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المالمح المهمة-تاريخ آيسلندا 
استيطان آيسلندا

في ذلك ناك لم يكن هحيث آيسلندا عندما بدأ األفراد ينتقلون للعيش فيها، تم استيطان•

.  حيوانات تقريبا  وكانت خالية من البشر أو مدن، الوقت 

ك عام ريكيافيفي استقرأشهر مستوطن في آيسلندا؛ حيث  Ingólfur Arnarsonيُعد •

. على وجه التقريب870

وأتى معظمهم من ،(930-870)أبحر اآلالف إلى آيسلندا خالل عصر االستيطان •

ية بصحبة و وصل إليها أيضا  بعض المستوطنين من أيرلندا والجزر البريطان. النرويج

.  زوجاتهم وعبيدهم

.  أحضر المستوطنون معهم الماشية واألدوات والمعدات•
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: تاريخ آيسلندا
يُتبع–استيطان آيسلندا 

.  غغالبا  ما يشار إلى المستوطنين باسم الفايكن•

نوا من دول الشمال وبريطانيا إلى دول أخرى، وكاغأبحر الفايكن•

. لبشر، ويختطفون ايسرقون الممتلكات الثمينة من المدن والقرى

فيما لهمرغم تقاتبآيسلندا مزارعين في المقام األول، غكان الفايكن•

.  بينهم على الشرف والسلطة

أصبح المزارعون األثرياء الذين يملكون مساحات شاسعة من •

.  األراضي زعماء لقبائل من المزارعين الذين يتبعونهم
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:تاريخ آيسلندا
البرلمان األيسلندي

.ال يزال يمارس نشاطهفي العالم وأقدم برلمان (Althing)يُعد البرلمان األيسلندي •

www.althingi.is

.1799، وكان ينعقد سنويا  حتى عام 930عام Thingvellirفي تأسس البرلمان•

في مبنى البرلمان 1844أُعيد تأسيس البرلمان األيسلندي في ريكيافيك عام •

Austurvöllur  .

عن ويتم انتخابهم،عضوا  يمثلون األحزاب السياسية63اآليسلندييضم البرلمان •

.  أعوام4طريق االقتراع السري مرة كل 

.  يجري تشكيل الحكومة وتعيين مجلس الوزراء عقب االنتخابات•

2023 www.landneminn.is 4

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

http://www.althingi.is/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BEingi
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/johanwieland/5876148745
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


:تاريخ آيسلندا
حق التصويت ورئيس 

آيسلندا

.  ، اكتسب بعض النساء في آيسلندا حق التصويت1915في عام •

حق التصويت، وقد جرى سنة25عمره، ُمنح كل شخص تجاوز 1920في عام •
.  سن التصويت تدريجيا  خفض

.  عاما  18سن التصويت اآلن إلى •

. يُنتخب رئيس آيسلندا مرة كل أربعة أعوام•

.Guðni Th.Jóhannessonالحالي هو رئيس آيسلندا •

• منصب رئيس ُمنتخب بتفوزامرأة أول  Vigdís Finnbogadóttirتُعد
شغلت منصب الرئيس حيث،1980وقد تم انتخابها عام ،ديمقراطيا  في العالم

. عاما  16لمدة  www.forseti.is
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:تاريخ آيسلندا
اآليسلندياالستقالل 

غدت فيما بعد، ثم1262خسرت آيسلندا استقاللها وأصبحت تابعة للنرويج عام •

.إحدى مستعمرات الدنمارك

عد عيد يُ لذا ؛أكثر المدافعين عن استقالل آيسلندا شهرةسيغوردسونيونكان•

.  يونيو عطلة وطنية في آيسلندا17ميالده الموافق 

.1918ديسمبر 1أصبحت آيسلندا دولة مستقلة ذات سيادة يوم •

.  1944يونيو 17جمهورية آيسلندا يوم تم تأسيس•

.  سلميا  حصلت آيسلندا على استقاللها •
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


:تاريخ آيسلندا
الدين

ظم سكان كان مستوطنو آيسلندا وثنيين مثلهم مثل مع:المعتقدات الوثنية•

متعددة، وآلهة كانوا يؤمنون بأرباب ، حيث الشمال في ذلك الوقت

.  ويقدمون القرابين إلى اآللهة ويقيمون الوالئم لتمجيدها

وكان ،م1000الديانة المسيحية عام اآليسلنديوناعتنق :المسيحية•

.  تحولهم إليها سلميا  

ح في هيمنت الكنيسة الكاثوليكية على أوروبا حتى قامت حركة اإلصال•

،1550قامت حركة اإلصالح في آيسلندا عام .  القرن السادس عشر

.  كنيسة آيسلندا إنجيلية لوثريةوبذلك غدت
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االقتصاد: تاريخ آيسلندا

.كانت آيسلندا مجتمعا  زراعيا  حتى بداية القرن العشرين•

.  كانت الخراف تُستغل بالكامل كمصدر للغذاء والصوف•

.  كان صيد األسماك يتم باستخدام قوارب التجديف التقليدية•

اك القوارب وإدخال سفن الصيد إلى زيادة نشاط صيد األسممكننة أدت •

.  األسماك صناعة رئيسية في البالدصيادةوأصبحت 
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السكن: تاريخ آيسلندا

.تاسع عشرفي مزارع عشبية منذ القرن التاسع حتى القرن الاآليسلنديينعاش معظم •

دقمتينة، فمن كونها غيررغموعلى ال. من الحجارة واألعشابُشيّدت المزارع•

. نكانت مظلمة ومليئة بالدخا، وفي أحيان كثيرةكانت تحتفظ بالدفء داخلها

لوي، كان أفراد األسرة يجلسون معا  في المساء في غرفة المعيشة بالطابق الع•

.  ويقومون بأعمال يدوية، ويقرؤون الشعر، ويسردون القصص

في العديد من الشقق السكنيةتم تشييد، 1945بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام •

أكبر حجما  في بدأت عملية تشييد مباٍن سكنية،ريكيافيك، وفي بداية السبعينيات

Breidholt  .
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الحرب العالمية الثانية: تاريخ آيسلندا

أثرا  1945إلى 1939تركت الحرب العالمية الثانية التي استمرت من عام•

.كبيرا  على العالم، بما في ذلك آيسلندا

األمريكي أعلنت آيسلندا حيادها، ولكنها احتُلت من قِبل البريطانيين والجيش•

.  كان هناك عشرات اآلالف من الجنود في البالد,الحقا  

مل في للحصول على ع؛انتقل العديد من األشخاص من الريف إلى ريكيافيك•

.  خدمة الجيش

حدة مشروع مارشال من الواليات المتمن بعد الحرب، تلقت آيسلندا مساعدات •

. واستخدمت جزءا  منها في إنشاء السكن االجتماعي

عام(الناتو)األطلسي كانت آيسلندا من األعضاء المؤسسين لحلف شمال •

1949  .
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آيسلندا المعاصرة

.  اقتصاد البالدتغذيروافد أساسيةويشكل صيد األسماك، وإنتاج األلمنيوم، وقطاع السياحة تمتلك آيسلندا اقتصادا  متنوعا ،•

. وجودتهاتتميز بتنوعهاأما الصناعة، فهي . ينتج المزارعون اللحوم والخضراوات•

.  مةوتضم آيسلندا العديد من الشركات الصناعية التي تمتلك التكنولوجيا المتقد•

تجدر اإلشارة هنا إلى أن، ويُعد مستوى التعليم مرتفعا  إلى حد كبير في آيسلندا؛ إذ يصل تعليم معظم األفراد إلى المرحلة الثانوية•
.  بالتعليم الجامعي أكثر من الرجاليلتحقن النساء 

مرضية، الحصول على إجازة: شهدت بداية القرن العشرين صراعات طبقية كبيرة؛ إذ حارب الناس للحصول على حقوق مثل•
.  الحد األدنى لوقت الراحة، حدود أوقات العمل، اإلجازة األبوية وإعانات البطالة

• تشكل حركة حقوق المرأة في آيسلندا جزءا  من صراع المساواة في الحقوق بين الجنسين، فقد حاربت النساء للحصول على حق
مجموعة من مرشحات تالتصويت، والمساواة في األجور، والعمل على المساواة بين الجنسين في جميع المجاالت، وقد استطاع

اآليسلنديالحزب النسائي الفوز بعضوية البرلمان  .

.استغرقت حركة حقوق المثليين عقودا  لتحقيق المساواة في الحقوق•
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الجغرافيا

، 2كم103,000تبلغ مساحتها األطلسيآيسلندا جزيرة كبيرة في المحيط تمثّل •

.أوروباقارةمنجزءوهي

.  ارية الجوفيةتتميز آيسلندا بالنشاط البركاني الكثيف والعديد من مناطق الطاقة الحر•

ا األنهار الجليدية وحقول الحمم البركانيةوتتواجد .أيض 

.البالد غطاء نباتي قليل الكثافةزيّني•

.الثغورمع العديد من المضايق والخلجان وومتعرجةيتميز الساحل بتضاريس حادة•

.  مأهولة بالسكانها غير من البالد، ولكن% 75تشكل المرتفعات •

. تنتشر المدن والقرى على طول خط الساحل•
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الزالزل واالنفجارات البركانية:الجغرافيا

ألرضية توتر يؤدي إلى تشقق القشرة اينجم عنهاتموج القشرة األرضية بحركة دائمة •

.  وحدوث هزات، وهذا يسمى بالزلزال

.  السكانأماكن غير مأهولة بفيمعظمها يحدثتُعد الزالزل حدثا  متكررا  في آيسلندا، و•

.كبيرةبعضها تضرر بفعل الزالزل الإال أنبالمتانة، اآليسلنديةرغم تمتع المنازل •

،حتثور البراكين عندما تصعد الحمم المنصهرة والغازات من أعماق األرض إلى السط•

. تتدفق الحمم لتغمر األرض ويتساقط الرمادحيث 

األخيرة خالل السنواتهامن أشهرو،كرر االنفجارات البركانية كثيرا  في آيسلنداتت•

عام Eyjafjallajökullوثوران بركان 1973عام ويستمانثوران بركان جزر 

2022و 2021في عام Geldingardalurوثوران بركان 2010
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االستجابة عند وقوع الزالزل:الجغرافيا

:ال تركض إلى الخارج إذا كنت في الداخل عند بدء الزلزال•

.العديد من الحوادث تقع عندما يركض الناس إلى الخارج أثناء تساقط الركامألن امكث في مكانك؛ •

.اختبئ تحت طاولة أو سرير، واحِم رأسك ورقبتك، وتمّسك باألثاث الصلب•

. اركع على ركبتيك في ركن بجوار جدار داعم أو تحت إطار باب مفتوح في جدار داعم•

.فاحِم رأسك ووجهك بوسادة،إذا استيقظت أثناء حدوث زلزال•

.ابتعد عن النوافذ؛ فقد تنكسر•

:ال تركض إلى الداخل إذا كنت في الخارج عندما تشعر بالزلزال•

.يمكنك اللجوء إليه واالختباء فيه واالحتماء بهحاول أن تجد مالذا  : امكث في الخارج•

:  إذا كنت تقود سيارتك وشعرت بزلزال•

.  ال تفك حزام األمان، وامكث في مكانك. قف، واركن السيارة•

www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta
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الكتل الجليدية واألنهار والشالالت:الجغرافيا

ه في جنوب شرق آيسلندا أكبر غطاء جليدي من نوعالجليدية  Vatnajökullتُعد كتلة •

.  في أوروبا

.يمكن لألفراد القيام بجوالت موجهة بمرشد سياحي على الكتل الجليدية•

البحيرات غالبا  ما يجري اصطياد سمك الشار القطبي أو السلمون أو السلمون المرقط في•

.  اآليسلنديةواألنهار 

، وسجالف:، وأشهرهاتنتشر الشالالت الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء آيسلندا•

.  وسيلياالندسفوس، وديتيفوس

.الحار في منطقة الينابيع الحارة بانتظامStrokkurفجر تي•

. األنهار الكبيرة في توليد الكهرباءيتم استخدام•
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المناخ:الجغرافيا

.الشتاء، الربيع، الصيف، والخريف: تتميز آيسلندا بأربعة فصول•

درجات مئوية، 10ما يقرب من الصيف فصل في يبلغ متوسط درجة الحرارة •

.  درجات مئوية تحت الصفر10و0فيتراوح بين ،أما في فصل الشتاء

ويتساقط المطر ،مالطقس في آيسلندا بسرعة كبيرة؛ إذ يتساقط الثلج في يوتقلبي•

.  في يوم آخر

.  ضريةتهب العواصف أحيانا  في الشتاء على البالد، بما في ذلك المناطق الح•

:  ونيةنظام تحذير من أربعة رموز لاآليسلندييستخدم مكتب األرصاد الجوية 
www.vedur.is. أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر

على جب، حيث يتويجب التعامل بجدية مع التحذيرين البرتقالي واألحمر•

طفالهم إلى إرسال أواالمتناع عنوتجنُّب السفر، األفراد البقاء في المنزل

.  المدرسة أو العودة منها بمفردهم
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الطقس والحياة اليومية:الجغرافيا

التحدث عن ينلآليسلندييؤثر الطقس بشدة في الحياة اليومية في آيسلندا، ويمكن •

.  الطقس دون انقطاع

ارات إلى مما يضطر أصحاب السي؛يمكن أن يسقط الكثير من الثلج في الشتاء•

رصفة واأليجب جرف الثلج ونشر الملح أو الرمال في الشوارع . إزالته بأيديهم

.  حتى يتمكن الناس من السير والقيادة

.  ليديُنصح بارتداء النعل المعدني تحت األحذية لتجنب السقوط على الج•

• يتميز الشتاء بالظالم الحالك وندرة الضوء في النهار، وتتراقص في بعض 

خالل فصل الشمال في ظاهرة استثنائية الليالي أضواء ملونة تسمى أضواء 

. الشتاء

!  فيتميز بالضوء الساطع نهارا  وليال  ،أما فصل الصيف•

2023 www.landneminn.is 17



:الجغرافيا
الطقس والحياة 

اليومية

ودة الطقس ؛ فهم يخرجون رغم براآليسلنديمع المناخ اآليسلنديونف تكيّ •

.  والثلج

.  لةيُعد التجول خالل فصل الشتاء منعشا  إذا ارتديت مالبس ثقي•

.  تويا  محببا  يشكل التزلج على الجليد بالزالجات وأحذية التزحلق نشاطا  شو•

.  يعشق األطفال التزحلق على المنحدرات بزالجاتهم•

واغتنام البقاء في الخارجاآليسلنديينل معظم فيفضّ ،أما في الصيف•

كوب الوقت أثناء وجود الضوء والدفء لالعتناء بحدائقهم أو السفر أو ر

.    الدراجات، أو السير والجلوس في األماكن العامة
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: أسلوب الحياة
عيد الميالد المجيد ورأس السنة-التقاليد واألعياد 

. ا  ضخما  يشكل عيد الميالد المجيد تقليدا  مهما  لمعظم األفراد ويُعد احتفاال  عائلي•

ناك أعياد عليه السالم، وه،بعيد الميالد المجيد في ذكرى ميالد المسيحيجري االحتفال•
حيث كان ،بها في الوقت نفسه من العام قبل المسيحيةاآليسلنديونأخرى كان يحتفل 

.  يُحتفل بعودة ضوء النهار تدريجيا  

رس يماوفيه ،هو الشهر الذي يسبق عيد الميالد المجيد( أدفنت)إن مجيء المسيح أو •
وية تشمل خبز الكعك، وصنع مشغوالت يدالتي األفراد العديد من األنشطة الممتعة 

حيث ،دخاصة بعيد الميالد المجيد، وإعداد شوكوالتة العيد، وحضور حفالت عيد الميال
.  ويتبرع الكثيرون لألعمال الخيريةالمحبة والتسامح واإلخاء،سود ت

ن اليوم الثالث عشرة إلى البلدة واحدة تلو األخرى، بدءا  مالدزتأتي شخصيات يولي •
عتبة يعتقد األطفال أنهم إذا تركوا الحذاء على. الثالث عشر قبل عيد الميالد المجيد

.   هدية صغيرة داخلهالدزفستترك لهم شخصيات يولي ،النافذة
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-التقاليد واألعياد 
عيد الميالد المجيد ورأس السنة

Thorlak’sبقداس يتم االحتفال• mass يتناول العديد من الناس، وفيهديسمبر23يوم

،متأخرتفتح المتاجر حتى وقت. المخمر الذي يتميز برائحة نفاذة للغايةskateسمك 

. ويجتهد الناس لالنتهاء من تنظيف منازلهم والتسوق قبل عيد الميالد المجيد

اء يبدأ االحتفال في السادسة من مس، حيثديسمبر24تحل ليلة عيد الميالد المجيد يوم •

ويذهب. ايتناول أفراد األسرة عشاء عيد الميالد المجيد معاَ قبل فتح الهداي. ذلك اليوم

د المجيد غالبا  ما تقدم المؤسسات الخيرية عشاء عيد الميال. القداسلحضورالكثيرون 

.  لألفراد الذين يقضون العيد بمفردهم

. بيوم الصناديق، فيسمىديسمبر26يوم أما .ديسمبر25يحل عيد الميالد المجيد يوم •

.  ويتبع الكثيرون تقاليد حضور حفالت عيد الميالد المجيد أو استضافتها

عد ويُ ،تقام حفالت رأس السنة في المنازل، حيثديسمبر هو آخر يوم في العام31•

ل أو الحانات غالبا  ما تستمر الحفالت في المناز. إطالق األلعاب النارية أمرا  شائعا  فيها

.  حتى ساعات الصباح
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عيد القيامة-التقاليد واألعياد 

.  يةأكبر أعياد الكنيسة المسيح( قيامة المسيح)يُعد عيد الفصح أو عيد القيامة •

عظم األفراد يحصل محيث . يمثل عيد القيامة للكثيرين فترة راحة سارة بعد شتاء طويل•

(.  ثنينمن الخميس إلى األ)على إجازة من العمل لمدة خمسة أيام متصلة 

هو تقليد يحبه و،تقتضي التقاليد تناول بيض الشوكوالتة يوم األحد الموافق لعيد القيامة•

.  كثيرا  األطفال 

.  تمنح المدارس إجازة في األسبوع الذي يسبق عيد القيامة•

ترخون في يذهب العديد من األفراد في رحالت تزلج، أو يقيمون في أكواخ صيفية، أو يس•

. المنزل خالل عطلة عيد القيامة
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أعياد أخرى-التقاليد واألعياد 

هذه األعياد إلى أصول يرجع االحتفال ب. اآليسلنديةثنين الكعك وثالثاء المرفع وأربعاء الرماد على تقاليد مرحة في الثقافة أيشتمل االحتفال ب•
.  كاثوليكية تتعلق ببداية الصوم الكبير

. ثنين في شهر فبراير ويتضمن تناول الكعك المحشو بالكريمةأيوم ثنين الكعك أبيُحتفل •

. وحساء الفاصولياءيتناول الناس أكبر قدر ممكن من لحم الضأن المملحفيه ، و(الثالثاء البدين)بثالثاء المرفع في اليوم التالي جري االحتفالي•

. ان يوما  مثلجا  تقتضي التقاليد ارتداء األطفال مالبس مميزة والغناء للناس مقابل إعطائهم الحلوى إذا ك-وهو أربعاء الرماد-اليوم الثالث يف•

.  التقليدياآليسلنديتقدم الزوجات في هذا اليوم هدية ألزواجهن ويقمن بإعداد وجبة شهية لهم أو يقدمن لهم الطعام :في شهر ينايريوم الزوج•
.بداية شهر ثورييوم الزوج يمثل 

•Þorri خالل شهر . هو اسم شهر شمالي قديمÞorri  ُوالئم يطلق عليها قام، ت’’þorrablót ‘‘ التقليدي اآليسلندييقدم فيها الطعام الشتوي
.  الحامض أو المدخن أو المملح

. في فبراير أيضا ، وغالبا  ما تتلقى فيه الزوجات الزهور والهدايا من أزواجهنيوم المرأةيأتي•
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أعياد أخرى-التقاليد واألعياد 

مواكب السيّرحيث تُ ،يُعد هذا اليوم عطلة ويوما  احتفاليا  لدى األطفالو. في شهر أبريليحل اليوم األول من فصل الصيف•

.  لمدن في جميع أنحاء البالداأحياء ريكيافيك السكنية وفيترفيهية الفقرات تقام الو،صغيرةال

إقامة والمواكببتسييربهذا اليوم اآليسلنديةتحتفل جميع المدن والقرى حيث ،يونيو17يوم اآليسلندياليوم الوطني يوافق •

.  الفقرات الترفيهية والحفالت

https://islensktalmanak.is/dagar/

ثنين من شهر أغسطس عطلة أيُعد أول . بداية أغسطس/ مهمة تأتي في نهاية يوليوإجازةعطلة نهاية األسبوع المصرفيةمثلت

. ويستمانأشهرها احتفال جزر ،في جميع أنحاء البالدقتقام احتفاالت ضخمة في الهواء الطلوفيه . نهاية أسبوع مصرفية
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بعض المعلومات اإلضافية-التقاليد واألعياد 

جو عائلي اآليسلندية مهرجانات محلية في الصيف تتميز باتتقيم معظم البلدي•

.  مرح

واحد لزيارة مهرجانات المدن القريبة من اليوم اليمكن الذهاب في رحالت •

.  بورجانيسأكرانيس،فيراجيرديك، سيلفوس:ريكيافيك، مثل

نة ريكيافيك في ليلة الثقافة لالحتفال بيوم مديتقام مسيرة الفخر السنوية وتنطلق•

.  شهر أغسطس
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العطالت الرسمية في آيسلندا
يجب دفع أجور مقابل العمل أثناء العطالت الرسمية

(01-01)اليوم األول من السنة 

خميس العهد

الجمعة العظيمة

عيد الفصح 

الفصح الثاني عيد

(يعقب عيد القيامة بأربعين يوما  )عيد الصعود 

(يعقب عيد القيامة بخمسين يوما  )عيد الخمسين 

ثنين األبيضاأل

(الخميس الثالث من شهر أبريل)اليوم األول من الصيف 

(05-01)عيد العمال 

(06-17)اآليسلندياليوم الوطني 

(ثنين األول من شهر أغسطساأل)يوم الحرفيين 

بدءا  من الظهر( 12-24)ليلة عيد الميالد المجيد 

(12-25)يوم عيد الميالد المجيد 

(12-26)يوم الصناديق 

بدءا  من الظهر( 12-31)السنة عيد رأس 

25

:عطالت أخرى

مما م؛هآيسلندا وطنا  لمنليتخذوامن جميع أنحاء العالم يأتون الذين زاد عدد السكان الجدد •

.  اآليسلنديةأدى إلى إدخال المزيد من العطالت إلى الثقافة 

ب مقدما  مع أن هذه األيام ال تصبح عطالت رسمية بصورة تلقائية، فإنه من الطبيعي أن تطل•

.  إجازة من العمل أو الدراسة في األعياد المهمة

. يجب مالحظة أن هذه اإلجازات تعد غير مدفوعة األجر أو تُخصم من العطلة الصيفية•

ية في آيسلندا؛ من المفيد أن تضع إشعارا  تذكيريا  على هاتفك بجميع العطالت الرسم
!أو تذهب أنت إلى العمل عن طريق الخطأ،يذهب أطفالك إلى المدرسةلكيال
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أيام أخرى 
مهمة

ة يحتفلون ال يحتفل جميع البالغين بأعياد ميالدهم، لكن األغلبي:أعياد الميالد•

إقامة من المعتاد االحتفال بأعياد ميالد األطفال من خالل. بأعياد الميالد المهمة

.  أو األصدقاء/ حفلة لألسرة و

لكنيسة أو يقوم الكثيرون بتعميد أطفالهم في ا:التعميد ومراسم تسمية الطفل•

خالية من إقامة مراسم لتسمية الطفلأيضا  ومن المألوف . المنزل على يد قسيس

مرا  إجباريا  به أاآليسلنديةتُعد تسمية الطفل وإخطار السجالت . أي دالالت دينية

www.thjodskra.is. السادسشهرالقبل بلوغ الطفل 
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أيام أخرى 
يُتبع-مهمة 

عشرة من الرابعةيبلغون عندماتقام مراسم التثبيت لألطفال :التثبيت•

ضوية رغبتهم في االستمرار باالنتساب إلى عترّسخ مراسم العمر، وهي 

الية من أي مراسم تثبيت مدنية خوهناك أيضا  . الكنيسة الوطنية آليسلندا
www.sidmennt.is. روابط دينية

القيم األخالقية يتلقى المراهقون تعاليم التثبيت؛ حيث إنهم يتعلمون الدين و•

.  ويتناقشون في مختلف جوانب الحياة

األموال كهدايا من األسرة خالل حفالت التثبيت يتلقى المراهقون •

.  واألصدقاء

د في الكنيسة أم عقال تُعد مراسم التثبيت إجبارية في آيسلندا، سواء أكانت تُ •

.  كانت مدنية
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يُتبع–أيام أخرى مهمة 

م يمكن إقامة مراسو. يتزوج الكثيرون في آيسلندا كل عام:مراسم الزفاف•

.  الزواج في كنيسة أو مؤسسة دينية أخرى أو في مكتب مفوض المنطقة

ا  في يمكن لألزواج من الجنس نفسه الزواج في آيسلندا، ويعد الزواج صحيح•

.  نظر القانون مثله في ذلك مثل أي زواج آخر

تقام أغلب . كل عامآيسلنديشخص 2,000ما يقرب منيتوفى:الجنازة•
.  ي الجنازةال يُعد حضور القسيس إجباريا  فو. جنازات المتوفين في الكنيسة

ضع فيما يتعلق بالدفن، تو. الدفن والحرق: هناك نوعان من مراسم الجنازات•

ضع الرماد أما في حال حرق الجثة، فيتم و. الجثة في تابوت ثم تدفن في مقبرة
.الناتج عن الحرق في جرة ثم يدفن في مقبرة
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الدين في آيسلندا

، أو العقابيعني أن كل فرد يمكنه ممارسة شعائره الدينية دون خوف من االضطهادوهذا ،تتمتع آيسلندا بحرية ممارسة العقيدة•
.  اختيار دينه بنفسه، أو عدم االنتساب إلى أي مؤسسة دينيةفي حق له له الأن و

باين أهمية الدين في حياة تتو. آيسلنداأكبر مؤسسة دينية في التي تمثل جزءا  من التقاليد اللوثرية اإلنجيلية تعد الكنيسة الوطنية•
، الزفاف، الجنازات التعميد، التثبيت: لكثيرين عندما يتعلق األمر بمراسم مثللدى اأهمية كبيرة تحظى باألفراد، ولكن الكنيسة 

.  وعطلة عيد الميالد المجيد

ي الديانات يتسامح المجتمع مع األفراد ذوبصفة عامة، و.يوجد العديد من المجتمعات الدينية الكبيرة والصغيرة في آيسلندا•
.  والرؤى الفلسفية المختلفة

ة تدفع الدولة في آيسلندا مرتبات القساوسة في الكنيس,. يذهب جزء من ضرائب األفراد إلى المؤسسات الدينية المسجلين فيها•
.الوطنية آليسلندا

.  ال تؤثر الكنيسة وال تتدخل في التشريعات، أو إنفاذ القانون، أو تنفيذ األحكام في آيسلندا•
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المواقع اإللكترونية

www.almannavarnir.is
www.althingi.is 
www.borgarsogusafn.is 
www.dagarnir.is 
www.forseti.is  
www.island.is
www.kirkjan.is 
www.mcc.is
www.mms.is/namsefni/saga-islands
www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-leyfi/listi-yfir-skrad-trufelog-
og-lifsskodunarfelog 
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www.reykjavik.is 
www.sidmennt.is
www.thingvellir.is 
www.thjodminjasafn.is 
www.vedur.is

2023 www.landneminn.is

http://www.almannavarnir.is/
http://www.dagarnir.is/
http://www.island.is/
http://www.mcc.is/
http://www.mms.is/namsefni/saga-islands
http://www.syslumenn.is/thjonusta/utgefin-leyfi/listi-yfir-skrad-trufelog-og-lifsskodunarfelog
http://www.sidmennt.is/
http://www.vedur.is/


www.landneminn.is2023


