اال بالرغم هط مؤتمر اإلسكان الضوء على أنّ سلّ السياق نفسه، 

 .اتالحكومة واستراتيجيات التطوير العقاري، فقد جذبت المنطقة االستثمار

م، خاصة بعد من التضخّ  استيراد جديدة في محاولة للحدّ قوانين الحكومة وضعت  •

 ة مقابل الدوالر.لقيمة العملة السوريّ  اإلنخفاض األخير

تعليق  ، في حين تمّ حدد باليوروالخاص بسعر مشراء الكهرباء من القطاع بدأت سوريا  •

 الكهرباء إلى لبنان.تصدير 

ً  16غاز البوتان الصناعي سعة  إسطواناتارتفعت أسعار  •  ليرةآالف  6، إلى كيلوغراما

بل الغاز المستخدم  ،الغاز المنزليأسعار قوارير يشمل القرار  . لمآالف 4بعد بيعها بـ 

 .فقط في المطاعم والمؤسسات السياحية وغيرها

ليرة سوريّة مقابل الدوالر  435الرسمي الحالي  العملة السوريّة صرفسعر  •

 األميركي.
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 قبرص

ر يمكن للديون المتصاعدة لقبرص أن تغيّ لها أنّه  في تقريرشارت وكالة موديز أ •

 أكثر سلبية. درجةتصنيف الدولة إلى 

ت التشريعية ه إذا فشلت اإلجراءاة من أنّ رت أربع وكاالت تصنيف ائتماني رئيسيّ حذّ  •

رة والتي تبلغ األخيرة في القطاع المصرفي في التقليل بشكل كبير من القروض المتعثّ 

 المعاناة. مرحلة منسيبدأ االقتصاد إّن ٪ ، ف30اآلن 

٪ في 3.2بنسبة هذا الشهر االقتصاد القبرصي نما  القبرصيّة أنّ دائرة اإلحصاء  أعلنت •

 .سنةال هالربع الثاني من هذ

في قبرص  د وزير الطاقة واالقتصاد، أكّ رات بين قبرص وتركيالتوتّ مع تصاعد ا •

 ى عن حقوقها في التنقيب عن الغاز.تركيا لن تتخلّ  أنّ  التركيّة

 يًّا.كيرأم ادوالرً  1.126 قيمة العملة الرسمية •

 

 

 ينئأوضاع الالج .3

 مصر

 50 ّمتضالنيل،  لنهرة األمم المتحدة لشؤون الالجئين حملة تنظيف طلقت مفوضيّ أ •

 مصري. 800إلى جانب  ،متطوًعا من سوريا والسودان وإثيوبيا والصومال واليمن

مركز البيئيين التابعة لة للمستشارين الرابطة الفرنسيّ في  ،أطلقت جامعة الدول العربية •

بين من ابرنامًجا ، محافظة المنوفيةفي  اليونسكو اإلقليمي كي لالجئين البالغين للمدّرِ

عين في المناطق المستهدفة بهدف القضاء زمالئهم المتطوِّ  على تدريبيصبحوا قادرين 

 ة.على األميّ 

 الجئًا. 131،433 بلغ عدد الالجئين السوريين في مصر أنّ  إلى آخر التقديراتأشارت  •
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 األردن

في  اًل مسجّ  ائً الج 660،330ه يوجد حاليًا جئين أنّ ة األمم المتحدة لشؤون الاّل مفوضيّ  علنتأ •

 أغسطس.شهر آب/ تىاألردن ح

 الي:و التأغسطس على النح آب/ شهر بالمفوضيّة في نون المسجلّ ون السوريّ والنازح يتوّزع •

 194،571 ( 29.5في محافظة عمان)٪ 

 162،434 ( 24.6في محافظة المفرق)٪ 

 136،756 ( 20.7في محافظة إربد)٪ 

 95,199 ( 14.4في محافظة الزرقاء )٪ 

 18.823 ( 2.9في محافظة البلقاء)٪ 

 18 13،187 ( 2في محافظة مادبا)٪ 

 9،606 ( 1.5في محافظة جرش)٪ 

 8،777 ( 1.3في محافظة الكرك)٪ 

 8،257 ( 1.3محافظة معان)٪ 

 6،763 ( 1.0في محافظة عجلون)٪ 

 3،519 ( 0.5في محافظة العقبة)٪ 

 1،718 ( 0.3في محافظة الطفيلة)٪ 

 

الجهات من تعب  رناندا إسبينوزاماريا ف ة لألمم المتحدةة العامّ الجمعيّ  ةرئيس ترحذّ  •

جئين توفير الخدمات آلالف الاّل  ه منعلى مواصلة دعم األردن لتمكين توحثّ  المانحة،

 .الذين يعانون منذ سنوات ينالسوريّ 

 جئين في األردن ليلي كاراليلالاّل  األمم المتّحدة لشؤون ثة باسم مفوضيةالمتحدّ قالت  •

، فستكون هناك حاجة في تلبية احتياجات الالجئين مرار"إذا أردنا االست: في بيان لها

نشاطات المنّظمة لكحصيلة  جاء بيانها هذا". و2019إلى تمويل أكثر مرونة في عام 
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لتلبية احتياجاتها  من التمويل فقط %27تحصل حاليًّا على  في األردن التي  اإلنسانيّة

 .السنوية

، اكسبّ كعمل الات والالجئات على وضعت الحكومة األردنية برنامًجا لتدريب المواطن •

ب أنابيب المياه مشكلة تسرّ  ، ولحلّ عن العمل تإليجاد وظائف للعاطال في محاولة

 مياه األردن.٪ من 40بت في خسارة والخزانات التي تسبّ 

 

 العراق     

ً مفوضيّ  علنتأ  اسوريًّ  االجئً  228,851ة األمم المتحدة لشؤون الالجئين أنه يوجد حاليا

 في العراق. اًل مسجّ 

أغسطس على آب/ ن في المفوضية منذ بداية شهر ولالمسجّ  يتوّزع النازحون السوريّون •

 النحو التالي:

 ٪(51.2في أربيل ) 117،236 •

 ٪( 34.7في دهوك ) 79,402 •

 ٪( 12.8ين في السليمانية ) 29,317 •

 ٪(0.5في األنبار ) 1,099 •

 ٪( 0.7في مناطق أخرى ) 1,797 •

 

ً  داخلّي   نازح   1،665،108أنّه من بين  المتحدة لشؤون الالجئين ة األمممفوضيّ  ذكرت  ،حاليا

حركة المفّوضيّة لت سجّ وقد  .في شهر تموز/يوليونزحوا في العراق  اعراقيًّ  364,612هناك 

 العراقيّة على النحو التالي:في المحافظات شهر تموز/ يوليو النازحين العراقيين حتى نهاية 

o 15،967 ( 4.5في أربيل)٪ 

o 136,664 ( 38.7في دهوك )٪ 

o 14,867 ( 4في السليمانية%) 

o 14،179 ( 4في األنبار)٪ 



   

 

11 | P a g e  
 

MIDDLE EAST OVERVIEW | August 2019 

o 145،440 ( 41.2في نينوى )٪ 

o 25,662 ( 7.3في مناطق أخرى )٪ 

 

 التبّرعات٪ من 41.1تم استالم أنّه  ة في العراقيق الشؤون اإلنسانيّ مكتب تنسأعلن  •

 .2019سطس أغ آب/ 4اعتباًرا من النازحين داخلياً لصالح 

العراقيّين ف من مئات اآلال ر مسؤول انتخابي عراقي رفيع المستوى من أنّ حذّ  •

 ً نوا من التصويت في االنتخابات ، لن يتمكّ في مناطق بعيدةوالمنتشرين  النازحين داخليا

 ة.مدنهم األصليّ  إاّل فية القادمة المحليّ 

 أغسطس. شهر آب/ نازًحا داخليًا إلى قراهم في نينوى في 421عاد  •

أكبر  أنّ  ديلوفان بارواري، ،سة بارزاني الخيريةل الواليات المتحدة لمؤسّ ممثّ  إعتبر •

األمن في  انعداميعيشون اآلن في إقليم كردستان هي  نازح    765،000عقبة أمام عودة 

   ة.األصليّ مناطقهم 

 

 لبنان

 .الجئًا 926،717 سأغسط/لين في لبنان منذ بداية شهر آبجئين المسجّ بلغ عدد الاّل 

 ن في لبنان على النحو التالي:وجئالاّل يتوّزع  •

o 341.131 ( 36.8في البقاع )٪ 

o 244،931 ( 26.4في شمال لبنان)٪ 

o 232,846 ( 25.2في بيروت )٪ 

o 107,809 ( 11.6في جنوب لبنان)٪ 

 

لـ  عن إخالء جماعي  ،خالل هذا الشهرجئين ة األمم المتحدة لشؤون الاّل مفوضيّ ت كشف •

 وأشارت إلى وجود. 2019يونيو حزيران/أبريل ونيسان/ي فردًا خالل شهرَ  5336

 اإلخالء. خطر قرارشخًصا تحت  6،563
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عن هدم  إلى الكفّ  اللّبنانيّة الحكومة لمة إنقاذ الطف، دعت منظّ أغسطس/خالل شهر آب  •

 منازل الالجئين.

ي شمال –عكار  ،نينبب في إمرأة تعملَن كمدّربات 35تدريب ل برنامًجااإلسكوا نّظمت  •

حول حقوقهن كالجئات وحول كيفية دروًسا لمدة خمسة أيام . وقد تلقّت الشابات لبنان

 ة بناء السالم في سوريا.المساهمة في عملي  

ع مئات الالجئين الفلسطينيين أمام السفارة الكندية لشجب ، تجمّ أغسطس /خالل شهر آب •

 كندا. إلىوضعهم في لبنان وطلب اللجوء 

 شروطالذي يخضعهم لالالجئون الفلسطينيون مظاهرة للتنديد بقرار وزير العمل ّظم ن •

 .قانون العمل اللبناني الخاص بالالجئين الفلسطينيين

 

 سوريا

 ة:ظرة عامة على االحتياجات اإلنسانيّ ن 

  ماليين شخص في 5، منهم ليون شخص إلى المساعدة اإلنسانيةم 11.7يحتاج 

مليون شخص نصف ق ومليون شخص معوّ  1.3 يوجد. حاجة إلى مساعدة ملّحة

 .من كبار السنّ 

  نازًحا بشكل يومي تقريبًا 4439 بمعدّلداخل سوريا، ا مليون شخصً  6.2نزح .

بريل نيسان/أيناير حتى كانون الثاني/من  ّجلةالمس النزوح السكانيّ حركة سّجلت 

 .شخًصا  372800  2019

  مليون  2،5، فيما نعدام األمن الغذائيمن ا امليون شخصً  6.5يعاني حوالي

 ضون لخطر انعدام األمن الغذائي.معرّ  اشخصً 

  فيما  ،س٪ من المدار40 بعد تدمير،  عاطلين عن العملمعلم   180،000أصبح

 البعض اآلخر إليواء النازحين.يُستخدم 

 

 



   

 

13 | P a g e  
 

MIDDLE EAST OVERVIEW | August 2019 

 :المحافظات فينظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية 

 القطاع والمحافظة حسباألشخاص المحتاجون 

PIN BY SECTOR AND GOVERNORATE   2019 
Governorate 
/ Sector  

CCCM Education Health Nutrition NFI Shelter WASH ERL Protection 

Dar'a 362881 263904 755423 202716 244026 274205 830286 585021 756132 

Damascus 624613 484151 1177907 454853 362433 724866 1360814 583139 1177907 

Aleppo 990494 1331309 2614498 884310 789977 1130816 3026558 1607910 2620931 

Al-Sweida 71954 88819 184821 78234 50500 50158 250750 144686 188255 

Homs 
     
327,963       280,016  

        
878,527       377,621  

     
221,165  

     
223,445  

     
1,048,634  

     
561,323          890,731  

Hama 263095.5 500612 721020 399925 271870 258564 1032183 571529 727605 

Deir-ez-Zor 146875 240828 614500 163431 179234 191123 555611 427669 614500 

Rural Damascus 1227369 764331 2261349 711748 556585 533959 2459339 1411115 2279183 

Lattakia 451908 329645 671372 302211 202230 105281 876574 360490 674849 

Idleb 
1125233.
5 871066 1738432 563963 1028753 847580 2115620 1270932 1738432 

Al-Raqqa 154350 240414 501503 159115 207008 184476 521571 381305 501503 

Al-Hasakeh 249907 321688 644819 208222 193137 125147 769553 433729 654757 

Tartous 138313 229951 332099 204105 80209 51917 541519 260038 335088 

Quneitra 
       
48,963         29,891  

          
85,106         24,201  

       
16,224  

       
28,732  

          
87,709  

       
58,808            85,106  

Total 6183919 5976625 13181376 4734655 4403351 4730269 15476721 8657694 13244979  
 

 أسباب العودة: 
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 اإلحتياجات األساسيّة:

 

 

 :االعودة التلقائية للمشردين داخلي   ةا وحركاألشخاص النازحين داخلي  ة حرك

 803،459، 2019يونيو حزيران/يناير حتى كانون الثاني/ل المجتمع اإلنساني من سجّ  •

في  مناطقنزحوا إلى  شخًصا 522،167منهم ، ا في جميع أنحاء سورياداخليً  نازًحا

 بمجموع ةثاني أكبر حركة سكاني  أّما في محافظة حلب، فقد تّم تسجيل محافظة إدلب. 

ة الكبيرة إلى العنف هذه الحركة السكانيّ  يعزو مراقبون سبب، وشخًصا 154،734

من تلك  نزح السّكانحيث  ،وغرب حلب هالمستمر في جنوب إدلب وشمال حما

. ، وذلك بحثًا عن مناطق آمنةميدانيارات الجوية والقصف والقتال الالغالمناطق بسبب 

نازًحا بشكل طوعي  265،828عودة  لمجتمع اإلنسانيّ ل ا، فقد سجّ أما بالنسبة للعائدين

 بمجموعفي محافظة درعا  من العائدينتسجيل أكبر عدد  ة مناطق في سوريا. تمّ في عدّ 

 في محافظة دير الزور  ، فكانثاني أكبر عدد من العائدين أّما. ئدًا طوعيًّااع 75،678

حمص ثالث أكبر شخًصا إلى  30،961 عادشخًصا، فيما  45،312وع بلغ مبمج

 ، والتي احتلّت المرتبة الثالثة بعدد العائدين طوًعا.محافظة
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على أساس  فة  األشخاص النازحين داخليا والعائدين مصنّ  عن حركة تفاصيل •

 :المحافظات

 

Governorate 
IDPs' 
movement 

IDP Returnees' 
movements 

Aleppo 154734 29713 

Al-Hasakeh 56668 21199 

Ar-Raqqa 1422 3922 

As-Sweida - 1210 

Damascus 336 200 

Dar'a - 75678 

Deir-ez-Zor 46647 45312 

Hama 2322 18048 

Homs 7753 30961 

Idleb 522167 9830 

Lattakia 6378 - 

Quneitra - 7465 

Rural Damascus 549 22289 

Tartous 4483 - 

Grand Total till June 2019 803459 265828 

Average of IDP / Return 
movements per day 4439 1469 

Average of IDP / Return 
movements per month  133910 44305 
  1  

 

 

 قبرص

ت القوا بانسحابلبون فيه ايط القبرصيّة إلى الحكومةبيروي طلبًا  الجئون من قرية دّمق •

ا األمر . واعتبر الاّلجئون أّن هذرنكا القديمال-إعادة فتح طريق نيقوسيا ، بهدفةالتركيّ 

ت من أوقات الرحاليقلّص و العاصمة القبرصيّةسيساعد في تخفيف المشكالت المرورية في 

 الرنكا.

ن على جئياّل لق الهائل عن قلقها إزاء التدفّ مفوضيّة األمم المتحدة لشؤون الاّلجئين أعربت  •

 .يناستقبال المزيد من الاّلجئأن البالد ال تستطيع  وأوضحت، مدى عامين إلى قبرص

                                                           
1 https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-idp-movements-and-idp-spontaneous-return-movements-data 
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ة من ، حصلت قبرص مؤخًرا على مساعدة ماليّ ر الداخلية كونستانتينوس بيتريدسوزيقال  •

د المتزاي لتدفقمع ا ستضافتهمأماكن ال إيجادي الستقبال المزيد من الالجئين واالتحاد األوروب

 .الشرعيّينللمهاجرين غير 

ب طال 5000ة األوروبية نقل أكثر من طلبت قبرص من المفوضيّ خالل شهر آب/أغسطس،  •

 لجوء إلى دول أوروبية أخرى.

 

 الكنيسة نشطةأ .4

 مصر

عدد ، ما رفع كنيسة 88 على تشريعمجلس النواب المصري في أيام قليلة  صادق  •

 كنيسة. 1109إلى الكنائس 

روس ضتوا، األنبا بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيةقداسة كّل من  عتبرّ  •

على  لألورامأموال من أجل المعهد القومي ب ،بيت الزكاة والصدقات المصريو ،الثاني

يه ألسر الذين الثاني عن تعازّ روس تواضانفجار وقع أمام المبنى. كما أعرب البابا  أثر

 دث المأساوي.اخالل الح قضوا

الدكتور أحمد الطيب بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة  شيخ األزهر الشريفاستقبل  •

عيد األضحى المبارك. حلول أه بمناسبة ، الذي هنّ الثانياألنبا تواضروس المرقسية 

بين األزهر والكنيسة القبطية يجمع ما  دا أنّ ، مؤكّ قداسته الطيبالشيخ شكر بدوره 

 األرثوذكسية هي األخالق والقيم النبيلة.

ة في دول الخليج العربي. الكنائس القبطيّ مجلس أعضاء  الثاني تواضروسالتقى البابا  •

ثل اإلخالص والتصميم مقيَم ة "الكاهن يحتاج إلى عدّ  أنّ  وشدّد البابا خالل اللّقاء على

 يحيين ككاهن على أكمل وجه".لمسليخدم ا ناضلوروح الم

تاماف باسيليا رئيسةً لدير رتبة صالة لرسم األم قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس  •

 السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية. 
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مجلس كنائس الشرق األوسط ، نبيلة مكرمالدكتورة وزيرة الهجرة المصرية  مثّلت •

وألقت خطابًا ،  ان من أجل السالم في ألمانيامؤتمر األديفي ، روس الثانيضالبابا تواو

ة في تعزيز الحوار بين جهود الدولة المصريّ و رسالة المجلس سلّطت فيه الضوء على

 ة.والمسيحيّ  يّةاإلسالمالديانتين 

 

 األردن

 الثامن، اإلقليمي الكنسي المؤتمر أعمال من الثاني القسم الميت البحر منطقة في نطلقإ  •

رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية  اإلفتتاحيّة الجلسة في وشارك بالمحامين. الخاص

 ثالمتحدّ  ،عباس محمود الفلسطيني الرئيس ممثاًّل  العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري

 الناصرة في لاّلتين البطريركي النائب ،حجازين أكثم األب للمؤتمر مةمنظّ ال اللجنة باسم

 رئيسو القدس في الالتينية للبطريركيّة الرسولي رلمدبّ ل ممثالً  لدانيك حنا المونسنيور

 أساقفة رئيس القدس في البابوي والسفير ،بيتسابااّل  باتيستا بيير نيورنسوالم األساقفة

 ،الكنيسة لشؤون العليا ةالرئاسيّ  اللجنة أعضاء ،مارتين أورتيغا رتويلبأ والعراق األردن

 ،سلمان أنطون لحم بيت بلديّة رئيس ،السفير الفلسطيني في الفاتيكان عيسى قسيسية

 مالك السفير ،األب إبراهيم فلتس المقدسة األراضي لحراسة االستشاري المجلس عضو

 من والمحامين القانونيين الخبراء من وغيرهم ،األردنية الخارجية وزارة ممثاًّل  طوال

 المؤتمر تاحأ وقد وإيطاليا. والفاتيكان والعراق ومصر وسوريا ولبنان واألردن فلسطين

 والخدمة يّةإلنسانا الكرامة مبادئ على أفضل بشكل يتفقوا كي للمجتمعين فرصة

 .يّةوالقانون واإلجتماعيّة ةوالروحانيّ  ةاإلنسانيّ  مستوياتال جميع على ،األسريّة

 

 المقدّسة المدينة عن األرثوذكس الروم بطريرك الثالث، ثيوفيلوس البطريرك التقى •

 الدكتور الكنيسة لشؤون العليا الرئاسية اللجنة رئيس ،واألردن فلسطين أعمال وسائر

 هلسة سامي السابق األردني الوزير  اللّقاء وحضر األردن. -عمان في ،خوري رمزي

 العدوان مواجهة سبل على المجتمعون وشدّد .عطاهلل خريستوفوروس األردن ومطران
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 مبدأ على وأّكدوا ،األقصى المسجد ةوخاصّ  ،المقدسة المدينة على المتصاعد لياإلسرائي

 ةاألردنيّ  والوصاية ة،المقدس لألماكن خيوالتاري الحالي القانوني الوضع على اظالحف

 .سماويةال لألديان بالنسبة المدينة ةأهميّ  على التركيز وأعادوا  ،ةالهاشميّ 

 رئيس مع خوري رمزي الدكتور الكنيسة لشؤون العليا الرئاسية اللجنة رئيس التقى  •

 سهيل األساقفة رئيس ،األوسط والشرق للقدس األسقفية للكنيسة المركزي السينودس

 مجلس إشراك ةأهميّ  على خوري دأكّ و .عمان األردنية العاصمة في وذلك ،ديواني

 األوسط. الشرق في والسالم العدالة قِيَم تعزيز في الكنائس في األوسط الشرق كنائس

 

 العراق

أُعيد تكريس كنيسة مار بهنام ومارت  انتقال السيدة العذراء، شيّة اإلحتفال بذكرىع •

. 2014في عام  "داعش" للمدينةتنظيم  تضّررت بعد اجتياحسارة في قراقوش التي 

، إلى جانب يوحنا بيتروس موش المطران رئيس أساقفة الموصل وحضر اإلحتفال

 وأبناء الرعيّة.  حشد من الكهنة

منطقة أغسطس في آب/ 10إلى  3من  الممتدّة الفترةفي  إنعقد السينودس الكلداني •

فائيل ساكو ولويس ر مار الكاردينال. وقد دعا بطريرك بابل على الكلدان عنكاوا

إطالق "الحوار والتواصل" في نهاية السينودس، المسيحيين إلعادة واألساقفة الكلدان 

من أجل ة المختلفة" ة "بناء الجسور" "بين المجموعات العرقيّ مهمّ تولّي و في العراق

 ومواطنيها".ة تنمية األمّ و" "تعزيز التعايش"

ن من أّن المسيحيّي، ربيل للكلدان المطران بشار متي وردةأرئيس اساقفة حذّر   •

تسعى إلى إجبار  متطّرفةاإلقرار بوجود فصائل  "االنقراض" ما لم يتمّ يواجهون خطر 

 ة على مغادرة البالد.ات الدينيّ األقليّ 
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 لبنان

 بطرس بشارة مار ردينالاالك للموارنة المشرق وسائر أنطاكية بطريرك ستقبلإ  •

 هنجل يرافقه الدويهي اسطفان النائب ديمانال في الصيفية البطريركية مقر في ،الراعي

 ناقش وقد نافع. جوزيف المطران بحضور ،الدويهي أنطوان والكاهن أنطوان

 محافظة في يعيشون الذين خاّصة للبنايينا تهمّ  التي القضايا اعيالر مع المجتمعون

 على للحفاظ ةجذريّ  حلول إيجاد إلى والحاجة ،النفايات أزمة تداعياتو كما الشمال،

 التقى كما طائفي. صراع في بالتسبّ  دون المواطنين لجميع والصحيّ  البيئي األمن

 اللّجنة أعضاء من وفد يرافقه فنيانوس جوزيف الوطنية جبران لجنة رئيس البطريرك

 األنشطة ناقشوا حيث ،العمار مارون المطران بحضور شدياق لياساو طوق ةأميّ  وهم:

 جنة.للّ  الثقافية

 للموارنة المشرق وسائر أنطاكية بطريرك عون ميشال العماد الجمهوريّة رئيس إلتقى  •

 للصحافيين الراعي وأّكد .الدين بيت قصر في ،الراعي بطرس بشارة مار ردينالاالك

 مجلس أعمال جدول أساسي بشكل يتصد ر أن يجب اإلقتصادي الوضع أن   اللّقاء، بعد

 .الوزراء

 ،العبسي يوسف الكاثوليك الملكيين للروم المشرق وسائر انطاكية بطريرك إلتقى •

 في المسيحيين بأنّ  األخير وأّكد الربوة. في البطريركية مقر في البستاني فريد بالنائب

 معتدل. سياسي موقف على للحفاظ البطريرك بطةغ مساعي رونيقدّ  لبنان

 ،األساقفة من عدد   يرافقه ،سبيتيري جوزيف المطران لبنان في البابوي السفير قام  •

 بينها من البارزة اتالشخصيّ  من عدد بحضور وذلك ،بيانذكفر في المهد كنيسة بافتتاح

 .المؤمنين من وحشد   معلوف إدي النائب
برئيس جمعية  رثوذكس المطران الياس عودةلروم األلتقى متروبوليت بيروت لإ •

 في البالد.المالي اإلقتصادي وصفير، حيث ناقشا الوضع المصارف سليم 
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 فلسطين

 المدينة عن األرثوذكس الروم بطريرك الثالث، ثيوفيلوس البطريرك غبطة ترأس  •

 لتأسيس المئوية الذكرى في اإلحتفال مراسم واألردن فلسطين أعمال وسائر المقدّسة

 ثيوفيلوس البطريرك وقال سة.المقدّ  المدينة في ةاألرثوذكسيّ  الوطنيّة ةالخيريّ  الجمعية

 المؤمنين. خدمة في عام 100 تصمد األنه ،واضح المنظمة هذه نجاح أنّ 

 ثيوفيلوس البطريرك غبطة سترأّ  ،األوسط" الشرق في المقدسة "األماكن عنوان تحت •

 هدسون. جامعة مع بالتعاون "،سالمقدّ  للقبر الدولي جتمعلم"ا لمنّظمة مؤتمراً  الثالث

 في المسيحي الوجود لها ضيتعرّ  التي المخاطر على الضوء البطريرك غبطة طوسلّ 

 "فاسدة". عقارية صفقة على بالتصديق  إسرائيلية محكمة قرار بعد ةخاصّ  القدس،

 أنّ  ،حنا هللا عطا المطران القدس في كسذرثواأل للروم سبسطية ساقفةأ رئيس إعتبر  •

 باألرض الفلسطينيين ك"تمس  على تؤّكد غزة قطاع في نُظمت التي العودة ةمسير

 وجميع القرن لصفقة رفضهم عن بذلك يعلنون وهم ،ساتوالمقد   والقدس ةوالهويّ 

 ". ةالوطنيّ  تناقضيّ  تصفية إلى تهدف التي المشبوهة المشاريع

 العصر جريمة ترتكب إسرائيل نّ أ ،ينالصحفيّ  مع ءلقا خالل حنا، عطاهلل المطران أّكد •

 العربي. والضعف الفلسطيني نقساماإل ظلّ  في القدس في

 

 سوريا

البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر  قداسة استقبل  •

إفرام مار دير في  في العالم الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسيةو المشرق

البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية ، سوريا-ني في صيدناياالسريا

البطريرك يوسف العبسي بطريرك انطاكية وسائر ، وسائر المشرق للروم األرثوذكس

، السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناريو المشرق للروم الملكيين الكاثوليك

الحاضرون الوضع العام في ناقش وشق. ة في دمرؤساء الكنائس المسيحيّ ى جانب إل

ماضية على سكان المنطقة بشكل ، وتأثير المآسي المؤلمة على مدى السنوات الالمنطقة
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. التهجير والنزوحص عددهم بشكل مقلق بسبب ، الذين تقلّ ة على المسيحيين، وخاصّ عام

للمواطنة نموذًجا  يشّكلون ال يزالون  المسيحييّنالمشاركون أنّ في المقابل، أّكد 

 دًا واجباتهم وحقوقهم.وهم يدركون جيّ  لصالحة،ا

، واالتحاد ريانيحزب االتحاد السو، الوطني السوريالمجلس السرياني كّل من أصدر   •

غزو ب متكّررةتهديداتها التركيا  تنفّذ ، خوفًا من أنكي، نداًء للصالةيرالسرياني األم

 .عسكريًّاالمنطقة 

للمسيحييّن السورييّن  مسبحة ورديّة 6000األّول بتكريس قام بابا الفاتيكان فرنسيس  •

وقد جاء تكريس  .في سورياسرة اختطفوا أو قتلوا خالل الحرب أ أقارب أوالذين لديهم 

يوم عيد في ساحة القديس بطرس خالل صالة التبشير المالئكي التي أقيمت المسابح 

"عون  لمنّظمةدرة مسكونية من مباكجزء  ،آب/ أغسطس 15انتقال السيّدة العذراء في 

 ".الكنائس المحتاجة

 

 قبرص

ة تحترم دائًما ة الروسيّ في قبرص أن الكنيسة األرثوذكسيّ  ةسفارة الروسيّ الدت أكّ  •

 طلقة في جميع أنحاء الجزيرة.بسلطة ماستقالل كنيسة قبرص التي تتمتع 
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 لمجلس كنائس الشرق األوسط ةالعاممانة األأنشطة  .5

 هوت اإليرلنديّة يزور مجلس كنائس الشرق فد من معاهد الالو

 آب/أغسطس( 1) األوسط

لتقى وفد من األساتذة والطاّلب من معهد برايوري وكلية الثالوث ومنتدى الحوار بين إ

إيرلندا، األمينة العاّمة لمجلس كنائس الشرق األوسط د. ثريا بشعالني -األديان في دبلن

ونيّة في المجلس األب غابي هاشم، وذلك في والمسك يةالالهوتالشؤون ومدير دائرة 

 .المقر الرئيس للمجلس في بيروت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدر الصورة: م -2019آب/ أغسطس  1، في مكاتب مجلس كنائس الشرق األوسطي من معاهد الالهوت اإليرلند وفد
 MECCموقع 
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وتعّرف الوفد خالل اللّقاء على المجلس ومشاريعه المستقبليّة، حيث اّطلع من األب 

هاشم على األنشطة التي يقوم بها المجلس على الصعد الاّلهوتيّة واإلنسانيّة. كما أبدى 

 .تماًما بالدور الذي يلعبه المجلس على صعيد الحوار بين األديانالوفد اه

 

بدورها، رّكزت األمينة العاّمة على أهداف المجلس ومشاريعه المستقبليّة في سبيل 

خدمة كرامة اإلنسان، متحدّثة عن تجربتها كأول إمرأة تتولّى هكذا منصب في مجلس 

 .كنائس الشرق األوسط

 

 لث يلتقي األمينة العامة لمجلس كنائس طريرك ثيوفيلوس الثاالب

 الشرق األوسط

استقبل غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الروم األرثوذكس عن المدينة 

المقدّسة وسائر أعمال فلسطين واألردن األمينة العامة لمجلس كنائس الشرق األوسط د. 

البطريركي سيادة  ثريا بشعالني في مقّر البطريركية في األردن بحضور الوكيل

 المطران أريستارخوس واآلنسة وفاء القسوس مديرة مكتب المجلس في عمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

   MECCموقع صدر الصورة: م -2019آب/أغسطس  20وفيلوس الثالث، د. ثريا بشعالني بضيافة البطريرك ثي
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وتأتي زيارة األمينة العامة الطالع غبطته على مشاريع المجلس ومسار تطوره 

باالضافة الى ما يتم تحضيره من أنشطة مستقبليّة أبرزها اجتماع الجمعيّة العاّمة المقبل 

. كما جرى التداول في عمل مكتب األردن ودور المجلس في األردن 2020سنة 

 واألراضي المقدسة.

 

 

 جلس كنائس الشرق األوسط يشارك في مؤتمر األديان من أجل م

 آب/أغسطس( 20) السالم في ألمانيا

 أجل من األديان" لمؤسسة العالمي المؤتمر في األوسط الشرق كنائس مجلس اركش

 المصرية الحكومة في للهجرة الدولة وزيرة بمعالي ممثال عاشرةال نسخته في" السالم

  .مكرم نبيلة الدكتورة

 أغسطس /آب 20 الثالثاء األلمانية لينداو مدينة في عقد الذي المؤتمر أعمال إفتتحت

 900و العالم حول من دولة 100 نحو بمشاركة ،"مستقبلنا رعاية" عنوان تحت 2019

 العالم دول لحكومات ممثلون ة،ورسميّ  ةوسياسيّ  ةدينيّ  مقامات بين توزعت شخصية

  .األديان بين والحوار التسامح نشر رسالة في ونشطاء عالمية وجمعيات المتحدة واألمم

 

: مصدر الصورة -2019آب/أغسطس  20، في مؤتمر األديان من أجل السالم في ألمانياالوزيرة نبيلة مكرم في 
 MECCموقع 
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 العالم في الكنائس رؤساء بعض مكرم الوزيرة معالي التقت االفتتاح حفل هامش وعلى

 برلمان عضو كي جونغ سونغ ردكتو بينهم المدني المجتمع ومنظمات والعالم العربي

 البوذية ون بمؤسسة الدولي التعاون قطاع رئيسة سا يونجين الكاهنة الجنوبية، كوريا

 مصر في االنجيلية الطائفة رئيس زكي اندريا القسّ  والدكتور الجنوبية كوريا في

 رأةالم دعم قضايا الجميع وتداول االجتماعية، للخدمات االنجيلية القبطية الهيئة ورئيس

 .المجتمع في دورها وتفعيل الدينية المؤسسات طريق عن والطفل

 بين للحوار عبدهللا الملك لمركز العام األمين معّمر بن فيصل الدكتور مع لقاء كان كما

 الوزيرة تمثيل أن خالله إعتبر ،"كايسيد" لمؤسسة العام واألمين والثقافات األديان أتباع

 سيما ال تمثيل خير هو المؤتمر في االوسط لشرقا كنائس ومجلس المصرية للحكومة

 أسسّ  وإرساء العنف ونبذ المجتمعات وتقريب والحوار التسامح ثقافة نشر يخصّ  ما في

 .العالم شعوب بين السالم

 الشرق نساء" عنوان تحت الخاّصة الجلسة في كلمة قتلأ مكرم الوزيرة ان يذكر

 األوسط الشرق كنائس مجلس رؤية تنقلو ،"سالم كصانعات إفريقيا وشمال األوسط

 أجل من والوساطة والسالم الحوار ثقافة ونشر تعزيز في المرأة دور أهمية حول

 .السماوية األديان مهد األوسط الشرق في سيما ال األديان أتباع تقريب
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  جمعية مجلس األمينة العاّمة لمجلس كنائس الشرق األوسط تزور"

 آب/أغسطس( 21) إلغاثة الالجئين" الكنائس للشرق األدنى

زارت األمينة العامة لمجلس 

كنائس الشرق األوسط د. ثريا 

البشعالني "جمعية مجلس الكنائس 

للشرق األدنى إلغاثة الالجئين" 

التابعة لدائرة شؤون الاّلجئين 

في مجلس كنائس  الفلسطينيين

، في العاصمة الشرق األوسط

 20 األردنيّة عّمان، يوم الثلثاء

. واّطلعت 2019آب/ أغسطس 

بشعالني خالل اجتماعها مع 

المسؤولين على أعمال الدائرة 

ة التي ة واالغاثيّ واألنشطة االنسانيّ 

 .تقوم بها

زيارة األمينة العاّمة في  أتتو

سياق السعي المستمر للعمل معًا 

في مختلف مكاتب المجلس 

ودوائره في الشرق األوسط في 

 .خدمة اإلنسان وكرامته

 

 

 

جمعية مجلس الكنائس للشرق " د. ثريا بشعالني في زيارة لـ
مصدر  -2019 آب/أغسطس 21األدنى إلغاثة الالجئين"، 

 MECCالصورة: موقع 
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 2) سوريا في األوسط الشرق كنائس مجلس لفريق روحي قاءل 

 آب/أغسطس(

 لقاءً  األوسط الشرق كنائس مجلس في والمسكونيّة الاّلهوتيّة الشؤون دائرة ّظمتن

 دائرة مدير فيه شارك آب 2 الجمعة يوم سورية، في المجلس عمل لفريق روحيًا

 .لحام سامر الدياكونية دائرة ومدير هاشم غابي األب والمسكونيّة الاّلهوتيّة الشؤون

 ومحبة الحقيقية األخّوة معنى يجّسد عنوان ،"قومي طابيثا" عنوان حمل الروحي اللقاء

 .اآلخر محبة خالل من يسوع المسيح

 

قة دائرة الشؤون الاّلهوتيّة والمسكونيّة األخت اميلي طنّوس  وتحدّثت منسّ

ّقاء عن معنى الرياضة الروحيّ  ة وموقعها في مسيرة العاملين في خالل الل

مصدر  -2019آب/أغسطس  2، الروحي الذي نّظمه فريق مجلس كنائس الشرق األوسط في سوريا لقاءالّ 
 MECCالصورة: موقع 
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 .مجلس كنائس الشرق األوسط في مجالّي الخدمة والرعاية من خالل اإلغاثة

وأكدت األخت اميلي على ضرورة مراعاة وضمانة كرامة اإلنسان خالل 

العمل اإلغاثي، مشدّدة على أن الخدمة اإلنسانيّة والروحيّة يجب أن تسبق 

 .الخدمة الماديّة

ى أهمية النمّو الروحي للعاملين في مجال اإلغاثة، ليكونوا على وشدّدت عل

مثال السيد المسيح الذي يدفعنا للعمل مع الكنيسة التي تقدّم خدماتها للجميع 

  .دون تمييز

وفي السياق عينه لفت مدير دائرة الدياكونية سامر لحام، على أن العاملين في 

ً إلى أهمية  المجلس إنما يخدمون الكنيسة من خالل خدمة اآلخر، مشيرا

الرياضات الروحية للتطور والعمق الروحي للعاملين في مجال اإلغاثة 

 . ليكونوا قادرين على رؤية صورة السيد المسيح في اآلخر

من جهته، تحدث مدير دائرة الشؤون الاّلهوتيّة والمسكونيّة األب غابي هاشم، 

ة الحقيقية وكيف أننا من خالل  محبة اآلخر نحب المسيح الذي عن معنى األخّو

ا  .أحبنا أوالً وبذل نفسه ألجلنا وأوصانا أن نحب بعضنا بعضً

 

 آب/ أغسطس( 29) اجتماع رؤساء مجلس كنائس الشرق األوسط 

 في لهم اجتماًعا األربع الكنسيّة العائالت عن األوسط الشرق كنائس مجلس رؤساء عقد

 وبضيافة بشعالني ثريا. د للمجلس مةالعا األمينة من بدعوة 2019  أغسطس /آب 29

   .البطريركي شويا الياس مار دير في العاشر يوحنا البطريرك غبطة
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 وسائر أنطاكية بطريرك العاشر، يوحنا الغبطة صاحب الى االجتماع في شارك

 الكنائس عائلة عن األوسط الشرق كنائس مجلس ورئيس األرثوذكس للروم المشرق

 وسائر أنطاكية بطريرك الثاني، أفرام إغناطيوس مار القداسة صاحب سية،األرثوذك

 مجلس ورئيس العالم، في األرثوذكسية السريانية للكنيسة األعلى والرئيس المشرق

 الغبطة صاحب الشرقية، األرثوذكسية الكنائس عائلة عن األوسط الشرق كنائس

 كنائس مجلس ورئيس لكلدانا بطريرك ساكو، األول روفائيل لويس مار الكردينال

 رئيس بدر، حبيب الدكتور القسّ  وسيادة الكاثوليكية، الكنائس عائلة عن األوسط الشرق

 الكنائس عائلة عن األوسط الشرق كنائس مجلس ورئيس الوطني، اإلنجيلي االتحاد

   .اإلنجيلية

 

مصدر  -2019آب/ أغسطس  29إجتماع رؤساء مجلس كنائس الشرق األوسط في دير مار الياس البطريركي في شويا، 

 MECCالصورة: موقع 
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 يادةالس صاحب للمجلس االستراتيجي الدعم فريق أعضاء أيًضا االجتماع حضر كما

  .عبس ميشال والدكتور سلمانيان جان الدكتور صيّاح، بولس المطران

 مختلف ومواجهة األوسط، الشرق في المسيحي الحضور قضايا في المجتمعون تداول

 وعرضت .فيه المواطنة لمفهوم وتثبيتًا الشرق هذا في اإلنسان لكرامة حماية التحديّات

 مشروع خالل من ذلك لتحقيق المجلس تمدهاسيع التي االستراتيجيات العامة األمينة

   .الكنسية العائالت كل بين حولها للرؤية وتوحيدًا القضايا لهذه خدمة متكامل

 للمجلس العامة األمانة اتخذتها التي واالدارية الماليّة التدابير على الرؤساء اطلع كما

 المستويات لفمخت على يؤديها التي الرسالة لخدمة وطاقاته قدراته تمكين بهدف

    .واالعالميّة واالغاثيّة الالهوتية

 لمجلس المقبلة العامة الجمعية وزمان مكان حول قرارات المجتمعون اتخذ أخيًراو

 .  2020 سنة التنفيذية اللجنة واجتماع األوسط الشرق كنائس

 

 األمينة العامة لمجلس كنائس الشرق األوسط  يستقبللبابا فرنسيس ا

 أيلول/سبتمبر( 2) على رأس وفد

 

استقبل البابا فرنسيس في مكتبه في حاضرة الفاتيكان األمينة العامة لمجلس كنائس الشرق 

األوسط د. ثريا بشعالني على رأس وفد ضّم األب غابي هاشم مدير دائرة الشؤون 

األب  الالهوتيّة والمسكونيّة في المجلس، المدير الوطني لألعمال الرسوليّة البابويّة في لبنان

 روفايل زغيب ومستشار السياسات والتواصل في المجلس زياد الصائغ. 

 

اللقاء الذي دام نحو أربعين دقيقة مع قداسته، استعرضت خالله بشعالني بداية لتاريخيّة 

مجلس كنائس الشرق األوسط ورسالته المسكونيّة شاكرة البابا على المبادرات االستثنائيّة 

عيم العمل المسكونّي بما يخدم الشهادة ليسوع المسيح خادًما لكرامة التي يطلقها في سبيل تد

االنسان. ثم شدّدت بشعالني على جوهريّة مسار كايروس الشرق األوسط: "نحو ميثاق 
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عالمي للكنائس" والذي يحمل في طيّاته تالقيًا بنيويًّا مع رؤية البابا ومواقفه الرسوليّة في 

الشرق األوسط والعالم، طالبة البركة الرسوليّة ومتعّهدة  هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ

انجاز هذا المسار قُبيل الجمعيّة العامة لمجلس كنائس الشرق األوسط المنوي انعقادها في 

 . 2020العراق في أيلول من سنة 

 

 

 

يّد زياد : السداسة البابا فرنسيس خالل استقباله وفد مجلس كنائس الشرق األوسط ) من اليمين إلى اليسار(ق
: مصدر الصورة -2019الصائغ، األب روفايل زغيب، د. ثريا بشعالني واألب غابي هاشم، أيلول/ سبتمبر 

 MECCموقع 
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 وأكدت األمينة العامة للبابا فرنسيس أن المسيحيين في الشرق األوسط ليسوا أقليّة وال

يحتاجون الى حمايات، وهم بشهادتهم بناة جسور بينهم وبين شركائهم من كل األديان في 

 المنطقة والعالم. 

 

من جهته رّحب البابا فرنسيس باألمينة العامة والوفد المرافق، مذكًرا إياها بمداخلتها 

كنائس  (، داعيًا مجلس2018الجريئة والمنهجيّة إبان اللقاء المسكونّي في باري ) تموز 

الشرق األوسط للعمل بجهد لبلورة فعّالة لمفهوم وعيش المجمعيّة  التي هي  في أساس 

 وحدة الكنيسة، وهي التعبير القوّي عن ديناميّة الروح القدس فيها. 

 

وإذ حيّا البابا فرنسيس جهود األمينة العامة كامرأة على رأس األمانة العامة للمجلس، 

ة هي إمرأة، أوليست هي عروس المسيح؟"، كما زّودها والوفد ذّكرها والوفد بأن "الكنيس

بتوجيهاته متمنيًّا للمجلس االستمرار في شهادة بّث الرجاء في منطقة مشتعلة بما يثمر 

 السالم ويعيد لالنسان فيها كرامته.

 

في الختام منح البابا فرنسيس مجلس كنائس الشرق األوسط بركته، وكان تمّن  إستثنائي  من 

مينة العامة على قداسته اإلنطالق بإعداد مجمع فاتيكاني ثالث في األلفية الثالثة، إذ أن األ

العالم ينتظر صوتًا نَبويًا في مواجهة تصاعد موجات الشعبويّة والقوميّة العنصريّة 

 والتطّرف. وقد أجابها البابا :" صلّوا لي، هذا ليس باألمر السهل!". 

 

دّمت لقداسته في بداية اللقاء أيقونة للقديس أغناطيوس األنطاكي وكانت األمينة العامة قد ق

 .ته البابويةعالمة الوحدة بين الكنائس، فيما منحها البابا وأعضاء الوفد ميداليّ 
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 /آباألنشطة اإلنسانية لمجلس كنائس الشرق األوسط ) .6

 (2019 أغسطس

 لبنان

 125 لمدّة إستفادت من الدورة .طرابلس للمسنين في المنزلية الرعاية حول دورة نتهاءإ •

 ، بهدف دخول سوق العمل في مجال مطلوب جدًّا.ولبنانية سورية امرأة 25 ساعة

 امرأة 20. وقد تعلّمت الحداثةفي منطقة  الفوتوغرافي التصويرورشة عمل في  إطالق •

تقنيّة  باستخدام وتعديلها الصور التقاط كيفية ساعة تدريس 48 على مدى

 ."الفوتوشوب"

، حيث تدّرب اعةس 30مدّتها  شقرابلدة  في الصابون إنتاج على تدريبطالق دورة إ •

 .الصابون إلنتاج الزيتون زيت خاصةقنيّة استخدام الزيوت على ت المشاركون

. امرأة 60 استهدفت لبنان جنوب في تيّةالحيا مهاراتتدريبيّة على ال دورات إطالق •

 ةاألبوّ  مهاراتالتدريب على و الميزانية، رةإدا ،ةداراإل: الجلسات هذه اضيعمو وكانت

 .واألمومة

 لاطفأ 206 المخيم جمع. لبنان جنوب-في تبنينSDC  مع ترفيهي صيفي مخيم إطالق •

 سرد، وضّم أنشطة أهّمها: القرية في يعيشون ينسوريّ  وأطفااًل  من منطقة الحدّاثة

 والحرف ةالرياضيّ  طةاألنش ،األلعاب ،الشخصيّة ظافةالنّ  حول توعية جلسات القصص،

 ضّم المخيّم يومين كاملَين: يوم كيرمس ويوم عمل مسرحي جمع كالًّ منهما  كما. ةاليدويّ 

 .طفل   400 من أكثر

 المنتجات بتسويق تضمنّت محاضرات التيو الغذائي األمنفي  دوراتال استمرار  •

 ،، عندقتيدةجدال وهي عكار، بمحافظة قرى 5 في يندورتَ  وقد تّم تنفيذ. والمشاريع

 .اوبزبين يعقوب عينشدرا، 

 السيكودراماتضّمنت  لبنان جبل في ةاالجتماعيّ  - ةالنفسيّ  األنشطة من جلسات 3 تنفيذ  •

على النوع  القائم العنف من والناجين ينالسوريّ الجلسات  استهدفت .بالدراما العالجأو 
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 إلى باإلضافة رحفوال واألمل ةالصحّ  حولاإلجتماعي وأهّمها الجنسي، وتمحوَرت 

 .ال تُروى عادةً  قصصرواية و الصدمات تمثيل

 الجئات استهدفت لبنان، جبل في األطفال سمنة حول ةصحيّ  ةتوعيّ  جلسات إطالق •

 .اتسوريّ و اتعراقيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: دائرة مصدر الصورة -2019آب/ أغسطس مخيّم صيفي، 
 الدياكونية

 -2019دورة في الرعاية المنزليّة للمسّنين، آب/ أغسطس 
 مصدر الصورة: دائرة الدياكونيّة

: مصدر الصورة -2019دورة في الفوتوشوب، آب/ أغسطس 
 دائرة الدياكونيّة

مصدر  -2019دورة في صناعة الصابون، آب/ أغسطس 
 رة الدياكونيّةالصورة: دائ
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 سوريا

 .بدانيفي الز شرّكة متعثّرة 21إلنقاذ نتهاء من توزيع المنح الصغيرة إلا •

في  شخًصا 139إستفاد منها  إلنشاء المشاريع التجاريّة التدريب المهني إتمام دورة •

 .التلوإزرع 

 .عامالً  80إدارة النفايات في معربة ودرعا البلد من خالل توظيف  دورةاستمرار  •

 .متدربًا في معربة ودرعا البلد 80إطالق أنشطة تدريبية مهنية لـ  •

في  أسرةً  380ة على ات واألدوات المدرسيّ النظافة والبطانيّ ب العناية مستلزمات توزيع  •

 .وادي النصارى

 .ة في خربة غزالة ودرعا البلدإعادة تأهيل ست مدارس حكوميّ بستمرار اال  •

، والتي يستفيد في خربة غزالة ودرعة البلد مواصلة األنشطة في المدرستَين الصيفي تَين •

 .طالب   400  منها

توزيعها في من أجل  ةمدرسيّ أدوات مجموعة  2،625لشراء  ناقصةمإطالق عملية  •

 .درعا

مصدر  -2019دورة في المهارات الشخصيّة، آب/ أإسطس 
 الصورة: دائرة الدياكونيّة

: مصدر الصورة -2019طس دورة توعية صحيّة، آب/ أغس
 اكونيّةيدائرة الد
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 في حلب ودرعا. الًّ مح 24عادة تأهيل إلإطالق برنامج  •

 

 

 

 

 

 

 

-مصدر الصورة: دائرة الدياكونية  -201من معربة ودرعا البلد، آب/ أغسطس طالب في كّل  400مدارس صيفيّة لـ 
 سوريا

 

 

بة ودرعا البلد، آ]/ أغسطس ورة في  إدارة النفايات في معرد
 سوريا  -مصدر الصورة: دائرة الدباكونيّة -2019
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 الخاتمة .7

 موالسال حوالتسام األديان بين للحوارّن مجلس كنائس الشرق األوسط يبقى الداعم األّول إ

 ،شكل مقلقبرات ، وذلك باعتماده سياسة إستباقيّة حكيمة. وعلى الرغم من تزايد التوتّ والعدالة

 اتللخالف ةنتيجقد تحدث  أّي تداعيات سلبيّة ردعلمساهمة في ل باستمرار يعمل المجلس نّ فإ

، ةليّ والدو ةالمحليّ  المجتمعات مع الجسور بناءوبفضل مواصلة مهّمته في . ةالسياسيّ 

قوى من أالمجلس اليوم  أصبح اإلقليمية، الحكومات أعضاء من المستمر الدعم وحصوله على

، فضاًل عن الوذات  من السابق  أصبح المجلس ،لذلك. التي يتمتّع بها بةطيّ ال سمعةدور مؤثّر 

 لتحالفاتا بامدعومً  ،المقبلة األشهر في المنطقةشعل ي قد تداعيات أي خطر لمواجهةمستعدًّا 

 .بناها أخيًرا التي الجديدة والشراكات

 


