 2019دقيقة الصمت حرارة درجة
النور لجلب الموحد العالمي التعاون قوة تسخير
العالمي الأجراس رنين مع الجديد العصر
darajat hararat alsamt daqiqat 2019
taskhir quat altaeawun alealamii almuahad lijalb alnuwr
aleasr aljadid mae rinin al'ajras alealamii

الحسنة النوايا من الناس لجميع دعوة
)ديسمبر( الأول كانون  Solstice ، 21على جرينتش بتوقيت  /لندن بتوقيت ﻣﺴﺎ ًء  9:00الساعة تمام في
حيث  ،النور قوى مع بالتواصل واحدة دقيقة لمدة صمت في للدخول للاستعداد الجرس نقرع دعونا 2019 ،
.للجميع أفضل عالم لخلق تسعى التعاونية يلهم الذي الموحد العالمي الفكر من ﺧﺰاﻧًﺎ نولد
daewat lajamie alnaas min alnawaya alhasana
fi tamam alssaeat 9:00 msa'an bitawqit landan / bitawqit jirintish ealaa Solstice , 21 kanun alawl (dysamabr) 2019
, daeunaan naqrae aljars lilaistiedad lildukhul fi samat limudat daqiqat wahidat bialtawasul mae quaa alnuwr ,
hayth nualid khzanana min alfikr alealamii almuahad aldhy yalahim altaeawuniat taseaa likhalq ealam 'afdal
liljamie.
النوايا ذوي والنساء للرجال الروحية المستويات على الموحد التعاون تقاوم أن يمكنها الأرض على قوة توجد لا"
حيوية أهمية له الصامتة للدقيقة النطاق والواسع المستمر الاحتفال فإن  ،السبب ولهذا .مكان كل في الحسنة
.بي أو بول تيودور ويليسلي الميجور(" .البشرية الرفاهية لمصلحة
في هدفنا .اليوم العالمية الأزمات على للتغلب والتأمل والصلاة الفكر في للحظة توحدنا صامتة دقيقة سنخلق
لا عدد الآن حتى تقوم .وتصورها المستقبل في الناشئة البذور في والتأمل الأزمات وراء التركيز هو الصامتة اللحظة
التوليف عن  ،المشترك جهدنا خلال من  ،ستكشف التي البذور هذه بتغذية الخدمة ومجموعات الخوادم من يحصى
.ممالكها جميع بين المشتركة الواحدة للحياة الأساسي
'"la tujad quat ealaa al'ard ymknha 'an tuqawim altaeawun almuahad ealaa almustawayat alruwhiat lilrijal walnisa
dhwy alnawaya alhasanat fi kl makan. walhdha alsabab , fa'iina alaihtifal almustamira walwasie alnitaq lildaqiqat
alssamitat lah 'ahamiyatan hayawiatan limaslahat alrafahiat albashariati. "(almayjur waylysli tywdwr bul 'aw bi.
sanakhluq daqiqatan samitatan tawahadna lilahzat fi alfikr walsalat waltaamul liltaghalub ealaa al'azamat
alealamiat alyawm. hadafna fi allahzat alssamitat hu altarkiz wara' al'azamat walta'amul fi albudhur alnnashiat fi
almustaqbal watasawuriha. taqum hataa alan eadad la yahsaa min alkhawadim wamajmueat alkhidmat
bitaghdhiat hadhih albudhur alty satakshaf , min khilal jahdina almushtarak , ean altawlif al'asasii lilhayat
alwahidat almushtarakat bayn jmye mamalikiha.
المواطنين ﻗِﺒﻞ من للأجراس العالمي الرنين يسبقها  / UTCجرينتش بتوقيت ﻣﺴﺎ ًء  9الساعة في الصامتة اللحظة
.الإنجاز قمة نحو يقاوم لا بشكل مدفوعة  ،إمكاناتها أعلى إلى للوصول سعيها مع الإنسانية ستربط  ،مكان كل في
هناك  ،الهيمالايا جبال في  ،الواقع في
إعلانها وتعتزم الإنسانية توق عن الأجراس عن العالمي الرنين يعبر .الجرس جبل تسمى والتي  ،كايلاس جبل قمة
.مصيره أعظم
الصامتة اللحظة تاريخ
.الأولى العالمية الحرب في بالقدس المحيطة الجبال في معركة عشية جنديين بين محادثة من الصامتة اللحظة وُﻟﺪت
رفيقه وحث .والجو والمحيطات قارة كل في خوضه يتم أكبر صراع بقدوم ويتنبأ الحرب من ينجو لن أنه المرء عرف
خلال ومن يوم كل  ...لحظة امنحنا" :قال ".الآخر الجانب" من للمساعدة  ،أمثاله من وللملايين  ،له الفرصة إتاحة على
 ".تعلم مما أكبر الصمت قوة .فرصة امنحنا  ،صمتك
 1940عام في بلندن  Blitzحملة خلال  Tudor Pole O.B.E ،الرائد رفيقه قبل من  The Silent Minuteإنشاء تم
.الدقيقة العوالم في "قوي ولكن مرئي غير جيش" مع للتعاون بوابة ولتوفير  ،صمت في للدخول كحظة
في التوحد إلى والجو والبحر البر على البريطانية الكومنولث وأقاليم دول مواطني جميع الصامتة اللحظة دعت
بي راديو على ليلة كل .والسلام الحرية أجل من صامتة صلاة في  -الدين أو الفلسفة عن النظر بغض  -التفكير
.ﻣﺴﺎ ًء  9الساعة لتبدأ الصامتة اللحظة إلى تشير بن بيج ساعة أجراس كانت  ،الساعة من واحدة دقيقة قبل  ،سي بي
تحويل وسيتم ينقلب سوف المد فإن  ،مكرسة نية من البادرة هذه إلى الناس من ﻛﺎفٍ عدد انضم إذا أنه بول تيودور عرف

إنجلترا غزو.  الواقع في، رفيع ألماني ضابط قبل من الحرب بعد السلام تحقيق في بنجاحها الاعتراف تم
قوله عنه ﻧُﻘﻞ المستوى:
"...  نفهمه ولم له مضاد تدبير إيجاد من نتمكن لم سري سلاح لديك كان، للغاية ﻗﻮﯾًﺎ كان لكنه. ضرب مع مرتبطا كان
مساء كل بن بيغ. "صامتة دقيقة" عليها أطلق أنك أعتقد.
الصمت وأدخل الأجراس دق
 الساعة في الجرس نقرع دعونا9:00  لندن بتوقيت ﻣﺴﺎ ًء/  في جرينتش بتوقيت21  ديسمبر2019 مع وانضم
والتعاوني القوي العالمي الصمت من واحدة دقيقة في النور قوات
للجميع أفضل عالم لخلق.
الساعة إلى بك الخاص المحلي التوقيت معايرة إلى الصامت الوقت لتحويل حاسبة وآلة للأجراس عالمي متزامن رنين
9:00  لندن بتوقيت ﻣﺴﺎ ًءGMT / UTC
allahzat alsaamitat fi alssaeat 9 msa'an bitawqit jirinitsh / UTC yusbaquha alrinin alealamiu lil'ajras min qibl
almuatinin fi kl makan , satarbat al'iinsaniat mae saeyiha lilwusul 'iilaa 'aelaa 'iimkanatiha , madfueatan bishakl la
yuqawim nahw qimat al'iinjaz.
fi alwaqie , fi jibal alhimalaya , hunak
qimat jabal kaylas , walati tusamaa jabal aljars. yaebur alrinin alealamia ean al'ajras ean tawq al'iinsaniat
wataetazim 'iielanaha
'aezam masiruh.
tarikh allahzat alssamita
wuldt allahzat alssamitat min muhadathat bayn jundiayn eashiatan maerakat fi aljibal almuhitat bialquds fi alharb
alealamiat al'uwlaa. eurif almar' 'anah ln yanju min alharb wayatanabaa biqudum sirae 'akbar ytmu khawduh fi kl
qarat walmuhitat walju. wahathu rafiqih ealaa 'iitahat alfursat lah , walilmalayin min 'amthalih , lilmusaeadat min
"aljanib alakhir". qal: "amnahna lahza ... kl yawm wamin khilal sumtik , aimnahna firsatu. quat alsamt 'akbar
mimaa taelam ".
tam 'iinsha' The Silent Minute min qibal rafiqih alraayid Tudor Pole O.B.E , khilal hamlat Blitz bilundan fi eam
1940
kahzat lildukhul fi simt , walitawfir bawwabat liltaeawun mae "jysh ghyr muryiyin walakun qawian" fi aleawalim
aldaqiqat.
daeat allahzat alssamitat jmye muatiniin dual wa'aqalim alkumnulith albritaniat ealaa albari walbahr waljui 'iilaa
altawahud fi altafkir - bghd alnazar ean alfalsifat 'aw aldiyn - fi salat samitat min ajl alhuriyat walsalami. kl laylat
ealaa radiu by by sy , qabl daqiqat wahidat min alssaeat , kanat 'ajras saeat bayj bin tushir 'iilaa allahzat
alssamitat litabda alssaeat 9 msa'an. eurif tywdwr bul 'anah 'iidha aindama eadad kaf min alnaas 'iilaa hadhih
albadirat min niat mukarasat , fa'iina almad sawf yanqalib wasayatimu tahwil ghazw 'iinjiltra. fi alwaqie , tama
alaietiraf binajahiha fi tahqiq alsalam baed alharb min qibal dabit 'almaniin rafie almustawaa nuql eanh qawluh:
"... kan ladayk silah siriin lm natamakan min 'iijad tadbir mudad lah walam nafhamuh , lakanah kan qwyana
lilghayati. kan mrtbtaan mae darab bigh bin kl masa'in. 'aetaqid 'anak 'atlaq ealayha "dqiqat samtata".
daq al'ajras wa'udkhil alsamt
daeunaan naqrae aljars fi alssaeat 9:00 msa'an bitawqit landan / bitawqit jrintsh fi 21 disambir 2019 waindama
mae
quwwat alnuwr fi daqiqat wahidat min alsamt alealamii alqawii waltaeawunii
lakhalq ealam 'afdal liljamie.
rinin mutazamin ealamiun lil'ajras walatan hasibatan litahwil alwaqt alssamit 'iilaa mueayirat altawqit almahaliyi
alkhasi bik 'iilaa alssaeat 9:00 msa'an bitawqit landan GMT / UTC

