
 السوٌدٌة تحتضن المئوٌة األولى للعالم الفذ عبد الجبار عبد هللا لوند مدٌنة

 

 ٣ؾ٠٤ ؿبص١ األ٤ٓش١ 

 

٤ٗغبٕ أؽزشذ ػذح  99هجَ أُٞػذ أُؾذد ُجذا٣خ االؽزلبٍ ٝاُز١ ًبٕ ٓوشس اُجذء ك٤ٚ اُغبػخ اُخبٓغخ ٓغبًء ٖٓ ٣ّٞ 

ك٤ٔب رٞصع اُوغْ األخش ك٢ أسٝهخ أُذخَ ”Svaneskolan”ٓئبد ٖٓ اُؾؼٞس أٓبّ ٓج٠٘ أؽذٟ ٓذاسط ُٞٗذ  

أُئد١ ا٠ُ اُوبػخ ، ًبٕ ٛ٘بُي ٓؼشع رش٢ِ٤ٌ ٝ ثؼغ اُظٞس اُلٞرٞؿشاك٤خ ُِؼبُْ ػجذ اُغجبس ُِظٞس ػِوذ ثؼ٘ب٣خ 

ػ٠ِ عذسإ أُذخَ، ك٤ٔب طلذ ثؼغ أُ٘بػذ ٝسطلذ كٞهٜب ٓغب٤ٓغ ٖٓ اٌُزت ٝأُغالد اُز٢ أػذد ُِٔ٘بعجخ، 

األعٞاء ًبٗذ ػششاد اٌُبٓشاد رِزوؾ اُظٞس، ٝػششاد ٖٓ اُؾؼٞس ٓٞصػ٤ٖ ك٢ ؽِوبد طـ٤شح ًٝج٤شح ك٢ رِي 

٣َش  ٣ؼبٗن ٣ٝظبكؼ ثؼؼْٜ اُجؼغ ك٤ٔب ٣زغبرة آخشٕٝ أؽشاف اُؾذ٣ش ؛ أٗٚ ُوبء كش٣ذ ٖٓ ٗٞػٚ ، اُؼذ٣ذ ْٜٓ٘ ُْ

ٖٓ ٓخزِق اٗؾبء اُؼبُْ ُزؼ٤ذ اؽ٤بء   ، ػششاد اُٞكٞد عبءد٤ٖ٘أٝ هش٣جٚ أٝ طذ٣وٚ أٝ ص٤ِٓٚ ٓ٘ز ػششاد اُغأخبٙ  

 .رًشٟ ؿب٤ُخ ػ٠ِ هِٞة اُغ٤ٔغ اال ٢ٛٝ اؽزلب٤ُخ اُؼبُْ اُؼشاه٢ أُ٘ذائ٢ اُلز اُذًزٞس ػجذ اُغجبس ػجذ هللا  

 
 ا٤ُّٞ األٍٝ ٖٓ اؽزلب٤ُخ ٓئ٣ٞخ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا/ ُٞٗذ 

٠ِ االؽزلب٤ُخ اُغٔؼ٤خ اُضوبك٤خ أُ٘ذائ٤خ ك٢ ُٞٗذ، ًبٗذ ٓٞصػخ ثؼ٘ب٣خ ك٢ ع٤ٔغ ٓذاخَ االعزوجبٍ، اُِغ٘خ أُششكخ ػ

رشؽت ثبُؾؼٞس ثٞد ٝرٞصع ٓغ اثزغبٓزٜب ًشاعبد رزؼٖٔ ٜٓ٘بط االؽزلب٤ُخ ًٝشاعبً ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ش٢ء رؼش٣ل٢ ػٖ 

 .طـ٤ش ٣ؾز١ٞ طٞسح ُِؼبُْ أُؾزل٠ ثٚ" ثبط " اُشخظ٤بد اُز٢ عٞف رشبسى ثٔذاخالرٜب ك٢ ثشٗبٓظ االؽزلب٤ُخ ٓغ 

 .ك٢ أُٞػذ أُؾذد اكززؾذ اُجبة أُئد٣خ  ا٠ُ طبُخ االؽزلبٍ 



ثبٗذ اُوبػخ ٝاعؼخ كبسٛخ، ٝهلذ ػ٠ِ ع٘ت أسهت اُؾؼٞس، ٓب ٢ٛ اال ُؾظبد ؽز٠ اًزظذ  اُوبػخ ثبُؾؼٞس 

 خ، كزؾذ اُغزبسح ػٖ اُز٤٣ٖ  رٞصػٞا  ثبٗغ٤بث٤خ عش٣ؼخ ػ٠ِ اٌُشاع٢ اُز٢ رؾز٣ٜٞب طبُخ اُوبػ

طٞسح ًج٤شح ُِؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا رزظذس اُغذاس اُخِل٢ ُٔغشػ اُوبػخ، ُٞؽخ ًج٤شح سعٔذ ثبروبٕ ثش٣شخ اُل٘بٕ 

 .ّ سعٔذ ثٔبدح األ٤ًِش ػ٠ِ اٌُبٗلظX90,2ّ 9022أُجذع ًبظْ اُذاخَ، ثؾغْ 

 
 ٖٓ أُغشػ ٝخِل٤خ اُظٞسح ُٞؽخ ُِؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللاطٞسح ٢ُ ثبُوشة /ُٞٗذ

طٞد عٜٞس١ سخ٤ْ ٝثِـخ ػشث٤خ ع٤ِٔخ ًبٕ طٞد ػش٣ق اُؾلَ اُل٘بٕ األد٣ت أُغشؽ٢ طالػ اُظٌش ٣ؼِٖ 

ثؼ٤ذاً ػٖ أسع اُٞؽٖ األّ ) ك٢ ُٞٗذ اُغ٣ٞذ٣خ   ,,92-,,9,اكززبػ االؽزلب٤ُخ أُئ٣ٞخ ُِؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا  

ٝثؾشًخ ٓغشؽ٤خ ٝثِطق ٣طِت ٖٓ اُؾؼٞس اُٞهٞف ده٤وخ ؽذاد ػ٠ِ أسٝاػ شٜذاء اُؼشام ٖٝٓ صْ ػضف ( ُؼشام ا

أٗظذ اُؾؼٞس ا٤ُٚ  ٝهٞكبً ثٌَ خشٞع ، ك٤ٔب ًبٕ اُؼذ٣ذ ْٜٓ٘ " ٗش٤ذ ٓٞؽ٢٘" ثؼذٛب اُ٘ش٤ذ اُٞؽ٢٘ اُؼشاه٢ 

 . بء اُوبػخ٣شددٕٝ اُ٘ش٤ذ، ٝؽبٍ اٗزٜبء اُ٘ش٤ذ دٝد ػبطلخ ٖٓ اُزظل٤ن ٛضد أسع

          



 به أتحفتنا الذيٝ ٗظبّ اُؾٌْ ك٢ اُؼشام رـ٤٤ّش، ٝرُي ٓ٘ز صٔبٕ ع٘ٞاد ٤ٗٝق ٖٓ األشٜش، ٝٓ٘ز أٍٝ أ٣بّ اُزـ٤٤ش

 تتحقق حتى هذه اللحظة، عملٌة التغٌٌر والتً لم وراعٌته األولى أمرٌكا وشركائها فً العالمٌة الجدٌدة الدٌمقراطٌة

على العراقٌٌن ببشرى تغٌٌر  تنهال  والخطابات والتصرٌحات الثورٌة العراقٌة والعالمٌةالوعود والبٌانات  كانت

القهر والبطش والتمٌٌز والتفرقة واإلقصاء واإلبعاد  الحال نحو األفضل واألحسن واألرقى، وسوف ٌنتهً زمن

والمضحٌن بما ٌناسب  إلى أصحابها وسوف ٌكرم العلماء والفساد، وسوف تعاد الحقوق والموت والجوع والخراب

ومن سنة إلى حجم تضحٌاتهم وعطائهم للوطن والشعب، وتمضً السنون، مرعبة ثقٌلة على الشعب والوطن، 

 الكارثٌة أمطارها تزخ فً أتون دوامات مرٌرة، وصراعات شرسة جدٌدة مبتكرة ؛ مترنحا   ٌدخل أخرى والبلد

بكوابٌس حقٌقٌة هائلة فً رعبها وبشاعتها، منذ األٌام األولى بها، لكن هذه المرة  كالبٌانات النارٌة التً وعدونا

وصراعات داخلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة، قوى عدٌدة  وتجاذبات للتغٌٌر والبلد مسرح مفتوح على مصا رٌعه لتدخالت

وتضع أالف . تخطط وتنفذ مخططاتها و برامج مصالحها وتصفً حساباتها على حساب الوطن وناسه ومستقبلة 

المرعبة التً  عوقات والعصً أمام أي خطوة ٌحاول البلد أن ٌخطوها نحو االستقرار والخروج من الكوابٌسمن الم

 .تلفه

ًُزجذ ٓئبد أُوبالد ُٝسكؼذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُ٘ذاءاد، ٖٓ ٓخزِق اُوٟٞ اُغ٤بع٤خ    ٝٓ٘ز األ٣بّ األ٠ُٝ ثؼذ اُزـ٤٤ش 

ػجذ " ػشٝسح سد اػزجبس ٝرٌش٣ْ اُؼبُْ اُل٤ض٣بئ٢ اُؼشاه٢ اُلز ٝاُٞؽ٤٘خ اُؼشاه٤خ ٖٝٓ أث٘بء اُظبثئخ أُ٘ذائ٤٤ٖ، ػٖ 

كٜٞ شخظ٤خ ٝؽ٤٘خ روذ٤ٓخ ٣ؾؼ٠ ثؾت  ششائؼ ٝاعؼخ ٖٓ اُؼشاه٤٤ٖ ػ٠ِ ٓخزِق ه٤ٓٞبرْٜ "  اُغجبس ػجذ هللا

بسح ػظ" ػجذ اُغجبس ػجذ هللا" ٝٓؼزوذارْٜ ٝارغبٛبرْٜ اُغ٤بع٤خ ٝاُلٌش٣خ ؛ كخالٍ كزشح ػٔشٙ اُوظ٤ش هذّ  اُؼبُْ 

كٌشٙ ، ٝؽ٤جخ سٝؽٚ ٝأهظ٠ عٜٞدٙ ثٌَ رٞاػغ ُجِذٙ ٝشؼجخ، ٝسكغ أعْ ثِذٙ ػب٤ُبً ك٢ ٓخزِق أُؾبكَ اُذ٤ُٝخ، ك٤ٔب 

؛ ؽ٤ش أٝدع اُغغٖ،  961,شجبؽ  8ٗبُٚ ث٘لظ اُٞهذ اٌُض٤ش ٖٓ اُظِْ ٝاإلعؾبف ٝاإلرالٍ ؛ ٝخظٞطبً ثؼذ اٗوالة 

اُجؼش ؿبدس اُؼشام ًغ٤ش اُوِت ٝاُغ٘بػ، ٌُٖ هِجٚ ٝػوِٚ ثو٤ب  ٌَٝٗ ثٚ ثشٌَ ٓزؼٔذ، ٝثؼذ اؽالم عشاؽٚ ٖٓ ثبعز٤َ

ٓزؼِو٤ٖ ثزشاة اُشاكذ٣ٖ، ٤ٜ٣ْ ؽجبً ٝشٞهبً ثؤٜٗبسٙ ، شطآٗٚ ،اٛٞاسٙ، ػٞاطلٚ اُزشاث٤خ، روِجبد ؽوغٚ، ٓشبس٣ؼٚ 

ؼزٚ ٤ًِٝبرٜب، اُؼ٤ِٔخ، ٓظِزٚ أُطش٣خ ثوشة ٝاُذٙ اٌُ٘ضكشا ػجذ هللا اُش٤خ عبّ، شش٣ؼخ اُزؼ٤ٔذ ك٢ اٌُش٣ٔبد، عبٓ

ثؾٞصٚ، ؽالثٚ، أطذهبءٙ، هِؼخ طبُؼ، اُؼٔبسح، اٌُش٣ٔبد، كوشاء ٝؽ٘ٚ، ؽذ٣وخ ث٤زٚ، أٓبُٚ رطِؼبرٚ، ٓشبس٣غ اُطبهخ 

اُزس٣خ، ٛ٘بى ك٢ اُـشثخ ك٢ أٓش٣ٌب اعزوش ك٤ٚ أُطبف ٝاُؼَٔ ٝٛٞ ك٢ هٔخ ػطبئٚ اُؼ٢ِٔ، ًبٕ ٝػ٘ذ ؽؼٞسٙ 

اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ًبٕ ٣ؾؼشٛب ٓ٘ذٝثبً  ػٖ أُئعغبد اُز٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜب، ٝك٢ ٓشبسًبً ك٢ أُئرٔشاد ٝأُؾبكَ اُذ٤ُٝخ  

رِي أُئرٔشاد اُز٢ ُْ ٣شكغ ك٤ٜب ػِْ ثِذٙ اُؼشام ثغبٗجٚ، ًٔب ٣شكغ ػِْ أُ٘ذٝث٤ٖ ا٥خش٣ٖ، ًبٕ األُْ ٣ؼظش هِجٚ 

 .ك٤ٔب ًبٗذ ػ٤٘بٙ رزسف اُذٓٞع ثؾضٕ ٝٛٞ ٣وذّ ٓذاخالرٚ ٝثؾٞصٚ

ًٔب ر٘بُٝزٚ األهالّ أُ٘ظلخ ك٢ " اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا " أث٢ ع٘بٕ "لبد ش٢ء ٖٓ  ٓلشداد ٝسدد ػٖ ط

 هذ٣ظ، رو٢، ٝسع، ؽبٛش، ٗض٣ٚ ،ػل٤ق، شش٣ق، ًش٣ْ اُ٘لظ، " عشدٛب ثؼغ ٖٓ ع٤شرٚ 

ؿ٤ٞس، ػبُْ، ٓؾت  ُِؼِْ ٝاألدة ٝاُشؼش ٝاُؾ٤بح، ٝهٞس، ٝد٣غ، ػبدٍ، شذ٣ذ اُزًبء، أُزلٞم األٍٝ دائٔبً، ٓٞعٞػ٢ 

أُؼبسف، سه٤ن، ٓزٞاػغ، ٓ٘ظق، سط٤ٖ، ٓخِض ُجِذٙ، ده٤ن ك٢ ػِٔٚ ٝٓٞاػ٤ذٙ، ٓغذ ٝٓغزٜذ، ٣غ٤ذ اُؼذ٣ذ ٖٓ 



اُِـبد، ٣ؾت اُؼشام ٝشؼجٚ،سٓض ْٜٓ ٖٓ سٓٞص اُؼشام اُٞؽ٤٘خ ٝاُؼ٤ِٔخ، ٓذاكغ ػٖ اُو٤ْ اإلٗغب٤ٗخ ٣ٝؾِٜٔب ثؾ٘بٕ 

 .ٓغ أٗلبعٚ

ؽ٤ش  ٣,969ذكٖ عضٔبٗٚ ك٢ أسع ٝؽ٘ٚ ك٢ اُؼشام ًبٕ رُي ػبّ ك٢ أُٜغش ٝػ٘ذ اهزشاة ٤٘ٓزٚ ًبٗذ ٝط٤زٚ إٔ  

سئ٤ظ اُطبئلخ آٗزاى ]  ػبد عضٔبٗٚ ك٢ ربثٞد ٖٓ اُخشت اُلبخش أُلشؽ ٖٓ اُٜٞاء، ا٠ُ داس ٝاُذٙ أُشؽّٞ 

 ٓؾِخ اٌُش٣ٔبد ك٤غش١ خجش ٝطٍٞ عضٔبٗٚ ًٔب اُجشم ث٤ٖ أث٘بء/ اُش٤خ ػجذ هللا اُش٤خ عبّ ك٢ ثـذاد " اٌُ٘ضكشا["

ٝاعؾ ، ػبد ٝاُذ١ ٓغشػب ٖٓ ٓؾَ ػِٔٚ أثذٍ ٓالثغٚ / عِذرٚ ٝٓؾج٤ٚ ؛ك٢ رُي اُٞهذ ً٘ب ٗغٌٖ هؼبء اُؼض٣ض٣خ 

ٝؿبدس اُج٤ذ ػ٠ِ ٝعٚ اُغشػخ ا٠ُ ثـذاد ُؾؼٞس رش٤غ ع٘بصح اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا، ُْ أػشف ٤ًق ٝطَ 

ٝٓؾجٞٙ  ك٢ ًٓٞت ٤ٜٓت رسكذ ك٤ٚ اٜٗبس ٖٓ اُخجش ا٠ُ ٝاُذ١ ٖٝٓ اثشم ُٚ خجش ٝطٍٞ عضٔبٗٚ ؛ ٤ُش٤ؼٚ أِٛٚ 

اُخبطخ ثبُظبثئخ أُ٘ذائ٤٤ٖ ثؼذ إٔ { أثٞ ؿش٣ت  }اُذٓٞع ، ٤ُغزوش عغذٙ اُطبٛش ك٢ أسع اُشاكذ٣ٖ ك٢ ٓوجشح  

 .اسرلؼذ سٝؽٚ اُطبٛشح ا٠ُ ػ٤٤ِٖ ؽ٤ش اُظبُؾ٤ٖ اٌُب٤ِٖٓ 

ثجـذاد رو٤ْ " ا٤ُٜئخ اإلداس٣خ ُ٘بد١ اُزؼبسف" ئ٤٤ٖع٘ٞاد ػذ٣ذح ٓززب٤ُخ ًبٗذ ك٤ٜب أؽذٟ ٓئعغبد ؽبئلخ اُظبثئخ أُ٘ذا

ٝرُٔ٘ؼ " ٗبد١ اُزؼبسف اُخبص ثبُظبثئخ أُ٘ذائ٤٤ٖ " اؽزلب٤ُخ ع٣ٞ٘خ ٓز٤ٔضح ُِؼبُْ اُغ٤َِ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا ك٢ ث٘ب٣خ 

ٞم األٍٝ ك٢ ك٤ٜب عٞائض روذ٣ش٣خ ُِٔزلٞه٤ٖ األٝائَ ٖٓ أُ٘ذائ٤٤ٖ، ٝرٔ٘ؼ اُغبئضح اُغ٣ٞ٘خ اُخبطخ ثبعٔٚ ُِٔزل

 !اُجبئذحًبٕ رُي ك٢ صٖٓ اُ٘ظبّ اُغبثن ُؾ٤ٖ االعز٤الء ػ٠ِ اُ٘بد١ ٖٓ هجَ اُغِطخ . اُذساعخ اإلػذاد٣خ

ً٘ذ أػزجش رِي االؽزلب٤ُخ اُغ٣ٞ٘خ ك٢ ظَ ؽٌٞٓخ اُجؼش اُج٤ُٞغ٤خ رؾذ١ ًج٤ش ُِغِطخ ك٢ ػوش داسٛب كجٔغشد إٔ 

ؤع٤ظ اُظشٝػ اُؼ٤ِٔخ ك٢ اُجِذ ٢ٛ شز٤ٔخ ػ٤ِ٘خ ٓٞعؼخ رزًش أػٔبُٚ ٝخذٓبرٚ اُغ٤ِِخ ٝدٝسٙ اُش٣بد١ ك٢ ر

اُز٢  ٢ٛ,961 اُز٢ روٞد اُغِطخ ٢ٛٝ آزذاد ُؾٌٞٓخ اٗوالة شجبؽ األعٞد ػبّ 968,ُٔؼطٜذ٣ٚ ؛ كؾٌٞٓخ ثؼش 

 .أرُزٚ ٝؽبسثزٚ ٝعغ٘زٚ ٝششدرٚ ٖٓ ٝؽ٘ٚ ػ٘ذ اعزالٜٓب اُغِطخ

د ٝر٘شذ اُوظبئذ ٝرغززًش اٗغبصارٚ ٝش٢ء ٖٓ ع٤شرٚ ك٢ رِي االؽزلب٤ُبد ا٤ُٜٔجخ ًبٗذ رِو٠ اُجؾٞس ٝاُذساعب

 .اُؾبكِخ ثبُ٘وبء ٝاُؼطبء



 
 ٗبد١ اُزؼبسف اؽزلب٤ُخ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا 997,ثـذاد " ٣ؾ٠٤ األ٤ٓش١ " اُظٞسح 

 
ثزوذ٣ْ ثؾش ػٖ اؽذ  997,ذ اُغجبس ػجذ هللا ػبّ ٝهذ ًبٕ ٢ُ اُششف إٔ شبسًذ ك٢ االؽزلب٤ُخ اُغ٣ٞ٘خ ُِؼبُْ اُلز ػج 

ٝٓب ُٚ ٖٓ دٝس ٓششف ك٢ أُغبٛٔخ "صبثذ ثٖ هشح "ػِٔبء اُظبثئخ ك٢ اُلزشح اُؼجبع٤خ ػٖ اُؼبُْ اُش٣بػ٢ أُ٘ذائ٢  

 .اٌُج٤شح ثج٘بء اُؾؼبسح اُؼشث٤خ

 

اء اُؼشام ٗٞس١ أُب٢ٌُ ك٢ خؼْ ًَ اُظشػبد اُز٢ رِق اُجِذ، طذسد ٓجبدسح ًش٣ٔخ ٖٓ  هجَ دُٝخ سئ٤ظ ٝصس

ًٔب ر٘بهِزٜب ًٝبالد اإلٗجبء ٝاُؼذ٣ذ ٖٓ " 969,د -,,9,ػجذ اُغجبس ػجذ هللا " ثزٌش٣ْ اُؼبُْ اُؼشاه٢  أُشؽّٞ 

بإطالق أسمه على أحد شوارع عاصمتنا الحبٌبة بغداد و تسمٌة "  وذلك 92/00/9002أُ٘بكز اإلػال٤ٓخ ثزبس٣خ 
 وإعادة أمالكه إلى أصحابها  إحدى قاعات جامعة بغداد باسمه،

والعراقً ،  اكراما لدوره العلمً الكبٌر على المستوٌٌن العالمً  " الشرعٌٌن، والذي جاء كما ورد فً التصرٌح 
وقد كتبت عن هذا التكرٌم مقالة نشرتها فً حٌنها فً العدٌد من المواقع الصحفٌة "وتثمٌن لدور العلم والعلماء 

 "من قبل رئٌس وزراء العراق, عبد الجبار عبد هللا. م العراقً المندائً الفذ دتكرٌم العال" والموسومة
لرد اعتبار هذا   رغم مجًء هذا التكرٌم الكبٌر متأخرا   لكنه بداٌة موفقة حسنة وطٌبة } } أستل منها هذا المقطع   

لصابئة المندائٌٌن ولكل القوى الطود الشامخ، العالم العراقً البار لوطنه وشعبة، أن هذا التكرٌم نصر كبٌر ل



الوطنٌة العراقٌة الشرٌفة الخٌرة، أنه نصر جدٌد ومكسب لكل قوى الخٌر ولكل النجباء المدافعٌن بصدق عن شعب 

" أبو سنان " العراق، أنه ثمرة نضال لكل صوت دافع وساهم فً الدفاع عن حقوق واستحقاقات عالم العراق الكبٌر 

دائٌٌن أو القوى الوطنٌة العراقٌة والعالمٌة الشرٌفة، أن هذا التكرٌم شوكة بعٌون أعداء سواء كان من الصابئة المن

قوٌة جدٌدة لكل من تطاول على قامته الشامخة، وعلى أبناء العراق   اإلنسانٌة والتقدم وأعداء العراق، وصفعة

 .{{النجباء 

مئوٌة الطود الشامخ عبد الجبار عبد هللا، والتً لكن فً المئوٌة األولى وبعد التغٌٌر، لم تحتضن أرض الرافدٌن، 

نذر لها كل عمره وأحب شعبها بكل جوارحه، وقدم لها خالصة بحوثه وتطلعاته، أنه سؤال كبٌر ٌطرح نفسه من 

 جدٌد لماذا ؟

 وهل هو تقصٌر؟ 

 .وفً حالة كونه تقصٌر نطرح السؤال مرة أخرى  

 من المسؤول عن هذا التقصٌر؟

السوٌدٌة ،كانت مبادرة جرٌئة وشجاعة من الجمعٌة الثقافٌة المندائٌة فً لوند بتنظٌم / احتفالٌة لوند أعود إلى أجواء

هذه االحتفالٌة وبهذا الحجم، وبالشكل الباهر الذي ظهرت فٌه االحتفالٌة المئوٌة من دقة التنظٌم وتوقٌتاته، وبرنامج 

فقة فً اختٌار المشاركٌن فً مداخالتهم، فقد تنوعت تشكٌلة االحتفالٌة الضخم فً فقراته المتنوعة، وكذلك كانت مو

المشاركٌن بتشكٌلة رائعة من األكادٌمٌٌن والباحثٌن والفنانٌن واألدباء والشعراء وشخصٌات مرموقة ذات نشاط 

ٌر ملحوظ فً منظمات المجتمع المدنً ، وكذلك اختٌار قاعة االحتفال الكبٌرة وملحقاتها، وانً أسجل تقدٌري الكب

لهذا الجهد الرائع الذي بذل من الجمعٌة الثقافٌة المندائٌة فً لوند؛ وفً الحقٌقة كنت أتوقع لهذه االحتفالٌة النجاح 

الباهر منذ الساعات األولى التً رافقت اإلعالن عنه فً مختلف وسائل اإلعالم لما تتمتع به كوادر الجمعٌة من 

 ة متراكمة لتجربة فعلٌة لسنوات طوٌلة فً تنظٌم المهرجاناتطاقات أبداعٌة كبٌرة متنوعة وكذلك لها خبر

والنشاطات الثقافٌة واالجتماعٌة وكذلك تتمتع بعالقات شفافة واسعة مع مختلف األوساط الثقافٌة ، كل هذه مؤهالت 

 .عوامل مشجعة أهلتها لتبنً أقامة هكذا نشاط كبٌر متمٌز

 

 ,,٤ٗ92غبٕ 12-99ًبد اُز٢ عشد خالٍ ٢ٓٞ٣ االؽزلب٤ُخ عٞف أؽبٍٝ أدٗبٙ ٗوَ طٞسح ٓخزظشح ػٖ أُشبس

 . ٝاُز٢ ًبٗذ رجذأ ٖٓ اُغبػخ اُخبٓغخ ٓغبء ؽز٠ اُغبػخ اُؾبد٣خ ػشش ٤ُالً 

ًبٕ ُِؾٌٞٓخ اُؼشاه٤خ ٓشبسًخ كؼبُخ ثضالصخ كوشاد ك٢ ثشٗبٓظ االؽزلب٤ُخ ٝاُز٢ رؾذصٞا ك٤ٜب ػٖ عٞاٗت ػذ٣ذح ُِشاؽَ 

، ًٝزُي عبء ك٢ ؽذ٣ضْٜ أْٜٗ عٞف ٣شكؼٕٞ ٓزًشاد سع٤ٔخ ُِؾٌٞٓخ اُؼشاه٤خ ُزخ٤ِذ اُؼجوش١ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا 

اُؼبُْ اُغ٤َِ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا ٌُٞٗٚ اؽذ اُشٓٞص اُٞؽ٤٘خ ٝاُؼ٤ِٔخ اُؼشاه٤خ  اُز٢ عبٛٔذ ثشٌَ عذ١ ك٢ ث٘بء 

 .    ُْٜاُظشٝػ اُؼ٤ِٔخ اُؼشاه٤خ،ٝأدٗبٙ أعٔبء أُشبس٤ًٖ ك٢ االؽزلب٤ُخ ٝٓوزطق ٖٓ أهٞا



أٜٗب }} "  األعزبر كٞص١ األرشٝش٢ ٤ًَٝ ٝصاسح اُضوبكخ اُؼشاه٤خ ، أعزَ ٓوطغ ٖٓ ًِٔزٚ اُو٤ٔخ ك٢ االؽزلب٤ُخ .  ,

أُئ٣ٞخ اُخؼشاء ٤ُٔالد ٛزا اُؼبُْ اٌُج٤ش اُز١ ٗشٌٞ ع٤ٔؼبً أٗ٘ب ًؼشاه٤٤ٖ ٓبصُ٘ب ٓذ٤٘٣ٖ ُٚ ثبٌُض٤ش؛اٌُض٤ش اٌُض٤ش ألٕ 

زٚ ك٢ اُؼوٞد األ٠ُٝ ٖٓ رؤع٤ظ اُذُٝخ اُؼشاه٤خ ًبٕ ُٜب اُلؼَ اٌُج٤ش ٓغ ػٔبُوخ ػطبءٙ اُؼ٢ِٔ ٝسطبٗزٚ ٝعذ٣

  {{.آخش٣ٖ ك٢ اُزؤع٤ظ ُٞاهغ أًبد٢ٔ٣ ٤ٛؤ األسػ٤خ ُز٤ٔ٘خ اُؼشام ،ٛزٙ اُز٤ٔ٘خ اُز٢ ثٌَ أعق ٓبصُ٘ب ٗلزوذٛب

٣ذ ٖٓ ٓؾطبد ؽ٤بح اُؼبُْ اُذًزٞس ؽغ٤ٖ اُؼبٓش١ اُغل٤ش اُؼشاه٢ ك٢ عزًُْٜٞٞ ، ٝاُز١ ر٘بٍٝ ك٢ ًِٔزٚ اُؼذ. 9

اُغ٤َِ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا ٝأشبس ا٤ُٜب ثبإلػغبة ٝاُض٘بء، ًٝزُي أشبد ثذٝسٙ اُش٣بد١ ك٢ ث٘بء طشٝػ أُئعغبد 

اُؼ٤ِٔخ اُؼشاه٤خ، ٝأًذ ػ٠ِ أ٤ٔٛخ رٌش٣ْ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ٖٓ اُؾٌٞٓخ أُشًض٣خ  ٌُٞٗٚ سٓض ْٜٓ ٖٓ اُشٓٞص 

 .   اُؼشاه٤خ

ٗغززًش ا٤ُّٞ سٓضاً ٖٓ أْٛ }}  زٍٞ أُٞع١ٞ ، أُِؾن اُضوبك٢ ك٢ اُغ٣ٞذ، أعزَ كوشاد ٖٓ خطبثٜب  اُذًزٞسح ث. 1

}}  ٝك٢ ٓوطغ أخشٖٓ ًِٔزٜب  روٍٞ ػٖ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا {{  اُشٓٞص اُؼشاه٤خ ػبٓخ ٝأُ٘ذائ٤٤ٖ خبطخ 

 . {{سعَ ٝػغ اُؼشام ٝعٔؼزٚ ك٢ هٔخ اُٜشّ

عٞف أٗوَ ٛزٙ اُزٞط٤خ ثؤٕ ٣غؼِٞا ُٚ }}  عٞف رشكغ رٞط٤خ ثؤٕ ٣غؼِٞا ُٚ رٔضبٍ كزوٍٞٝأًذد ك٢ ًِٔزٜب أٜٗب 

   {{رٔضبالً أٓبّ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ سٓضاً ٌَُ أًبد٢ٔ٣ ٝػبُْ ػشاه٢ ٝٓضوق

ٛزا االؽزلبٍ أكشؽ٘ب }  }ثزٍٞ أُٞع١ٞ. ٝك٢ ؽذ٣ش ٓغغَ ُٜب أص٘بء ؽؼٞسٛب االؽزلب٤ُخ  ثش ػ٠ِ ا٤ُٞرٞة روٍٞ د 

ٝادخَ اُغشٝس ُوِٞث٘ب ع٤ٔؼبً ألٗٚ أػبد اُضوخ ثبٌُٔبٗخ االػزجبس٣خ ُألعزبر ٝاألًبد٢ٔ٣ ٝأُضوق اُؼشاه٢ ثبػزجبس ػجذ 

اُغجبس ػجذ هللا ٣ٔضَ سٓضاً ػشاه٤بً ال سٓضاً ٓ٘ذائ٤بً كوؾ ، ٝسٓضاً ٜٓٔبُ ٖٓ سٓٞص اُؼشام؛ ً٘ذ أر٠٘ٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓضَ ٛزا 

ك٢ ثـذاد ٝإ رشػبٙ اُؾٌٞٓخ أُشًض٣خ ٓزٔضِزبً ثٞصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ اُؼشاه٤خ، سؿْ أٗ٘ب ٛ٘ب  االؽزلبٍ

ٗٔضَ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ اُؼشاه٤خ ،ٌُٖ االؽزلبٍ اُشؼج٢ ٝؽذٙ ال ٣ٌل٢ إٔ ُْ ٣ٌٖ ٓغ٘ٞداً ثبؽزلبالد 

 سع٤ٔخ رٞصن ُٜزٙ اُزًشٟ 

ذ ػبُْ ًج٤ش اعزطبع إٔ ٣شغ ثؼ٤بء ٗٞسٙ ك٢ ٓخزِق اسعبء أُؼٔٞسح، ٝإ ٣ٌٕٞ سٓضاً ؽ٤ٖ اُؼظ٤ٔخ رًشٟ ُٓٞ

   {{٣زًش؛ ٣زًش ٓؼٚ اُؼشام

ٝعٞف أعغَ أدٗبٙ أعٔبء اُغ٤ذاد ٝاُغبدح اُز٣ٖ هذٓٞا ٓشبسًبرْٜ اُو٤ٔخ اُلٌش٣خ ٝاُل٤٘خ ٝاُؼ٤ِٔخ ٝاُزشك٤ٜ٤خ،ػ٠ِ 

 .ٓذٟ ٢ٓٞ٣ االؽزلب٤ُخ

٤ٗ/92غبٕ/99ؽزلب٤ُخ ا٤ُّٞ األٍٝ ٖٓ اال,,: 

 األعزبر كٞص١ األرشٝش٢، ٤ًَٝ ٝصاسح اُضوبكخ اُؼشاه٤خ. 

ًِٔخ دائشح اُضوبكخ اُغ٣ٞذ٣خ ك٢ ٓذ٣٘خ ُٞٗذ. 

ًِٔخ األعزبر ػجذ اُٞاؽذ  أُٞع١ٞ سئ٤ظ ارؾبد اُغٔؼ٤بد اُؼشاه٤خ ك٢ اُغ٣ٞذ. 



ًًِٜٞٞٔخ اُذًزٞس ؽغ٤ٖ اُؼبٓش١ عل٤ش عٜٔٞس٣خ اُؼشام ك٢ عز ُْ 

 ًِٔخ اُذًزٞسح ثزٍٞ أُٞع١ٞ أُِؾن اُضوبك٢ ك٢ اُغ٣ٞذ 

 ٕرؤ٤ُق ٝاخشاط ٝرٔض٤َ اُل٘بٕ اُوذ٣ش " ٓغشؽ٤خ اُؼبسف"ػشع ٓغشؽ٢ ؛ هذٓذ ٓغشؽ٤خ ًٝبٗذ ثؼ٘ٞا ٖٓ

: ) ٝهذ ٝصػذ ٓغ ثشٗبٓظ االؽزلب٤ُخ ،ثطبهخ رؼش٣ل٤خ ػٖ أُغشؽ٤خ ٝاُز٢ عبء ه٤ٜب .اُظذ٣ن عالّ اُظٌش 

ه٘بػز٘ب ال رج٠٘ .٢ ع٤شح رار٤خ ُؼبُْ ًج٤ش هذّ ُجِذٙ اُؼشام ٝاإلٗغب٤ٗخ اٌُض٤ش ٓٔب ٣وذٜٓب ٣ٝطٞسٛبأُغشؽ٤خ ٛ

ثذكبػ٘ب ػ٘ٚ ًٝشق ٓؼبٗبرٚ ٗذاكغ ػٖ ًَ أُضول٤ٖ ٝاُل٘ب٤ٖٗ ٝاُؼِٔبء اُز٣ٖ . اُجِذإ ثـ٤ش ٓجذػ٤ٜب ٝػِٔبئٜب

كبؽالم ؽش٣برْٜ . اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا  ؽبسدرْٜ اُؾٌٞٓبد اُذًزبرٞس٣خ ، ٝأِٓ٘ب إٔ ال ٣ٔشٝا  ثٔب ٓش ثٚ

ًٝبٗذ أُغشؽ٤خ ػَٔ ك٢٘ ع٤َٔ ٓزٌبَٓ أداٙ اُل٘بٕ أُغشؽ٢ . (  ُإلثذاع  ث٘بء ُِٞؽٖ ٝعؼبدح ُِشؼت

 .ٝٗبٍ ػ٤ِٚ اعزؾغبٕ اُؾؼٞس ثؼبطلخ ٖٓ اُزظل٤ن" عالّ اُظٌش"أُزؤُن 

 ٝػجذ اُغجبس ػجذ هللا أُشزشًبد ٝأُ٘غضاد   ث٤ٖ صبثذ ثٖ هشح"ٓذاخِخ اُذًزٞس ه٤ظ اُغؼذ١، أُٞعٞٓخ. 

 اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ك٢ اُؼشام ث٤ٖ اٗغبصاد ػجذ اُغجبس ػجذ هللا " ٓذاخِخ اُذًزٞس اثشا٤ْٛ اعٔبػ٤َ أُٞعٞٓخ

 "ٝاُٞاهغ اُشاٖٛ 

ٌُش٣ْ هبعْ ٓذاخِخ اسرغب٤ُخ ه٤ٔخ ُِذًزٞس اُجبؽش ػو٤َ اُ٘بطش١، ًٝبٗذ ؽٍٞ اُؼالهخ ٝأٝعٚ اُزشبثٚ ث٤ٖ ػجذ ا

 .ٝػجذ اُغجبس ػجذ هللا

ػضف ٓ٘لشد ػ٠ِ اُؼٞد ُِل٘بٕ اُؼبصف أُزؤُن أؽٔذ أُخزبس، هذّ ثبهخ ٖٓ أُؼضٝكبد أُٞع٤و٤خ، ٜٝٓ٘ب .2,

   !ٓؼضٝكخ ػٖ ؽٞس اُظج٢

بعذ انخهاء العاصف احمذ المخخاس من عضف مقطىعاحه الجمُلت والخٍ انشذ إلُها الجمهىس واسخمخع بها 

لخصفُق كانج فخشة اسخشاحت دعٍ فُها الحضىس إلً قاعت مجاوسة لقاعت االحخفال ورلك من أجل وقابلها با

 ** حناول الشاٌ والقهىة مع وجباث سشَعت من الطعام 

وكانج فشصت أخشي للخعاسف ولخبادل األحادَث الىدَت والخقاط الصىس الخزكاسَت بُن **  السنذوحشاث

 .  الحضىس



 
ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ ػبٖٓ اُلبسط ،ٓبٗغ اُغؼٞد١، ػظبّ اُؼضٔب٢ٗ، ٣ؾ٠٤ األ٤ٓش١، اُٜبّ ص٢ً/  ٓئ٣ٞخ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا/ ُٞٗذ   

      

 

ثؼذ االعزشاؽخ ثذأد االؽزلب٤ُخ ٖٓ عذ٣ذ ٓغ هظبئذ اُشبػش اُشؼج٢ أُ٘ذائ٢  أُجذع  ه٤ظ اُغ٢ِ٤ٜ . ,,

هذ أٗشذٛب  خظ٤ظبً ُِؼبُْ أُؾزل٠ ثزًشٟ ٓئ٣ٞخ ** ش٤خ اُؼِْ ** ػٜٔ٘ب هظ٤ذح ٝٓغٔٞػخ ٖٓ هظبئذٙ ٖٝٓ 

 .ٝالدرٚ

ًُزجذ ٓغبٛٔخ ك٢ اُزًشٟ .9, ٓشبسًخ اُشبػش اُـ٘بئ٢ ٝاإلػال٢ٓ أُزؤُن كبُؼ ؽغٕٞ اُذساع٢ ثوظ٤ذح عذ٣ذح 

 .أُئ٣ٞخ ُِؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا

 

كشهخ " ٚ ثبهبد ع٤ِٔخ ٖٓ األؿب٢ٗ اُزشاص٤خ اُؼشاه٤خ  هذٓزٜب ثؼذٛب عبء دٝس اُؾلَ اُزشك٢ٜ٤ ٝاُز١ هذٓذ ك٤

 .اٗغغْ اُؾؼٞس ٓؼٜب ٝسهض ؽشثبً ػ٠ِ أٗـبٜٓب اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؾؼٞس" أُؾبسح 

 ,,٤ٗ/92غبٕ/12ا٤ُّٞ اُضب٢ٗ ٖٓ االؽزلب٤ُخ 

خ رغ٠ٔ أٓغ٤خ أثش٣َ ٓغ اؽزلبالد شؼج٤خ روبّ ك٢ ًبكخ أُذٕ اُغ٣ٞذ٣/ رضآٖ ٛزا ا٤ُّٞ أخش ٣ّٞ ٖٓ شٜش ٤ٗغبٕ

 . ٝٛٞ ٖٓ األػ٤بد اُشؼج٤خ اُغ٣ٞذ٣خ أُٜٔخ "  ”Valborgsmässoaftonاُوذ٣غخ كبُجٞسعب 



 أهبٓخ ًبٗذ ٓظبٛش اُزغٔؼبد اُغ٣ٞذ٣خ ٝاػؾخ كبُؼذ٣ذ ٖٓ اُغ٤بساد ر٘وَ اُؼٞائَ ٝاُشجبة ا٠ُ ٓ٘بؽن رغٔؼبد   

ار ٣زْ خالٍ  ”  majbål”ٓب٣ٞ ٝثبُغ٣ٞذ٣خ االؽزلبٍ ك٢ ٛزٙ أُ٘بعجخ، ؽ٤ش رٞهذ شؼِخ ٗبس ًج٤شح رغ٠ٔ شؼِخ 

االؽزلبٍ اُزشؽ٤ت ثبُشث٤غ ، ٝك٢ ًَ رغٔغ ٣وبّ ٣وّٞ شخض ثبُوبء خطبة اُشث٤غ، ٝرظؾت االؽزلبالد اُؼذ٣ذ ٖٓ 

رٌٕٞ  رِي اُغٞهبد أُٞع٤و٤خ ٖٓ اُشعبٍ، ٣ٝؼذ ٛزا اُؼ٤ذ ًزُي ٓب أؿب٢ٗ اُشث٤غ ٓظؾٞثخ ثغٞهبد ٓٞع٤و٤خ ؿبُجبً  

 ٞهبد اُشعب٤ُخ أُٞع٤و٤خ ك٢ ٌِٓٔخ اُغ٣ٞذأًجش ػ٤ذ ُِغ

 

 
 اُظٞسح رج٤ٖ اؽزلبٍ شؼج٢ ك٢ اُغ٣ٞذ ثٔ٘بعجخ أٓغ٤خ اُوذ٣غخ كبُجٞسعب

 
ٖٓ ** اثشا٤ْٛ ٤ٓضس ٝػٔشإ ٓٞع٠ ٝصٝعز٢ . د **ٝطِذ ٓجٌشاً ٌُٔبٕ االؽزلب٤ُخ ٓغ ٓغٔٞػخ ٖٓ األطذهبء 

ده٤وخ ثبُغ٤بسح، ً٘ب ٗشبٛذ رغٔؼبد اُغ٣ٞذ٤٣ٖ ك٢ ػ٤ذ اُوذ٣غخ كبُجٞسعب  92ٖ ٓذ٣٘خ ُٞٗذ ؽٞا٢ُ ٓبُٔٞ ٝاُز٢ رجؼذ ػ

 ًبٕ سث٤غ اُغ٣ٞذ ثشٔغٚ أُششهخ ٛزا ا٤ُّٞ  ٣ـذم أٓطبسٙ ثِطق، ًبٗذ دسعبد 

٣خ، اُؾشاسح ر٤َٔ ُالػزذاٍ، ك٤ٔب اُ٘بط رِجظ ٓالثظ اُشث٤غ ٝهغْ أخش ٓالثظ ٓطش٣خ ٝشز٣ٞخ،ٓغ ٓظالرْٜ أُطش

 .كٜزا سث٤غ اُغ٣ٞذ، ٝروِجبد ٓ٘بخٚ ا٤ٓٞ٤ُخ أُغزٔشح 

ًبٕ اُؾؼٞس ًج٤شاً أ٣ؼب ٛزا ا٤ُّٞ،اُز١ اؽزشذ أٓبّ أُذخَ ٓذخَ ٝك٢ أسٝهخ اُج٘ب٣خ، ٝداخَ هبػخ االؽزلبٍ، ػ٠ِ 

ٓغخ أؽذٟ أُ٘ؼذ ٝػؼذ أثبس٣ن ٖٓ اُوٜٞح ٝاُشب١، ًبٕ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؾؼٞس ٣ؾزغ٠ ٜٓ٘ب، ك٢ أُٞػذ أُؾذد اُخب

 :ٓغبء ً ثذأ االؽزلبٍ رٞصػذ كوشاد اؽزلب٤ُخ ٛزا ا٤ُّٞ ًٔب ٓج٤ٖ أدٗبٙ

ًِٔخ سئبعخ اُطبئلخ اُظبثئخ أُ٘ذائ٤٤ٖ أُوبٛب ٤ٗبثخ األعزبر رٞٓب صٛشٕٝ ،سئ٤ظ ٓغِظ اُشئٕٝ اُطبئلخ . ,

 .اُؼبّ، اُوبدّ ٖٓ ثـذاد ُِٔشبسًخ ك٢ االؽزلب٤ُخ



 .ِظ اُظبثئ٢ أُ٘ذائ٢ ك٢ اُغ٣ٞذ أُو٠ ًِٔخ أُغِظكؼ٤ِخ اٌُ٘ضثشا عِٞإ شبًش، سئ٤ظ أُغ. 9

 ط٤ٜت اُ٘بش٢ء.ًِٔخ ارؾبد اُغٔؼ٤بد أُ٘ذائ٤خ ك٢ أُٜغش أُوبٛب د. 1

 ٠ِ٤ُ اُش٢ٓٝ. ًِٔخ عٔؼ٤خ أُشأح أُ٘ذائ٤خ أُوزٜب د. 4

 .ٓشبسًخ ثٌِٔخ ك٤ٜب ًض٤ش ٖٓ اُزًش٣بد أُوبٛب اُذًزٞس ٓؾٔذ صا٣ش .5

 ع٘بٕ ػجذ اُغجبس   .ُغجبس ػجذ هللا ، أُوبٛب ُٝذٙ اُجٌش دًِٔخ ُؼبئِخ اُؼبُْ ػجذ ا.6

 .اُذًزٞس طالػ صٛشٕٝ ٝٛبّ شبسى ثوظ٤ذح ػٔٞد٣خ ع٤ِٔخ ػٖ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا.8

اعزشاؽخ ُٔذح .  ػشع كِْ أػبط٤ش اُـشثخ ٝاُؾ٤ٖ٘ ا٠ُ اُٞؽٖ، ٝاُلِْ ٖٓ اٗزبط ٗبد١ اُزؼبسف ك٢ ثـذاد.9

 .ذ٣ٝشبد ٓغ اُوٜٞح ٝاُشب١، ٢ٛٝ ٓزؼخ أخشٟ ُِزؼبسف ٝاُِوبءاد ٝاألؽبد٣ش اُغبٗج٤خده٤وخ ، ُز٘بٍٝ اُغ٘ 12

ػجذ اُغجبس ػجذ هللا ٝاسس " ًٝبٗذ ٓذاخِزٚ ثؼ٘ٞإ. ٓذاخِخ ه٤ٔخ اسرغب٤ُخ ُِذًزٞس اُجبؽش سش٤ذ اُخ٤ٕٞ. 2,

 " اُؼِْ

٤ٜب ثشٌَ عش٣غ ٓب اؽزٞاٙ ٝاُز١ اعزؼشع ك" ػ٤ٖ اإلػظبس" ٓذاخِخ ُِذًزٞس اثشا٤ْٛ ٤ٓضس  أُٞعٞٓخ .,,

ًزبثٚ اُو٤ْ اُغذ٣ذ ٝاُز١ أطذسٙ ٓزضآ٘بً ٓغ اُزًشٟ أُئ٣ٞخ ُِؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا، ٝاٌُزبة ٣جؾش ك٢ 

 . ؽ٤بح ٝاػٔبٍ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا

خ ٓذاخِخ اسرغب٤ُخ هذٜٓب أُٜ٘ذط ػ٢ِ ثذا١، ٝهذ اعزؼشع ك٤ٜب ش٢ء ػٖ ٓجبدسرٚ اُغش٣ئخ ثٔلبرؾ. 9,

 .اُغٜبد اُشع٤ٔخ اُؼشاه٤خ ٓ٘ز ٝهذ ٓجٌش ػٖ أ٤ٔٛخ االؽزلبٍ ثٔئ٣ٞخ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا ك٢ اُؼشام

 " ثؾٞس ػجذ اُغجبس ػجذ هللا"ٓذاخِخ ثذ٣ؼخ ُِشبة أُ٘ذائ٢ اُٞاػذ سآض عالّ دخ٤َ ٝأُٞعٞٓخ .1,

 .ٔذ ثٜب ٝٓ٘ؼزٜب ٖٓ أُشبسًخهظ٤ذح ُِشبػشح عٞعٖ ع٤ق، هشأد ثب٤ُ٘بثخ ػٜ٘ب، ثغت ٝػٌخ طؾخ أُ. 4,

 .أخش أُشبسًبد ًبٗذ هظبئذ ٖٓ اُشؼش اُشؼج٢ أُوٜب اُشبػش أُجذع ًبَٓ اُشًبث٢.5,

ٝأخ٤شاً عبء دٝس اُغٔؼ٤خ اُضوبك٤خ أُ٘ذائ٤خ ك٢ ُٞٗذ ثشخض سئ٤غٜب األعزبر اُظذ٣ن كالػ اُظٌش . 6,

 .   ٝاُذاػ٤ٖٔ ُالؽزلب٤ُخ ثزوذ٣ٜٔب شٜبداد شٌش ٝروذ٣ش ػشكبٗب ثبُغ٤َٔ ُغٜٞد أُشبس٤ًٖ

ٓغي اُخزبّ ُٜزٙ االؽزلب٤ُخ اٌُج٤شح ، ًبٗذ عٜشح ك٤٘خ سائؼخ ٓغ األؿب٢ٗ اُغ٤ِٔخ ٝاُز٢ أدرٜب أُطشثزبٕ أُجذػزبٕ ، 

 .اُذًزٞسربٕ  ششٝم ٝشو٤وزٜب علبٗخ عبعْ اُؾِٞائ٢

ٜ٘ب اُو٘ٞاد اُلؼبئ٤خ اُؼشث٤خ ًبٗذ ٛ٘بُي اُؼذ٣ذ ٖٓ ٝعبئَ اإلػالّ اُز٢ ؿطذ عٞاٗت ػذ٣ذح ٖٓ االؽزلب٤ُخ ٝٓ

 . ٝاُغٞٓش٣خ ،ٝاُجـذاد٣خ، ٝرِلض٣ٕٞ ُٞٗذ أُؾ٢ِ



ًٝبٗذ عٜٞد كشد٣خ ًج٤شح هذ ثزُذ ٖٓ هجَ اُل٘بٕ ٝأُخشط اُغ٤٘ٔبئ٢ اإلػال٢ٓ ثٜغذ طجش١، ٝهذ أعؼذد عذاً 

٤ٞر٤ت، ًٝزُي ه٤بٓخ ػ٘ذٓب اؽِؼذ ػ٠ِ ٓب ٗشش ثغٜٞدٙ اٌُج٤شح ك٢ رٞص٤ن أٌُِبد ٝأُذاخالد ٝثضٜب ػ٠ِ ٓٞهغ اُ

ثبإلػبكخ ا٠ُ رٞص٤ن االؽزلب٤ُخ ًبٗذ ُٚ ُوبءاد ٓغغِخ سائؼخ ك٢ رغغ٤ِٜب ٓغ اُؼذ٣ذ  ٖٓ أُشبس٤ًٖ ك٢ االؽزلب٤ُخ؛ 

ًبٗذ هذ عغِذ ٓؼظٜٔب ك٢ داس عٌٖ اُظذ٣ن كالػ اُظٌش ٓغ ًشّ اُؼ٤بكخ اُؼشاه٤خ، ثش هغْ ٖٓ اُِوبءاد ػ٠ِ 

 . شجٌخ ا٤ُٞر٤ت

ت األعزبر ثٜغذ طجش١ ثذٕ ٢ٌُ٘ٝ ُْ أًٖ اػشكٚ، ُْٝ اػشف ٓغ أ١ عٜخ أٝ ه٘بح ٣ؼَٔ، كوذ ًبٕ ثبُٔ٘بعجخ ً٘ذ أساه

ٜٓ٘ٔي ك٢ اُزغغ٤َ، ٣زبثغ ثشٌَ ده٤ن ًَ ٓب ٣ذٝس ك٢ اُوبػخ ٝك٢ أخش االؽزلب٤ُخ أػِٖ ػٖ اعٔٚ ػٖٔ أعٔبء اُز٣ٖ 

العْ ًبٕ هش٣جبً  ُزاًشر٢ كوذ ً٘ذ  أػشف ٓ٘ؾٞا اُشٜبدح اُزوذ٣ش٣خ، ٝأٗٚ ٣ؼَٔ ثشٌَ ٓغزوَ، ؿ٤ش ٓشرجؾ ثؤ١ ه٘بح، ا

ػبٓبً كوذ ًبٕ شو٤وٚ اُذًزٞس اُج٤طش١ ٗج٤ٚ طجش١ ثذٕ طذ٣و٢  12ػٖ ػبئِزٚ ش٤ئبً  ؿ٤ش ه٤َِ ٓ٘ز كزشح رض٣ذ ػ٠ِ  اُـ 

اُششًخ اُؼبٓخ ُإلٗزبط اُؾ٤ٞا٢ٗ ك٢ ٓضسػخ ] ٝص٢ِ٤ٓ كوذ ػِٔ٘ب ُغ٘ٞاد ػذ٣ذح ك٢ أؽذ ٓشبس٣غ  ٝصاسح اُضساػخ 

ػ٘ذٛب رٛجذ ُِغالّ ػ٤ِٚ ٝاالعزلغبس ٓ٘ٚ َٛ أٗٚ شو٤ن اُذًزٞس ٗج٤ٚ ٝػ٘ذٛب ًبٕ عٞاثٚ ثبإل٣غبة كؾِٔزٚ  [اُظ٣ٞشح

    رؾ٤بر٢ ُِؼض٣ض ٗج٤ٚ ٝاخجش٢ٗ ش٢ء ػٖ ٗشبؽبرٚ ٝاثذاػبرٚ

ُٔ٘ذائ٤خ ُِغٜٞد اٌُش٣ٔخ ُِغٔؼ٤خ اُضوبك٤خ ا"  ًٔب ٣وٍٞ أشوبإٗب  ك٢ ٓظش" ك٢ اُخزبّ ٗوٍٞ ٖٓ ط٤ْٔ هِج٘ب عالّ ٓشثغ 

 . ك٢ ُٞٗذ ٌَُٝ ٖٓ عبْٛ  ٝعبػذ ك٢ اٗغبػ ٛزٙ االؽزلب٤ُخ اُشائؼخ

 ثؼغ اُظٞس ٖٓ االؽزلب٤ُخ 

 

 
  ٓئ٣ٞخ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا ، ٣ؾ٠٤ األ٤ٓش١ ٝ اٌُبرت ٝاُشٝائ٢ عالّ اثشا٤ْٛ/ ُٞٗذ



 
 

 
اُغ٤ذح0اُل٘بٕ أؽٔذ أُخزبس 0ؽغٖ اُغٞدا٢ٗ.د/ ٓئ٣ٞخ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا  / ُٞٗذ ػ٢ِ ؽغ0ٖ٤أع٤َ،    ، اإلػال٢ٓ أؽٔذ اُظبئؾ 

 
 

 
/ ُٞٗذ ١أُخزبس ، ٣ؾ٠٤ األ٤ٓشٓئ٣ٞخ اُؼبُْ ػجذ اُغجبس ػجذ هللا اُل٘بٕ اُؼبصف أؽٔذ   

 

    ,,6/92/ 6 اُغ٣ٞذ ك٢ /ٓبُٔٞ


