
نــــــــــدوة

" : الصهيونية الواقع وا+واجهة"

هـ1416  رجب13-12 الث*ثاء وا&ربعاء
م1995  كانون ا&ول6 - 5 ا5وافقان

بسم ا6 الرحمن الرحيم
" منهاج الندوة"

اليوم ا<ول
م1995  كانون ا&ول5  هـ ا5وافق1416  رجب12 الث*ثاء

 الجلسة ا<ولى-

11:30 – 9:30 الوقت:

 : _ :رئيس الجلسة ا&ستاذ عبد العزيز البسام نائب رئيس ا5جمع العلمي

 _ كلمة ا&فتتاح ل*ستاذ الدكتور صالح احمد العلي رئيس ا5جمع العلمي.:1.9:30

 - اليهود في القران الكريم ل*ستاذ الدكتور عبداW سلوم كلية التربية جامعة بغداد.:2.9:50

عة:3.10:10 ية جاـم ية الترـب يد كـل بد الحـم الدكتور محـسن ـع سلم[ ل*ستاذ  من ا&س*م واـ5 صهيونية  وقف اـل  _ _ ـم
بغداد.

4.10:30-  _ الصهيونية واليهودية ل*ستاذ الدكتور نزار الحديثي عميد كلية اaداب جامعة بغداد.:

 الصفة العنصرية للحركة الصهيونية للدكتور ا5حامي خالد العزي.:5.10:50

 _ _ الحركة الصهيونية وا&صولية اليهودية للدكتور نديم عيسى كلية العلوم السياسية جتمعة بغداد.:6.11:10

12:00 _ 11:30 استراحة

 الجلسة الثانية-

 بعد الظهر.2:00 – 12:00 : الوقت
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 : _رئيس الجلسة ا&ستاذ الدكتور مسارع حسن الراوي عضو ا5جمع العلمي.

 - - الصهيونية وا&ستعمار البريطاني ل*ستاذ الدكتور محمود علي الداود مركز دراسات الشرق ا&وسط:7.12:00
الجامعة ا5ستنصرية.

 - - اليهود في اوروبا ل*ستاذ الدكتور شفيق عبد الرازق السامرائي كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.:8.12:20

9.12:40:" ا&تحاد السوفييتي ل*ستاذ الدكتور مزهر الدوري كلية ا&داب جامعة بغداد."  - - الصهيونية في روسيا 

" التعقيبات وا5ناقشات"

اليوم الثاني
م1995  كانون ا&ول6  هـ ا5وافق1416  رجب13 ا&ربعاء

 الجلسة الثالثة-

11:30 – 9:30  :الوقت

 : - :رئيس الجلسة ا&ستاذ الدكتور احمد مطلوب عضو ا5جمع العلمي

10.9:30: ( القومي ا5طلوب ل*ستاذ الدكتور علي عطيه عبداW عضو ا5جمع العلمي.(  - الخطر الصهيوني وا5وقف 

اسية:11.9:50 لوم السـي لة الـع نوري ـك الدكتور ـقيس مـحمد  يان اـلصهيوني ل*ستاذ  مع الـك قافي  طبيع الـث آثار الـت  - - 
جامعة صدام.

 - الصهيونية وا5خاطر ا&قتصادية للشرق اوسطية ل*ستاذ الدكتور حميد الجميلي كلية ا&دارة وا&قتصاد:12.10:10
- جامعة بغداد.

مدير:13.10:30 عزاوي  يل ابراهـيم اـل الدكتور خـل ها ل*ستاذ  صهيونية ومجابهـت صادية لـل  - ا&هداف وا&ساليب ا&قـت
 -مركز دراسات الشرق ا&وسط الجامعة ا5ستنصرية.

 - مخاطر تطبيع الع*قات مع الكيان الصهيوني ل*ستاذ الدكتور محسن خليل سفير وزارة الخارجية.:14.11:10

 الجسلة الرابعة-

بعد الظهر 2:00  –12:00  :الوقت
 : -رئيس الجلسة ا&ستاذ الدكتور علي محمد ا5ياح عضو ا5جمع العلمي

وسط الجاـمــعة:15.12:00 دراسات اـلــشرق ا& اسماعيل ـمــركز  رهاب اـلــصهيوني ـلــلدكتور وائل مـحــمد   - - ا&
ا5ستنصرية.

" التعقيبات وا5ناقشات"
تقديم
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الدكتور صالح احمد العلمي رئيس ا5جمع العلمي:
" اـلصهيونية" ندوة التي ـعقدها ا5ـجمع العـلمي بـبغداد عن     ـيضم هذا الـكتاب ا&ـبحاث التي الـقيت في اـل
قة في ا&ثر، كثير من قديم، واسعة في ا5دى، عمـي لة اصولها في اـل الج ـبعض جوانب ـحركة موـغ وهي تـع
في تداده  وضوع واـم سعة اـ5 هم  كل مـن قدر  اضيل  باحثون اـف اعدادها  في  شارك  عن…….  ية  ها خاـف معاـ5
ا5اضي واثره في توجيه الحاضر وتقرير ا5ستقبل، ويدرك كل منهم ما في عرضه من وقفات تتطلب التأمل

والتفكير.
   تقوم اصول موضوع الندوة على اليهودية التي دعا اليها موسى بالكتاب الذي نزل عليه، وقد عانى من
شعب اليهود الذين جاء لهدايتهم فوقفوا منه ومن دعوته موتقفـاً يتسم بضبق النظر وا&نانية وا&نحراف عن

جادة الحن، ولم يكن خط ا&نبياء الذين تلوه بأقل مما &قاه من العنت.
   اولى القران الكريم موسى مكانة خاصة، فنزلت ايات تفصل بعض ما &قاه وتشيد بالكتاب الذي نزل
ياء واشارت ايات كثيرة الى يه، وـيفوق عدد ا&يات التي ـنزلت في ذلك عدد ما انزل عن ـغيره من ا&نـب عـل
ا5واقف ا5نحرفة لكثير من اليهود للدعوة ا&س*مية، ومواقف العداء، التي اتخذوها من الدعوة وقد يسرت
الدولة العربية ا&س*مية عن توسعها واستقرارها لليهود حرية واسعة في ممارسة عبادتهم، وفي نشاطهم
التي فـرضها عليـهم الـغرب، وانـما في الحـياة ا&قتـصادية وا5عايـشة، فـلم تـفرض عليـهم مجـلس الجيـتو 
خذ بـها ويؤمن ا& في الحـياة وعـرضت عليهـما افـكاراً يـقر بـصوابها العـقل الـسليم  يـسرت لـهم طمأنيـنة 

مجتمعـاً امنا متناميـاً مستقراً.
في ما  ولم نخـفف  صراط ا5ـستقيم،  الى اـل توجيههم  في  لم يفـلح  سامي  ساني اـل هذا ا5ـوقف ا&ـن    ان 
كل نفـوسهم يـستقر فيـها التـعالي والـحق، تيـسرت لـهم الفـرصة باقـامة كـيان من   …………. ……باطنهم 
وجاهروا بـسوء نـواياهم لم يمـارسه طلـبة ا5ـاضي ا& عـقوداً قـصيرة تكـشفت خبـايا نفـوسهم،  سيـاسي 
مـمارسوا ا&ساليب التي كانوا يـنعون ـعلى الـغير مـمارستها ووـجهوا ذلك الى من اـحسن الـيهم، وتـقاضى
على انحرافاتهم، ومدوا طموحاتهم ا&نانية الى ميادين اقلمية واسعة تستع[ اسليب معقدة، ومارسوا في

ذلك اعمار بعضها ضاهر، واكثرها خفى او مغلف.
الى نبيه  اساليبهم والـت ورصد  عض اطـماعهم،  واياهم، وتـوضح ـب عض ـن هدف كـشف ـب ندوة ـت هذه اـل    ان 

اخطارهم انها للتذكير ان نفعت الذكرى، و& تحس� اW يغافل عما يعمل الظا5ون.
صالح احمد العلي

رئيس ا5جمع العلمي
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