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َمقدمة
 

متداولة جداً ومستخدمة في اكثر لغات العالم  "الس الم"كلمة         

  La paz االسبانيةوFrieden  االلمانيةو Peaceاالنكليزية  :واشهرها

 .Paxالالتينية وهذه كلها مشتقة من Pace االيطالية وPaix  الفرنسيةو

 

راحة. ، طمئنان، اكلمة الَسالم في اللغة العربية تعني: أمان، سلم، ُصلح

ومنافي الهدوء والسكينة، يُستخدم مصطلح السالم كمعاكس من حالة هي 

بين وكذلك  بين الشعوب المختلفةواالضطرابات  للحرب وأعمال العنف

 طبقات المجتمع المتباينة أو الدّول المتنافسة.

 

 نداء غبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكولتلبية هذا الكتاب  جاء

ألجل السالم، ألننا نعيش مرحلة فيها الكثير من  2017بتخصيص عام 

النزاعات والصراعات سواء على السلطة او االرض او الممتلكات و... 

ن السالم لذا علينا ان نفهم معنى هذا الكلمة ونعي دورنا في تحقيقها، ال

 قدر منا اً كل واحدوان يسعى علينا ان نعمل لذا ، مسؤولية الجميعهو 

 االخرين ان يحققوا لنا السالم. نبقى بانتظاراستطاعته وال 

 

الكل يتكلم عن السالم: ندوة ألجل السالم، مؤتمر عن السالم،  ،اليوم

؟ السالم...احتفال السالم حتى على الصعيد الديني نسمع صالة من اجل 

 نه السالم الداخلي الذي ينبع من داخل االنسان.؟ االمولكن اين هذا السَ 

 

، يلياا مسيحرأفة ي لألخت العزيزة شكري وتقديراقدم اود ان بالختام 

 لمراجعتها الكتاب من الناحية اللغوية.      

       

 

َباسيليوسَيلدوَد.َ+َالمطران                                                  

 2017كانون الثاني  1                                                       

 يوم السالم العالمي                                                          
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َتوراةالفيََالسالم
َ

" שלוםي العبرية "السالم في اللغة العبرية هو "شالوم" وكتابتها ف      

 في العهد القديم نحو ذكره ورد ويأتي لفظ السالم في التوراة كثيراً حيث

 نذكر منها:  كثيرة ويحمل معاني، مرة 69

 

َ - التحية ُجُل الشَّْيخُ  (:שלום)شالوم لََك. إِنََّما ُكلُّ  "السَّالَمُ  :فَقَاَل الرَّ

، وَ    (.20: 19قض  ) "اَحةلِكْن الَ تَبِْت فِي السَّ اْحتِيَاِجَك َعلَيَّ

 

َاال َمن َواأل)األَشرارالسالم َ)من ا " (:ביטחוןمان( بُّ يُْعِطي ِعزًّ الرَّ

بُّ يُبَاِرُك َشْعبَهُ بِالسَّالَمِ   (.11: 29)مز َ"ِلَشْعبِِه. الرَّ

 

بَِسالََمٍة أَْضَطجُع " (:סולםهدوء(َ)َ،سكونَ،السالمَالداخليَ)طمأنينة

 (.8: 4" )مز ُطَمأْنِينٍَة تَُسِكّنُنِي فِي ُمْنفَِردًا يَا َربُّ  نََّك أَْنتَ ألَ  ،بَْل أَْيًضا أَنَامُ 

 

، هللا وكان من نصيب األبرار المتكلين على )االتكالَعلىَهللا(:َهللاسالمَ

(، "ألنه 21: 22. بذلك يأتيك خير" )أيوب له واسلم على هللا تعرف"

 (.8: 4، انظر مز 8: 85يتكلم بالسالم لشعبه وألتقيائه" )مز 

َ

َ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
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َالسالمَفيَالكتابَالمقدس
 

، ولكنهم يريدون به السالم القلبي لمسيحيينلتحية هو ال َسالمال

م الذي يملك على قلب المؤمن هو السال. منحه المسيح العميق الذي

كان اليهود قد (. و14: 2وافسس  1: 55رومية ) هللا نتيجة مصالحته مع

ضيع الوقت، وعلى هذا فقد يُطيلون السالم والتحية فتتعطل المصالح وي

من غالمه جيحزي أال يطيل السالم على أحد، إذ قصد  اليشع النبي طلب

كما  ،(29: 4وك مل 2عكازه عليه )أن يسرع إلى الصبي الميت ليضع 

على أحد في الطريق لنفس السبب  لسالما عندتالميذه  المسيح اوصى

 (.4: 10)لوقا 

 

والقلق واالضطراب،  طمئنان والخلو من الخوفالسالم هو األمن واال

سواء ألسباب خارجية أو ألسباب نفسية. كما أنه يعنى النجاح والصحة 

ً السعادة ماديو ً ونفسي ا  .ا

 

عدم من  الكتاب المقدس لتي توصف بالسالم فيوتتراوح المواقف ا

العداء بين األمم، وعدم وجود اضطرابات مدنية أو دينية، إلى وجود 

راد نتيجة المواقف التحرر من المنازعات والخصومات بين األف

ً ا نجاح الفرد مادييتحقق معه ياإليجابية الت ً  أو ا لو من القلق الخ، ومعنويا

ً نفسيًا وروحي  .الهدوء، ويقل الضجيج إلى أبعد حديتوفر ، حيث ا

  

ً لسالم الذي صنعه المسيح هو أساسافنجد  ، هللا ومع هللا سالم روحي من ا

: "ال تظنوا أنى جئت المسيح قد قالفسالم في القلب، وسالم في الروح. 

: 10ا" )مت أللقي سالًما على األرض. ما جئت أللقي سالًما بل سيفً 

بذلك إلى طبيعة دعوته الفاحصة وما سينتج  اً ( مشير51: 12، لو 34

عنها من انقسامات حول الحق الواضح. لكن الشك في أن روح اإلنجيل 

والحياة المسيحية هو السالم. ومن واجب المؤمن أن يسعى نحو السالم، 

 .والمخاصمات أينما وجد لنزاعاتعمل على وضع حد للحروب واوأن ي

 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_377.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_377.html
http://st-takla.org/Holy-Bible_.html
http://st-takla.org/Holy-Bible_.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
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 :السالمَفيَالعهدَالقديم

الم( سَ  يكلمة "شالوم" )أ لم يستخدم كتَّاب العهد القديم في أغلب األحيان

ً دون أن يتضمن ذلك مفهوم  :يتستخدم ف ي، وهاً على االقلديني ا

 

التحية المألوفة بين األصدقاء والسؤال عن صحتهم، كما كانت  -1 

: 18، قض 27, 23: 43، 6: 29تستخدم أيضا عند الوداع )انظر تك 

 (.23: 6قال الرب لجدعون عندما ظهر له: "السالم لك" )قض (، 15

 

فهذه ، باالتكال على هللا ، مما يعنى الفوز والنجاحبركة هللاالسالم  -2

لشعبه إذا ساروا  هللا أعظم أمنية عند األمة، وكان السالم منحة من كانت

رفع (. وكانت بركة هرون وبنيه للشعب هى: "ي6: 26في طرقه )ال 

ً الرب وجهه عليك ويمنحك سالم : 29انظر أيًضا مز  - 26: 6" )عد ا

د وكان الموت في سالم هو أمنية كل فرخ(. ... أل12: 26، إش 11

 .(... الخ288: 34أخ 2، 6: 2مل 1، 15: 15)انظر تك 

 

( وأن 14: 34كان على البار أن يطلب السالمة ويسعى وراءها )مز  -3

 (.19و  16: 8يحب "الحق والسالم" )زك 

 

 الذي هو "رئيس السالم" المسيا سيكون السالم من أبرز معالم عصر -4

ً ، انظر أيض6: 11، 6: 9)إشعياء  : 4، ميخا 25: 34، حز 4: 2إش  ا

 (.100: 9، زك 2-4
 

 

 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_150.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_150.html
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 :السالمَفيَالعهدَالجديد

نفس معنى الكلمة العبرية  لها، و"(eiréné) الكلمة اليونانية هى "إيرينى

 :في الترجمة السبعينية)السالم( لوم" التي ترجمت بهذه الكلمة "شا

 

(، 14: 2لإلنسان )لو  هللا المسيح هو رسالة سالم منيسوع فإنجيل  -1

لمة التي أرسلها... يبشر بالسالم بيسوع المسيح. هذا هو رب فهو "الك

بربنا يسوع المسيح"  هللا سالم مع" لنا (. وقد صار36: 10الكل" )أع 

 من ينادون باإلنجيل إنما يبشرون بالسالم وبالخيرات(. و1: 5)رو 

ا" الذي "نقض حائط (. والمسيح "هو سالمن155: 10)رو  والنعم

(. كما أن السالم 15و 14: 2أي العداوة" بين اليهود واألمم )أف  السياج

 (.17: 14رو   (هللا عنصر هام في ملكوت

 

ويتبعوه، فقد أوصي الرب  ا السالميجب على المؤمنين أن يشتهو -2

يسوع المسيح تالميذه: "ليكن لكم في أنفسكم ملح وسالموا بعضكم 

المؤمنين قائاًل: "عيشوا  الرسول بولس (. ويحرض50: 9بعًضا" )مز 

، انظر أيًضا 11: 13كو 2بالسالم، وإله المحبة والسالم سيكون معكم" )

 (.15: 7كو 1، 18: 12رو 

 

ل سالم وخير وبركة وهللا هو "إله السالم" فهو مصدر ومانح ك -3

(، وهو "رب السالم" ومعطي السالم 20: 16، 33: 15)انظر رو 

(. وكانت التحية والطلبة الرسولية من أجل الكنيسة هى: 16: 3تس 2)

، 3: 1كو 1أبينا والرب يسوع المسيح" )انظر  هللا ليكن لكم "سالم من

 (.... الخ22: 1كو 2

 

(، 5: 10، لو 13: 10كما أن "السالم" كان التحية المألوفة )مت  -4

(. 6: 10و"ابن السالم" هو المستحق للسالم والذي يسعى للسالم )لو 

: 20، يو 36: 24 وكانت تحية الرب يسوع لتالميذه: "سالم لكم" )لو

(. وقبل أن يفارقهم، باركهم قائاًل لهم: "سالًما أترك لكم، 26و 21و 19

(. 27: 14سالمي أعطيكم، ليس كما يعطى العالم أعطيكم أنا" )يو 

 (.50: 7، لو 34: 5وكثيًرا ما قال "اذهب بسالم" )مرقس 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_257.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_257.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
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َعنَالس المَعهدَالجديدآياتَمنَال

 

  ةُ"، ياألعال"اْلَمْجدُ هللِ فِي   َوَعلَى األَْرِض السَّالَُم، َوبِالنَّاِس اْلَمَسرَّ

 (.14: 2)انجيل لوقا 

 

 " َُم َسالًَما أَتُْرُك لَُكْم. َسالَِمي أُْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يُْعِطي اْلعَال

 (.27: 14" )انجيل يوحنا أُْعِطيُكْم أَنَا

 

  ِ(9: 5متى  يُْدَعْوَن" )"ُطوبَى ِلَصانِِعي السَّالَِم، ألَنَُّهْم أَْبنَاَء هللا. 

 

  "ِعيُشوا بِالسَّالَِم، َوإِلهُ اْلَمَحبَِّة َوالسَّالَِم َسيَُكوُن َمعَُكْم" 

 .(11: 13رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس )

 

  َوِحيَن تَْدُخلُوَن اْلبَْيَت َسلُِّموا َعلَْيِه، فَإِْن َكاَن اْلبَْيُت ُمْستَِحقًّا فَْليَأِْت"

 ُمُكْم إِلَْيُكْم" َسالَُمُكْم َعلَْيِه، َولِكْن إِْن لَْم يَُكْن ُمْستَِحقًّا فَْليَْرجْع َسالَ 

 .(6، 5: 10إنجيل لوقا  ؛13: 10إنجيل متى )

 

  ُِق َعْبدََك يَا َسيِّدُ َحَسَب قَْوِلَك بَِسالٍَم، ألَنَّ َعْينَيَّ قَدْ "اآلَن تُْطل

أَْبَصَرتَا َخالََصَك، الَِّذي أَْعدَْدتَهُ قُدَّاَم َوْجِه َجِميعِ الشُّعُوِب. نُوَر 

 .(32-29: 2إنجيل لوقا إِْعالٍَن ِلألَُمِم، َوَمْجدًا ِلَشْعبَِك إِْسَرائِيَل" )

 

  "وحِ ُهَو َحيَاةٌ َوَسالٌَم  "اْهتَِماَم اْلَجَسِد ُهَو َمْوٌت، َولِكنَّ اْهتَِماَم الرُّ

 (6: 8بولس الرسول إلى أهل رومية رسالة )

 

  "فَْلنَْعُكْف إِذًا َعلَى َما ُهَو ِللسَّالَِم، َوَما ُهَو ِلْلبُْنيَاِن بَْعُضنَا ِلبَْعٍض" 

 .(19: 14رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية )

 

 "َجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَسالٍَم فِي اإِليَماِن، ِلتَْزدَادُوا  وليمالكم إِلهُ الرَّ

وحِ اْلقُدُِس" ) ةِ الرُّ َجاِء بِقُوَّ  (13: 15رومية  س،لرسالة بوفِي الرَّ

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=50&chapter=5
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=57&chapter=13
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=50&chapter=10
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=10
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=2
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=55&chapter=8
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=55&chapter=14
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=55&chapter=15
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 يُْعِطيُكُم السَّالََم دَائِم لسَّالَِم نَْفُسهُ "َربُّ ا ً بُّ َمَع ِمْن ُكّلِ َوجْ  ا ٍه. الرَّ

 (16: 3تسالونيكي  هلألرسالة بولس الرسول الثانية )َجِميِعُكْم"

 

 (2: 1األولى  رسالة بطرسنِّْعَمةُ َوالسَّالَُم" )"ِلتُْكثَْر لَُكُم ال. 

 

  َُمْن أََرادَ أَْن يُِحبَّ اْلَحيَاةَ َويََرى أَيَّاًما َصاِلَحةً، فَْليَْكفُْف ِلَسانَه"

أَْن تَتََكلََّما بِاْلَمْكِر، ِليُْعِرْض َعِن الشَّّرِ َويَْصنَعِ  َعِن الشَّّرِ َوَشفَتَْيهِ 

 .(10: 3األولى  بطرساْلَخْيَر، ِليَْطلُِب السَّالََم َويَِجدَّ فِي أَثَِرِه" )

 

  َْرُع فِي السَّالَِم ِمَن الَِّذيَن يَْفعَلُوَن السَّالََم" "ثََمُر اْلبِّرِ يُز 

 .(18: 3رسالة يعقوب )

 

 ( "ُْحَمةُ َوالسَّالَُم َواْلَمَحبَّة  .(2: 1رسالة يهوذا "ِلتَْكثُْر لَُكُم الرَّ

 

 

 

 
 

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=63&chapter=3
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=70&chapter=1
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=70&chapter=3
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=69&chapter=3
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=75&chapter=1
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 قرآنالفيََالمالسَ لفظَ

 

موضع،  140الم( ورد في القرآن الكريم بصيغ مختلفة في لفظ )السَ      

موضع بصيغة االسم، من ذلك قوله عز وجل: }وال  112 ورد في

(، وورد في 94النساء:سورة السالم لست مؤمنا{ )تقولوا لمن ألقى إليكم 

ً بصيغة الفعل، منها قوله موضع 28 : }ال تدخلوا بيوتا غير تعالىا

  (.27النور:سورة بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها{ )

 

 ة، هي:يولفظ )السالم( ورد في القرآن الكريم على سبع معان رئيس

ة المعروفة، السالمة من الشر، الثناء اسم من أسماء هللا، اإلسالم، التحي

  الحسن، الخير، خلوص الشيء من كل شائبة. وفيما يلي تفصيل ذلك:

 

من ذلك قوله تعالى: }هو هللا الذي  السالمَبمعنىَ)اسمَمنَأسماءَهللا(،

السالم في (، فـ33الحشر:سورة ال إله إال هو الملك القدوس السالم{ )

: }لهم دار السالم عند هومن هذا القبيل قولاآلية اسم من أسمائه سبحانه؛ 

الدار الجنة. السدي: هللا هو السالم، و (، قال127األنعام:سورة ربهم{ )

  هذه اآلية هو هللا، وداره الجنة.ب{ أن }السالمبوأكثر المفسرين 

 

من ذلك قوله سبحانه: }يهدي به هللا من اتبع  السالمَبمعنىَ)اإلسالم(،

السدي: سبيل هللا الذي  (، قال16المائدة:سورة )رضوانه سبل السالم{ 

به رسله، وهو اإلسالم الذي ال يقبل  وبعث ،شرعه لعباده ودعاهم إليه

من أحد عمالً إال به، ال اليهودية، وال النصرانية، وال المجوسية؛ ونحو 

سورة ذلك قوله سبحانه: }يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة{ )

  وغيره. ابن عباس يعني: اإلسالم، كما قاله(، 208البقرة:

 

َالمعروفة(، َ)التحية َبمعنى من ذلك قوله تعالى: }وإذا جاءك  السالم

ابن  وقال (،54األنعام:سورة الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم{ )

لهم؛  بشرهم برحمة هللا الواسعةكثير: فأكرمهم برد السالم عليهم، و

   (61النور:سورة بيوتا فسلموا على أنفسكم{ )}فإذا دخلتم  قوله:كذلك و
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من ذلك قوله سبحانه: }قيل يا نوح  السالمَبمعنىَ)السالمةَمنَالشر(،

معك من إهالكنا، (، أي: بأمن منا أنت ومن 48اهبط بسالم منا{ )هود:

بسالمة وأمن؛ ومن هذا القبيل قوله سبحانه: }ادخلوها  القرطبي: أي قال

   سالمين من عقاب هللا. (، أي46لحجر:اسورة بسالم آمنين{ )

 

من ذلك قوله سبحانه: }سالم على نوح  السالمَبمعنىَ)الثناءَالحسن(،

ر لما أبقى عليه  (، قال79الصافات:سورة في العالمين{ ) ابن كثير: مفّسِ

من الذكر الجميل والثناء الحسن، أنه يُسلَّم عليه في جميع الطوائف 

(، 109لى: }سالم على إبراهيم{ )الصافات:واألمم؛ ونحو ذلك قوله تعا

الثناء الجميل. وقد يراد بـ )السالم( في هاتين  ;الشوكاني: السالم قال

  .هما: السالمة من اآلفات والشروراآليتين ونحو

 

َ)الخير(، َبمعنى من ذلك قوله تعالى: }وإذا خاطبهم الجاهلون  السالم

: إذا خاطبهم الجاهلون الطبري (، قال63الفرقان:سورة قالوا سالما{ )

باهلل بما يكرهونه من القول، أجابوهم بالمعروف من القول، والسداد من 

مجاهد: قالوا سداداً من القول؛ ونحو هذا قوله سبحانه:  الخطاب. وقال

ابن كثير:  قالكذلك (، 89الزخرف:سورة }فاصفح عنهم وقل سالم{ )

يء، ولكن تألفهم واصفح ال تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من الكالم الس

    عنهم فعالً وقوالً.

   

(َ َبمعنى َالسالم َشائبة(،انتهاء َكل َمن وذلك في قوله تعالى:  الشيء

ً لرجل. (، أي: رجالً خا29الزمر:سورة }ورجال سلما لرجل{ ) لصا

  وليس غيره في القرآن على هذا المعنى. ابن عباس ُروي ذلك عن

 

معنى على معنى، لدليل شرعي،  وال يخفى، أن المفسرين قد يرجحون

أو نقل لغوي، أو مقتضى سياقي، وال غرابة في ذلك، ما دام اللفظ 

  يحتمل هذه المعاني المتعددة.

َ

َ
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َ

َ

َ

َ

َ

َمساعيَالعالمَ

َالسالمَألجل
َ

َ
َ

َ
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َالمالمتحدةَونشرَالسَ االممَ
 

العالمي من السالم على ظ احفتحاول منظمة االمم المتحدة ال

الالزم لبناء  والمادي والمعنوي الدعم السياسي تقديملها ب عونالتابخالل 

 .إلى السالموالعنف من الصراع  البلدان على التحول مساعدةوالسالم، 

 

 :عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم بثالثة مبادئ أساسية تميزوت

 التي بها صراع. موافقة األطراف .1

 عدم االنحياز لطرف معين. الحياد؛ .2

 .بلدإال دفاعاُ عن النفس ودفاعاُ عن العدم استعمال القوة  .3

 

وعمليات حفظ السالم مرنة، وقد اتخذ نشرها في العقدين الماضيين 

تابعة لألمم  عملية سالم 17 أشكاال كثيرة. وهناك في الوقت الراهن

وعمليات حفظ السالم المتعددة األبعاد  .قارات  بعالمتحدة منتشرة في أر

اليوم ال يُطلب منها فقط صون السالم واألمن بل أيضا تسهيل العملية 

المساعدة في نزع سالح المحاربين السابقين و حماية المدنيينالسياسية و

؛ وتقديم الدعم لتنظيم االنتخابات، وحماية وتسريحهم وإعادة دمجهم

 .سيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان، والمساعدة في استعادة

 

ً طبع ً مطلقاً، ألن عمليات حفظ السالم ا تحقيق النجاح ليس مضمونا

، إلى أصعب البيئات من لمتحدة تذهب، بحكم تعريفهاالتابعة لألمم ا

سجال مشهوداً من  تة والسياسية. ومع ذلك، فقد أنجزالناحية المادي

 .بجائزة نوبل للسالم ذلك الفوزب، بما االخيرة على مدى السنواتالنجاح 

 

ولطالما اتسم حفظ السالم بدينامية عالية، وتطور في مواجهة تحديات 

مون فريقا مستقال رفيع  -جديدة. ومؤخرا، أنشأ األمين العام بان كي 

عضوا،  17المستوى معنيا بعمليات األمم المتحدة للسالم يتألف من 

اء تقييم شامل لعمليات األمم المتحدة للسالم في الوقت وذلك إلجر

 .الراهن، ولالحتياجات التي ستنشأ مستقبال

http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/current.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/current.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/civilian.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/ddr.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/ddr.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/ddr.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/ruleoflaw.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/ruleoflaw.shtml
http://www.un.org/arabic/aboutun/nobelprize/1988
http://www.un.org/arabic/aboutun/nobelprize/1988
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 السالمَواألمن

لسالم هو واحد من طائفة من األنشطة التي تضطلع بها األمم حفظ ا

 .المتحدة لصون السالم واألمن الدوليين

َ

 تاريخَحفظَالسالم

 1948في مجال حفظ السالم بأن أنشأت في عام  دور كان لألمم المتحدة

هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق األوسط. وبلغ عدد عمليات 

 .أنحاء العالم بكل عملية 64ا منذ ذلك الحين حفظ السالم التي اضطلع به

َ

 حفظَالسالموإصالحَ

يواصل حفظ السالم التكيف مع التحديات الجديدة والواقع السياسي. وفي 

مواجهة الطلب المتزايد على عمليات السالم المركبة فإننا نعمل على 

 .لحفظ السالم إجراء إصالح شامل

 

 دورَالجمعيةَالعامة

 .تضطلع الجمعية العامة بدور رئيسي في تمويل حفظ السالم

َ

 دورَمجلسَاألمن

تقع على عاتق مجلس األمن مسؤولية رئيسية، بموجب ميثاق األمم 

 .المتحدة، عن صون السالم واألمن الدوليين

 

 جديدةَاتتشكيلَعملي

جديدة من عمليات  اتمر اتخاذ عدة خطوات قبل نشر عملييتطلب األ

 .األمم المتحدة لحفظ السالم

 

 السالمَيومحتفالَباال

  .لألمم المتحدة اليوم الدولي لحفظ السالم ايار من كل عام هو  29

 اليوم الدولي للسالم في كل انحاء العالم.ايلول سنويا ب 21كما يحتفل في 

 وهناك ايضا اليوم االول من كل سنة خصصته الكنيسة للسالم العالمي.

 

http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/peace.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/peace.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/peace.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/peace.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/history.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/history.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/history.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/history.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/history.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/reform.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/reform.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/reform.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/reform.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/rolega.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/rolega.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/rolega.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/rolesc.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/rolesc.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/rolesc.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/rolesc.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/newoperation.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/newoperation.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/newoperation.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/pkday.shtml
http://www.un.org/ar/peacekeeping/operations/pkday.shtml
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َاليومَالعالميَللسالم
َ

 
 

قامت األمم المتحدة  كل انحاء العالمألهميّة تحقيق السالم في 

بتخصيص يوم واحد في السنة لالحتفال بالسالم ويُدعى اليوم العالمي 

من شهر أيلول من كل عام، وذلك من  21م، والذي يصادف الـللسال

أجل تعزيز مفهوم السالم بين دول العالم، وقد اتّخذت األمم المتحدة 

، لما عانته دول 1981القرار بجعل هذا اليوم يوماً عالمياً للسالم في عام 

 العالم من المآسي التي نتجت جراء الحروب والنزاعات. 

 

، وبعد ذلك تّم 1982ألول مرة بهذا اليوم في عام وقد تّم االحتفال 

التصويت على هذا اليوم لجعله يوماً عالمياً إليقاف العنف وإطالق النار 

م؛ بحيث إّن األمم المتحدة تدعو دائماً إلى وقف 2001وكان ذلك في عام 

جميع األعمال العدائية في هذا اليوم، باإلضافة إلى ضرورة نشر الوعي 

م بين الدول وبيان أهمية أن تعيش المجتمعات في سالم وثقافة السال

 والكوارث التي تنجم عن الحروب والنزاعات العنيفة. 

 

ً في كل عام منذ عام  ، 2007ويتخذ اليوم العالمي للسالم شعاراً معينا

بحيث إنّه في كل سنة يتّخذ شعاراً مختلفاً عن السنوات األخرى؛ بحيث 

 ً بالسالم وأهدافه، وقد كانت أّول تلك  يكون مفهوم الشعار مرتبطا

: "إّن السالم هو أسمى دعوة لألمم المتحدة"، وبعد ذلك  الشعارات هي

بدأ باتخاذ شعاراً مختلفاً في كل عام، إاّل أن جميع الشعارات التي اتخذها 

كان جل تركيزها على حقوق اإلنسان والديموقراطية ونزع السالح 

 .وحق التعبير عن الرأي
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َنوبلَللسالمَجائزة
 

هي احدى جوائز نوبل الخمسة التي اوصى بها ألفرد نوبل 

 نوبل للسالم ئزةاجتمنح و "القنابل ، اخترعيومهندس سويد ئيايكيم"

مجموعة صاحبة أكثر أو أفضل عمل يهدف إلى ترسيخ للشخصيّة أو 

م، إلغاء أو تقليص الجيوش بين االم والسالم وتنمية عالقات اإلخاء

المذكورة ولفريد نوبل ا ، توحيد ونشر قيم الّسالم وفقاً لرغباتوالحروب

ن، اإلنساهذا يشمل النضال من أجل الّسالم، حقوق في وصيّته و

 الحريّة. المساعدات اإلنسانيّة و

 

الجائزة السنويّة يمكن أن تنقسم على اثنين أو ثالثة من االفراد أو 

تّبعين األساليب م لإلنسانيةالمؤسّسات الذين قدّموا خدمات عظيمة 

على الّرغم ، و١٩٠١ّول مّرة سنة ه الجائزة ألمنحت هذقد بلوماسيّة والد

 شملن لنيل جائزة نوبل لتأصول المرّشحي من بداياتها الغربية، انتشرت

 العالم أجمع. 

 

بصفة عاّمة، يتم منح كبيرة و يوم قيمةجائزة نوبل للسالم اصبح لها ال

جائزة نوبل للسالم خاصة لشخصيّات صاحبة تاريخ عريق من العمل 

سي أو الدّفاع عن تساوي الحقوق النّضال ضد القمع السياي واإلنسان

مارتن لوثر كينغ، االم  ذّكر البرت شفايتزر،نخص بالوالحريّات و

الفريد نوبل، يتم  ن سو كي. كما كان مقّرراً من قبلوانغ ساتيريزا و

اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسالم من قبل لجنة يعينها البرلمان 

النرويجي، في حين يتم اختيار الفائزين بالجوائز االخرى من قبل 

 ة. المؤسسة االكاديمية السويديّ 

 

مليون كورون سويدي  ٨الفائزون بجوائز نوبل يتقاسمون مبلغا قيمته 

ألف يورو تقريبا ولهم حق التصّرف فيها بحريّة  ٨٠٠ما يعادل  أي

تّم تخفيض مبلغ الجائزة وقد . في أبحاثهم باالستمرارتسمح لهم خاصة و

 .بل لضمان الديمومة الماليّةمن قبل مؤّسسة نو ٢٠١٢سنة 

https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
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َللسالمنوبلَةَائزبجَالفائزون
 

 الدولة ونالفائز السنة

1901 

 هنري دونانت نجا

 فريدريك باسي
 سويسرا  

 فرنسا 

1902 

  إيلي دوكميان

 ل ألبير غوباشار

 سويسرا  

 سويسرا  

 المملكة المتحدة  ويليام راندال كريمر 1903

 معهد القانون معهد القانون الدولي 1904

 النمسا  برتا فون سوتنر 1905

 الواليات المتحدة  ثيودور روزفلت 1906

1907 

 إرنيستو تيودورو مونيتا

 لويس رينو

 إيطاليا 

 فرنسا 

1908 

 كالس بونتس ارنولدسون

 فريدريك باير

 السويد 

 الدنمارك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/1902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%BA%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1903
https://ar.wikipedia.org/wiki/1903
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1904
https://ar.wikipedia.org/wiki/1904
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7_%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7_%D9%81%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1906
https://ar.wikipedia.org/wiki/1906
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88_%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
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1909 

 أوجست ماري فرنسوا برناريت

 بول دو كونستنت

 بلجيكا 

 فرنسا 

 المكتب الدولي المكتب الدولي للسالم 1910

1911 

 توبياس ميخائيل كايل آسر

 ألفريد هيرمان

 هولندا 

 المجر - النمسا 

 الواليات المتحدة  إليهو روت 1912

 بلجيكا  هنري الفونتين 1913

 محجوبة 1914

 محجوبة 1915

 محجوبة 1916

 اللجنة الدولية اللجنة الدولية للصليب األحمر 1917

 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1918

https://ar.wikipedia.org/wiki/1909
https://ar.wikipedia.org/wiki/1909
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1910
https://ar.wikipedia.org/wiki/1910
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%84_%D8%A2%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/1914
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
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 الواليات المتحدة  وودرو ويلسون 1919

 فرنسا  ليون بورجوا 1920

1921 

 كارل هايلمار برانتينج

 كريستيان لويس النج

 السويد 

 النرويج 

 النرويج  فريتيوف نانسين 1922

 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1923

 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1924

1925 

 أوستن شامبرلين

 تشارلز جيتس دويز

 لمملكة المتحدةا 

 الواليات المتحدة 

1926 

 أريستيد بريان

 جوستاف ستريسمان

 فرنسا 

 ألمانيا 

1927 

 فرديناد بويسون

 لودنيج كويد

 فرنسا 

 ألمانيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
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 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1928

 الواليات المتحدة  فرانك بيلينجز كيلوج 1929

 السويد  الرس أولف ناثان سود بريلوم 1930

1931 

 جان آدمز

 نيكوالس موراي باتلر

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1932

 المملكة المتحدة  نورمان إنجيل 1933

 المملكة المتحدة  أرثر هندرسون 1934

 ألمانيا النازية  كارل فون أوسيتزكي 1935

 األرجنتين  كارلوس سافيدرا الماس 1936

 المملكة المتحدة  ادجار الجيرنون روبرت جاسكوين 1937
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 المكتب الدولي مكتب نانسين الدولي لالجئين 1938

 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1939

 بالجائزةمحجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص  1940

 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1941

 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1942

 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1943

 اللجنة الدولية اللجنة الدولية للصليب األحمر 1944

 الواليات المتحدة  كورديل هل 1945

1946 

 إميلي جرين بالش

 جون راليج موت

 الواليات المتحدة 

 الواليات المتحدة 

1947 

 مجلس خدمات األصدقاء

 لجنة أمريكا لخدمات األصدقاء

 المملكة المتحدة 

 الواليات المتحدة 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 محجوبة، وخصصت للقسم المالي الخاص بالجائزة 1948

 المملكة المتحدة  جون بويد 1949

 الواليات المتحدة  رالف بنش 1950

 فرنسا  ليون جوو 1951

 فرنسا  ألبرت شوايتزر 1952

 الواليات المتحدة  جورج مارشال 1953

 األمم المتحدة  لشؤون الالجئين المفوضية العليا 1954

1955 
 بالجائزة  المالي الخاص محجوبة، وخصص ثلثها للقسم الرئيسي والثلثين للقسم

1956 
 بالجائزة  محجوبة، وخصص ثلثها للقسم الرئيسي والثلثين للقسم المالي الخاص

 كندا  ليستر بولز بيرسون 1957

 بلجيكا  دومينيك بير 1958

https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A8%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A8%D9%86%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B2_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
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 المملكة المتحدة  فيليب نويل بيكر 1959

 جنوب أفريقيا  ألبرت جون لوتولي 1960

 السويد  داغ همر شولد 1961

 الواليات المتحدة  لينوس باولنغ 1962

 ب االحمرالصلي اللجنة الدولية للصليب األحمر 1963

 الواليات المتحدة  مارتن لوثر كينغ 1964

 األمم المتحدة  يونسيف -لطفولة منظمة األمم ا 1965

1966 
 بالجائزة محجوبة، وخصص ثلثها للقسم الرئيسي والثلثين للقسم المالي الخاص

1967 
 بالجائزة قسم الرئيسي والثلثين للقسم المالي الخاصمحجوبة، وخصص ثلثها لل

 فرنسا  رينيه كاسان 1968

 األمم المتحدة  منظمة العمل الدولية 1969

https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA_%D9%87%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA_%D9%87%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الواليات المتحدة  نورمان بورلوج 1970

 ألمانيا  فيلي برانت 1971

1972 
 بالجائزة محجوبة، وخصص ثلثها للقسم الرئيسي والثلثين للقسم المالي الخاص

1973 

 هنري كسنجر

 رفضها) لي دوك ثو)

 اليات المتحدةالو 

 فيتنام 

1974 

 شون ماكبرايد

 إيساكو ساتو

 أيرلندا 

 اليابان 

 االتحاد السوفيتي  أندريه ديمترفيتش ساخاروف 1975

1976 

 بيتي ويليامز

 كارلتون غايدوسك

 أيرلندا الشمالية 

 أيرلندا الشمالية 

 المملكة المتحدة  منظمة العفو الدولية 1977

1978 

 محمد أنور السادات

 مناحم بيجن

 مصر 

 إسرائيل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%83_%D8%AB%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/1977
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 الهند  األم تريزا 1979

 األرجنتين  أدولفو بريز إيسكيبل 1980

 األمم المتحدة  المفوضية العليا لشؤون الالجئين 1981

1982 

 أولفا ميرال

 ألفونسو جارسيا روبلز

 السويد 

 المكسيك 

 بولندا  ليخ فاونسا 1983

 جنوب أفريقيا  ديزموند توتو 1984

 األمم المتحدة  رابطة األطباء لمنع الحرب النووية 1985

 الواليات المتحدة  إيلي فيزيل 1986

 كوستاريكا  أوسكار آرياس سانشيز 1987

 األمم المتحدة  قوات حفظ السالم 1988

https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AE_%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AE_%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 تبت  الدالي الما الرابع عشر 1989

 االتحاد السوفيتي  شوفميخائيل غوربات 1990

 بورما  أون سان سو تشي 1991

 غواتيماال  ريغوبيرتا مينتشو 1992

1993 

 نيلسون مانديال

 فريديريك ويليم دي كليرك

 جنوب أفريقيا 

 جنوب أفريقيا 

1994 

 ياسر عرفات

 إسحق رابين

 شمعون بيريز

 فلسطين 

 إسرائيل 

 إسرائيل 

1995 

 جوزيف روتبلت
 الدولية مؤتمر باجواش للعلوم

 المملكة المتحدة 

 كندا 

1996 

 كارلوس فيليب اكسيمنس بيلو

 خوزيه راموس هورتا

 تيمور الشرقية 

 تيمور الشرقية 

1997 

 جودي ويليامز

 الحملة الدولية لمنع الغام األرض

 تحدةالواليات الم 

 الواليات المتحدة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88_%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88_%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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1998 

 جون هيوم

 دافيد تريمبل

 أيرلندا الشمالية 

 أيرلندا الشمالية 

 سويسرا   أطباء بال حدود 1999

 كوريا الجنوبية  جونج كيم داي 2000

2001 

 كوفي عنان

 األمم المتحدة

 غانا 

 األمم المتحدة 

 الواليات المتحدة  جيمي كارتر 2002

 إيران  شيرين عبادي 2003

 كينيا  وانجاري ماثاي 2004

2005 

 محمد البرادعي

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 مصر 

 األمم المتحدة 

2006 

 محمد يونس

 بنك جرامين

 بنغالديش 

 بنغالديش 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
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2007 

 آل جور

 اللجنة الدولية للتغيرات المناخية

 الواليات المتحدة 

 األمم المتحدة 

 فنلندا  مارتي أهتيسآري 2008

 الواليات المتحدة  باراك أوباما 2009

 الصين  ليو شياو بو 2010

2011 

 ليما غبويألين جونسون، و

 توكل كرمان

 ليبيريا 

 اليمن 

 االتحاد األوروبي  االتحاد األوروبي 2012

 هولندا  منظمة حظر األسلحة الكيميائية 2013

2014 

 كايالش ساتيارثي

 مالال يوسف زي

 الهند 

 باكستان 

 تونس  للحوار الوطني الرباعي الراعي 2015

 كولومبيا  خوان مانويل سانتوس 2016

https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%87%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%A2%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%87%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%A2%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%88_%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%88_%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D8%BA%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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َدورَالفاتيكانَفيَالسالم
 

ولية، وهو ما في عدة منظمات د تعتبر دولة الفاتيكان عضو

كن البابا أن تكون قوة فاعلة على الصعيد العالمي، ولبيشير إلى رغبتها 

 .ولي عند الحديث عن الحرب والسالمال يعتمد على مبادئ القانون الد

 االنسان. ا المبادي االنسانية التي تدعو الى احترام الجميع وخاصةوانم

 

با يوحنا بولس الثاني كان فيما يخص الوضع في العراق، فإن البانذكر 

ً معارض كان يعتقد  ، ألنه2003للتدخل األمريكي في العراق في سنة  ا

أن نتائج هذا التدخل ستكون أكثر كارثية من دوافعه، وقد أثبت الواقع 

الحالي أن توقعات البابا في محلها، بعد أن تضرر الشعب العراقي 

 .ونشوب الفوضى في العراق لحربلمنطقة والعالم من اوا

 

وهي في الشرق األوسط:  مةبا فرنسيس اليوم لالضطالع بمهويسعى البا

، ومحاربة االديان لتعايش المشترك بين مختلفإلى السالم واالدعوة 

لمشاكل التطرف الديني بالكلمة والموعظة، وهو يسعى لجعل الدين حالً ل

ً العالقة عوض أن يكون سبب إلثارة المشاكل والكراهية بين الطوائف،  ا

 في العالم والشرق االوسط. لصالة من أجل السالمدائماً لكما يدعو 

َ

َ
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َدارَالسالمَ،بغداد
َ

تشير بعض كتب التراث، أن من أسباب تسمية بغداد بـ )مدينة السالم(    

لقربها من دجلة، الذي كان يسمى بـ )نهر السالم( وقيل أن الخليفة 

المنصور العباسي الذي بنى المدينة، أراد تسميتها ب )مدينة السالم( 

أن  رأىأن بعض األدباء  كما ،لتسلم من األخطار وعدوان األعداء

 فأرادوها أن تكون ابدأ الن السالم هو هللا مدينة السالم، يسمي بغداد

لسالم. وبغداد كانت وال تزال آية في العمران والبناء، والنهوض مدينة ل

بالرغم من الظرف الذي تعيشه اآلن حيث يمر بها دجلة فيشطرها إلى 

 .شطرين إذ يسمى جانب الرصافة بالشرقي وجانب الكرخ بالغربي

لم يكن "جاء في كتاب )تاريخ بغداد( للمؤرخ الشهير الخطيب البغدادي: 

وكثرة دورها  أطرافهالبغداد في الدنيا نظير في جاللة قدرها وسعة 

وأزقتها وحماماتها وخاناتها وطيب هوائها  ودروبها وشوارعها ومنازلها

 ."واعتدال صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخريفها عذوبة مائهاو

 كلها تشير الى وجود االمن والسالم فيها.فهذه  

 

وهناك تسميات اخرى اطلقت على بغداد، منها الزوراء نسبة الزورار 

نهر دجلة وانعطافه نحو الغرب. وسميت ايضا بالمنصورية نسبة الى 

 مؤسسها الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور الذي بناها خالل السنوات

وقد ورد هذا االسم  ،او دار السالمميت بمدينة السالم سو م766 - 762

 .ككنية لها في الكثير من المراسالت الرسمية وايضا على العمالت
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َنَصَعقص

َمعنىَالسالم
َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َلوحةَالسالم
  

طلب من اثنين من الرسامين الذين اشتهروا بروعة فنهم ان 

ً وحة رائعفرسم االول ل ،سم كل منهما لوحة تعبر عن السالمير  ة حقا

تحيط بها االشجار ساكنة هادئة  هيرة ذات ميارسم بح، حيُث ابدع فيها

بعض  فيالجمال وولروعة غاية ابالخضراء وعليها العصافير فى منظر 

فى هدوء مع راعيها فكان كل  سيرترى قطيع من الخراف ت الجوانب

 . نطق بالسالمي يءش

 

نه لم يكن يعرف أ! وكفقد رسم لوحة على غير المتوقع ياما الفنان الثان

ً ها ! لقد رسم بحراً موضوع الذى طلب منه ان يرسم عنهال ه تعلو في ئجا

، اين السالم والجو المحيط داكن والسماء ملبدة بالغيوم !االمواج وتتالطم

  ؟سالمالمعبرة عن الثانية هي الاللوحة لقد كانت اللوحة؟  في هذه

ورسوخ وبداخل  ية تقف فى شموخلوسط كل هذا ترى صخرة عا يفف

ً  حد شقوقها ترى عصفوراً ا ى بما يحيط به من امواج نه ال يبالأوك هادئا

ً  لقد كان !وعواصف   .المخيف يالجو الخارج بالسالم رغم ممتلئا

 

َ

َ
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َالمالَيفقدناَالسالم
 

شابٌّ وجد بالصدفة ورقة مالية من فئة المائة دوالر مرمية على 

ي وقع عليه من السماء، وعقد ناصية الطريق. فرح بهذا النصيب الذ

العزم من ذلك الحين أن يسير دوماً وهم منّكس الرأس. فمن يدري، لعله 

 قد يحالفه الحظ مّرة أخرى أو اكثر، فيرتاح من العمل ويعيش بما يجده.

أربعون سنة ... أربعون سنة وهو يسير منّكس الرأس الى  يهومّرت عل

 ا وجده طوال هذه السنين:االرض يبحث عن ثروة ... وكانت حصيلة م

 زر من أزرار الثياب القديمة. 2900

 دبوس بينها الكثير وقع من شعر النساء. 5271

 اشياء معدنية وقطع حديدية ال قيمة لها. 4365

 قطعة معدنية من الفلوس التي ال تساوي شيئاً. 27

 

ً باهظاً: احدودب ظهره  ولكن مع هذا المحصول الهزيل، دفع ثمنا

 .في حياته لسالمشاه أصدقاؤه، ونسي معنى اه، وتحاوساءت صحت

 

 

َ
َ
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َالسالمَبعدَالنضال
 

يته من اجل إنشاء قرر رجل معالجة النباتات الموجودة امام ب

، ونجح في بالحديقة . فّخصص كل وقته لالهتمامجميلةحديقة خضراء 

وعندما جاء الربيع، اكتشف وجود بعض الورود الصفراء  مسعاه.

ضه، فبدأ يعّجل في استئصالها، ولكن في اليوم التالي الالمعة في أر

... فاشترى الرجل ُسًما قاتالً لها،  نبتت ورود صفراء اخرى في االرض

منذُ تلك اللحظة، فقد السالم وحياته اصبحت نضاالً و ولكن بال جدوى.

 .يدة التي يتزايد عددهاضد هذه الورود الصفراء العن

 طيع العمل بعدُ؟فقال لزوجته يائساً: ماذا است

 أجابته الزوجة بهدوء: ولكن لماذا ال تجّرب ان ُتحبَّها ؟

فعندما جّرب الرجل ذلك، الحَظ بعد زمن أن الورود الصفراء الالمعة 

 !ثل اللمسة الفنية عند رؤية االرضاصبحت م

 ومنذُ تلك اللحظة والرجل يعيش بسالم.
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َلس الميـدَا
 

م من تالميذ الصف االول االبتدائي قبل عيد الميالد، طلب المعل 

ان يرسموا لوحة تعبر عن الشكر هلل بإستخدام رموز عديدة. بدأ التالميذ 

بالتفكير؟ القسم منهم رسموا يسوع الطفل في المغارة عالمة على حب 

هللا للبشر والقسم االخر رسموا قطعة من الكيك عالمة على البهجة 

لشراب رمز الفرح ما عدا تلميذ واخرون رسموا الحلويات واوالسعادة 

 وهو االصغر بينهم رسَم يد انسان ممدودة !

 

فسأله المعلم: يد من هذه؟ البعض أجاب بانها يد هللا واخرون قالوا انها يد 

الطفل يسوع واخرون يد الفقير... لكن التلميذ الصغير أجاب بانها يد 

ويرافقه ويسلم عليه المعلم؟ الذي كان يمدها له كل يوم عند انتهاء الدوام 

 الى ان يخرج من المدرسة ليعبر الشارع بسالمة.
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 السالم الداخلي
 

رجال االعمال  اكبر من ا  ان واحد ةعالميفي مجلة نشر خبر 
، توجه الى طبيب نفساني شهير ليعالجه من الشعور "باالكتئاب النفسي"

 تبين ،ضالى المري يت من الطبيب النفسانوبعد عدة محاوالت وتوجيها
"اذهب الى محطة  :لمريضل قال الطبيب النفسانيفلم تتغير.  ةان الحال

دهش  !"هاالي فرد تجده يحتاج ةوحاول تقديم المساعد ةالحديدي ةالسك
الرجل في بداية االمر من هذا القول. ولكنه وافق ان يجرب ذلك على 

 امل الشفاء من االكتئاب او على االقل ان تتحسن حالته. 
 ،تقدم منها ؟تبكي ا  عجوز ةوقوفه في المحطه شاهد سيد واثناء

 ها فقدتارة ابنتها لكنقالت له انها جاءت لزيف ،مشكلتها نلها عأسو
د الها الرجل عن االفرأوس ،نقود تكفي لعودتهاوال يوجد معها  ،انالعنو

وبعد عدة محاوالت توصل  ،ن الى ابنتها وكيفية االتصال بهمالمقربي
 ةوسار بجانب السيد ،بفضل احد الذين ذكرتهم له ةسيداللعنوان ابنة 

من  ةوفي الطريق اشترى لها باق ،سيارتهباركبها  الى ان ،العجوز
الزهور لتقدمها البنتها واوصلها حتى باب منزل ابنتها. ووقف ريثما 

احس ان هناك ، لقد كان لقاء رائع! ن االم واالبنةشاهد لحظة اللقاء بيي
وعاد الى  ،وانصرف في هدوء ،من بين اجفانه طتريد ان تسق ةدمع

 .داخلي وسالم ةاحس بمتع ،به وما قام به جلس يستعيد ما مر ،سيارته
 لم يجدفاالكتئاب الذي طالت الشكوى منه عالج بحث عن لقد 

 .الحل، اال بالسالم الداخلي والطمائنينة
 

َ
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 عندما نفقد السالم
 

ن شككل الرجكل يكوحي دخل يوما  رجٌل عيادة طبيب نفساني. كا 
بالوقار واالتزان. وبعد ان تكلم الطبيب مع الرجل، رأى أنه يعكاني مكن 

. وعنكدما انتهكى مكن وفقكدان السكالم الكداخلي حالة اكتئاب وحزن عميكق
الكالم معه، قال له الطبيب: لماذا ال تذهب هذا المساء الكى السكيرك فكي 

عكن القلكوب بخفّكة المدينة. فهناك مهّرج يُضحك الجميكع ويزيكل الهمكوم 
دمه وحركاته اللطيفة. الكل يتكلم عنكه. اذهكب وأنكا متأككد أنكك ستسكتفيد 

 وستخرج من حالة الكآبة التي تعاني منها.
 

 عندئذ انفجر الرجل بالبكاء وقال للطبيب: أنا هو ذاك المهّرج.        
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َ؟السالمَالجوهرةَاو
 

طلب منه كل يوم أن كان رجل فقير دائم التشّكي هلل، وكان ي

 يرسل له كنزا ثميناً يغنيه طول العمر ويريحه من التعب اليومي. 

ظهر هللا له يوما ما في الحلم وقال له: "سألبي رغبتك. اذهب خارج 

ً في ظل شجرة ومعه حقيبة يد. اطلب منه سالقرية  ً مستلقيا ترى راهبا

 ."الجوهرة التي يحملها في حقيقته، وهو يعطيك إياها

 

ج الرجل و رأى بالفعل راهباً مستلقياً يرتاح في ظل شجرة. فقال له: خر

"أرَسلني هللا إليك لتعطيني الجوهرة الثمينة التي تحملها في حقيبتك". 

أجاب الراهب: "بكل سرور". وفتح الحقيبة وأخرج جوهرة كبيرة ثمينة 

رأى الرجل الجوهرة في يده، فطار فرحاً، وعاد إلى  .وناولها للرجل

لبيت ودعا زوجته وقال لها: "لقد قبرنا الفقر وأيامه". ثم نظر حوله ا

ليرى أين يخبئ الكنز. وضعه تحت الوسادة، فخاف أن يعثر عليه 

السارقون، ثم خبأه في الخزانة، فخاف من األوالد. حفر له حفرة في 

 بقي طوال الليل يغّـير مكان الكنز....البستان، فخاف من عابري الطريق

اكتشف أنه فقد معنى الراحة.... فعاد إلى الراهب، فرآه فباح، الص الى

الكنز  قل لي ما هوخذ جوهرتك و :في مكانه مسترخياً مرتاحاً. فقال له

 الذي تحمله في قلبك والذي جعلك تترك لي هذه الجوهرة دون الثمين

 الكنز هو "السالم الداخلي الذي احمله".م؟ فاجاب الراهب ند تردد او
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 ، هو سالمناهللا
 

وامي الدي منذ كنت طفلة صغيرة توفى و تقول: طالبة جامعية

أن  كل ما كنت أعرفه هووحولي  لم أكن أعي حقيقة ما يحدثتزوجت و

يوماً ما ذهبت لزيارة جدتي وأخبرتها  نبي؟اووالدتي لم يكونوا بجوالدي 

، وامي ال تهتمي بي روحة ألن والدي تركني وحديأنني متضايقة ومج

شخص يحبني ولن يتركني مت جدتي بمعانقتي وأخبرتني أن هناك قا

هذا الشخص يدعى يسوع. واستشهدت بآيات من اإلنجيل ! وحدي أبداً 

والتي تقول أن هللا لن يتركنا ( 5: 68ومزمور  5: 13عبرانيين )مثل 

 .لسماعي أن هللا يريد أن يكون أباً ليجداً  كنت سعيدة .أبداً ولن يهملنا

 

مهما يحدث في العالم من حولك يجب أن يكون لت لي جدتي: عندئذ قا

 .هناك سالم في داخلك ألن هللا موجود إلى جانبك

 

 

 
 

 

َ
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 تبدأَالحربَعندماَنفقدَالسالم
 

 سأل طفٌل أباه: أبي، كيف تبدأ الحرب؟  

 فأجاب االب: تبدأ الحرب عادةً على الشكل التالي: 

  !الواليات المتحدة وبريطانيابين  لنفترض ان هنالك خالفاً في الرأي

 هناك أي خالف بينهم. يستَقُل مثل هذه التفاهات، ل :الألمقاطعته اهنا و

 ال اكثر وال أقل. ،لكنني أعطي مثاالً فقال االب: 

 ؟ تملىء رأس الولد بهذه التفاهاتحتى ولو مثال، الاجابت األم: 

 ...نما أنتِ اقول له شيء مفيد، بيأقله أنا هذه ليست تفاهات! فقال: 

 :عندئذ قال االبن: شكراً لكما! عرفُت اآلن كيف تبدأ الحرب

 عندما نفقد السالم في البيت.
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َالباباَفرنسيس
 

ايلول  8احتفاله بالقداس االلهي يوم  ء، اثناقال البابا فرنسيس

السالم ال يُبنى في المؤتمرات إن  في كابيال بيت القديسة مارتا: 2016

الدوليّة، السالم عطيّة من هللا يولد في األماكن الصغيرة، في القلب على 

سبيل المثال أو في حلم كما حصل مع يوسف عندما تراَءى له َمالُك 

ّبِ في الُحلِم وقاَل له أال يخاف من أن يَأتَِي بِامَرأَتِه َمريَم إِلى بَيتِه  الرَّ

 !"عمانوئيل" أي "هللا معنا" للعالم؛ وهللا معنا هو السالمألنها ستَِلدُ 

 

 

لتساعدنا مريم، أم يسوع، على أن نفهم ونعيش يوميا األخوة التي تنبع 

 من قلب ابنها كي نحمل السالم لكل إنسان على أرضنا الحبيبة هذه.

 2013ديسمبر  8الفاتيكان، ، البابا فرنسيس

َ

َ
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َالبطريركَساكو
 

يرك الكلداني ساكو اثناء االحتفال بيوم االرسال في كلمة للبطر

 2017كانون الثاني  20في كاتدرائية مار يوسف في بغداد يوم 

اليوم وسط قساوة ظروفنا وخراب : قال والمخصص للسالم في العراق

بيوتنا، يدعونا المسيح إلى أن نكون رسل السالم، أي أن نقوم   بتوعية 

األخوة والحرية والكرامة والحضارة الناس بأهمية السالم والمحبة و

تعالوا نعود إلى تعاليم المسيح  .إلطفاء ظالم الصراعات واالقتتال..

"الّسالم استودعكم، سالمي أعطيكم، ال كما العالم يعطي، أعطيكم أنا" 

(. نعم، الّسالم عطيّة من هللا، علينا أن نبنيّه كّل يوم، في 27: 14)يو 

وبين الشعوب بأسرها فتكون لنا الطوبى: العائلة والمجتمع، والوطن 

 (. 9: 5"طوبى لفاعلي الّسالم، فإنّهم أبناء هللا يُدعون" )متى 

للحقيقة  اً تعالوا نبني الّسالم باإليمان والرجاء والمحبّة، فنغدو شهود

   والعدالة والّسالم "عيشوا بالّسالم، وإله المحبّة والّسالم سيكون معكم"

 .(11: 13كو  2)

 

َ
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َقوالَالمشاهيرا
َ

َ
َ
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َلماذاَنحتاجَالسالمَاليومَ؟
َ

ألنه هناك  ،اليوم نحن بحاجة الى السالم اكثر من اي وقت مضى   

الحروب  تغلبهاننا نحيا وسط عالم  الكثير من التحديات التي تواجهنا.

ارب المصالح واالهداف وفى حياة والنزاعات الداخلية والخارجية وتض

بين  تالخالفا من كثيرالسمع نفي حياة االفراد، حيُث ، كما الشعوب

تحزن  يالت المأساويةواالقارب، وعن الخصومات والحوادث  االصدقاء

 ضللبغ يحي، ولألسف الشديد نجد البعض يعطكل أنسان له ضمير 

ً والكراهية طابع ً يدين ا  .من هللا والتدين لناسَ فر انِ وينسب هلل صفات تُ  ا

 

عندما ف، والفردياصبح عالمنا يفتقر الى السالم على المستوى الجماعي 

يغيب األمن واألمان والطمأنينة والهدوء. ان فاقد  ،يغيب األيمان السليم

ة والشر ان يئالقتال ويحيا حياة الخط دُ مجِ كيف لمن يُ فال يعطيه.  ءالشي

ن هللا إ( 22:  48)اش  لألشرار"ال سالم قال الرب "سالم  فييحيا 

صوت دم اخيك  !ماذا فعلت: "المحب يتعجب ويقول لنا كما قال لقايين

ة يئ(. وهكذا تصرخ الدماء البر10:  4)تك  "صارخ الي من االرض

ليدمر االرض والطبيعة وما فيها من لقد امتدت يد االنسان  ؟حتى االن

من وهكذا نقترب االنانية االشياء الجميلة والخالبة ويستغلها لمصالحه 

  .العالم دمارلحروب واألسلحة الفتاكة الى اخالل 

 

الن  ،عميق يسالم داخل ين األنسان المؤمن يحيا فإف  ومع هذه اآلالم

الرب نوري وخالصي : "رنمه ومع داود النبي يءوملجاه الرب حصن

ممن اخاف الرب حصن حياتي ممن ارتعب. عندما اقترب الي االشرار 

  (.5-1:27مز) "..... . عثروا وسقطوالحمي مضايقي واعدائي  كلواليأ

ً  يلنستطيع ان نعط ينعم نحن نحتاج للسالم الداخل لبعضنا  سالما

نحو محبة  وافكار ،وكم يحتاج العالم لقلوب صافية ال تكره ،البعض

الشرق  يالسيما ف ،لصنع السالم الدائم والعادل حقيقيالجميع وسعي 

 !فقدان السالم والصراع الذى طال أمدهب اني منذ زمناالوسط الذى يع

 (.9:  5)مت  "طوبى لصانعي السالم النهم ابناء هللا يدعون"
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َالتوبةَوالعيشَبسالم:
 

لألشرار" ال سالم قال الرب " :ال ينعم بالسالم الخاطئان األنسان        

: لى التوبةيدعونا اكان هللا اله رأفة ورحمة لذلك (. ولما 22: 48)اش 

(. 13:  28)ام " من يكتم خطاياه ال ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم"

قول سمع نننعم بالسالم  يليهبنا التوبة لغفران الخطايا ولك يسوعجاء 

 ابراراً  ألدعوال يحتاج االصحاء الى طبيب بل المرضى لم ات " :يسوع

من همية التوبة االى  يسوع(. لقد أشار 17:  2)مر  "الى التوبة خطأةً بل 

ايمانك : "لها قائالً  الخاطئة للمرأةعندما غفر  الداخليحياة السالم اجل 

 في(. ولهذا يجب علينا ان نسرع 50: 7)لو " خلصك اذهبي بسالم

من  تتباطأال تؤخر التوبة الى الرب وال " ةئعن الخطي واإلقالعالتوبة 

ونقترب من هللا (. يجب ان نعترف بخطايانا 8: 5)سيراخ " يوم الى يوم

واألسرار المقدسة بتقوى وقداسة وبر ونعمل على إصالح سيرتنا 

ومصالحة أنفسنا مع هللا وقبول الغفران منه وحينئذ نستطيع ان نسامح 

ومتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد " :الينا يسيئونالذين 

(. 52: 11)مر " ضا ابوكم الذي في السماواتشيء لكي يغفر لكم اي

نستطيع ان  ،عندما نعلم ان هللا يقبلنا كما نحن لنصير الى حال أفضل

 :ول مع المسيح المصلوبونق لهم زالتهم كما هم ونغفر اآلخريننقبل 

 (.34:  23)لو " يا ابتاه اغفر لهم النهم ال يعلمون ماذا يفعلون"
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َ":الهناَهوَ"إلهَالمحبةَوالسالم

ديد بأن هللا هو إله السالم كما هو إله تؤكد كل كتابات العهد الج      

ذلك أن كل هؤالء يشكلون  ،الرحمة والرأفة لكل بني البشروالمحبة 

َخليقته بل ذروة خليقته واسماها على اإلطالق.

نه الخاصة، كل إنسان غاٍل وليس بعي بعين هللا، يجب أن ينظر المؤمن

من. ولذا يجب أال ثمين وعزيز على قلب هللا وبالتالي له قيمة ال تقدر بث

 يمس اإلنسان، أي إنسان، بأي أذى وأال يلحق به أي ضرر.

! لذلك يجب أال وهي السالم العظيمة منحه هذه الهبةخلق هللا اإلنسان، و

وكذلك في بعدها األفقي مع أخيه مع هللا  ان يعيشها في بعدها العامود

ين سيخلق وإن استبعاد أو إلغاء أو إقصاء أي من هذين البعد اإلنسان،

 حتماً خلالً في هذا التوازن.

سالم بين كل من أجل أن يحل الى هذه األرض جاء يسوع المسيح إللقد 

السالم هو موضوع أنشودة جوق المالئكة الذين  بني البشر. لهذا نرى

م السالعلى االرض رتلوا يوم ميالده قائلين" المجد هلل في العلى و

ولما كان يسوع المسيح  (.2/14" )لوقا والرجاء الصالح لبني البشر

حرب، فقد سعى إليه وحققه بكل أقواله وأعماله الى السالم ال يدعو الى ال

وأحداث حياته والسيما بحدث موته وقيامته إذ بهما صالح البشر مع هللا 

وبالعكس ومع بعضهم البعض والسيما اليهود والوثنيين إذ هدم جدار 

ً بينهم وال ذي كان يفصلهم عن بعضهم البعض العداوة الذي كان قائما

  عبين شعباً واحداً.فجعل من الش

تناغم وانسجام مع  فيالمحبة تجعلنا نحيا ن إمن كل هذا نستطيع القول ب

ان . هللا وهللا فيه فيت بالمحبة يث في. هللا محبة ومن يثبت هللا والناس

خارج وتجعلنا ال ىمحبة هللا اذ تدخل القلب تطرد الخوف المرضي ال

سالم. المحبة تجعلنا ودعاء ولطفاء مسالمين. وتعطينا القدرة ال فينحيا 

البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل "هدوء  فيوالحكمة للعيش 

وترفق المحبة ال تحسد المحبة ال  تتأنىالمحبة "(. 12:  10)ام " الذنوب

 . (. المحبة ال تسقط ابداً 4:  13 كو1)"تتفاخر وال تنتفخ
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 مَالىَالسالم:حاجةَالعال

السالم التي اعطاها لنا هللا هي عالمة محبته لنا، لذا علينا هبة   

أوالً ألنها تمثل قيمة وحاجة أساسية من حاجاتنا إذ من دونها  أن نتقبلها

وكذلك من دونها ال بناء وال رقي وال  ،ال أمن وال طمأنينة وال راحة بال

 مسؤولين عنها.  ألنناتثمرها لينا أن ننميها ونسع ،تقدم. وفي الوقت ذاته

في المحيط أو البيئة التي نعيش فيها فأذن مسؤوليتنا هي ان ننشر السالم 

هذه لوباحترامنا  العنف أو القتل.قافة السالم وليس ثقافة الحرب ولتسود ث

القيمة، فإنما نحترم الحياة بوجه عام وحياة اإلنسان بوجه خاص وبالتالي 

ً آخر، أن نحترم واهبها أال وهو هللا . فله وحده الحق، وليس شخصا

 يستردها بعد أن يكون قد منحها لنا.

أخينا وإلى أنفسنا وإلى  هلل وما زلنا نسيء إليهقد أسأنا لكن لألسف نقول 

ن أرض وطير وشجر بما فيه م الجميل اإلنسان وأخيراً إلى هذا الكون

ئال يبقى أحد من نرد االعتبار إلى كل هؤالء لألوان لاقد آن وحيوانات! ل

في واقع الحياة إال أن تحقيق هذا السالم  ل اإلنسان!بعد ضحية استغال

هود فهو يتطلب توفر اإلرادة الطيبة وبذل كل الج ليس باألمر الهين!

ً وذلك التحقيق السالم وكل المساعي الكبيرة والحثيثة ل منوط بنا جميعا

طريقه كالحروب بإزالة بعض المعوقات والموانع وبعض التحديات عن 

وكذلك  والنزاعات والصراعات التي ما زالت قائمة بين بني البشر

 الضيقة التي تحول دون تحقيقه. الشخصيةالمطامع والمصالح 

م على كل هؤالء الناس، شأن الدول والحكومات، أن يكفوا عن طمعه

تحول  فكل هذه الشرور وهذه الخطايا، وجشعهم واستغاللهم وأنانيتهم

مر يثير ة السالم في العالم وفي قلوب بني البشر. وإنه ألدون سياد

ان في التكنولوجيا والتطور بكل نواحي وهو ان يسرع اإلنساالستغراب 

ً في حين ان تطوره اإلنساني يظل بطي الحياة،  .ئا

السالم أن يحملوا هذه القيمة ويعززوها  يوحاملدعاة اليوم نناشد كل 

كل الطرق ا في كل بقاع العالم بويعيشوها وكذلك عليهم أن ينشروه

 . والوسائل، ألننا بدون السالم سنخسر اكثر مما خسرنا لحد هذا اليوم
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َالسالم:انواعَ
 

سالم مع بعضها، وتبتعد بوالشعوب أن تعيش تسعى الدول  سالمَالعالم:

، فأن السالم هدف عالمي .. الخ.......واإلرهابعن الحروب والعنف 

  .(8:  38 )سيراخ جه األرض"يحل السالم من الرب على ول"

 

 ، ويتبع ذلك والحياة مع هللا ل البر والخيريتولد من عم خارجي:السالمَال

وعمل العدل سكونا  سالما صنع العدل "ويكون سالمعيش بوال الهدوء

إن اإلنسان المملوء بالسالم يستطيع  ،(17:  32 )اش ألبد"لوطمأنينة 

 .رهيأن يفيض بالسالم على اآلخرين ويربح غ

 

وقت الشدة  في ىوطمأنينة، حت باطني موهو حالة سال داخلي:السالمَال

ة المحبة واإليمان من هللا نتيج ، وهو سالمالخ ... واالضطهادوالضيق 

 (15 : 3)كو  ".الذي إليه دعيتم.. قلوبكم سالم هللا ليملك في"ي باهلل. القو

 

َتحيةَودعاء:  فييتبادله الناس السالم هو التحية والدعاء الذى  السالم

 :يدخل على التالميذ يقول لهم يسوعوعندما كان  سالم لكم"،ال" كل وقت

رسائلهم  تبدأ الرسلوونرى اآلباء  (19: 20)يو "او معكم سالم لكمال"

 (، 1يو 2) (1:2بط1) (1:7)رو .."."نعمة لكم وسالم من هللا: بالسالم

 . قداسال - طقسيةلاصالة ال في" يقولها الكاهن معكموعبارة "السالم 

 

 

 

 
 

َ
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َهللاَوالسالم:
 

إن هللا هو محبة وسالم مطلق ، فسالم هللا قوة تمأل  الهَالسالم:َهوَهللا

فمن  (33:  14كو 1) اله سالم" "الن هللا ليس اله تشويش بل :الوجود

الم هللا ويملك عليه ويعيش فيه دخل الى هللا باإليمان بابنه انفتح عليه س

 .(11  : 13كو 2) يكون معكم"والسالم  محبةواله ال عيشوا بالسالم"

 

َ:السالمَفيَناالالمسيحَمث
َ

عطى ي"ألنه يولد لنا ولد و عهد القديمال فيالنبوة  المسيحَرئيسَالسالم:

 ً ً  ،ألها قديراً  ،مشيراً  ،ابنا.. ويدعى اسمه عجيبا  رئيس السالم." ،أبا أبديا

فهو رئيس وملك  (15: 6)أف وإنجيله هو "إنجيل السالم" ،(6: 9)أش

ً  السالم وملكوته ملكوت السالم "الن ليس ملكوت هللا أكالً  بل هو  وشربا

  .(17: 14)رو الروح" في وفرحٌ  وسالمٌ  برٌ 

 

َالسالم:َبالمسيح َ َلنا م عن طريق ن الصلح والسالم مع هللا تإف صار

ً  هللا كان في" :المسيح وفدائه للبشر لنفسه غير  العالم المسيح مصالحا

 ً وصار  (19: 5كو2) "فينا كلمة المصالحة حاسب لهم خطاياهم وواضعا

 فيإن حضور المسيح  .(14: 2)أف "ألنه هو سالمنا" المسيح نفسه

 .يمنحنا سالمه الذى يفوق كل عقل حياتنا

َ

َ
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َهللاَهوَمصدرَالسالم:
 

  (.9:5"طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء هللا يُدَعون" )مت 

 

 هه عليك ويرحمك، "يُضيء الربُّ بوج 

 (.26-25:6يرفع الربُّ وجههُ عليك ويمنحَك سالماً" )عد

 

  ،يبارك شعبهُ بالسالم" هللا "الرب يعطي عّزاً لشعبه

 (.11:29)مز

 

  إني اسمع ما يتكلم به هللا الرب، ألنه يتكلم بالسالم لشعبه"

 (.8:85وألتقيائِه فال يرجعُنَّ إلى الحماقة" )مز

 

 مم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر ويتكلم بالسالم لأل

 (.10-9:9 إلى أقاصي األرض" )زك

 

  ليضيء على الجالسين في الظلمة وظالل الموت، لكي يهدي"

 (.79:1أقدامنا في طريق السالم" )لو

 

  أترك لكم، سالمي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم ً "سالما

 (.27:14 أعطيكم أنا" )يو

 

 "إلى بني اسرائيل يبّشر بالسالم بيسوع الكلمة التي أرسلها و

 (.36:10 المسيح" )أع

 

  ولكن اآلن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبالً بعيدين صرتم"

قريبين بدم المسيح، ألنه هو سالمنا الذي جعل االثنين واحداً 

 (.14-13:2ونقض حائط السياج المتوسط" )أف 
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 الوالدةَبسالم:
 

، الرب معك، مباركة أنِت في ئة نعمةممتل"سالٌم لِك أيتها ال

النساء، فلما رأته اضطربت من كالمه وفكرت ما عسى أن تكون هذه 

عند  التحية، فقال لها المالك: ال تخافي يا مريم، ألنك قد وجدِت نعمةً 

ً وتسمينه يسوع" )لو  (.31 -28:1الرب، ها أنِت ستحبلين وتلدين ابنا

لى اليصابات، فلما سمعت "ودخلت مريم بيت زكريَّا وسلَّمت ع

اليصابات سالم مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتألت اليصابات من 

 (.41:1الروح القدس" )لو
 

 

 
َ



60 

 

َالحياةَبسالم:
 

"هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، ال ترجع إليَّ فارغة بل  -1

تعمل ما ُسِررُت به وتنجح فيما أرسلتها لهُ، ألنكم بفرحٍ تخرجون 

 (.12 -11:55تُحَضرون" )أش  وبسالمٍ 

 

"فيسكن في البرية الحق، والعدل في البستان يقيم، ويكون صنع  -2

 (.17-16:32العدل سالماً وعمل العدل سكوناً وطمأنينة إلى األبد" )أش

 

 البحر" كأمواج وبركَ  كالنهر، سالمكَ لكاَن وصاياي طعت "ليتك أ -3

 (.18:48)أش 

 

 (11:37كثرة السالمة" )مزبرض ويتلذذون رثون األ"أما الودعاء في -4

 

 "لقمة يابسة ومعها سالمة خيٌر من بيٍت مآلن ذبائح مع خصام"  -5

 (.1:17)أم 

 

ً فليأِت  -7 "وحين تدخلوا البيت سلّموا عليه، فإن كان البيت مستحقا

 سالمكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقاً فليرجع سالمكم إليكم" 

 (.13-12:10)مت 

 

األشرار فكالبحر المضطرب، ألنه ال يستطيع أن يهدأ وتقذف  "أما -8

 (.21-20:57مياهه حمأةً وطيناً، ليس سالٌم قال إلهي لألشرار" )أش

 

"هذا كان اثم أختِك، سدوم الكبرياء والشبع من الخبز وسالم  -9

 (.49:16االطمئنان كان لها ولبناتها ولم تشدد يد الفقير والمسكين" )حز

 

لكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سالٌم "وأما ا -10

وكانت تُبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت 

 (.31:9 تتكاثر" )أع
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َالموتَبسالم:
 

 سالٍم، وتُدفَن بشيبٍة "وأما أنت إبراهيم فتمضي إلى آبائك ب

 (.15:15كوين تسفر الصالحة" )

 

 (.29:2قا ب قولك بسالم" )لو"اآلن تطلق عبدك يا سيد حس 

 

  من السماء قائالً: اكتب طوبى لألموات الذين ً "وسمعُت صوتا

يموتون في الرب منذ اآلن، نعم يقول الروح لكي يستريحوا من 

 (.13:14يا أتعابهم وأعمالهم تتبعهم" )رؤ

 

 

 
 

َ
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َالسالمَالمسيحي:صفاتَ
 

ً  :يوحنا جيلنالذي قال في ا هو سالم المسيح لناو السالمَالفائق:  "سالما

ال  ،ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا أعطيكم سالمي ،لكم اترك

لقد كان السالم هو العطية  .(27: 14)يو تضطرب قلوبكم و ال ترهب."

هذا  جيل الى جيل،من  وتناقلت ،رسلهقدمها ل التيالوداعية لرب السالم 

يحفظ  عقل يفوق كل سالم هللا الذي" واالدراك السالم يفوق العقل 

هذا السالم ال يستطيع  .(7:  4قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع" )في 

"السالم هو : غسطينوسوقال القديس ا .، ألنه سالم الهيلعالم أن يعطيها

الميراث الذى وعد به السيد المسيح لتالميذه قبل صلبه "سالما اترك 

عليه ان يح فيد المسفمن أراد أن يكون وارثا للس ،سالمي أعطيكم" لكم

 .ويسكن فيه" يملك سالم المسيح

 

حياة السالم الدائم ترتبط بحياة التسليم هلل، وفعل مشيئة  إن الدائم:َالسالم

لكل من  "مجد وكرامة وسالم :وعمل الخير والصالحفي هذه الحياة هللا 

"السالم عالمة  :غسطينوسوقال القديس ا .(10: 2)رو الصالح" يفعل

 فيحتى  كل الظروف واألحوال  فيم داخلي وهو سال ،القداسة"

..، إن السالم يشبه نهرا .تبدو لنا إنها تجارب وإحزان  التيالظروف 

حياتنا  فيهادئا يكتسح أمامه جميع المكدرات، إن حضور المسيح 

 ً ً  يمنحنا سالما  .دائما

 

سالم مع هللا، ومع نفسه، ومع  فيأن يعيش اإلنسان هو  السالمَالشامل:

وما هو  للسالم فلنعكف إذا على ما هو": يقول مار بولس ...الناس

بركة من هللا "الرب  وهذا السالم  ،(19: 14)رو للبنيان بعضنا لبعض"

وهو سالم  .(11: 29شعبه بالسالم" )مز يعطي عزا لشعبه الرب يبارك

السالم هو: " :غسطينوسوصفة القديس اقد وكامل وشامل وعامل و

، ، رفيق المحبةالقلب، رباط الحب، بساطة رزانة العقل، هدوء النفس

، ويوقف الحروب، ويصد الغضب، ويكسر الكبرياء، انه ينزع العداوات

 .مقبول بالنسبة للجميع"ويحب المتضعين، ويصالح المتعادين، وهو 
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َمعَمن؟َالسالم
َ

سالم وشركة مع  فيحينما خلق هللا اإلنسان كان يعيش  سالمَمعَهللا:َ-1

 قال هللا ،وشركته مع هللا "ال سالمسالمه  فقدَّ  ةيئهللا وبالخط

السالم مع هللا نتيجة اإليمان بالمسيح  ويأتي ،(2: 57)أش ".لألشرار..

بربنا يسوع  باإليمان لنا سالم مع هللا "فإذ قد تبررنا :ألنه هو سالمنا

ليه من حياة التوبة وتسليم السالم مع هللا نحصل ع. (1: 5)رو المسيح"

ً جعل لنا ا ا ربي" والثبات فيههلل  نفسنا كل انت صنعت ألنك  ،سالما

 ستظل ياله "يا: قال غسطينوسوالقديس ا .(12: 26)أش "أعمالنا

   ."نفوسنا قلقة حتى تجد راحتها فيك

 

َالنفس:َ-2 َمع رسة وسائط التوبة والنقاوة وممامن خالل  يأتي سالم

ً ويمنحك س يرفع الرب وجهه عليك".النعمة وعمل الخير.. : 6 )عد "الما

تأثر ال يالذي داخلي السالم ، الالم القلبهو س ، هذا السالم(26

هو أن تتغلب على  نفسسالم الو، بالتجارب والضيقات الخارجية

، يضع هو ندما تضع اهتماماتك بين يدى هللاعفال تستسلم لها ، وشهواتك 

قال فقد   ،(5: 13"ألنه قال ال أهملك وال أتركك" )عب قلبك فيسالمه 

السالم ال بإعادة السالم بين  لصانعي"طوبى : القديس جيروم

 ً  ."داخلهمفي  المتخاصمين فحسب وإنما للذين يقيمون سالما

 

َالناس:َ-3 َمع السالم مع  عوا"اتب: الرسول يقول مار بولس سالم

: 12)رو ناس"سالموا جميع ال "فحسب طاقتكم ،(14 :12الجميع" )عب

 بيطلالخير ويعرض عن الشر ويصنع ": نلمالسالم هذا ويتحقق  .(18

 صانعي السالم بَ والمسيح طوَ  ،(11: 3 بط1ويجد في أثره" ) السالم

 .(9: 5أبناء هللا يدعون" )مت مالسالم ألنهلصانعي  "طوبى :قائالً 

"أكرموا بعضكم بعضا لتكون السالمة  :قال القديس مقاريوس الكبير

بال قبل أن  يستريح له والمحبة بينكم. إن غضب احد على أخيه فال

اله السالم ، ويفرح عدو السالم ليخذي، وذلك يصلحه بحالوة المحبة

 ."يدعون أبناء هللا فانهم فاعلي السالمطوبى لقال  هوتكونوا له بنين، ألن
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َبركاتَحياةَالسالم:
َ

َمعناَ-1 َهللا  فاعليإن هللا هو اله السالم ويكون مع  :دائما ََيكون

واله المحبة والسالم  ماما واحدا عيشوا بالسالماهتموا اهت" :السالم

: 8فمن علينا")رو هللا معنا "وأن كان (11: 13كو2) سيكون معكم."

، ليس سالم المهادنة علينا أن ننشر السالم ال الخصام أينما ذهبنا  (31

ال سالم قال الرب  يجب أن يكون سالم المسيح فأنه ، ولكنمع قوى الشر

"السالم الخاص  :سطينوسوقال القديس اغ كما، (22: 48)أش لألشرار

 ن ونتمتع به أبديا معه بالعيان"بنا ننعم به اآلن مع هللا باإليما

 

َالمباركةَ-2 قلوبنا، يطرد  فينتيجة سالم هللا الذى يفيض  :الطمأنينة

لعالم أن نحصل على سالم عميق ال يستطيع اف !الخوف ويهدى الضمير

وال نخاف  نبكى على ماضي ال يعود  ، فاليهبه وال يقدر أن يسلبه

 الذي إليه دعيتم" قلوبكم سالم هللا ليملك )يسكن( في" يد هللا  فيمستقبل 

"ويسكن شعبي  م يمنحنا سالمه على الدوافأن هللا ،(15 :3)كو

: 32وفي محالت أمينة" )أش مطمئنة وفي مساكن مسكن السالم في

قى ثابتا مطمئنا يتحدى كل فأن القلب الذى مأله سالم هللا فأنه يب (18

تحب هللا ال  التي"إن النفس  :السرياني. قال القديس مار اسحق الظروف

 .تجد الراحة إال فيه"

 

َوالسعادة:َ-3  ناتج من سالم القلب "المشيرون داخليفرح  الفرح

وهو نتيجة لحياة التسليم  ،(20: 12 )أم بالسالم فلهم فرح" )السالكون(

للذين  للخير حن نعلم إن كل األشياء تعمل معا"ونمعه:  والسالمهلل 

وتحرسنا لذلك فأن قوة هللا العظيمة تحيط بنا  ،(28: 8)رو يحبون هللا.."

اضطراب او يأس هو من كل قلق او خوف او  .فرح وسعادة فينعيش 

الن االنسان المؤمن يكون دائما فرح ومتفائل ومسالم،  .عمل الشيطان

لصانعي السالم ألنهم  "طوبى السالم نعيلصا السعادة يسوعوقد أعطى 

 .(9: 5أبناء هللا يدعون" )مت
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َحياةَالسالم:علىَتدريباتَ
 

  ال تدع شيئاً يزعزع سالمك وهدوء قلبك، وال تدع الذين حولك

 يفسدون سالم قلبك وعقلك.

 

  م مع هللا، ومع نفسك ومع جيرانكسال فياحرص ان تكون ،

 وفى جميع االمور الخارجية.

 

 حركاتك واعمالك الخارجية  فيالسلوك بهدوء ووقار  تعود

   داخلك. فيفستصل الى السالم 

 

 وان يكون هذا السالم هو نشر السالم ال الخصام اينما ذهبتا ،

 .نابع من الداخلسالم 

 

  تدرب على ان يمأل السالم قلبك وحياتك، وحينئذ ستجد ان

   .لن تؤثر فيك الصعوبات

 

  من تراه في طريقك.ادي التحية والسالم لكل 
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َعمليةَلتحقيقَالسالم:خطواتَ

 دور االعالم في نشر ثقافة السالم واالبتعاد عن الكراهية. -1

 احترام حقوقه وجنسه ومذهبه.ر واالعتراف به وقبول اآلخ -2

 .ة تدعو للسالموأنشطة إلقامة فعاليات لفرصالمجال وا إعطاء -3

 .االخاء والحقمن المحبة والعدل متينة بناء السالم على أسس  -4

 .والعنف ب كل مواطن يمارس التمييزسن قوانين تجرم وتعاق -5

 لحياتنا اليومية.ية كقيمة وحاجة أساس السالم المحافظة على -6

 والعنف والكراهية. الحرب نسالم بدالً مالالقيام بمبادرات  -7

 .احترام قيمة الحياة ألجللسالم بأهمية القيام بالتوعية الدائمة ا -8

 العالمي. إقليمية ودولية تعنى بالسالمو محليةإنشاء مؤسسات   -9

من أجل إحالل السالم بين  القيام بمساع ومحاوالت -10

  .األشخاص من جهة وبين الحكومات والدول من جهة أخرى

من مقترحات أخرى  ومما الشك فيه ان هناكهذه بعض مقترحات 

 من شأنها أن تعمل على تعزيز هذا السالم. والتي ،الممكن ضمها لهذه

َ

َالسالمألجلََصالة
 

 االنقسام، وسط عالم يسوده ملك السالم ايها الرب االله يا

 ،انت هو سالمنا وقوتنا ،ت والحروب واألنانية وعدم الهدوءوالصراعا

أثر  فينسعى اجعلنا ان ، وانسجامهدوء  فيمنك نستمد السالم ونحيا 

لم كيف انت هو سالمنا ومنك نتع .عك بالتوبةالسالم وصنعه ونتصالح م

  .منقادين دكن ولعمل نعمتك وارشانحيا متواضعين ولوصاياك طائعي

 .وبالدنا وبيوتنا قلوبنا في السالمطالبين ان يحل  ينصلفل
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َلس الموامنياتَلكلماتَ
 

الفساح المجال لكل واحد  ،بدون كتابة بالختام اترك هذا الكارت

بيته او اه في ان يعبر عن امنيته او فكرته في تحقيق السالم الذي يتمن

 العالم.بلده او مجتمعه او كيفية تحقيقه في 

 

 هذه االماني الفكار، السعي قدر االمكان لترجمةكما اتمنى بعد كتابة ا

الى واقع من خالل بذل الجهدي الشخصي لكل واحد يشعر بضرورة 

 النه اذا لم نتحرك، فال ننتظر االخرين ان يحققوا السالم لنا.، السالم

 

ب االن امنيات ولكن بعد فترة من الزمن سنعود لقراءتها صحيح سنكت

ان يكون قد تحقق ولو شيء بسيط منها؟ المهم اال نفقد االمل  وال بدّ 

 ... وليكن سالم الرب معنا جميعاً. امنياتنافي تحقيق  والرجاء
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