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كلمة آية الله السيد أبو الفضل الطباطبائي األشكذري

ل ولي أمر المسلمين في سورية ُممثِّ

التأسيس لثقافة المقاومة والوحدة

	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	وصىل	اهلل	عىل	حممد	وآله	الطاهرين	وصحبه	املنتجبني	
ومن	تبعهم	بإحسان	إىل	يوم	الدين.

السيد	وزير	األوقاف	يف	اجلمهورية	العربية	السورية	الدكتور	حممد	عبد	الّستار	السيد،	سامحة	آية	اهلل	
أهيا	 والفضيلة،	 السامحة	 املذاهب	اإلسالمية،	أصحاب	 بني	 التقريب	 رئيس	جممع	 أراكي	 الشيخ	حمسن	
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احلضور	والضيوف	األكارم	من	اجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	و	العراق	ولبنان،	ومن	هذا	البلد	احلبيب	
سورية	ومن	مجيع	املحافظات.

 Pاهلل	رسول	بنت	والدة	بذكرى	أهنئكم	وبركاته؛	اهلل	ورمحة	عليكم	السالم	الكرام، أهيا	احلضور	
السيدة	فاطمةO،	وأقول	باختصار:

ة	يف	التاريخ،		فالتاريخ	هو	جزٌء	 ُتعترب	املؤمترات	وامللتقيات	العلامئية	اإلسالمية	إحدى	الظواهر	املتكررِّ
من	حياة	البرش،	فبدخول	اإلنسان	معرتك	احلياة	وجبت	عليه	مواجهة	من	يعادونه	إذا	رغب	يف	أّن	حييا	
ي	اإلنسان	أّنه	 بأمٍن	وسالم،	كام	جتب	عليه	إزالة	املوانع	السالبة		يف	مسرية	حياته،	من	هنا	جاز	لنا	أْن	نسمِّ
أحُد	صنّاع	التاريخ	وأحد	ُصنّاع	املجتمع	بمقاومته	األعداء	الطامعني،	وإّنه	كّلام	تابع	مسريته	أدرك	تكرار	
ده؛	ونحن	أهّيا	احلضور	باجتامعنا	اليوم	يف	هذا	املكان	نالحظ	تاريخ	البرشية	الذي	قد	سمعنا	 التاريخ	وجتدُّ
	من	عمر	الثورة	اإلسالمية	اإليرانية	هذه	األيام	حوايل	أربعني	سنة،	 جزًء	منه	وعاينَّا	اجلزء	اآلخر.	وقد	مرَّ
الشعب	اإليراين،	وقد	استطاعت	اجلمهورية	 النرّص	بفضل	مقاومة	وّصمود	 التي	ُكتب	هلا	 الثورة	 تلك	
أصبحت	 حّتى	 واالقتصاد،	 والتكنولوجيا	 واملعرفة	 العلم	 ميادين	 يف	 كبريًا	 شوطًا	 تقطع	 أْن	 اإلسالمية	
من	القوى	التي	حيسب	هلا	حساٌب	يف	املنطقة،	بفضل	اهلل	وبفضل	االعتامد	عىل	قدرات	الشعب	اإليراين	
العظيم،	واملطيع	لِقيادته	العاملة	واحلكيمة،	واملقاِومة	لالستكبار	العاملي	الطامع	يف	خريات	املنطقة،	أقول:	
إّن	هذه	التجربة	املوجودة	بني	أيدينا	حتكي	أّن	بإمكان	الشعوب	أْن	تّتخذ	القدوة	واملنهاج	الذي	يوصلها	

إىل	النرص.

	بلدان	حمور	املقاومة	وُمنذ	مّدة	كانت	وال	تزال	عىل	هنج	مقاومة	العدّو،	و	قد	 ور	أنَّ ومن	دواعي		السُّ
كانت	سورية	وال	تزال	عىل	هذا	اخلط	خالل	الـ40	سنة	املاضية	إّبان	ُحكم	القائد	اخلالد	حافظ	األسد	
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املقبور	صّدام،	 استبداد	 التجربة	عىل	 أيضًا	بربكة	هذه	 العراق	 تغّلب	 الرئيس	بشار	األسد،	وقد	 وخلفه	
ي	 الّتصدِّ افتخاٍر	للعامل	اإلسالمي	يف	 التجربة	أيضًا	حتى	غدا	رمز	 وقد	عال	شأن	حزب	اهلل	بربكة	هذه	
واملقاومة،	وكذلك	فقْد	مّر	عىل	التجربة	الفلسطينية	حوايل	سبعني	عامًا	من	املقاومة،	وقد	حصلت	عىل	
	أهيا	احلضور	 نتائج	مرضية.	وكذلك	اليمن	والبحرين	اللَذان	يعيشان	ذات	التجربة	حاليًا؛	وَما	من	شكٍّ
أّن	علامء	ورجال	الّدين،	والقادة	الشجعان	قد	لعبوا	الّدور	األساس	يف	هذا	املجال،	وهذا	يعني	أّن	جتربة	
املقاومة	بقيادة	اإلمام	اخلميني}	يف	إيران	قد	نجحت	أّيام	نجاٍح،	وكذلك	يف	لبنان	بقيادة	السيد	حسن	
نرص	اهلل	أمني	عام	حزب	اهلل،	ويف	العراق،	بقيادة	املرجعية	الرشيدة،	ويف	سورية	بقيادة	وحكمة	الرئيس	
بّشار	األسد	الذي	قال	فيه	اإلمام	اخلامنئي{	يف	لقاء	وفد	وزارة	األوقاف	السورية:	»إّنه بَرز اليوَم - 
َيُشكَّ وملْ يرتّدد َوَلْو لَِلحظٍة يف َصَوابّية املَسار  الرئيس بشار األسد- كقائٍد جماهٍد وُمقاوم كَبرِي، َوُهو ملْ 

ذه«. اّلِذي اّتَ
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أّيا احلضور:	إّن	هذه	املؤمترات	وامُللتقيات	الُعَلامئّية	التي	قد	َمّر	عليها	13	عامًا	ينبغي	أن	تكون	بَِصَدد	
الّتأسيس	لثقافة	املقاومة	والوحدة،	وال	شّك	أّن	ثمرة	ذلك	سيكون		التوفيق	واالنتصار	احلتمّي	بّإذن	اهلل،	
	علامء	الدين	وقادة	الشعوب	هم	الذين	يبعُثون	األمل	يف	النفوس،	وينريون	املستقبل	لألمة،	وهذا	ما	 وإنَّ
قاله	القائد	اخلامنئي	لوفد	األوقاف	السوري	الّزائر: »َسنَراُكْم يِف الُقْدس وسُتَصلُّون ُهنَالَك َجَاعًة إْن َشاَء 

.» اهللُ َتَعاَلْ

أيا احلضور: إّن	مشاركة	العلامء	من	العراق	ولبنان	وإيران	يف	هذا	امللتقى	ويف	هذا	البلد	الصامد	دليٌل	
هو	 هنا	 اجتامعنا	 	 وإنَّ إرسائيل،	 الغاصب	 عىل	 واالنتصار	 والوحدة	 املقاومة	 خندق	 يف	 اجلميع	 أّن	 عىل	
﴾)1)؛	وهو	دليٌل	عىل	أّن	سورية	قادرة	عىل	حتقيق	 ْۚ قُوا ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرَّ مصداٌق	لآلية:	﴿َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ
الوحدة	واالنسجام،	وقادرة	كذلك	عىل	إقامة	أمثال	هذه	املؤمترات	وامللتقيات،	أّما	الذين	يسعون	بالفتنة	
بني	الشعوب	فقد	أصاهبم	اليأس	واإلحباط	من	عدم	جْعلهم	سورية		مطّيًة	لتحقيق	مآرهبم،	فهؤالء	الذين	
دعموا	الّتكفرييني	خالل	السنوات	السبع		قد	خاب	سعيهم،	بدليل	أّن	سورية	قد	ختّطت	مرحلة	َما	بعد	

داعش	إىل	إعادة	اإلعامر	وفتح	بوابة	املصاحلات	عىل	مرصاعيها	لكل	من	أراد	أن	يدخلها.

	مشاركة	هذه	الّشخصيات	املهمة	يف	هذا	امللتقى	املبارك	والنجاح	قد	أوصل	رسالًة	 وأختم	بالقول:	إنَّ
واضحة	إلرسائيل	بأهّنا		لو	جترأت	وأقدمت	عىل	محاقٍة	فإهّنا	سوف	تواجه	حلف	املقاومة	بأمجعه،	وأّن	
دًا	وأشكُر	لكم	حضوركم،	 ذلك	يعني	زوال	تل	أبيب	وحيفا،	وحمو	إرسائيل	من	الوجود.	أشكركم	جُمدَّ

	َمن	ساَهم	يف	تأِسيس	هذا	احلفل	واجلمع	الكريم. وأشكُر	كلَّ

والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.

)1)		سورة	آل	عمران،	اآلية103.
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كلمة الدكتور الشيخ محمد توفيق محمد سعيد البوطي 
رئيس اتحاد علماء بالد الشام

ازُعوا
َ
ن

َ
ال ت

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	آله	وصحبه	
رِيُحُكۡمۖ  َوتَۡذَهَب  َفَتۡفَشلُواْ  تََنٰزَُعواْ  َوَل  َورَُسوَلُۥ   َ ٱللَّ ِطيُعواْ 

َ
﴿َوأ تبارك	وتعاىل:	 أمجعني،	وبعد	يقول	اهلل	

َكاْلُبنَْياِن  لِْلُمْؤِمِن  »امْلُْؤِمُن  Pأّنه	قال	:  النبي	 الشيخان	عن	 ِٰبِيَن﴾)1)،	وروى	 ٱلصَّ َمَع   َ ٱللَّ إِنَّ   ْۚ ٓوا َوٱۡصِبُ
شبك  و  بعضًا  بعضه  يشد  املرصوص  كالبنيان  للمؤمن  املؤمن  أصابعه  بني  وشبك  َبْعًضا  َبْعُضُه  َيُشدُّ 

)1)		سورة	األنفال،	اآلية46.
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بني أصابعه«	وروى	مسلم	عن	أيب	هريرة	قال	رسول	اهلل	P: »ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا 
وال تدابروا وال يدعوا بعضكم عىل بيع بعض وكونوا عباد اهلل إخوانا املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال 
يقتله وال حيقره« هذه	طبيعة	الصلة	بني	املسلمني	وأساسها	االعتصام	بحبل	اهلل	وعندما	يكون	االعتصام	
التي	تربط	بني	املعتصمني	بحبل	اهلل	ال	تنقطع	أما	عندما	يكون	االعتصام	 بحبل	اهلل	صادقًا	فإن	املشيئة	
بقوة	الطغيان	والبغي	والعدوان	وعندما	تكون	الغاية	مصالح	دنيوية	خسيسة	فإن	مآل	ذلك	إىل	تشتٍت	
وتعارض	ورصاع	وخصام	ألن	االعتصام	بحبل	اهلل	جيمع	القلوب	ويوحد	الكلمة	أما	االعتصام	بحبل	
ۡيَطَٰن  ۡحَسُنۚ إِنَّ ٱلشَّ

َ
الشيطان	فإن	من	شأن	الشيطان كام	قال	ربنا	تبارك	وتعاىل	﴿َوقُل ّلِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلَِّت ِهَ أ

بِيٗنا﴾)1)،	وما	جيري	عىل	الساحة	اليوم	يرتجم	حقيقة	َمن	انتهج	 ا مُّ نَسِٰن َعُدّوٗ ۡيَطَٰن َكَن لِۡلِ يزََنُغ بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ ٱلشَّ
-	واختذها	مطّيًة	لُه	إىل	ُسّدة	احلُكم،	أو	املال	وما	نحو	ذلك،	أّما	الذين	 ّ الفتنة	-	التي	رسمتها	قوى	الرشَّ
اعتصموا	بحبل	اهلل	فُهم	مع	اختالف	اجتهاداهتم	متَّحدون	يف	غاياهتم	،	مؤمنون	بعدالة	قضيَّتهم	متحدون	
بمنهج	العزة	الذي	رسمهم	هلم	رهبم	فال	تنحني	رؤوسهم	لدول	االستكبار	وال	تنحرف	مسريهتم	عن	

بوصلة	احلق	والصواب.

إّن	ما	بيننا	وبني	إخواننا	الذين	جيمعنا	هبم	حبل	اهلل	ووضوح	الرؤيا	وإخالص	القصد	جعل	جبهتنا	
اهلل	 من	 اهلل	نرص	 بحبل	 اعتصامنا	 نتائج	 نحن	نحصد	 والرش	وها	 االستكبار	 قوى	 مواجهة	 متامسكة	يف	
وتأييد	وإن	منرب	املقاومة	أنموذٌج	جيسد	صورة	هذا	االعتصام	بحبل	اهلل	ومن	ثم	إنه	حيقق	االنتصارات	
بفضل	اهلل	سبحانه	وتعاىل	وجيسد	معنى	التعاون	والتضامن	الذي	أمرنا	به	جل	شأنه	ومنهج	الوحدة	يف	
هذا	اإلطار	وعىل	هذا	املحور	نأمل	أن	يتسع	حتى	يشمل	كل	خملص	يف	األمة	اإلسالمية	يريد	مصالح	أمته	

وحرية	وطنه	وسيادة	قراره.
)1)		سورة	اإلرساء،	اآلية:	53.
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ونحن	ننادي	من	هنا	كل	أبناء	أمتنا	اإلسالمية	يف	العامل	أن	جتتمع	كلمتهم	وأن	تتحد	صفوفهم	وهذا	
أمر	طبيعي	ملن	يعقل	أو	يدرك	خطر	الفرقة	والتشتت	وإذا	كانت	قوى	الرش	جتتمع	عىل	باطلها	فلامذا	ال	
جتتمع	قوى	احلق	عىل	هدهيا	ورشادها	نأكد	ألبناء	أمتنا	أن	يتجاوزوا	اخلالفات	اإلجتهادية	فال	جيعلوها	
نزاعًا	يؤدي	هبم	إىل	الفشل	واخلصومة	واهلزيمة	وأن	يرسخوا	أسباب	وحدهتم	من	خالل	دفع	كل	عوامل	
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم  ْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ قُوا ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرَّ الفرقة	ملتزمني	بقوله	تعاىل	﴿َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ
ّمِۡنَهاۗ  نَقَذُكم 

َ
فَأ ٱنلَّارِ  ّمَِن  ُحۡفَرةٖ  َشَفا   ٰ َعَ َوُكنُتۡم  إِۡخَوٰٗنا  بِنِۡعَمتِهِۦٓ  ۡصَبۡحُتم 

َ
فَأ قُلُوبُِكۡم  َبۡيَ  لََّف 

َ
فَأ ۡعَداٗٓء 

َ
أ

ُ لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن﴾	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته. ُ ٱللَّ َكَذٰلَِك يُبَّيِ
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كلمة السيد عبد القادر بهجت الحسني اآللوسي
رئيس رابطة علماء الرباط المحمدي في العراق

أسس المقاومة الفكرية

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	والصالة	والسالم	عىل	أرشف	اخللق	سيدنا	وحبيبنا	
حممد	وعىل	آله	الطيبني	الطاهرين	ورضوان	اهلل	تعاىل	عىل	أصحابه	التابعني	له	بإحسان	وأما	بعد	فمن	
العراق	بلد	املقاومة	بلد	الصمود	بلد	التحرير	ومن	علامء	الصمود	والتحرير	من	بغداد	من	األنبار	من	
صالح	الدين	ونينوى	ودياىل	وكل	حمافظات	العراق	أمحل	لكم	حتيات	أهلنا	الذين	كان	هلم	ما	كان	يف	
ُعلامء	 اإلسالمية:	 الوحدة	 سبيل	 تنصّب	مجيعًا	يف	 احلقيقة	 يف	 بطولية	هي	 مواقف	 من	 السابقة	 املرحلة	
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الّصمود،	جملس	علامء	الرباط	املحمدّي	ومن	وقف	معه	يف	غرب	العراق،	يف	مدينة	حديثة	والبغدادي	
حيث	عزف	حلن	الصمود	وأبت	هذه	املدينة	البطلة	أن	تدخلها	العصابات	التكفريية	الداعشية،	فكان	
ْت	حمارصًة	شديدة،	ولكنّها	بقيت	أبّيًة	صامدة	يف	السنوات	املاضية	إىل	أْن	 هلا	موقٌف	معروٌف	وُحورِصَ
واخلالدية	 والعامرية	 والبغدادي	 حديثة	 مدينة	 يف	 املحافظات،	 كل	 من	 العراق	 برجال	 احلصاُر	 ُأِزْيَل	
الوقفة	 لعلامئها	 وكان	 والشموخ،	 العّز	 ُسطور	 َسّطرت	 العراق	 تاريخ	 يف	 شاخمة	 أسامٌء	 والضلوعية؛	
املشهودة	عىل	املنابر،	يسندون	الّسواتر	يوم	أن	وقفوا	يف	مساجدهم،	فإذا	حانت	حلظة	الدفاع	خرجوا	
الذين	 أولئك	 الّسنني،	 ملئات	 العراقيني	 لثقافة	 حقيقية	 هي	صورٌة	 الصامدة	 املدن	 هذه	 سواترهم،	 إىل	

دون	حول	كل	قضيٍة	كربى	تلّم	بالبلد	وأهله؛	اليوم	حقيقًة. كانوا	يتوحَّ

والشام	 العراق	 جيمع	 حيث	 سورية	 الصمود	 بلد	 إىل	 العراق	 من	 قادمًا	 يديُكم	 بني	 هنا	 أقف	 وأنا	
التاريخ	واحلضارة،	ِعراق:	»ملكة	آشور	واهلالل	اخلصيب«،	لقد	كان	هلذا	التاريخ	العريق	األثر	كبري	
هذين	 باستهداف	 بدؤوا	 اإلنسان،	 استهدفوا	حضارة	 األعداء	حني	 أولئك	 اإلنسان،	 بناء	حضارة	 يف	
البلدين	وشعبيهام	لكي	ال	تكون	هنالك	كلمة	واحدة	و	ال	إرادة	واحدة	جتمع	العراق	و	سورية	و	لكن	
هذه	األيام	تعود	من	جديد	و	هذا	البلد	املرحب	بشعبه	تأرخيًا	و	حضارًة	و	أصوالً	عاد	لكي	يقول	كلمته	
لإلنسانية	سالمًا	و	حمبًة	ووئامًا	بناًء	للحضارة	وليس	هدمًا،	نعم	هذا	البلد	الوحيد	هذه	اململكة	ملكة	
إيامنه	و	ذكر	أن	هذا	اإليامن	كان	 الذي	ذكر	اهلل	 الوحيد	 البلد	 الشام	هي	 العراق	إىل	 املمتدة	من	 آشور	
نافعًا	دومًا	و	أنه	رفع	اهلل	بإيامهنم	عنهم	البالء	يوم	عادوا	إىل	اهلل	و	برناجمهم	اإليامين	﴿ فَلَۡوَل َكنَۡت قَۡرَيٌة 
ۡنَيا َوَمتَّۡعَنُٰهۡم  َءاَمُنواْ َكَشۡفَنا َعۡنُهۡم َعَذاَب ٱۡلِۡزِي ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ آ  إِلَّ قَۡوَم يُونَُس لَمَّ إِيَمُٰنَهآ  َءاَمَنۡت َفَنَفَعَهآ 
إَِلٰ ِحٖي﴾	و	لكن	كان	لقوم	يونس	و	هلذه	اململكة	املؤمنة	برنامج	عمل	اخترص	يف	دعوة	سيدنا	يونس	ال	
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إله	إال	أنت	سبحانك	إين	كنت	من	الظاملني	ولذلك	يف	لقائكم	هذا	أطرح	ال	إله	إال	أنت	سبحانك	إين	
كنت	من	الظاملني	برنامج	عمل	دعوي	ألنه	ليس	جمرد	ذكر	و	إنام	نأخذ	من	ال	إله	إال	أنت	نظام	املراقبة	
مع	اهلل	الذي	طرحه	أهل	اهلل	ملن	أراد	معرفة	اهلل	و	رضوانه،	اهلل	شاهدي	اهلل	ناظري	اهلل	معي	سبحانك	
النفس	و	تربيتها	و	هذا	نظام	معريف	هوطريق	اإلحسان	يعني	 املنزه	هو	تزكية	 التنزيه	وجتليه	عن	 يعني	
من	 براءة	 مع	 ولكنها	 بالذنب	 واعرتاف	 توبة	 هي	 الظاملني	 من	 كنت	 وإين	 واملفسدين	 االفساد	 حماربة	
الظلم	والظاملني	فإذا	كانت	الرباءة	من	الظلم	والظاملني	هي	يف	احلقيقة	برنامج	عدل	إهلي	وهذا	العدل	
اإلهلي	جيب	أن	ينرش	يف	األرض	بوعد	اهلل	وأسأل	اهلل	أن	حيقق	لألمة	هذا	الوعد	املبارك	إن	شاء	اهلل.

إذن	يف	سورية	يف	بلد	العزة	والشموخ	يف	بلد	أنبياء	اهلل	يف	بلد	سيدنا	زكريا	وحييى	يف	بلد	أولياء	اهلل	يف	
بلد	عامر	بن	يارس	يف	بلد	السيدة	زينب	Oوما	أدراك	ما	السيدة	زينب	Oجبل	الصرب	والشموخ	
هي	اليوم	حقيقة	تعلن	للدنيا	أن	املرشوع	الذي	أراد	حمو	ذكر	أهل	بيت	رسول	اهلل	P	ها	هو	هيزم	مرة	
آل	 أرادوا	حجب	 ولقد	 واحتمى،	 فيهم	 العز	 فذاب	 P	حسدًا	 آل	حممد	 ذل	 أرادوا	 فلقد	 أخرى	 تلو	
حممد	P	فغدوا	شموسًا	للزمان	وأنجاًم،	و	لقد	أرادوا	موت	آل	حممدP	فغدوا	َطعاًم	للحياة	و	بلساًم،	
نعم	إنه	مرشوع	بيت	النبوة	ذلك	الذي	دل	عليه	عامر	بن	يارس	نعم	من	العراق	نقول	لكم	نحن	نحمل	
وصية	حذيفة	يوم	سألوه	أول	يوم	بداية	الفتنة	ها	هي	الفتنة	قائمة	فامذا	تأمرنا	قال	عليكم	بعامر	طريق	
عامر	إيامن	عامر	خطوات	عامر	دليل	عىل	احلق	فسلكوا	هذا	الطريق	سورية	اليوم	يعود	فيها	عامر	ليدلنا	
عىل	الطريق	إن	أعداء	عامر	)رض(	وهم	يفجرون	رضحيه	املبارك	تعلمنا	من	ذلك	شيئًا	أن	احلق	ليس	
مع	هؤالء	أكيد	فإهنم	أعداء	عامر	و	عامر	ملعون	َمن	قتله	و	ملعون	من	سلبه	بنص	الرواية	عن	رسول	اهلل	
P،	فهم	إذ	يسلبون	عامر	مسجده	ورضحيه	فهم	يف	دائرة	اللعنة	فوقوفكم	اليوم	ووقوف	حمور	املقاومة	
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مع	احلق	هو	مع	حق	عامر	هو	وقوف	بوجه	الباطل	اليوم	إن	تعلمنا	أين	الباطل	و	أين	معسكر	الباطل	
علينا	أن	نبني	معسكر	احلق	ومعسكر	احلق	دليله	عامر	و	اجتاه	احلق	باجتاه	عامر	و	أين	توجه	عامر	و	يف	
ما	قتل	عامر	أسأل	اهلل	تعاىل	أن	جيعل	ملتقاكم	هذا	خريًا	ألمة	رسول	اهللPوطريقًا	إىل	وحدة	املسلمني	
طريقًا	إىل	برنامج	عميل	فكري	اليوم	نحتاج	حقيقًة	وقد	علامء	العراق	محلة	فكرية	تقاوم	األفكار	التي	
اليوم	نحتاج	إىل	بداية	هذه	احلملة	ألننا	يف	احلقيقة	وفاًء	لدماء	الشهداء	وفاًء	 محلها	هؤالء	الظالميون	
ألّنات	اجلرحى	علينا	أن	ال	ندع	ألفكار	داعش	و	مثل	داعش	أن	تدخل	إىل	مساجدنا	من	جديد	وبيوتنا	
	لشبابنا	ولألمة	منهاج	عمل	 من	جديد	وإىل	أفكار	شبابنا	من	جديد	واألمل	فيكم	وملتقاياتكم	أن	خَتُطَّ
 P فكري	يقاوم	هؤالء	ويقاوم	أفكارهم	الدخيلة	وتثبيت	الفكر	األصيل	إنه	فكر	إسالم	رسول	اهلل	
اإلسالم	املحمدي	األول	يف	حديثة	وعلامء	حديثة	حقيقة	رفعوا	مرشوع	اإلسالم	املحمدي	لكن	ألهنم	
كل	 يقف	 حديثة	 ففي	 العراقيني	 أطياف	 كل	 من	 الشهداء	 دماء	 الدماء	 تسيل	 حديثة	 سواتر	 عىل	 رأوا	
أن	 فرأوا	 دماؤهم	 تسيل	 وهنالك	 الصامدة	 اآلمنة	 أهل	حديثة	 عوائل	 يدافعون	عن	 العراقيني	 أطياف	
اإلسالم	 هوية	 النبوة	 عرص	 هوية	 األوىل	 اهلوية	 متثلنا	 إنام	 متثلنا	 ال	 حقيقة	 الثانوية	 أصبحت	 اهلويات	
يف	 اللواء	 هذا	 حتت	 فقاتل	 اجلامع	 املحمدي	 اإلسالم	 مرشوع	 Pفأعلنوا	 اهلل	 رسول	 إسالم	 األول،	
حديثة	والبغدادية		وكل	العراقيني	بكل	أصنافهم	مع	َعَلم	العراق	فكان	هلم	االنتصار	فحياكم	اهلل	وأنتم	

تقفون	اليوم	يف	وجه	هذا	الطغيان	العاملي.

فحياكم	اهلل	وأنتم	يا	أهل	سورية	تنترصون	يومًا	بعد	يوم	أسأل	اهلل	تعاىل	أن	يفرج	عنا	وعنكم	و	أن	
	رّص	فإن	املوعد	القدس	والسالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	 	الصفِّ ينرص	كل	املجاهدين	يف	سبيل	اهلل	فرصَّ

وبركاته.
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كلمة األستاذ الدكتور الشيخ محمد شريف الصواف 
المشرف العام على مجمع الشيخ أحمد كفتارو فرع جامعة بالد الشام

مُّ أعدائنا
َ

نا ه
ُ

وحدت

السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته	سيادة	وزير	األوقاف	الدكتور	حممد	عبد	الستار	السيد	سامحة	الشيخ	
حمسن	األراكي	رئيس	جممع	التقريب	بني	املذاهب	اإلسالمية	أهيا	السادة	العلامء	أهيا	اإلخوة	واألخوات	
احلضور	السالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	وبركاته	الوحدة	اإلسالمية	التي	جعلها	اهلل	سبحانه	و	تعاىل	جعلها	
اإلسالمية	 الوحدة	 كانت	 فإذا	 عنوانًا	 اهلل	 وجعلها	 هدفًا	 اهلل	 وجعلها	 مقصدًا	 تعاىل	 اهلل	 وجعلها	 فرضًا	
متحققة	فهذا	عنواٌن	من	عناوين	قوة	األمة	وعنوان	من	عناوين	عبادة	األمة	هلل	سبحانه	وتعاىل	ليس	عبثًا	
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َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن﴾	وأن	 نَا۠ 
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
أهيا	األحبة	أن	نقرأ	يف	كتاب	اهلل	تعاىل	قوله	﴿إِنَّ َهِٰذهِۦٓ أ

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱتَُّقوِن﴾	ليس	عبثًا	أن	نرى	أن	اهلل	سبحانه	وتعاىل	
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
نقرأ	قوله	﴿ِإَونَّ َهِٰذهِۦٓ أ

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن﴾	كأن	
َ
قد	كّرر	هذا	املعنى	وجعل	عقب	معنى	الوحدة	توحيد	اهلل	سبحانه	و	تعاىل	﴿َوأ

اهلل	سبحانه	وتعاىل	يقول	لنا	كام	توحدون	عبادتكم	به	وّحدوا	صفكم	بعبادتكم	به	فال	أقبل	عبادتكم	يل	إال	
عندما	تكون	هذه	العبادة	موحدة	و	لذلك	جعل	اهلل	سبحانه	و	تعاىل	من	كل	عباداتنا	عنوانًا	هامًا	للوحدة	
يف	الصالة	وحدة	القبلة	يف	الصوم	وحدة	امليقات	يف	احلج	وحدة،	امليقات،	كل	هذه	العبادات	تقول	لنا	أنتم	
أهيا	املسلمون	عىل	اختالف	مذاهبكم	أمة	وحد	اهلل	تعاىل	كل	أعامهلا	لتكون	يف	وحدهتا	هذه	يف	عبوديتها	

احلقيقية	هلل	سبحانه	و	تعاىل.

،	هي	هٌم	عند	أعدائنا	ألهنا	شوكة	يف	أعينهم	وألهنا	خنجر	 أهيا	األحبة	الوحدة	الوحدة	اإلسالمية،	همٌّ
يف	قلوهبم	هي	هم	عند	أعدائنا	ألهنم	يعلمون	يف	أي	حلظة	يف	أي	وقت	تتوحد	األمة	فهي	إذًا	عىل	أبواب	
التي	 االنتصارات	 نرى	 االنتصارات	كام	 أبواب	 تتوحد	األمة	هي	عىل	 النرص	يف	أي	حلظة	يف	أي	وقت	
حيققها	اجليش	العريب	السوري	اليوم	يف	ميدان	املعارك	بالتعاون	مع	األصدقاء	واحللفاء	الذين	توّحدوا	
عىل	عنوان	واحد	تطهري	هذه	البالد	من	رجس	التكفري	والتطرف	واملرشوع	األمريكي،	الوحدة	هٌم	عند	
أعدائنا	ألهنا	تقلقهم	وتأرقهم	وتزعجهم	والوحدة	هٌم	عند	املخلصني	من	أبناء	أمتنا	ألهنم	يعلمون	أن	
الوحدة	هي	 هذه	 أن	 يعلمون	 و	 نجاة	 سبيل	 الوحدة	 هذه	 أن	 ويعلمون	 تعاىل	 اهلل	 من	 أمر	 الوحدة	 هذه	
	الوحدة	وكان	من	رواد	الوحدة	 سالحنا	األمىض	واألقوى	يف	وجه	أعدائنا	عاش	علامؤنا	يف	سورية	همَّ
السيد	حمسن	األمني	الشيخ	أمحد	كفتارو	الدكتور	حممد	سعيد	رمضان	البوطي،	قافلة	من	العلامء	قافلة	من	
األئمة	رايات	كان	يرفعها	أولئك	العلامء	وهم	ينادون	هذه	األمة	أمة	واحدة	واهلل	تعاىل	أمرنا	أن	نتعبد	اهلل	
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تعاىل	بتوحيد	كلمتنا	أسأل	اهلل	عز	وجل	أن	جيري	اخلري	عىل	أيدينا	مجيعًا	وأن	تكون	الوحدة	عىل	احلقيقة	
عنوانًا	عمليًا	نعيشه	يف	كل	ساعة	من	ساعات	حياتنا	وشكرًا	مرة	أخرى	لكل	من	نّظم،	ولكل	من	رّتب	
هذا	اللقاء	املبارك	شكرًا	للرعاية	الكريمة	للسيد	وزير	األوقاف	وسامحة	الشيخ	األراكي	وأسأل	اهلل	تعاىل	
	به	الدين	ويعز	به	احلق	 أن	جيمع	كلمتنا	عىل	احلق	وأن	يرحم	شهداءنا	و	أن	يربم	هلذه	األمة	أمر	خري	ُيِعزُّ

وأهل	احلق	والسالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	و	بركاته.
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كلمة الدكتور الشيخ حسان عبد الله
رئيس الهيئة اإلدارية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان

مخططات األعداء التمزيقية
بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	و	الصالة	و	السالم	عىل	سيدنا	و	نبينا	حممد	و	عىل	آله	الطيبني	الطاهرين	و	عىل	
الدكتور	 الوزير	األخ	الصديق	 الطباطبائي	معايل	 السيد	 آية	اهلل	 املنتجبني	راعي	احلفل	 أصحابه	األخيار	
الشيخ	حممد	عبد	الستار	السيد	سامحة	آية	اهلل	الشيخ	األراكي	احلفل	الكريم	السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	و	

بركاته.

أردت	يف	هذه	العجالة	ويف	ما	يسمح	به	الوقت	أن	يكون	كالمي	موثقًا	ويستند	إىل	وقائع	تارخيية	ال	أن	



29

يكون	جمرد	أحكام	تطلق	من	دون	تبيان	األدلة	التي	استندت	إليها	يقولون	اآلن	ملاذا	هذا	االستنفار	يف	بقاع	
األمة	العربية	واإلسالمية	لقضية	ختص	شعبًا	آخر	ووطنًا	آخر	نقول:

القضية	عندما	تكون	قضية	حق	يف	مواجهة	 إن	شعور	اإلنسان	ال	يعرف	حدودًا	جغرافية	ألن	 أوالً	
ألننا	 وثانيًا	 واخلري	 احلق	 إىل	جانب	 يكون	 أن	 بد	 ال	 لإلنسان	 اإلنسان	 فإن	 مواجهة	رش	 باطل	وخري	يف	
نؤمن	بأن	هذه	احلدود	املصطنعة	بني	بلداننا	هي	مؤامرة	صنعها	املستعمر	كي	يبدي	سيطرته	علينا	ويمنعنا	
بكثري	 قبل	ذلك	 بل	 	1948 فلسطني	عام	 باحتالل	 تبدأ	 مل	 املسئلة	 الرقي	و	هذه	 و	 التطور	 و	 التقدم	 من	
ففي	العام	1905	دعا	حزب	املحافظني	يف	بريطانيا	ويف	رسية	تامة	لعقد	مؤمتر	لندن	أو	ما	يسمى	بمؤمتر	
كامبت	بيلريمنت	وضمت	دول	استعامرية	يف	ذلك	الوقت	بريطانيا	فرنسا	هولندا	بلجيكا	إسبانيا	إيطاليا	
واستمرت	جلسات	هذا	املؤمتر	ومناقشاته	حتى	عام	1907	ملدة	سنتني	و	شارك	فيه	فالسفة	ومشاهري	
النفط	 شوؤن	 يف	 خرباء	 إىل	 إضافة	 واالقتصاد	 واجلغرافية	 االجتامع	 و	 االسترشاق	 علامء	 و	 املؤرخني	

والزراعة	واالستعامر	وقد	توصل	املؤمتر	إىل	النتيجة	التالية:

أصبحت	أوروبا	قارة	قديمة	استنفدت	مواردها	وشاءت	مصاحلها	بني	ماليا	العامل	اآلخر	أي	العامل	
اإلسالمي	يف	رصح	شبابه	يتطلع	إىل	مزيد	من	العلم	والتنظيم	والرفاهية	هذه	هي	مهمتكم	أهيا	السادة	
أن	 مفادها	 نتيجة	 إىل	 املؤمترون	 توصل	 مطولة	 مناقشة	 وبعد	 وسيطرتنا	 رخاؤنا	 يتوقف	 نجاحها	 وعىل	
البحر	األبيض	املتوسط	هو	الرشيان	احليوي		لالستعامر	إال	أنه	اجلس	الذي	يصل	الرشق	بالغرب	واملمر	
لكن	 واحلضارات	 األديان	 مهد	 هو	 أيضًا	 العامل	 طرق	 وملتقى	 واألفريقية	 اآلسيوية	 للقارتني	 الطبيعي	
اإلشكالية	أنه	يعيش	عىل	شواطئه	اجلنوبية	يعني	شامل	أفريقيا	ودول	آسيا	بوجه	خاص	شعب	واحد	تتوفر	
له	وحدة	التاريخ	والدين	واللسان	عىل	الدول	ذات	املصلحة	أن	تعمل	عىل	استمرار	تأخر	املنطقة	وجتزئتها	
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وإبقاء	شعوهبا	مضللة	جاهلة	متناحرة	وعلينا	حماربة	احتاد	هذه	الشعوب	ولذلك	الوحدة	طريق	لتحرير	
القدس	علينا	حماربة	احتاد	هذه	الشعوب	وارتباطها	بأي	نوع	من	أنواع	االرتباط	الفكري	أو	الروحي	أو	
التارخيي	وإجياد	الوسائل	العملية	القوية	لفصلها	عن	بعضها	البعض	كوسيلة	أساسية	ومستعجلة	لدرء	
اخلطر	تويص	اللجنة	برضورة	فصل	اجلزء	األفريقي	عن	اآلسيوي	من	هذه	املنطقة،	وتقرتح	إزاء	إقامة	
حاجز	برشي	قوي	وغريب	)دولة	إرسائيل(	بحيث	تشكل	هذه	املنطقة	وعىل	مقربة	من	قناة	السويس	قوة	

صديقة	لالستعامر	عدوة	لسكان	املنطقة.

فلسنا	نحن	من	اعتدى	عليهم،	بل	هم	من	اعتدوا	علينا	و	بناء	عىل	توصيات	هذا	املؤمتر	جاءت	اتفاقية	
سايكس	بيكو	1916	التي	قسمت	املنطقة	ووضعت	حدودًا	مل	تعرفها	من	قبل	ثم	جاء	1917	وعد	بلفور	
وعد	من	ال	يملك	ملن	ال	يستحق	بدء	خطوات	زرع	الكيان	اخلبيث	يف	املنطقة	باختصار	إن	هذا	الكيان	
اخلبيث	زرع	يف	املنطقة	كغدة	رسطانية	ملنع	قيامها	وللقضاء	عىل	أي	أمكانية	لنهوضنا	وكل	األحداث	التي	
جرت	وجتري	وستجري	يف	املنطقة	هي	مرتبطة	يف	القضاء	عىل	هذا	الكيان	و	منع	سقوطه	و	كل	إمكانات	
الغرب	هي	يف	خدمة	هذا	اهلدف	وحكام	املنطقة	املنصبون	فيها	هم	جمرد	أدوات	يف	هذا	املرشوع	ومن	شذ	

منهم	يكون	عرضة	لالغتيال	أو	االنقالب	أو	احلرب.

تم	وضع	 	88 و	 	71 بني	 	 رئيسًا	ألمرييكا	 كان	 الذي	 كارتر	 جيمي	 عهد	 يف	 االمر	 هذا	 عند	 يقف	 مل	
املرشوع	التفتيتي	اجلديد	الذي	جاء	به	برينارد	لويس	برينارد	لويس	هذا	الذي	هو	باألصل	بريطاين	باالنتامء	
بالديانة	هيودي،	وباجلنسية	أمريكي،	ذهب	و	قدم	مرشوعًا	تفتيتيًا	للكونغرس	تم	إعتامده	يف	 صهيوين،	
فوضويون	ال	 و	 مفسدون	 و	 فاسدون	 قوٌم	 املسلمني	 و	 العرب	 إن	 يقول	 	1982 العام	 يف	 جلسة	رسية	
يمكن	حترضهم	وإذا	ُتركوا	ألنفسهم	فسوف	يفاجئون	العامل	املتحرض	بموجات	إرهابية	تدمر	احلضارات	
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ولذلك	القرار	إلعادة	احتالل	املنطقة	وإعادة	تقسيمها	وهذا	ما	نشهده	اليوم	يف	كذبة	ما	يسمى	بالربيع	
العريب	فقط	الحظوا	العبارة	التي	استعملها:	وال	مانع	عند	إعادة	احتالهلم	أن	تكون	مهمتنا	املعلنة	هي	
املعطيات	 بنفس	 املرشوع	 هذا	 قام	 لذلك	 بناءة	 فوىض	 الديمقراطية	 احلياة	 عىل	 املنطقة	 تدريب	شعوب	
من	العام	1900	هم	خيططون	وبعد	76	عام	عادوا	مرة	أخرى	بعد	فشل	مرشوع	سايكس	بيكو	عادوا	

ملرشوع	برينارد	لويس	لتقسيم	املقسم.

يتم	 الذي	تغري	لكي	 اليوم	أهيا	األخوة	عندما	جاء	هذا	املرشوع	-تذكروا	متى	أتى	عام	1983-	ما	
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املتغري	األول	 املنطقة	أول	 السبب	ألنه	هنالك	متغريات	يف	 15	عامًا	ما	 لقد	اختذ	املرشوع	قبل	 التعديل	
يعني	 السادات	 أنور	 اغتيال	 	1981 الثاين	عام	 إيران،	واملتغري	 الثورة	اإلسالمية	يف	 انتصار	 	1979 عام	
اغتيال	فكرة	التقارب	مع	الكيان	الصهيوين	وإنشاء	صلح	معه	وفشل	مرشوع	التطبيع،	واملتغري	الثالث	
عام	1982	االجتياح	الصهيوين	للبنان	ونشأة	املقاومة	اإلسالمية	أي	إن	الشعب	مازال	قادرًا	عىل	املقاومة	
بل	وينترص	بل	ويشكل	خطرًا	عىل	الكيان	اإلرسائييل		بل	ويؤدي	إىل	أن	خياف	الكيان	عىل	استمرار	الفشل	
عام	2000	فشل	مرشوع	إرسائيل	الكربى	يف	عام	2006	أصبحوا	يشكون	بأن	هنالك	خطر	عىل	الكيان	
بكامله	لذلك	جاؤوا	لينفذوا	هذا	املرشوع	واليوم	الذي	حيصل	أن	مرشوع	تدمري	املنطقة	من	خالل	الربيع	
العريب	وصل	إىل	سورية	وهنا	أعاد	حمور	املقاومة	تنظيم	نفسه	وتصدى	هلذا	املرشوع	ومني	هذا	املرشوع	

باهلزيمة	وفشل	املرشوع	األمريكي	يف	سورية	والعراق	واليمن	ومل	يقدم	بدياًل	حضاريًا.

يف	ليبيا	ماذا	عملوا	يف	ليبيا	فوىض	قتال	مستمر	وعدم	اإلستقرار	يف	تونس	ومعركة	طائفية	يف	مرص	عىل	
أمل	تقسيمها	الحقًا	لذلك	بعد	هذا	الفشل	كان	ال	بد	من	دخوله	بمرحلة	إعالن	األهداف	بمرص	هنائية	
وجاء	إعالن	دونالد	ترامب	بأن	القدس	عاصمة	للكيان	وأن	هذا	الكيان	كيان	هيودي	ثم	ابتدأ	اهلجوم	عىل	

املسجد	األقىص	ثم	بعد	ذلك	هامجوا	كنيسة	القيامة	ليتكامل	املرشوع.

ال	بد	من	املواجهة	وهذا	املؤمتر	الذي	كان	ذا	عنوان	ميز	و	هو	أن	الوحدة	هي	طريق	حتقيق	االنتصار	
وأنا	 اليوم	 ونحن	 تعاىل	 اهلل	 بإذن	 القدس	 وحترر	 فلسطني	 اهلل	ستحرر	 شاء	 إن	 هذه	 والوحدة	 واملقاومة	
أقول	لكم	بكل	صدق	وبكل	يقني	أن	مرحلة	زوال	الكيان	الصهيوين	قد	ابتدأت	من	حلظة	فشل	املرشوع	
كل	 و	 األسد	 بشار	 الدكتور	 الرئيس	 بقيادة	 املقاومة	 ملحور	 اجلبارة	 والوقفة	 الصهيوأمرييكي	يف	سورية	

أركان	حمور	املقاومة.
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أخريًا،		جمرد	توصيات	للمؤمتر	أردت	أن	نخرج	بعدة	عناوين.

أوالً،	إسقاط	كل	اإلتفاقات	ودعوة	إسقاط	كل	االتفاقات	مع	العدو	الصهيوين.

ثانيًا،		قطع	كل	العالقات	مع	الكيان	الصهيوين	مهام	كان	نوعها:	سفارة	مكتب	اقتصادي	مكتب	جتاري.

ثالثًا،		اعتامد	املقاومة	اخليار	الوحيد	لتحرير	فلسطني.

رابعًا،		رفض	كل	عروض	الواليات	املتحدة	األمريكية	يف	ما	خص	عملية	السالم	فهي	مل	تكن	وسيطًا	
يف	هذا	النزاع	حتى	تكون	وسيطًا	نزهيًا	بل	هي	كانت	دائاًم	طرفًا	فيه	لصالح	الكيان	الصهيوين.

وتوجه	 باحلوار	 أهنا	خالفات	حتل	 واعتبار	 العريب	 وطننا	 الداخلية	يف	 النزاعات	 كل	 إيقاف	 خامسًا،	
األنظار	للعدو	الصهيوين.

سادسًا،	ال	عدو	لنا	يف	أمتنا	سوى	العدو	الصهيوين.

سابعًا،	وحدة	األمة	هي	الطريق	األسلم	واألقرص	لبلوغ	األهداف	يف	إعادة	بناءها	وإعداد	العدة	جليش	
حترير	فلسطني.

ثامنًا	،	إلغاء	التنسيق	األمني	التي	تقيمه	السلطات	مع	العدو	الصهيوين	وإذا	كان	إلغاء	السلطة	والعودة	
إىل	املقاومة	أفضل	بمئة	مرة.

تاسعًا،	الرتكيز	عىل	املقاومة	يف	الداخل	الفلسطيني	وإمدادها	بكل	الدعم	املايل	واملعنوي	جلعل	العدو	
َتكس	 أن	 إىل	 الفلسطيني	 الشعب	 وتعميم	صمود	 دائم	 استنفار	 حالة	 قرار	ويف	 له	 يستقر	 ال	 الصهيوين	

راياُت	األمة	املوحدة	لتحرير	فلسطني	لكل	فلسطني.	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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كلمة األستاذ الدكتور الشيخ حسام الدين فرفور
رئيس مجمع الفتح فرع جامعة بالد الشام

الوحدة بين الشعار والواقع

اهلل	 حفظهم	 السيد	 الستار	 عبد	 حممد	 الدكتور	 األستاذ	 معايل	 بركاته	 و	 اهلل	 رمحة	 و	 عليكم	 السالم	
تعاىل	سامحة	آية	اهلل	الشيخ	األراكي	حفظه	اهلل	تعاىل	سامحة	السيد	الطباطبائي	حفظه	اهلل	تعاىل	أصحاب	
الفضيلة	سعادة	السفري	اإليراين	يف	دمشق	حفظه	اهلل	تعاىل	أصحاب	الفضيلة	والسعادة	السيدات	والسادة	

السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	و	بركاته	وبعد:
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القدس	 وحترير	 اإلسالمية	 الوحدة	 يف	 وأثرها	 املقاومة	 حمور	 انتصار	 هو	 املبارك	 املؤمتر	 هذا	 عنوان	
الرشيف	عنوان	كبري	ال	يمكن	إحاطته	بموضوعاته	يف	هذه	العجالة	لكني	سأجتزئ	بام	أستطيع	وال	سيام	
موضوع	الوحدة	لقد	تفضل	قبيل	أصحاب	الفضيلة	املتكلمون	فبينوا	ما	جيب	أن	ُيبني	فذكروا	ما	جيب	
أن	يذكر	من	نصوص	الكتاب	والسنة	حول	وحدة	هذه	األمة	وهذا	أمر	ال	يقبل	اخلالفة	والنقاش	ولكني	
أريد	أن	أبحث	يف	ماهية	هذه	الوحدة	ويف	حيثياهتا	وحذافريها	كي	تكون	وحدة	جامعة	مانعة	تقف	يف	
وجه	أعداء	هذه	األمة	من	الصهاينة	واملتصهينني	وقوى	االستعامر	واالستكبار	يف	العامل	نريدها	وحدة	
مفيد	 هذا	 كل	 مأدبات	 وحدة	 وال	 وحدة	ترصحيات	 وال	 مانشيتات	 وحدة	 وال	 قرارات	 وحدة	 ليست	
يف	الوحدة	ولكن	الوحدة	يشء	آخر	نريدها	وحدة	قلوب	أوالً	نريدها	وحدة	إيامن	نريدها	وحدة	فكر	
نريدها	وحدة	قناعة	نريدها	وحدة	صدق	نريدها	وحدة	موقف	نريدها	وحدة	رأي	نريدها	وحدة	مطلقة	
ألمة	اإلسالم	بل	هي	وحدة	مطلقة	ألخيار	العامل	وهل	يقف	مع	أمة	اإلسالم	إال	الرشفاء	واألخيار؟	هذه	

هي	وحدتنا	التي	ننادهيا	وندعو	إليها	مجيل	أن	نلتقي	يف	املؤمترات.

واملؤمترات	ال	بد	منها	يف	التشاور	ويف	التذاكر	ومجيل	أن	تقام	املأدبات	مآدب	الغذاء	الصحي	ولكن	
أمجل	منه	أن	يكون	مع	املؤمترات	واملأدبات	الصحية	مأدبات	إيامنية	فكرية	ثقافية	سياسية	ينتجها	مطبخ	
إيامين	فكري	ثقايف	سيايس	تكون	الوحدة	فيه	حقيقة	ماثلة	ال	تقبل	األخذ	والرد	نحن	بحاجة	إىل	ميثاق	
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ﴾	هذا	امليثاق	له	 وحدة	وميثاق	الوحدة	يف	نظر	هذا	العبد	القارص	هو	ميثاق	اإلخاء	﴿إِنَّ
حتته	كالم	طويل	ولكني	أجتزئ	من	بعض	اإلمجاعات	إنه	ميثاق	يقوم	عىل	إكرام	كرامة	اإلنسان	وعدم	
بالتقوى	إن	أكرمكم	عند	اهلل	أتقاكم	 التاميز	 القوة	و	غري	ذلك	إنام	يكون	 التاميز	باألعراق	و	األموال	و	
نريد	أن	تقوم		هذه	الوحدة	و	هذا	امليثاق	عىل	إقامة	العدل	و	عىل	التوازن	العدل	قال	اهلل	تعاىل	﴿ٱۡعِدلُواْ 
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لِلتَّۡقَوٰىۖ﴾	العدل	يف	احلقوق	والواجبات	بني	األطراف	كلها	بام	جيب	عليه	أن	يقوم	عليه	هذا	 ۡقَرُب 
َ
أ ُهَو 

امليثاق	ميثاق	األخوة	وميثاق	اإلخاء	و	قاعدة	العفو	واإلعداء	يف	اخلالفات	ال	صحفًا	أن	نوطن	أنفسنا	
عىل	حسن	الظن	و	العفو	و	اإلعثار.

ومن	أهم	ما	جيب	أن	يقوم	عليه	امليثاق	اإلخاء	يف	نظري	احرتام	العقائد	و	املقدسات	والرموز	يف	كل	
األطراف	وعدم	املساس	هبا	ظاهرًا	وباطنًا	ترصحيًا	أو	تلميحًا	وهذا	أصل	أصيل	إن	كنا	جادين	يف	إقامة	

هذه	الوحدة	ونحن	جادون	بإذن	اهلل	تعاىل.

أنا	جئت	من	أيام	من	زيارة	مجهورية	إيران	اإلسالمية	بمعية	وزير	العلم	والعلامء	سامحة	الدكتور	حممد	
وحرارًة	 إسالميًا	 إخاء	 هنالك	 فوجدنا	 والعاملات	 والدعاة	 العلامء	 من	 جليل	 ووفد	 السيد	 الستار	 عبد	
واندفاعًا	نحو	حتقيق	هذه	الوحدة	وحبًا	بني	أهل	السنة	والشيعة	كنا	ننتظره	وكنا	سمعنا	به	ورأينا	كثريًا	

منه	ولكن	زادت	ثقتنا	يف	ما	رأينا	إضافة	إىل	ما	كان	من	دفء	اإلستقبال	والود	واألخوة	اإلسالمية.

انتصار	ألمة	 أنه	 اإليرانية	عىل	 انتصار	اجلمهورية	اإلسالمية	 إىل	 ننظر	 السيدات	والسادة	نحن	 أيتها	
اإلسالم	عمومًا	وللعرب	خصوصًا	هذا	انتصار	ليس	إليران	فقط	انتصار	للحق	إنه	انتصار	لكلمة	احلق	
التي	أنزهلا	اهلل	سبحانه	وتعاىل	إنه	انتصار	للرشفاء	يف	العامل	كله	وملن	أراد	أن	يكون	يف	خندق	احلق	ونحن	
وتلتزم	 واحلقيقة	 احلق	 متثل	 األسد	 بشار	 الدكتور	 الشجاع	 املبارك	 وقائدها	 بقيادهتا	 هؤالء	سورية	 من	
احلق	و	احلقيقة	وهذا	التناغم	و	هذا	التعاون	وهذا	الرتابط	بني	سورية	واجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	
له	نتائجه	املباركة	ضد	هؤالء	الصهاينة	املغتصبني	واملتصهينني	وأعداء	األمة	يف	اخلارج	ويف	الداخل	و	

ضد	اإلجراميني	الذين	يّدعون	أهنم	مسلمون.
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أهيا	السادة	ال	أريد	أن	أطيل	إين	أقول	علينا	أن	نرفع	رؤوسنا	وأعيننا	عن	خالفات	املايض	ومعاركه	
احلارض	 حماكمة	 وعن	 ومعاركه	 املايض	 خالفات	 عن	 وأعيننا	 رؤوسنا	 نرفع	 أن	 علينا	 وأقول	 وأكرر	
التضامن	 الوحدة	اإلسالمية	اإليامنية	وعىل	هذا	 بناء	مستقبل	مرشق	يقوم	عىل	 ومشاكله	وأن	نتجه	إىل	
وأن	نكون	دعاًة	ال	قضاة،	وأطباء	ال	جزارين،	وندخل	عىل	هذه	الوحدة	من	باب	االتفاق	ال	من	باب	
االفرتاق،	وأن	نلزم	منهج	احلوار	ال	الشجار	ومنهج	التفاهم	ال	التصادم،	وأعتقد	أننا	جادون	وفاعلون	
ذلك	بإذن	اهلل	واليوم	منهجنا	املصارحة	واملناصحة	والصدق	والبعد	عن	امللق	والنفاق	فأمتنا	اإلسالمية	
بئس	يف	 ال	 والعقائد،	 األفكار	 املتنوعني	يف	 املختلفني	 الصادقني	 املؤتلفني	 املختلفني	 إىل	وحدة	 بحاجة	
ذلك	اإلسالم	أقر	الناس	لكن	عىل	من	يقول	املؤتلفني	أن	يكونوا	صادقني	يف	وحدهتم	ولسنا	بحاجة	إىل	
وحدة	املتوافقني	أو	املتفقني	أو	املنافقني	ليس	أرض	عىل	هذه	األمة	من	املنافقني	املرتزقني	الذين	يرتزقون	
بالسياسة	وبالدين	وبالوطن	بالقضية	نحن	علينا	أن	نكون	صادقني	وأن	نتحرى	الصدق	وأن	نعلم	أن	
هذا		االختالف	هو	سنة	اهلل	يف	األرض	ولكن	لنوظفه	يف	خدمة	وحدة	األمة	ونرصة	قضاياها	املستجدة.

الكالم	كثري	أقطع	الكالم	هنا	وأقول	قد	استمعنا	يف	لقائنا	املبارك	مع	سامحة	السيد	القائد	السيد	عيل	
خامنئي	مرشد	الثورة	كالمًا	ينبع	من	القلب	وتلقته	آذان	القلوب	قبل	آذان	الرؤوس	والسيام	حينام	أشاد	
بموقف	سورية	يف	هذه	اهلجمة	الرشسة	ومن	وراءها	من	األمريكان	واملتصهينني	واألذناب	و	موقف	
رئيسنا	الشجاع	الدكتور	بشار	األسد	يف	وجه	هؤالء	الصهاينة	وأذناهبم	ثم	ما	دعا	به	وأمننا	أننا	سنصيل	
مجاعة	إن	شاء	اهلل	يف	القدس	الرشيف	وهذا	إنام	هو	من	عالئم	النرص	املبني	الكائن	املحقق	بإذن	اهلل	تعاىل	

الكالم	كثري	أستميحكم	عذرًا	وأقطع	الكالم	هنا	وشكرًا	لكم	و	السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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كلمة السيد عبد الله نظام
رئيس الهيئة العلمائية ألتباع مذهب أهل البيت R في سورية

ضرورات فهم الواقع

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	والصالة	و	السالم	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	آله	الطيبني	الطاهرين	وأصحابه	الغر	
امليامني	والسالم	عليكم	مجيعًا	ورمحة	اهلل	وبركاته	سامحة	راعي	اإلحتفال	آية	اهلل	السيد	أبو	الفضل	الطباطبائي	
سعادة	األخ	الكريم	األستاذ	الدكتور	حممد	عبد	الستار	السيد	وزير	األوقاف	للجمهورية	العربية	السورية	
سامحة	االخ	الكريم	آية	اهلل	الشيخ	األراكي	رئيس	جممع	التقريب	بني	املذاهب	اإلسالمية	أصحاب	الفضيلة	

واألساتذة	الكرام	واألخوات	الكريامت	أحتدث	بثالث	نقاط	عىل	سبيل	االختصار	جدًا:



39

تارخينا	 كل	 يف	 رافقتنا	 مسألة	 إىل	 لنصل	 تارخيية	 قراءة	 إىل	 بحاجة	 اإلسالمية	 الوحدة	 األول:  النقطة 
اإلسالمي	أن	أيام	عزتنا	يوم	احتدنا	وأيام	هزيمتنا	وذلنا	يوم	افرتقنا	نحن	دخلنا	إىل	األندلس	وبقينا	فيها	
800	عام	وخرجنا	من	هنالك	مهزومني	مدحورين	مل	يبق	إال	األحجار	التي	بنيناها	!	ملاذا	؟!	ألن	أهل	
األندلس	انقسموا	إىل	سبعة	أو	ثامنية	مالك	صغرية	حتاربت	فيام	بينها	وحتالفت	مع	الفرنجة	ضد	بعضها	
فكان	أن	التهمت	الفرنجة	كل	تلك	املاملك	وخرجنا	من	هنالك.	ويف	أيامنا	احلارضة	أيضًا	قضيتنا	هذه	
نحن	أمم	متفرقة	لذلك	يستطيع	العدو	أن	ينفذ	بيننا	وأن	يقرر	ما	يشاء	ليس	لألمة	العربية	واإلسالمية	
التي	 األمور	 من	 يشء	 ألي	 وال	 الصهيوين	 العدوان	 من	 وال	 األمريكية	 اهلجمة	 من	 ال	 موحد	 موقٌف	

تعرضت	هلا	أمتنا.

النقطة الثانية: التي	أحب	أن	أحتدث	عنها	هي	أنه	البارحة	عندما	رجعت	من	السفر	ذهبت	إىل	البيت	
أحببت	أن	أطلع	عىل	آخر	أوضاع	البلد	يف	سورية	واالنجازات	التي	حققها	أبطال	اجليش	العريب	السوري	
التكفرييني	فوجئت	بخرب	آخر	أن	هناك	مؤمترًا	ُعقد	يف	دولة	فقدت	عنواهنا	 وحمور	املقاومة	يف	مواجهة	
واسمها	ألنه	ليس	له	معنى	بعد	ذلك	عنوان	هذا	املؤمتر	الذي	ضم	مثلني	من	دول	اخلليج	من	صحافيني	
ومن	الباحثني	من	أجل	أنه	كيف	نحلل	شيفرة	حزب	اهلل	وكيف	ننهي	كيانه	ووجوده	واليشء	اخلطري	الذي	
خرج	به	املؤمترون	أوالً	هم	يقولون	ال	مانع	لدينا	أن	حيطم	لبنان	وال	يبقى،	عىل	أساس	أن	نتخلص	من	
حزب	اهلل	ولو	كلف	ذلك	حتطيم	لبنان	هذا	ييش	بام	خيبئونه	هؤالء	للمستقبل؛	اليشء	اآلخر	واألخطر	يف	
نظري	أنه	نحن	سنعمل	عىل	فساد	جمتمع	حزب	اهلل	إفسادًا	أخالقيًا	وتربويًا	وإجتامعيًا	عندما	نريد	أن	نشيع	
الفساد	أو	اإلفساد	األخالقي	هذا	ليس	فقط	ملجتمع	حزب	اهلل	هذا	إفساد	لكل	املجتمع	العريب	واإلسالمي	
يعني	هؤالء	يقولون	نحن	مع	الفساد	واإلفساد	بشكل	علني	لذلك	هذه	الكذبة	حامي	احلرمني	الرشيفني	
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وحامي	ال	أدري	ماذا	!	هو	كذب	بكذب،	واليشء	اآلخر	االجتامعي	االفساد	االجتامعي	هو	نار	حتت	
الرماد	ألن	اإلفساد	االجتامعي	يقوم	عىل	تفرقة	أبناء	األمة	وإجياد	البغضاء	والعداوة	بينهم	وهذا	ما	ينبغي	

علينا	أن	نكون	عىل	حذر	منه.

أهيا	األحبة	عند	السذج	والعوام	من	شعوبنا	لنكن	رصحيني	هنالك	أرضية	لذلك	ولذلك	علينا	أن	نعلم	
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أبناءنا	أن	نعلم	أحبابنا	وتالمذتنا	ما	ينفعهم	يف	قابل	أيامهم	ونبعدهم	عن	خطر	التنازع	أو	التقاتل	يف	ما	
بينهم	وهذا	مهمة	العلامء.

إال	 مشكالهتا	 من	 للخالص	 األمة	 هلذه	 طريق	 ال	 املوقف	 أصالة	 عىل	 املحافظة	 هو	 الثالثة:	 النقطة 
املقاومة	وغري	ذلك	ال	أحد	يفكر	أنه	يمكن	أن	يصل	إىل	يشء.

احللول	السياسية	تقوم	عىل	املساومة	وعىل	التنازل	ألطراف	النزاع	يعني	يف	النتيجة	أنت	جيب	عليك	
أن	تتنازل	عن	كثري	من	حقوقك	يف	فلسطني	ليعطوك	جزءًا	إذا	أعطوك	وجيب	عليك	أن	تتنازل	عن	كثري	
من	مواقفك	الوطنية	حتى	يقبلوا	بوجودك	هذا	إذا	قبلوا.	لذلك	نحن	علينا	أن	نتمسك	بقضيتنا	بكل	

حجمها	بكل	أبعادها	بكل	أصالتها.

أنا	أذكر	يف	هذا	البلد	عندما	كنا	صغارًا	يوم	قبل	احلبيب	برقيبة	بتقسيم	فلسطني	كانو	خيرجوننا	من	
املدارس	يف	مظاهرات	طالبية	حتى	طالب	املرحلة	االبتدائية	كنا	ننشد	يف	الشارع	ونحن	نسري	فلسطني	
كل	 وكذب	 وإسالمية	 عربية	 ستبقى	 فلسطني	 سنقول	 اآلن	 ونحن	 بورقيبة،	 يا	 وكذبت	 عربية	 ستبقى	
الواقع	هو	 املقاومة	يف	 السياسية	يف	فلسطني	لذلك	حمور	 أدعياء	احللول	 املساومني	عىل	فلسطني	وكل	

حمور	الثبات	عىل	املواقف.

نحن	كلنا	أمة	واحدة	ال	يفرقنا	يشء	من	تلك	الفوارق	الصغرية	املهم	أن	يكون	لإلنسان	هدف	واضح	
اهلدف	 أن	 املفروض	 	﴾ َسبِيلِهۦِۚ َعن  بُِكۡم  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  ٱلسُّ تَتَّبُِعواْ  ﴿َوَل  باجتاهه	 يتجه	 إليه	وسبيل	 يسعى	
األصيل	يبقى	أمام	أعيننا	ال	يفرقنا	وال	يبعدنا	عنه	يشء	ال	إشكال	هنا	وال	إشكال	هنالك	وحفظكم	اهلل	

مجيعًا	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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كلمة الدكتور الشيخ زهير الجعيد
المنسق العام لجبهة العمل اإلسالمي

انتصارات المقاومة ضمانة الوحدة

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	والصالة	والسالم	عىل	سيد	املرسلني	سيدنا	حممد	وعىل	آله	وصحبه	أمجعني:
معايل	وزير	األوقاف	الدكتور	الشيخ	حممد	عبد	الستار	السيد	مثل	سامحة	السيد	القائد	يف	سورية	السيد	
السالم	عليكم	 العلامء	اإلخوة	األخوات	 الشيخ	األراكي	ساديت	 اهلل	 آية	 الطباطبائي	سامحة	 الفضل	 أبو	

ورمحة	اهلل	و	بركاته:

عنوان	امللتقى	يفرض	علينا	أن	نتكلم	من	ضمنه	انتصارات	حمور	املقاومة	ونحن	بعد	زمن	طويل	من	
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املقاومة	اإلسالمية	يف	 فيه	 انترصت	 فيه	االنتصارات،	عرصًا	 اهلزائم	واالنتكاسات	نعيش	عرصًا	نشهد	
لبنان	وخرج	الكيان	مهزومًا	مدحورًا	دون	قيد	أو	رشط	هو	أول	انتصار	ملقاومٍة	لشعٍب	صغرٍي	قليٍل	لفئٍة	
قليلة	غلبت	فئًة	كثريًة	بإذن	اهلل	تعاىل	رغم	كل	احلروب	العربية	وكل	الطائرات	واجليوش	واملدافع	تأيت	
لتنترص	وتعتز	األمة	بزعيٍم	وقائٍد	كسامحة	السيد	حسن	نرص	اهلل	عىل	رأسه	عمة	شيعية	وترفع	 املقاومة	

صورُه	يف	كافة	املجّمعات	العلمية	السنية	يف	سورية	يف	مرص	يف	كل	مكان.

غزة	 من	 إرسائيل	 وخترج	 فلسطني	 يف	 وحمورها	 للمقاومة	 وتنترص	 لالنتصارات	 عطشى	 األمة	 إذًا	
مدحورة	رغم	قلة	احليلة	والزاد	والسالح	ولكن	اإليامن	هو	نفسه	اإليامن	يف	لبنان	وفلسطني	وسورية	وكل	
من	يؤمن	هبذا	املحور	ويؤمن	بالعزة	والكرامة	ولوال	االنتصار	يف	اجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	وقائٌد	
هو	اإلمام	اخلميني	جيعل	قضية	القدس	أهم	قضية	إليران	ولشعب	إيران	فيعطي	هذه	القضية	األساس	يف	
حمور	حركة	السياسة	اإليرانية	فيفرض	احلصار	واجلوع	عىل	إيران	من	أجل	فلسطني	والقدس	برصاحة	أهيا	
اإلخوة	كل	هذه	االنتصارات	من	العراق	إىل	فلسطني	إىل	لبنان	واليوم	يف	سورية	بفضل	سواعد	اجليش	
العريب	السوري	واإلمام	اخلامنئي	قاهلا	وأكد	عليها	بفضل	قائٍد	شجاٍع	ثبت	و	مل	هيرب	كام	ذهب	غريه	
من	الرؤساء	اجلبناء	عند	أول	مسرية	وأول	مظاهرة	رغم	كل	احلصار	ورغم	احلرب	العاملية	عىل	سورية	
يبقى	رئيسها	وجيشها	وشعبها	ثابتًا	يف	امليدان	أقول	برصاحة	واسمعني	سامحة	السيد	أبو	الفضل	وسامحة	
رائع	 بأداء	 إسالمية	حقيقية	 بوحدة	 نحصلها	يف	سورية	 هذه	 االنتصارات	 نتيجة	 اليوم	 األراكي	 الشيخ	
هلذه	الوحدة	ألنه	لألسف	كل	املؤامرة	اليوم	عىل	الوحدة	اإلسالمية	وتظهري	هذه	االنتصارات	عىل	أهنا	
انتصارات	شيعية	ونحن	ندرك	أهنا	ليست	كذلك	ولكنها	انتصارات	إسالمية	ولكن	حمور	الرش	األمرييكي	
الصهيوين	واليوم	الوهايب	هو	أساس	فيه	يريد	أن	يظهر	أن	اجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	وأن	هذا	املحور	
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هو	حموٌر	طائفٌي	ومذهبي	لذلك	نحن	بوحدتنا	وبانتصاراتنا	وبأدائنا	الرائع	وهنا	أستطيع	أن	أفهم	كالم	
سامحة	الشيخ	حسام	فرفور	الدقيق	جدًا	والرائع	الذي	يوّصف	الواقع	هنالك	حالة	خوف	يزرع	يف	قلوب	
أبناء	السنة	يف	اجلمهورية	اإلسالمية	ليس	كل	الناس	يسمعون	ما	سمعه	معايل	الوزير	والوفد	املرافق	يف	
جلسته	مع	سامحة	السيد	القائد	هنالك	عمٌل	حثيث	من	أجل	إغالق	اآلذان	آذان	أهل	السنة	عن	إيران.

سيدنا	رسول	اهلل	P	حني	دخل	إىل	مكة	فاحتًا	فتح	القلوب	لذلك	نحن	بحاجة	إىل	أن	نطمئن	أهلنا	السنة	
يف	كل	واقعنا	العريب	واإلسالمي	لكي	نستطيع	أن	نقول	لكل	من	يتآمر	عىل	سورية	وعىل	العرب	وعىل	
املسلمني	خسئتم	هذه	مجهورية	إسالمية	مرشوعها	اإلسالمي	املحمدي	األصيل	كام	يصفه	اإلمام	السيد	
القائد	اخلامنئي	هو	لكل	املسلمني	يف	العامل	بل	يتخطى	ذلك	لكل	املستضعفني	ألن	اإلمام	اخلميني	رمحه	
اهلل	تعاىل	قال	ال	سنية	ال	شيعية	مجهورية	إسالمية	لإلسالم	املحمدي	األصيل	بمواجهة	اإلرهاب	نستطيع	
أن	نحرر	القدس	كام	هو	هدف	اإلسالم	ونستطيع	أن	هنزم	كل	مشاريع	الدنيا	االستعامرية	واالستكبارية	

مهام	بلغت	من	قوة	ويمكرون	ويمكر	اهلل	واهلل	خري	املاكرين	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	و	بركاته.
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كلمة األستاذ جواد تركابادي
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

القدس هي البوصلة

السالم	عليكم	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	و	احلمد	هلل	رب	العاملني	و	الصالة	و	السالم	عىل	خري	املرسلني	
هذه	 تتاح	يل	 أن	 األعزاء	 األخوة	 أمجعني	 الطاهرين	وصحبه	 الطيبني	 بيته	 أهل	 و	 األنبياء	حممد	 و	خاتم	
الفرصة	يف	هذا	الوقت	القصري	و	قيل	يل	أن	أخترص	بخمس	دقائق	فالكالم	يطول	ولكن	أريد	أن	أخترص	
إن	شاء	اهلل	نحمد	اهلل	ونشكره	أن	هدانا	اهلدي	الذي	علمنا	رسول	اهلل	P	هذا	الشخص	العظيم	الذي	
املنورة	و	يوم	كان	يف	خندقها	يرضب	 املدينة	 يبني	 يوم	قيل	له	إقرأ	رأى	نفسه	يصدع	بام	أمر	رأى	نفسه	
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عىل	الصخر	رأى	يف	الرشارة	حضارة	تقوم،	تعلمنا	منه	الدرب	درب	العزة	التي	كانت	لنا	وستكون	ولن	

نستطيع	أن	نقبلها	أن	تذل	أن	تذل	مقدساتنا	و	قدسنا	بأبناء	التيه	لن	نقبلها.

وهكذا	علمتنا	هذه	أن	ننشط	يف	هذا	العرص	كيف	نقف	فرأينا	إمامنا	اخلميني	العظيم	يف	يومها	عندما	
بدأت	الثورة	نادى	أن	هذا	الكيان	إنام	هو	غدة	رسطانية	جيب	أن	تزول	ويوم	كان	يراد	له	أن	يبعد	ويطرد	
من	إيران	رأى	من	يف	املهد	نارصه	ويوم	انترص	له	من	كانوا	من	شعب	إيران	رأى	أنه	سوف	يعود	للقدس	
ووصف	دائاًم	الدرب	من	خالل	الوحدة	وحدة	األمة	كل	األمة	وقيامها	واحدة	من	مقدساهتا	ورأى	أهنا	

هبذا	سوف	تستطيع	األمة	أن	تبني	ماضيها	املجيد	مرة	أخرى.

لقد	حاولوا	وأرادوا	وسعوا	ولكن	سعيهم	يف	ضالل	ورأينا	رأي	سامحة	السيد	القائد	استطاع	وبجهد	
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وبرؤية	وبصرية	املؤمن	احلكيم	أن	يقرأ	كل	ما	كانوا	يريدون	من	خالل	خططهم	اجلهنمية	الشيطانية	أن	
يريدوا	أن	يفرضوها	عىل	األمة	من	ضياع	و	تشتت	و	تنافر	رأيناه	و	ال	أريد	أن	أطيل	بالرشح	يف	يوم	امللتقى.

اهلل	 آية	 فضيلة	 وأقدم	 الضيوف	 كل	 بالضيوف	 نرحب	 أن	 بالرتحيب	 أبدأ	 أن	 عيّل	 جيب	 كان	 وأنا	
حممد	 الوزير	 الدكتور	 الشيخ	 فضيلة	 ويقودهم	 البيت	 أهل	 بكل	 أيضًا	 أرحب	 و	 منهم	 وأنا	 األراكي	
بعزة	 األمة	 عزة	 أن	 ويؤكد	 الراكز	 املحور	 كان	 اإلمام	 فضيلته	وسامحة	 التقى	 عندما	 السيد	 الستار	 عبد	
قياداهتا	و	عزة	سورية	من	عزة	سيادة	الرئيس	الدكتور	بشار	األسد	الذي	وقف	وقفة	البطل	الذي	سوف	
الطريق	 أمامنا	 القدس	هي	اجلهة	وهي	األمل	وهكذا	فرش	 أن	 املوقف	وأيقنت	 التاريخ	هذا	 له	 يكتب	
التي	مل	نضيعها	سنبقى	ثوابت	ندعو	لوحدة	األمة	من	أجل	حترير	قدسها	 البوصلة	 وأقام	املقصد،	هذه	
ُبعثنا	فيه	 ومقدساهتا	ومن	خالل	الوحدة	أن	يعود	بنياهنا	الزاهر	ويومها	املعهود	ويوم	إن	شاء	اهلل	نحن	
أن	يقول	لنا	إننا	بام	نقوم	من	نارصي	اهلل	و	من	ينرص	اهلل	فهو	نارصه	وال	أريد	أن	أطيل	و	قد	حان	وقت	
الكلامت	 نكمل	 للصالة	 اآلن	 االجتامع	 هذا	 ننهي	 أن	 الكالم	 هذا	 أقول	 أن	 ساديت	 يل	 أذن	 وقد	 الصالة	
 ولكن	نتوقف	للصالة	وأريد	أن	أهني	كالمي	بشعر	لشاعر	إيراين	وصف	سيدنا	الرسولP	حيث	قال	:	

ــه ــ ــاملـ ــ ــكـ ــ بـــــــلـــــــغ الــــــــعــــــــال بـ

ــه ــ ــامل ــ ــج ــ كـــــشـــــف الــــــــدجــــــــى ب

حـــــســـــنـــــت جــــــيــــــع خــــصــــالــــه

صلوا عليه و آله 
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كلمة آية الله الشيخ محسن محمدي أراكي
رئيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية

المقاومة ثمرة الوحدة

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	و	الصالة	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	آله	الطيبني	وصحبه	
امليامني	السالم	عليكم	مجيعًا	و	رمحة	اهلل	و	بركاته	فضيلة	معايل	وزير	األوقاف	السيد	حممد	عبد	الستار	
هذا	 يف	 احلارضون	 النخب	 األجالء	 العلامء	 الطباطبائي	 السيد	 اهلل	 آية	 سامحة	 تعاىل	 اهلل	 حفظه	 السيد	
هبا	 أكتفي	 بعناوين	 كلمتي	 أخترص	 للتطويل	 جمال	 ال	 بركاته	 و	 اهلل	 ورمحة	 عليكم	 السالم	 املجلس	
هي	 بل	 فحسب	 ليست	رضورة	 الوحدة	 أن	 أقول	 الوحدة	 تصف	 كلمة	 كلمتان	 املجتمع	 هذا	 يف	 يل	
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أن	 هلا	 يراد	 وإنام	 بالفعل	 موحدة	 هي	 	P ملحمد	 املنتسبة	 اإلسالمية	 فاألمة	 وموجودة	 واقعة	 رضورة	
ينتجان	 بميثاقني	 متمسكة	 اإلسالمية	 األمة	 أن	 دام	 ما	 هذه	 رغبتهم	 تتحقق	 أن	 أولئك	 ويأبى	 تتمزق	
قال	 مها	 امليثاقان	 عليه	 تعاىل	 اهلل	 رضوان	 فرفور	 الشيخ	 العالمة	 سامحة	 إليه	 أشار	 الذي	 امليثاق	 هذا	
هي	 نعمة	 هذه	 َطۡعَناۖ﴾	

َ
َوأ َسِمۡعَنا  قُۡلُتۡم  إِۡذ  بِهِۦٓ  َواَثَقُكم  ِي  ٱلَّ َوِميَثَٰقُه  َعلَۡيُكۡم   ِ ٱللَّ نِۡعَمَة  ﴿َوٱۡذُكُرواْ 

 ْۚ قُوا َتَفرَّ َوَل  َجِيٗعا   ِ ٱللَّ ِبَۡبِل  ﴿َوٱۡعَتِصُمواْ  قال	 حينام	 عنها	 وتعاىل	 سبحانه	 اهلل	 أخرب	 التي	 النعمة	 تلك	
هي	 إِۡخَوٰٗنا﴾	 بِنِۡعَمتِهِۦٓ  ۡصَبۡحُتم 

َ
فَأ قُلُوبُِكۡم  َبۡيَ  لََّف 

َ
فَأ ۡعَداٗٓء 

َ
أ ُكنُتۡم  إِۡذ  َعلَۡيُكۡم   ِ ٱللَّ نِۡعَمَت  َوٱۡذُكُرواْ 

املتبعني	لسريته	اآلخذين	بسنته	 P	والقادة	 التي	متثلت	يف	حممد	 القيادة	اإلهلية	 النعمة	هي	نعمة	 هذه	
هذه	هي	النعمة	التي	عليها	امليثاق	واذكروا	نعمة	اهلل	عليكم	و	ميثاقه	الذي	واثقكم	به	إذ	قلتم	سمعنا	
الضامنان	 مها	 النرصة	 وميثاق	 الطاعة	 ميثاق	 امليثاقان	 وهذان	 النرصة	 وميثاق	 الثاين	 وامليثاق	 وأطعنا	
يَُقٰتِلُوَن  ٱۡلَنََّةۚ  لَُهُم  نَّ 

َ
بِأ ۡمَوٰلَُهم 

َ
َوأ نُفَسُهۡم 

َ
أ ٱلُۡمۡؤِمنَِي  ِمَن  ٰى  ٱۡشَتَ  َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  النرصة	 ميثاق	 األمة	 لوحدة	

ِمَن  بَِعۡهِدهِۦ  ۡوَفٰ 
َ
أ َوَمۡن  َوٱۡلُقۡرَءاِنۚ  جِنيِل  َوٱۡلِ ٱتلَّۡوَرىٰةِ  ِف  ا  َحّقٗ َعلَۡيهِ  وَۡعًدا  َوُيۡقَتلُوَنۖ  َفَيۡقُتلُوَن   ِ َسبِيِل ٱللَّ ِف 

ٱۡلَحِٰمُدوَن  ٱۡلَعٰبُِدوَن  ئُِبوَن  ٰٓ ٱۡلَعِظيُم ١١١ ٱلتَّ ٱۡلَفۡوُز  ُهَو  َوَذٰلَِك  بِهِۦۚ  بَاَيۡعُتم  ِي  بِبَۡيعُِكُم ٱلَّ واْ  فَٱۡسَتۡبِشُ  ِۚ ٱللَّ
 ِۗ ٱللَّ ِلُُدودِ  َوٱۡلَحٰفُِظوَن  ٱلُۡمنَكرِ  َعِن  َوٱنلَّاُهوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ٱٓأۡلِمُروَن  ِٰجُدوَن  ٱلسَّ ٰكُِعوَن  ٱلرَّ ئُِحوَن  ٰٓ  ٱلسَّ
اهلل	 مع	 تعاهدوا	 قد	 املؤمنني	 فإن	 النرصة	 ميثاق	 الثاين	 امليثاق	 إىل	 تشري	 اآلية	 هذه	 ٱلُۡمۡؤِمنَِي﴾)1)	  ِ َوبَّشِ
فأصبحتم	 ماذا	 ينتجان	 امليثاقان	 هذان	 رضاه	 سبيل	 يف	 وأمواهلم	 أنفسهم	 يبذلوا	 أن	 وتعاىل	 سبحانه	
بنعمته	إخوانًا	هذه	النعمة	نعمة	الطاعة	نعمة	االلتزام	بطاعة	رسول	اهلل	P	هي	التي	تولد	هذه	األخوة	
سبحانه	 اهلل	 أراد	 التي	 اللحمة	 هذه	 يمزق	 أن	 سبب	 ألي	 أو	 عامل	 ألي	 يمكن	 وال	 اإللتحام	 وهذا	

)1)		سورة	التوبة،	اآليتان	111-112.
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وتعاىل	ألمة	حممد	P	أن	تكون	عليها،	الذين	فرقوا	دينهم	وكانوا	شيعًا،	لست	منهم	يف	يشء	ال	عالقة	
هلم	بمحمد	P	فدعاة	التمزيق	والفرقة	واإلختالف		التشتت	ليسوا	من	أمة	حممد	P	ألن	أمة	حممد	P	ال	
تكون	إال	موحدة	وألن	أمة	حممد	P	ال	تكون	إال	أمة	واحدة	ألهنم	أبناء	ألب	واحد	وألهنم	إخوة	دائاًم	
إليه	 ملا	دعى	 النتيجة	 أن	تزول	وإن	زوال	إرسائيل	كانت	 بد	 إن	إرسائيل	ال	 نقول	 وعىل	هذا	األساس	
لفرقة	هذه	األمة	وال	يمكن	هلذه	 أن	تكون	هي	األساس	 أرادوا	إلرسائيل	 بالفرقة	هلذه	األمة	 البعض	
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ملاذا؟	ألن	سنة	 تزول	 أن	 بد	 تزيل	إرسائيل،	وإرسائيل	ال	 بوحدهتا	سوف	 األمة	 تتفرق	هذه	 أن	 األمة	
إهلية	وأن	هنالك	قاعدة	عقلية	كونية	والتي	 الظلم	ال	يدوم	هذه	سنة	 بأن	 اهلل	سبحانه	وتعاىل	حكمت	
تقول	القس	ال	يدوم	ووجود	إرسائيل	أساسًا	كدولة	هنا	دولة	مصطنعة	ومغتصبة	هذه	الدولة	قامت	
عىل	أساس	من	القس	و	القس	ال	يدوم	وألن	هذه	ليست	دولة	باألساس	إهنا	ال	متلك	شعبًا	ليس	هلا	
شعب	أين	شعب	إرسائيل؟	من	هم؟	ما	هي	صفتهم؟	ما	هو	تأرخيهم؟	وإنام	هم	رشذمة	اجتمعوا	من	
هنا	وهناك	وليس	هلذه	الدولة	املزعومة	ليس	هلا	أرض	أين	حدودها؟	وأن	هذه	الدولة	منذ	أن	زعمت	
أهنا	دولة	هي	يف	حرب	دائم	مع	نفسها	يعني	يف	داخل	فلسطني	و	مع	خارج	فلسطني	و	السلطة	التي	ال	
تستقر	ال	يمكن	هلا	أن	تدوم	سبعني	سنة	مل	تستقر	هذه	الدولة	وللدولة	أسس	ثالث	وعنارص	تتقوم	هبا	
شعب	و	أرض	وحكومة	مستقرة	ال	حكومة	مستقرة	يف	إرسائيل		وال	دولة	وال	متلك	أرضًا	و	ال	شعب	
يمكن	أن	يوصف	بأنه	شعب	فهي	أساسًا	زائلة	والزوال	حتمية	ال	يمكن	أن	تنفك	عن	طبيعة	إرسائيل	
فإرسائيل	زائلة	واألمة	اإلسالمية	موحدة	قائمة	عىل	أساس	هذين	امليثاقني	ميثاق	الطاعة	والنرصة	هلل	
P	وعىل	أساس	هذين	امليثاقني	تتكون	املقاومة	اإلسالمية،	فاملقاومة	اإلسالمية	وليدة	 تعاىل	وملحمد	
هذين	امليثاقني	مع	اهلل	سبحانه	وتعاىل	نسأل	اهلل	سبحانه	و	تعاىل	أن	يثبتنا	عىل	امليثاق	معه	وأن	يثبتنا	عىل	
هذين	امليثاقني	وأن	جيمع	أمتنا	أمة	حممد	P	عىل	طاعة	حممد	P	وعىل	نرصة	اهلل	ورسوله	والسالم	عليكم	

ورمحة	اهلل	و	بركاته.
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كلمة الدكتور محمد عبد الستار السيد
وزير األوقاف في الجمهورية العربية السورية

إن الله معنا

	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	و	الصالة	والسالم	عىل	رسول	اهلل	وعىل	آله	الطيبني	
اهلل	 املرشد	عيل	خامنئي	حفظه	 اإلمام	 مثل	سامحة	 الطباطبائي	 اهلل	 آية	 أمجعني	سامحة	 و	صحبه	 الكرام	
سامحة	آية	اهلل	األراكي	رئيس	جممع	التقريب	بني	املذاهب	اإلسالمية	سفري	اجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	
أخوايت	 العلامء	 املقاوم	ساديت	 البطل	 اهلل	 مثلني	عن	حزب	 لبنان	 من	 الكرام	 واإلخوة	 السادة	 دمشق	 يف	
الداعيات	السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته	أحييكم	باسم	علامء	سورية	مجيعًا	وداعياهتا	مرحبًا	هبذا	املؤمتر	
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اإليامين	العظيم	ونظرًا	الستامعنا	لكلامت	رائعة	ورائدة	من	السادة	العلامء	فسأجيب	عىل	ذلك	امليثاق	أو	
امليثاقني	اللذين	حتدث	عنهام	سامحة	آية	اهلل	األراكي	مبارشة	من	خالل	ما	شهدناه	واستمديناه	من	لقاء	
سامحة	اإلمام	املرشد	عيل	خامنئي	حفظه	اهلل	سبحانه	وتعاىل	يف	طهران	منذ	يومني	ال	شك	بأن	امليثاقني	
مها	األساس	ولكن	القوة	الدافعة	والتي	حققت	خط	املقاومة	والقصد	يف	خط	املقاومة	الذي	حتقق	بفضل	
اهلل	سبحانه	و	تعاىل	شهدناه	يف	لقاء	متلفز	وكنت	قد	حتدثت	أمام	سامحة	اإلمام	عيل	خامنئي	حفظه	اهلل	يف	
ۡصَحُٰب ُموَسٰٓ 

َ
َٰٓءا ٱۡلَۡمَعاِن قَاَل أ ا تََر ما	شهدته	يقف	سامحة	اإلمام	بني	جنوده	وضباطه	ويقول	هلم:	﴿فَلَمَّ

ۖٓ إِنَّ َمِعَ َرّبِ َسَيۡهِديِن﴾)1)	إن	اهلل	معنا	هذا	هو	سبب	االنتصار	هذا	هو	سبب	قوة	 إِنَّا لَُمۡدَرُكوَن ٦١ قَاَل َكَّ
الصواريخ	النووية	والبالستية	اإليرانية،	هذا	هو	سبب	قوة	حزب	اهلل،	هذا	هو	سبب	قوة	السيد	الرئيس	

البطل	بشار	األسد	حفظه	اهلل	سبحانه	وتعاىل.

)1)		سورة	الشعراء:	61-62.
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أهيا	السادة	الكرام	ال	بد	لنا	أن	نقول	ونحن	يف	هذا	املؤمتر	العظيم	والذي	يؤسس	بإذن	اهلل	ملؤمتر	كبري	
أدعو	إليه	يف	ليلة	السابع	والعرشين	من	رجب	أو	يف	أواخر	رجب	بمناسبة	اإلرساء	واملعراج	عن	وحدة	
األمة	والقدس	وأدعوكم	مجيعًا	إليه	يف	دمشق	وبالتعاون	مع	مثلية	اإلمام	اخلامنئي	حفظه	اهلل	و	بالتعاون	
مع	جممع	التقريب	بني	املذاهب	اإلسالمية	لنتحدث	باستفاضة	عن	خط	املقاومة	وعن	النتائج	واإلجيابيات	
التي	حتققت	وكيف	سنصل	بإذن	اهلل	إىل	ما	وعدنا	به	سامحة	اإلمام	حفظه	اهلل	عندما	قال	وأنتم	سمعتموها	

قال	ستصلُّون	مجاعًة	يف	القدس	فأجبت	سامحة	اإلمام	وأنت	يف	القدس	إمامنا.

أهيا	السادة	الكرام	إن	االنتصارات	تقوم	بفضل	الشهادة	وبفضل	الشهداء	أكرم	من	يف	الدنيا	وأنبل	بني	
البرش	كام	قال	الرئيس	اخلالد	حافظ	األسد	رمحه	اهلل	كل	التحية	لشهداء	اجليش	العريب	السوري	الباسل	

ولشهداء	املقاومة	وللدم	اإليراين	الذي	امتزج	مع	الدم	السوري	مع	الدم	اللبناين	عىل	أرض	السورية.

فاطمة	 ــاء	 ــن أب ــن	 م ــّر	 ــغ ال ــا	 ــن ــادات س

يــنــتــســب اهلل	 ــول	 ــ ــرس ــ ل ــم	 ــك ــل ــث م ــن	 ــ م

واحلسب املعـــروف	 الــرشف	 هو	 هذا	

ــاطــمــة ــا	الـــغـــّر	مـــن	أبـــنـــاء	ف ــنـ ــادتـ سـ

ينتسب	 ــراء	 ــزه ــل ل كـــان	 ــن	 مل ــى	 طــوب

ــْم	بــفــاطــمــة	 ــ ــِع ــ مـــن	نــســل	فــاطــمــة	أن

ــســب ــن ال رشف	 قـــد	 فــاطــمــة	 أجــــل	 مـــن	

والسالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	و	بركاته.



الجلسة العلمية األوىل
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كلمة الدكتور الشيخ نبيل الحلباوي
O نائب رئيس مجمع السيدة رقية

عناصر ظاهرة المقاومة

الطاهرين	 الطيبني	 وآله	 اهلل	عىل	سيدنا	حممد	 العاملني	وصىل	 احلمد	هلل	رب	 الرحيم	 الرمحن	 اهلل	 بسم	
وأصحابه	املنتجبني	

السادة	العلامء	اإلخوة	األكارم	ال	بد	أن	ندرس	ظاهرة	املقاومة	إبتداًء	من	علم	اللغة:	يعني	فعل	قاوم	
وعالقته	بقوم	وتقويم	واستقامة	وقيم	وقّوام	هذا	عىل	الصعيد	اللغوي،	وأن	ندرس	املقاومة	عىل	صعيد	
أمام	هول	 يتزلزل	 يتزعزع	ال	 للمقاومة	ال	 نفسيًا	مستعدًا	 اإلنسان	 التي	جتعل	 العنارص	 ما	 النفس:	 علم	
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التأريخ	وعىل	مستوى	علم	 األعداء	تدبريهم	وإعالهنم	عىل	مستوى	علم	االجتامع	وعىل	مستوى	علم	
االقتصاد	وعلم	السياسة	وعلم	الثقافة	وها	هنا	لعله	من	الطريف	أن	نذكر	أن	اإلمام	عيل	Qأشار	إىل	
ْيِف َأْنَمى  َعَددًا َو َأْكَثُر َوَلدا«)1)		أي	أنت	يف	املقاومة	 مسألة	يف	غاية	األمهية	حيث	قال	Q: »َبِقيَُّة السَّ
تصون	املجتمع	ال	تظنن	أنك	يف	املقاومة	ستخس	بل	العكس	من	يتغلبون	عىل	الظروف	الصعبة	هؤالء	
يصبحون	أقدر	وأكثر	وأنمى	وأقوى	ونحن	من	خالل	هذه	العلوم	سنكتشف	أن	تكلفة	املقاومة	أقل	من	
أولئك	 اجتاحهم	 عندما	 أمريكا	 احلمر	يف	 اهلنود	 بأنه	يف	جتربة	 نقول	 أن	 ونستطيع	 واخلنوع	 الذل	 تكلفة	
الغازون	املستعمرون	األوروبيون	بعضهم	آثر	أن	هيادن	وأن	يسامل	فظن	أنه	ينجوا	بذلك	وبعضهم	قاوم	ال	
شك	أنه	لو	اتفق	الطرفان	عىل	املقاومة	مل	يكن	يستطيع	أولئك	املستعمرون	أن	هييمنوا	عىل	أمريكا	شامهلا	
وجنوهبا	إذًا	ال	بد	أن	نستفيد	من	هذه	الدراسة	وأن	نطور	فهمنا	ملسألة	املقاومة	وأنا	عىل	هذا	الصعيد	أدعو	
إىل	إنشاء	مركز	أو	وحدة	لدراسة	املقاومة	طبعًا	ثم	الوحدة	و	فلسطني	يف	كل	واحد	من	املجامع	الثالثة	
املنتمية	إىل	جامعة	بالد	الشام	عىل	أن	يتم	التنسيق	بينها	مجيعًا	لتخرج	بدراسات	علمية	قيمة	حول	املقاومة،	

فاملقاومة	أرشف	ظاهرة	يف	تاريخ	أمتنا	املعارص	لوال	املقاومة	ملا	ذقنا	حالوة	النرص.

ختيلوا	لو	أن	املقاومة	مل	تقم	املقاومة	اإلسالمية	العظيمة	يف	لبنان	ويف	فلسطني	وكل	املقاومة	املقاومة	
بكل	ألواهنا	وأشكاهلا	املقاومة	يف	العراق	املقاومة	يف	اليمن	اآلن	املقاومة	يف	أي	مكان؛	ختيلوا	لو	أن	هذه	
املقاومة	مل	تكن	موجودة	وختيلوا	لو	أن	أدعياء	املساومة	واملساملة	واملهادنة	والتطبيع	والرتكيع	والتخضيع	
لو	أهنم	هم	الذين	امتلكوا	زمام	األمور	أين	كانت	األمة	ستكون	؟!	نحن	يف	الواقع	أمام	ظاهرة	جيب	أن	
ندرسها	دراسة	معمقة	وأن	نبني	موقفنا	منها	عىل	علم	فضاًل	عن	أن	نبني	موقفنا	منها	عىل	عقيدة	وعىل	
فهم	وعىل	رؤية	كونية	وعىل	فهم	رشعي	وعىل	كل	الصعد،	وعىل	هذا	األساس	نستطيع	أن	نفهم	كيف	

)1)		عيون	احلكم:	ص196.
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يمكن	للمقاومة	أن	جتمع	بدالً	من	أن	تفرق،	وكيف	نستطيع	أن	نستقطب	كل	الطاقات	احلية	يف	األمة	بكل	
ألواهنا	وبكل	توجهاهتا	فأنت	اآلن	جتد	يف	هذا	املحور	حمور	املقاومة	القائم	جتد	أن	نظامًا	كسورية	يلتقي	
مع	نظام	كإيران	ولكل	واحد	طبيعته	وشكله	وأسلوبه	لكنهام	التقيا	يف	ما	ينبغي	أن	يلتقيا	فيه	وهكذا	نجد	
أنه	األبطال	يف	حزب	اهلل	واألبطال	يف	احلشد	الشعبي	يف	العراق	وأبطالنا	احلوثيون	يف	اليمن	هؤالء	كلهم	
يلتقون	ومعهم	ضمري	األمة	وقلب	األمة	وكل	املشاعر	الرافضة	للذل	يف	األمة،	كيف	نستطيع	أن	نستقطب	
كل	أولئك	إىل	حمور	املقاومة	لنحقق	به	وحدًة؟	ليست	وحدة	النُُّظم	يعني	اآلن	يدعون	املحور	اآلخر	إىل		
الوحدة	لكنها	وحدة	يف	االستسالم	وحدة	يف	التخيل	عن	األرض	والعرض	والكرامة	واملستقبل،	ولكن	

سنثبت	يف	أرضنا	وموقفنا	أكتفي	هبذا	القدر.

بالطبع	معنا	ثلة	طيبة	قيمة	رفيعة	من	العلامء	واملفكرين	وسنحاول	أن	نوزع	الوقت	عليهم	مخس	دقائق	
من	 عندهم	 بام	 ثقة	 لنا	 ولكن	 دقائق	 اخلمس	 هذه	 يف	 يقولوا	 أن	 يستطيعون	 ماذا	 ندري	 ال	 دقائق	 مخس	
حصافة	وحكمة	وبراعة	وبيان	فلذلك	نحن	نبدأ	بأستاذنا	الدكتور	آذر	شب	وهو	من	هو	َعَلم	يف	األدب	
	 وأستاذ	كبري	من	أساتذة	األدب	ومستشار	أديب	ولغوي	عند	سامحة	السيد	القائد	حفظه	اهلل	ومرتجم	قلَّ

نظريه	من	الفارسية	إىل	العربية	وبالعكس.
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كلمة الدكتور محمد علي آذر شب
مدير القسم العربي وأفريقيا في مجمع التقريب بين المذاهب اإلسالمية

اإلحياء الحضاري

السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	والصالة	والسالم	عىل	رسول	اهلل	شكرًا	
التجمع	املهيب	الكبري	جزاكم	اهلل	خري	اجلزاء	وطلب	مني	مخس	دقائق	وأنا	 الرئيس	شكرًا	هلذا	 سيدي	
أكرب	 لدراسات	 بداية	 تكون	 ولربام	 أطرحها	 املفردات	 بعض	 فقط	 دقائق	 اهلل	سأخترص	بخمس	 إن	شاء	

وملتقيات	أهم	وأشمل.
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َها  يُّ
َ
أ أوالً	مسألة	اإلحياء	فهدف	كل	األديان	األهلية	وهدف	كل	املصلحني	يف	التاريخ	هو	اإلحياء	يا	﴿َيٰٓ

ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعُكۡم لَِما ُيۡيِيُكۡمۖ﴾)1)	إذا	تم	اإلحياء	تظهر	بوادر	اإلحياء	يف	 ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتِجيُبواْ لِلَّ ٱلَّ
عدة	مظاهر	واضحة	أوالً	اجلسم	احلي	جسم	مقاوم	متى	يفقد	اجلسم	مقاومته؟	عندما	يموت،	وكلام	كان	

اجلسم	أقرب	إىل	احلياة	يكون	أقرب	إىل	املقاومة	كلام	ابتعد	عن	احلياة	يبتعد	عن	املقاومة.

منه	عضو	 إشتكى	 إذا	 ومرتابط	عضويًا	 متحد	 فهو	 احلي	 اجلسم	 هو	وحدة	 اإلحياء	 مظاهر	 من	 ثانيًا	
يتداعى	له	سائر	اجلسد	واألمة	أما	اجلسد	امليت	فهو	منفصل	عن	بعضه	عضويًا.

الظاهرة	األخرية	هي	اإلنتاج	احلضاري	أنا	وجدت	يف	الدعوة	التي	أرسلت	إيّل	فيها	إشارة	إىل	املسائل	
احلضارية	وهذه	مسألة	مهمة	إذا	كان	هنالك	إحياء	فثمة	مقاومة	وثمة	وحدة	وثمة	إنتاج	حضاري	هذه	

كلها	مرتابطة	تشكل	وحدة	متكاملة.

أما	كيف	يتم	اإلحياء	فنحن	أحياء	بقدر	ما	ابتعدنا	عن	ذاتياتنا	و	أنانياتنا	نحن	مررنا	بفرتة	كانت	فرتة	
ردة	حقيقًة،	انتكسنا	فيها،	حيث	قال	الشاعر:

	إن	الواحد	منا	حيمل	يف	داخله	ضده قتلتنا	الردُة	يا	موالي	قتلتنا	الردة				

هذه	الردة	اليوم	نشاهدها	بني	فرتة	وأخرى	هنا	وهناك	لكن	ظاهرة	اإلحياء	مشهودة	أين	نشاهد	ظاهرة	
اهلل	 فنسأل	 إحياء	 كلها	مظاهر	 الوحدة	هذه	 إىل	 الدعوة	 ما	وجدنا	 متى	 املقاومة	 ما	وجدنا	 متى	 اإلحياء	

سبحانه	وتعاىل	أن	يمّن	علينا	باحلياة	الطيبة.

)1)		سورةاألنفال،	اآلية	24.
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وباملناسبة	أردت	أن	أقول	كلمة	واحدة	فقط	بالنسبة	إىل	داعش	هل	هؤالء	أحياء	أنا	باعتقادي	هؤالء	
ليسوا	متدينني	هؤالء	عندهم	هوس	ديني	وهذه	مسألة	مهمة	هنالك	فرق	بني	التدين	واهلوس	الديني،	
اهلوس	الديني	هو	جزء	من	ظاهرة	الذاتية	واألنانية	من	هنا	فإننا	نشكوا	اليوم	حقيقة	من	هذه	األنانية	وهذه	
الذاتية	التي	نراها	هنا	وهناك	ونسأل	اهلل	سبحانه	وتعاىل	أن	يرزقنا	احلياة	الطيبة	والسالم	عليكم	ورمحة	

اهلل.
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كلمة الدكتور الشيخ خضر شحرور
مدير أوقاف ريف دمشق

واقع األمة

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	وأفضل	السالم	وأتم	التسليم	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	
آله	وصحبه	أمجعني	وبعد	احلقيقة	خري	من	جيسد	هذا	الواقع	الذي	نتحدث	عنه	اليوم	هو	سيدنا	رسول	
اهلل	P	ألنه	ال	ينطق	عن	اهلوى	إن	هو	إال	وحي	يوحى	وقال	احلبيب	األعظم	P	»تتداعى	عليكم	األمم	قلنا	
أو	من	قلة	نحن	يا	رسول	اهلل	قال	ال	ولكنكم	غثاء	كغثاء	السيل	تنزع	املهابة	من	قلوب	عدوكم	وجيعل	يف	
قلوبكم	الوهن	قلنا	وما	الوهن	يا	رسول	اهلل	قال	حب	احلياة	وكراهية	املوت»	أي	ينزع	من	قلوبكم	حب	
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املقاومة	ماذا	يعني	كراهية	املوت	عندما	يدعو	اإلنسان	نفسه	إىل	الراحة	وخيلد	إىل	هذه	الراحة	يعني	أنه	ال	
يقر	باملقاومة	إذًا	هو	سيختار	طريقًا	آخر	الذي	فيه	الراحة	لنفسه	وهو	أن	يصبح	تابعًا	لتلك	القوى	التي	

تريد	الرش	هلذه	األمة.

من	هنا	ننظر	أن	املهابة	نزعت	من	قلوبنا	وعددنا	اليوم	يف	آخر	إحصائية	وصلُت	إليها	هي	أن	املسلمني	
يف	العامل	مليار	و700	مليون	حسنًا	أمام	هذه	اجلموع	والكثرة	الكارسة	كيف	جيرؤ	شخص	مثل	دونالد	
ترامب	أن	يعلن	القدس	عاصمة	إلرسائيل	لقد	قال	سيدنا	رسول	اهلل	P	بأننا	اخرتنا	الدعوى	وتركنا	
املقاومة	فتفرقنا	ومتزقنا	وتشتتنا	ويف	النظرة	السيعة	لعاملنا	اإلسالمي	نجد	أن	العامل	اإلسالمي	منقسم	
إىل	شيعة	وإىل	سنة،	السنة	ينقسمون	إىل	سلفية	وصوفية،	والسلفية	منقسمة	إىل	سلفية	جهادية	وسلفية	
غري	جهادية،	وهكذا	إذا	بدأنا	نذهب	يف	هذه	التقسيامت	والتجزيئات	سنجد	أنه	ال	يمكن	أن	تقوم	لنا	
قائمة	إال	بالوحدة	واملقاومة	وهو	أيضًا	ما	عرب	عنه	سيدنا	رسول	اهلل	P	ومّثل	له	بحديث	قال:	»مثل	
وبعضهم	 أعالها	 بعضهم	 فصار	 سفينة	 استهموا	عىل	 قوم	 كمثل	 فيها،	 والواقع	 اهلل،	 القائم	يف	حدود	
أسفلها	وكان	الذي	يف	أسفلها	إذا	استقوا	من	املاء	مروا	عىل	من	فوقهم	،	فقالوا	،	لو	انا	خرقنا	يف	نصيبنا	
خرقا	ومل	نؤذ	من	فوقنا،	فإن	تركوهم	وما	أرادوا	أهلكوا	مجيعا،	وان	اخذوا	عىل	أيدهيم	نجوا	مجيعا)1).

الكثرة	مع	 أن	 املفصل	ال	هيمنا	 أمام	هذا	 اآلن	 و	نجوا	مجيعًا	و	نحن	 لنجوا	 أيدهيم	 فلو	أخذوا	عىل	
الطرف	املعادي	هلذه	الوحدة	ال	يرضنا	أن	الكثري	من	األعراب	يلتفون	حول	إرسائيل	وأمريكا	ويسريون	
ۡكَثُ ٱنلَّاِس َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنِيَ ﴾ 

َ
يف	فلك	هذا	الكيان	الصهيوين	ألن	ربنا	سبحانه	وتعاىل	يقول	﴿َوَمآ أ

الِعربة	هي	يف	احلق،	واحلق	هو	يف	هذا	املنهج	الصحيح	الذي	نحن	نجعل		هذا	املؤمتر	من	أجله	مثلنا	و	

)1)		اإلصابة	البن	حجر:	ج1ص40.
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سأخترص	الكالم	جدًا
	حالتنا	أهيا	األخوة	يف	عاملنا	اإلسالمي	من	قديم	إىل	اآلن	حال	مل	تتغري	يعني	لو	نظرنا	يف	اخلط	البياين	
عندنا	 كان	 فرتتفع	 ترجع	 ثم	 احلضيض	 إىل	 فرتة	 تنزل	 ثم	 القمة	 إىل	 لتصل	 ترتفع	 األمة	 هذه	 أن	 سنجد	
الصليبيون	وكان	عندنا	هوالكو	وكان	عندنا	احلرب	العاملية	األوىل	والثانية	إىل	ما	هنالك	ما	نعرفه	مجيعًا،	
ما	الذي	جيعل	األمة	ترتفع	إىل	األعىل	هو	الوحدة	واملقاومة	ما	الذي	جيعلها	تنزل	إىل	األسفل	وتصل	إىل	
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درجة	من	املهانة	كالذي	نراه	اليوم	هو	التفرق	والتشتت،	أشبه	ما	نكون	اليوم	يف	ذلك	الرجل	الذي	دخل	
يف	حالة	اإلسعاف	قلبه	يكاد	يقف	ونحن	التفتنا	إىل	أظافره	لنقص	له	أظافره	أو	نقلم	له	شعره	ونحن	نقول	
يا	قوم	انتبهوا	هذا	الرجل	قلبه	سيتوقف	تركنا	الكّليات	والتفتنا	إىل	اجلزئيات،	تركنا	األصول	والتفتنا	إىل	
الفروع،	وازداد	تشتتنا	وزاد	تفرقنا	ولعلنا	إن	شاء	اهلل	من	خالل	هذه	املؤمترات	نبعث	يف		األمة	الواحدة	
الوعي،	والوعي	يعني	الفكر،	والفكر	هو	طاقة	الذي	يبرص	هذه	األمة	يف	مصريها	ويف	اخلري	الذي	ينبغي	

أن	تصل	إليه	والسالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	وبركاته.
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كلمة أبو الفضل صالحي نيا
المستشار الثقافي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في دمشق 

فلسطين في تجربة الوحدة

أعوذ	باهلل	من	الشيطان	الرجيم	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	و	الصالة	والسالم	عىل	سيدنا	وحبيب	قلوبنا	
أيب	القاسم	حممد	وعىل	أهل	بيته	الطيبني	الطاهرين	وأصحابه	أمجعني	أهيا	احلفل	الكريم	واحلضور	الكرام	
التجربة	املحققة	للوحدة	 تناولت	فيها	 الندوة	 السالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	وبركاته	قدمت	مقالة	إىل	هذه	
اإلسالمية	ووحدة	صف	املسلمني	حول	القضية	الفلسطينية	لكي	ال	ننسى	ما	قمنا	به	وبام	قام	به	آباؤنا	
ونأخذ	نموذجًا	نقتدي	به	فأريد	أن	أشري	إىل	ما	حدث	حني	تشكيل	أو	تأسيس	الكيان	الصهيوين	وما	قام	
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به	العلامء	املسلمون	فهنالك	وثائق	يف	وزارة	اخلارجية	اإليرانية	وبرقيات	عن	السفارة	اإليرانية	يف	بغداد	تم	
سامح	التداول	هبا	بأيدي	الباحثني	تتحدث	هذه	الربقيات	عام	قام	به	العلامء	املسلمون	من	السنة	والشيعة	

ألخذ	املوقف	املوحد	بالنسبة	للقضية	الفلسطينية.

هنالك	برقية	كنموذج	أذكر	سنة	37	من	القرن	املايض	يعني	قبل	أن	ُيعلن	تأسيس	الكيان	الصهيوين،	
نجد	يف	قسم	من	هذه	الربقية:		قام	السادة	هبة	الدين	الشهرستاين	وحممد	مهدي	الصدر	وحممد	مهدي	
األصفهاين	وحممد	مهدي	اخلراساين	وهم	من	العلامء	اإليرانيني	الساكنني	يف	بغداد	والكاظمية	والشيخ	
راقي	آل	ياسني	وهو	من	العلامء	الشيعة	العرب	ومعهم	الشيخ	يوسف	عطا	مفتي	بغداد	وحبيب	العبيدي	
مفتي	املوصل	وإبراهيم	الرايض	وهؤالء	الثالثة	هم	من	علامء	الرتاث	األول	يف	املوصل	وبغداد	هؤالء	
مجيعًا	قاموا	بتوجيه	برقية	إىل	هيئة	األمم	ووزارة	اخلارجية	الربيطانية	جاء	فيها:	»نحن	املمثلون	الروحيون	
فلسطني	 تقسيم	 بشأن	 امللكية	 اللجنة	 قرار	 نعلن	عن	عدم	رضانا	واعرتاضنا	عىل	 للمذاهب	اإلسالمية	

البلد	اإلسالمي	والعريب	العزيز	ونعترب	ذلك	رضبة	موجهة	إىل	قلب	اإلسالم	والعرب«.

ونحن	نرى	أن	القضية	الفلسطينية	قبل	تأسيس	الكيان	الصهيوين	استطاعت	أن	توحد	العلامء	املسلمني	
من	كافة	املذاهب	وجتمع	األمة	اإلسالمية	حول	القضية	فعىل	سبيل	املثال	هنالك	برقية	أخرى	لسنة	38 
أي	بعد	سنة	جاء	يف	قسم	منها:	»إن	علامء	اإلسالم	سيجتمعون	حتت	قبة	أمري	املؤمنني	يف	النجف	األرشف	
للتباحث	يف	إصدار	حكم	للجهاد	وسيصدر	احلكم	واقعًا	من	قبل	مجيع	السادة	العلامء	وسيرتأس	االجتامع	
الشيخ	آل	كاشف	الغطاء	وهلذا	الغرض	وجه	علامء	الشيعة	دعوى	إىل	علامء	سوريا	ولبنان	واألردن	ومرص	
واليمن	واإلمارات	وتركيا	وأفغانستان	وإيران	للمشاركة	يف	هذا	االجتامع	ووفق	خرب	نرشته	»صحيفة	
وجاء	 اجلهاد	 الغطاء	حكم	 كاشف	 العالمة	 أصدر	 اجللسة	 هذه	 بعد	 السنة	 نفس	 يف	 الدمشقية«	 القبس	
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فيه:	»أهيا	املسلمون	أهيا	العرب	أهيا	اإلخوة	أهيا	البرش:	الوضع	الذي	بلغت	إليه	فلسطني	املذبوحة	بات	
واضحًا	للعيان	وكام	قلنا	وتكرر	فإن	قضية	فلسطني	ال	ختص	فلسطني	وحدها	أهيا	العرب	أهيا	املسلمون	
أهيا	البرش	إن	اجلهاد	يف	فلسطني	بات	واجبًا	عىل	كل	إنسان	وليس	عىل	العرب	واملسلمني	وحدهم	فهنالك	
الفلسطينية	كقضية	حمورية	 القضية	 أن	 وثائق	عديدة	وكثرية	يف	وزارة	اخلارجية	اإليرانية	كلها	تشري	إىل	
لألمة	اإلسالمية	بإمكاهنا	أن	تكون	قضية	حمورية	توحد	املسلمني	وعلامء	املسلمني	حوهلا	فعلينا	أن	نكرر	
هذه	التجربة	بام	أننا	نعيش	حاليًا	يف	حالة	مأساوية	كأمة	ابتدأنا	بالترشذم	ونتقاتل	ويكفر	بعضنا	البعض	
وأصبحنا	بعيدين	كل	البعد	أن	نكون	أمة	واحدة	علينا	أن	نستغل	الفرصة	فرصة	حترير	القدس	من	قبل	
الكيان	الصهيوين	ورئيس	مجهورية	أمريكا	أمر	بنقل	سفارة	أمريكا	إىل	القدس	نستغل	هذه	الفرصة	ونبني	
والسالم	 القضية	 سبيل	 واحدة	يف	 أمة	 وتصبح	 لنوحد	صفوفنا	 ما	مىض	 يف	 العلامء	 هبا	 قام	 عليها	جتربة	

عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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كلمة األستاذ الدكتور الشيخ محمد البحيصي 
رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية

الوحدة طريق المقاومة والفتح

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	وصىل	اهلل	وسلم	عىل	نبينا	حممد	وعىل	آله	الطاهرين	وريض	اهلل	
عن	صحابته	املنتجبني	ونحن	نتحدث	عن	االنتصارات	وعن	الوحدة	وعن	املقاومة	هذه	هي	املفردات	التي	باتت	
شغل	األمة	الشاغل	والتي	تقابل	وتضاد	مفردات	اهلزيمة	والفرقة	واالنقسام	والتبعية،	التبعية	للمرشوع	الغريب	
املدمر	لبالدنا	وألمتنا	النرص	والفتح	يف	النص	القرآين	كان	املدخل	الواقعي	لكل	اخلري	ومل	يأت	خري	خري	من	ذلك	
الذي	جاء	بعد	النرص	والفتح	قال	تعاىل	إذا	جاء	نرص	اهلل	والفتح	ورأيت	الناس	يدخلون	يف	دين	اهلل	أفواجًا	فسبح	
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بحمد	ربك	واستغفره	إنه	كان	توابًا	فكان	النرص	والفتح	املدخل	والبوابة	الواسعة	التي	استوعبت	دخول	الناس	
يف	هذا	الدين	وكأن	دعوة	األنبياء	واألولياء	و	الصاحلني	كلها	والتي	تبلغ	إىل	اهلل	تتحقق	بمفرديت	النرص	والفتح	
وعندما	نتكلم	عن	نرص	وفتح	ال	بد	أن	نستدعي	املقاومة	وال	بد	أن	نستدعي	الوحدة	إذا	ال	نرص	بال	مقاومة	وال	
مقاومة	حقيقية	بدون	وحدة	وعىل	الرضورة	السببية	والعلة	واملعلول	إذا	أردنا	أن	ندخل	إىل	كل	خري	وأن	نستعيد	
اإلسالم	املحمدي	األصيل	ال	بد	أن	نمر	عرب	بوابة	املقاومة	ومن	ثم	بوابة	النرص	وأنا	أرضب	مثال	ملا	خرج	رسول	
اهلل	Pلعري	أيب	سفيان	يف	بدر	الكربى	وإستنفر	الناس	للخروج	ال	للقتال	وإنام	ملالقاة	العري	خرج	ثلة	من	الصحابة	
مع	رسول	اهلل	Pوكان	مرادهم	العري	كان	مرادهم	أن	يتنفذوا	كان	مرادهم	أن	حيصلوا	عىل	بعض	مستحقاهتم	
التي	صودرت	يف	مكة	وغري	مكة	لكن	اهلل	سبحانه	و	تعاىل	بلطفه	ونرصه	وتأييده	أراد	أمرًا	آخر	نفهم	من	هذا	متامًا	
Pومن	معه	من	الصحابة	رضوان	اهلل	عليهم	اعرتضوا	القافلة	وأخذوا	عددًا	من	 وأنا	أختيل	لو	أن	رسول	اهلل	
اجلامل	ومن	البضاعة	القادمة	من	الشام	ماذا	كان	هذا	سيفيد	اإلسالم	ماذا	كان	هذا	سيقدم	جديدًا	هلذه	األمة	ماذا	
كان	هذا	سيمثل	رافعة	للدين	العظيم	و	يفتح	به	اآلفاق	إذًا	وهذه	ليست	حادثة	عابرة	يف	التاريخ	أنتم	تعلمون	أن	
القرآن	متعدد	الزمان	واملكان	هو	يستوعب	كل	زمان	وكل	مكان	وهبذا	اهلل	سبحانه	وتعاىل	جعل	الفريقني	جيتمعان	
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ليحق	احلق	ويبطل	الباطل	إحقاق	احلق	وإبطال	الباطل	ال	يأيت	إال	عن	طريق	ذات	الشوكة	وذات	الشوكة	حتى	
تكون	هلا	مقدمات	مقدماهتا	األساس	هي	الوحدة	ومنهج	الوحدة	يف	هذه	األمة	منهج	أعدوا	هلم	ما	استطعتم	
من	قوة	ومن	رباط	اخليل	ترهبون	به	عدو	اهلل	وعدوكم	هذا	املنهج	الذي	سلكه	رسول	اهلل	Pوالذي	خطه	اهلل	
سبحانه	وتعاىل	للجيل	األول	من	املسلمني	للجيل	الفريد	للجيل	القرآين	للمثال	أحرى	بنا	نحن	ونحن	نواجه	
هذا	املرشوع	الصهيوين	هذا	املرشوع	االستكباري	الذي	انتزع	قلب	األمة	فلسطني	الذي	انتزع	قلب	قلب	األمة	
القدس	الذي	أراد	أن	يمأل	األرض	فسادًا	وعلوًا	واستكبارًا	وهذه	الظاهرة	اإلرسائيلية	واملرشوع	اإلرسائييل	هو	
ظاهرة	فساد	وظاهرة	استكبار	وظاهرة	علو	وظاهرة	انحطاط	أخالقي	وأديب	إذا	جاز	التعبري	ال	يمكن	أن	نواجه	
كل	أدوات	املرشوع	الصهيوين	يف	فلسطني	وغري	فلسطني	ألن	املرشوع	الصهيوين	ال	يقترص	عىل	فلسطني	و	إنام	
أحد	أهم	جتلياته	هي	يف	فلسطني	وإال	فاملرشوع	الصهيوين	يستهدف	األمة	كل	األمة	وما	جيري	اليوم	هو	إستهداف	
P	حممد	سلكه	الذي	الطريق	هذا	هو	واحد	طريق	إال	أمامنا	ليس	مستقبلها	يف	حارضها	يف	تارخيها	يف	األمة	هلذه
و	أصحابه	الكرام	حينام	أراد	اهلل	هلم	أن	يكونوا	هم	من	حيق	احلق	ويبطل	الباطل		وجيعل	الباطل	زهوقًا	كام	قال	
اهلل	تعاىل	إن	الباطل	كان	زهوقا	لكن	هذا	الزهق	للباطل	و	الدمغ	للباطل	ال	يتحقق	إال	بوجود	احلق	فاحلق	هو	
الذي	يدفع	الباطل	بل	نقذف	باحلق	عىل	الباطل	فيدمغه	فإذا	هو	زاهق	احلق	اليوم	متثله	هذه	األمة	ملخصة	يف	حمور	
املقاومة	وأنا	أقول	أن	حمور	املقاومة	ال	يقترص	عىل	مجلة	من	البلدان	باتت	معروفة	تقودها	إيران	وسورية	ومعها	
حزب	اهلل	املقاوم	واملقاومة	الفلسطينية	ويف	العراق	وأنصار	اهلل	يف	اليمن	وأقول	إن	حزب	املقاومة	احلزب	الكبري	
حزب	اهلل	الكبري	أنصار	اهلل	هم	أوسع	من	هذا	بكثري	هم	حيث	يوجد	توحيد	هلل	فهم	موجودون	هم	حيث	يوجد	
رشفاء	يف	هذا	العامل	فهم	موجودون	نحن	بإذن	اهلل	أقوياء	ال	ينقصنا	إال	أن	نجمع	أمورنا	ونثبت	يف	خنادق	املقاومة	

وما	النرص	إال	من	عند	اهلل	بإذن	اهلل	احلكيم	وبارك	اهلل	فيكم	وشكرًا.
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كلمة الشيخ عبد الجبار الفهداوي 
إمام وخطيب جامع اإلمام الحسين Q في الفلوجة

ثقافة مصطلحات الوحدة

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	حممد	وآل	بيته	الطيبني	
الطاهرين	وريض	اهلل	تعاىل	عن	صحابته	التابعني	له	بإحسان	وبعد	يسين	حضوري	يف	هذا	امللتقى	أسأل	
اهلل	سبحانه	وتعاىل	أن	يكون	فيه	وحدة	املسلمني	مجيعًا	حينام	أتكلم	وأنا	من	العراق	أتكلم	عن	املناطق	
والفلوجة	 والبغدادي	 احلديثة	 األنبار	وغريها	وكذلك	 املناطق	يف	 نعمل	حينام	حتررت	 كنا	 املحررة	وما	
واآلن	اخلطاب	فيها	يف	غاية	االعتدال	الذي	أخذنا	عىل	عاتقنا	يف	هذا	اخلطاب	أن	نتكلم	يف	معامل	وأوصاف	
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اإلسالم	املحمدي	األصيل	التي	هي	فوق	املذهبية	والتي	هي	فوق	املسميات	من	أجل	أن	يكون	الناس	
حممديني	بتوجهاهتم	وبتعبدهم	وبتعاملهم	ولذلك	استطعنا	هبذا	اخلطاب	بالدعوة	إىل	إسالم	رسول	اهلل	
P	األول	أن	نجمع	بني	الناس	وأن	نذيب	هذه	املسميات	بني	الناس	وأن	نعلمهم	بأن	اسم	املذهبية	هو	
جمرد	كتالوك	للتعبد	وبأن	التوجه	إىل	رسول	اهلل	Pإنام	هو	بالوقوف	حتت	خيمته	اجلامعة	وهو	الوقوف	
عىل	عتبة	آل	بيت	رسول	اهلل	Pولذلك	املسميات	مجيلة،	املسميات	التي	تدعو	إىل	الوحدة	وإىل	التضامن	
أنصاري	وهذا	مهاجري	 Pكانت	مسميات	مجيلة	هذا	 اهلل	 ما	كان	يف	زمن	رسول	 التعايش	وإىل	 وإىل	
والنبي	Pيفرح	هبذه	املسميات	لكن	حينام	أرادوا	أن	يكون	شجار	بني	املهاجرين	واألنصار	وأرادت	أن	
تكون	طائفية	غضب	النبي	P	وارتقى	املنرب	وقال	أجاهلية	وأنا	بني	ظهرانيكم	دعوها	فإهنا	منتنة	ولذلك	
كثري	ما	يذكر	اهلل	سبحانه	وتعاىل	كلمة	املهاجرين	واألنصار	حينام	تكون	هذه	املسميات	أداة	للتقاتل	أداة	
للتحارب	أداة	لالقتتال	الطائفي	هنا	حيكم	فينا	قول	رسول	اهلل	Pدعوها	فإهنا	منتنة	واليوم	حينام	نبحث	
عن	توحيد	ميادين	العلم	وعن	توحيد	األمة	اإلسالمية	وحينام	نبحث	عن	توحيد	املقاومة	هي	من	أجل	
حترير	القدس	والقدس	عندنا	مقدس	ولكن	أسأل	هذا	السؤال	هل	عند	األمة	اإلسالمية	اليوم	حتافظ	عىل	
املقدسات	إىل	اليوم	والعامل	اإلسالمي	يتصدره	ألكثر	من	200	عام	خطاب	متطرف	يسود	العامل	اإلسالمي	
يقول	قائدهم	ومفتيهم	ويشري	إىل	القبة	النبوية	ويقول	سهل	اهلل	هدمها	متى	ما	حافظنا	نحن	عىل	مقدساتنا	
حتى	نحرر	القدس	كيف	لنا	أن	نزيل	هذا	الفكر	املتطرف	كيف	نزيل	هذا	الفكر	املتطرف	ونحن	نتكلم	بأن	
الدين	املتطرف	هو	الوهايب	وهو	السلفي	العرصي	ونتكلم	هبذه	املضامني	ونحن	اآلن	مكاتبنا	مساجدنا	
مطابعنا	مليئة	بمؤلفاهتم	وبتحقيقاهتم	و	هبوامشهم	حينام	نريد	أن	نوحد	ميادين	العلم	ال	بد	أن	نشخص	
املشكلة	أن	نشخص	ما	الذي	يمنع	من	الوحدة	اإلسالمية	أن	نتحد	ما	الذي	يمنع	من	املقاومة	أن	تتحد	
من	أجل	أن	حتصل	املقدس	لذلك	أهيا	األحبة	ال	بد	علينا	أن	نتوحد	بتوحد	ميادين	العلوم	وأن	نتكلم	



75 بتجريم	الفكر	الطائفي	وأن	ننظفه	من	مناطقنا	ومن	مساجدنا	ومن	بيوتنا	هذا	الذي	نريده	ولذلك	ال	بد	
أن	نذيب	هذه	املسميات	التي	تدعو	إىل	االقتتال	ونجعلها	مسميات	تدعو	إىل	التحابب	الشهداء	أراقوا	
الدماء	وأذيبت	املسميات	ويبقى	محلة	الرشيعة	أعني	علامء	الرشيعة	اإلسالمية	إىل	اليوم	هيتمون	باملسميات	
وباهلويات	الثانوية	نحن	نخشى	أن	يتصدر	العامل	اإلسالمي	علامء	هم	ليسو	من	الرشيعة	كعلامء	االجتامع	
وعلامء	التاريخ	ويبقى	علامء	الرشيعة	ينزهون	حتت	هذه	املسميات	الثانوية	التي	فرقتنا	و	التي	أبعدتنا	عن	
وحدتنا	نسأل	اهلل	سبحانه	وتعاىل	أن	نكون	بوحدتنا	متضامنني	حتت	مقاومتنا	املوحدة	والسالم	عليكم	

ورمحة	اهلل	وبركاته.
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كلمة الشيخ ماهر مزهر 
رئيس الهيئة السنية لنصرة المقاومة

المقاومة اللبنانية وتجربة الوحدة

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	حممد	رسول	اهلل	وعىل	آله	وصحبه	
السالم	عليكم	مجيعًا	ورمحة	اهلل	وبركاته	وأشكر	من	جعلني	 العلامء	واألخوات	 أهيا	 ومن	وااله	ساديت	
أجلس	عىل	طاولة	العلامء	يف	هذه	الندوة	العلمية	وأنا	ما	زلت	التلميذ	الذي	أستقي	العلم	من	أساتذيت	
وعلامئي	عجيب	أمركم	يا	أهل	سورية	ويا	أهل	إيران	تقام	عليكم	حرب	شعواء	حتت	شعارات	مذهبية	
اآلن	 والقدس	يف	عرصنا	 فلسطني	 إىل	 العودة	 الوحدوية	حتت	شعار	 املؤمترات	 تقيمون	 وأنتم	 وطائفية	
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الكلمة	الدارجة	مالكم	وما	لفلسطني	واملقاومة	وأنتم	تشن	عليكم	هذه	احلرب	ولكن	عندما	يسمع	أحدنا	
ما	سمعناه	قبل	قليل	صباحًا	من	كلامت	تسطر	بالذهب	وباألملاس	من	ويل	أمر	املسلمني	سامحة	السيد	
اخلامنئي	حفظه	اهلل	لنتأكد	متامًا	أن	بلدًا	مثل	سورية	و	إيران	ال	بد	أن	تنترص	نرصًا	إهليًا	بإذن	اهلل	طاملا	أن	
وجهتهم	فلسطني	فتحيًة	من	جتّمع	العلامء	املسلمني	وأنا	أحتدث	باسم	اهليئة	السنية	لنرصة	املقاومة	يف	لبنان	
وبني	مزدوجني	»معظم	حركات	املقاومة	يف	لبنان	خرجت	من	رحم	جتمع	العلامء	املسلمني«	فتحية	إىل	
سورية	األسد	شعبًا	حكومًة	قيادًة،	وحتيًة	إىل	إيران	اإلسالم	التي	ما	زالت	تذكرنا	بفلسطني	والعودة	إىل	
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القدس	بإذن	اهلل	عز	وجل	ال	أريد	أن	أطيل	ولكن	عىل	الطريقة	اللبنانية	حاولت	أن	أحتدث	باختصار	عن	
عنوان	املؤمتر	ولكن	ضمن	بعض	االختصارات	يف	ما	يقال	يف	لبنان	يعني	عنوان	املؤمتر	»انتصارات	حمور	
املقاومة	وآثارها	عىل	الوحدة	اإلسالمية	وحترير	القدس«	وأريد	أن	أخترص	وأن	أحتدث	اآلن	عن	جتربة	عن	
الوحدة	اإلسالمية	وآثارها	عىل	حمور	املقاومة	وحترير	القدس	يعني	أنا	أظن	وأنتم	العلامء	وأنتم	األساتذة	
ونحن	مجيعًا	قرأنا	يف	سرية	سيدنا	حممدP	عندما	هاجر	من	مكة	إىل	املدينة	املنورة	قبل	بناء	املسجد	لينطلق	
إىل	بدر	وأحد	إىل	نرص	وعز	آخى	بني	املهاجرين	واألنصار	ألنه	يعلم	متامًا	أنه	ال	يمكن	لألمة	أن	تنترص	
وهي	متفرقة	وأريد	أن	أرضب	مثاًل	بسيطًا	وأختم	به	ال	أريد	أن	أطيل	عام	1982	االجتياح	اإلرسائييل	
لبالدنا	لبنان	واحتالل	العاصمة	الثانية	بعد	القدس	كان	هناك	إخوة	من	العلامء	عىل	رأسهم	رئيس	اهليئة	
املستضعفني	 بيوم	 إيران	 الشيخ	حسان	والشيخ	عيل	متواجدين	حيتفلون	يف	 اإلدارية،	وكان	عىل	رأسها	
ماذا	 أرضنا	 العدو	اإلرسائييل	دخل	 أن	 والشيعة	 السنة	 العلامء	من	 اللبنانيني	 املؤمترين	 إىل	 ووصل	اخلرب	
نفعل	فأرسلوا	باستشارة	إىل	اإلمام	اخلميني	رمحة	اهلل	تعاىل	عليه	قال	عودوا	إىل	بالدكم	وأنشئوا	جتمعًا	
العدو	اإلرسائييل	عودوا	إىل	دياركم	فأوجدوا	جتمعًا	للوحدة	اإلسالمية	هذه	 املسلمني	وقاتلوا	 للعلامء	
الوحدة	تنترص	عىل	هذا	العدو	وبالفعل	العدو	اإلرسائييل	ملا	دخل	أرضنا	عام	1982	مل	يدخل	بضعفنا	
بل	دخل	بتفرقنا	ورشذمتنا،	وعندما	مل	يستطع	أن	يدخل	شربًا	واحدًا	يف	عدوان	2006	مل	يستطع	بفضل	
املقاومة	ولكن	بوحدتنا	لذلك	أرفع	شعار	الوحدة	اإلسالمية	مع	شعار	املقاومة	كام	تفضل	من	سبقني	
لنؤكد	أن	الوحدة	اإلسالمية	هي	التي	تصنع	النرص	والعزة	والكرامة	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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كلمة الدكتور الشيخ حيدر نور الدين 
معاون شؤون التعليم والبحوث في مكتب اإلمام الخامنئي في سورية

التأصيل العلمي للوحدة اإلسالمية وتفعيلها

أعوذ	باهلل	من	الشيطان	الرجيم	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	وصىل	اهلل	عىل	سيدنا	
بالشكر	 إليكم	 بالتوجه	 أبدأ	دقائقي	اخلمس	 املنتجبني	 الطاهرين	وأصحابه	 الطيبني	 بيته	 آل	 حممد	وعىل	

اجلزيل	لصربكم	وحسن	إصغائكم	وأنا	بدوري	أهديكم	فضل	الصالة	عىل	حممد	وآل	حممد.

الكالم	حول	الوحدة	اإلسالمية	أهيا	األعزاء،	الوحدة	اإلسالمية	هي	ال	شك	وال	ريب	أهنا	من	مقولة	
ديني	 تغيري	 كل	 وديني	 اجتامعي	 إصالح	 وكل	 االجتامعي	 اإلصالح	 مقولة	 ومن	 الديني«	 »اإلصالح	
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واجتامعي	حيتاج	أهيا	األعزاء	إىل	ثالثة	أمور:

األمر	األول	التأصيل	العلمي	للوحدة	اإلسالمية	ثانيًا	تفعيل	الوحدة	اإلسالمية	ثالثًا	ترشيد	وتقويم	
مسري	الوحدة	اإلسالمية.

 وسأتكلم حول هذه األصول الثالثة حسب ما يسمح به الوقت:

أوالً	حول	التأصيل	والتنظري	للوحدة	اإلسالمية:	وال	أخالنا	نواجه	إشكاالً	يف	التنظري	ويف	بيان	مباين	
وأصول	وأسس	الوحدة	اإلسالمية	بل	ال	أخالنا	نواجه	نقصًا	يف	هذا	املجال	إال	مع	مالحظة	الرشوط	
والظروف	والزمان	واملكان	فينّظر	ويؤّصل	للوحدة	اإلسالمية	بناء	عىل	هذه	الظروف	التي	تعيشها	األمة.

	لكن	أريد	أن	أنبه	إىل	نقطة	مهمة	جدًا	أهيا	األحبة	وهي	أن	التغيري	االجتامعي	والديني	لبعض	الظواهر	
اخلاطئة	من	ترشذم	األمة	وتشتت	األمة	بشكل	عام	أي	ظاهرة	خاطئة	يف	املجتمع	قد	ال	يسعفنا	الزمن	عىل	
الترشذم	 الباطلة	واخلاطئة	وهي	 الظاهرة	 نقّوم	ونصلح	هذه	 أن	نقومها	عىل	مدى	جيل	واحد	بل	حتى	
والتشتت	قد	نحتاج	إىل	أكثر	من	جيل	ولذلك	املهمة	األوىل	التي	تقع	عىل	عاتق	العلامء	الذين	هم	املنظرون	
للوحدة	اإلسالمية	الذين	هم	املعتقدون	بالوحدة	اإلسالمية	والذين	هم	املتولون	هلذه	املسألة	الواجب	
مرحلة	 إىل	 ينطلقوا	 اإلسالمية	حتى	 للوحدة	 واألصول	 والنظريات	 واألسس	 املباين	 يقدموا	 أن	 األول	
التفعيل	ومن	هنا	أتوجه	إىل	السيد	وزير	العلم	والعلامء	وهو	غائب	فأتوجه	إىل	نائبه	باحلق	الدكتور	نبيل	
اإلسالمية	 املذاهب	 بني	 تقارب	 و	 تفعيل	 بعملية	 يبدأ	 أن	 الوزير	 السيد	 عىل	 وأمتنى	 إليه	 أتوجه	 سليامن	
عن	طريق	التبادل	العلمي	بني	املراكز	واحلوارض	العلمية	التابعة	لوزارة	األوقاف	أن	يدعو	املدرسني	من	
خمتلف	اجلهات	من	أجل	التدريس	والتعليم	وأن	يوضع	مقرر	درايس	متعلق	بالوحدة	اإلسالمية	ما	شئتم	
فسّموه	»مباين	الوحدة	اإلسالمية«	»فقه	الوحدة	اإلسالمية«	»تاريخ	الوحدة	اإلسالمية«	ما	شئتم	فعرّبوا	
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من	 نخرج	 دعونا	 التنظري	 من	 نخرج	 دعونا	 اإلسالمية،	 الوحدة	 تفعيل	 يساعدنا	عىل	 األحبة	 أهيا	 وهذا	
اخلطابات	واملؤمترات	إىل	مرحلة	العمالنية	والتطبيق	فقد	حفظنا	هذه	الدروس	بجرأة	وبشجاعة	وبشفافية	
نتكلم	 دعونا	 الوجوب	 وتكلمنا	عن	 اإلسالمية	رضورة	وواجب،	 الوحدة	 أن	 املسألة	 لقد	حفظنا	هذه	
عن	الواجب	أهيا	األحبة	فننطلق	إىل	املرحلة	العملية	وتفعيل	الوحدة	اإلسالمية	إذًا	نطلب		عىل	املواقع،	
وموقع	وزارة	األوقاف	واملعاهد	التابعة	له،	حتى	ال	أطيل	أنا	أتوجه	إىل	سامحة	مثل	اإلمام	اخلامنئي	يف	
الوحدة	 وتفعيل	 2018	يف	حتقيق	 عام	 العلامء	يف	 إنجازات	 هو	 القادم	 امللتقى	 عنوان	 يكون	 أن	 سورية	
اإلسالمية،	ومراقبة	ومتابعة	التدابري	التي	أمجع	وأزمع	هذا	امللتقى	ومثيله	عىل	تطبيقها.	وذلك	عن	طريق:	
إدراج	مباين	وأصول	وحدة	األمة	اإلسالمية	يف	املناهج	الدراسية	واألكاديمية	حتت	عنوان	مقرتح:	فقه	
الوحدة	اإلسالمية	كام	أسلفنا،	وكذلك	بتأسيس	جلنة	خمتصة	مهمتها:	رصد	الواقع	اإلسالمي	وترسيم	

مكامن	القوة	ومواضع	الضعف	من	أجل	وحدة	إسالمية	عملية،	ومتابعة	اخلطوات	العملية.

والسالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	و	بركاته.
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كلمة الدكتور الشيخ أحمد سامر القباني
مدير أوقاف دمشق 

معسكران ال ثالث لهما

الذي	 الثالث	عرش	 العلامئي	 امللتقى	 الكريامت	يف	 أيتها	األخوات	 أهيا	الضيوف	أهيا	اإلخوة	احلضور	
املقاومة	وآثارها	عىل	الوحدة	اإلسالمية	وحترير	 الفيحاء	حتت	عنوان	»انتصارات	حمور	 يعقد	يف	دمشق	
القدس	»قبل شهرين من اآلن كان هناك مؤمتر قام به جممع الفتح اإلسالمي برعاية السيد وزير األوقاف 
وكان عنوان هذا املؤمتر »القدس هي املبتدى واملنتهى والبوصلة وتقرير املصري«	كان	ذلك	عقب	إعالن	
القدس	وكام	تفضل	من	تكلم	وخصوصًا	فضيلة	 إىل	 السفارة	 القدس	عاصمة	إلرسائيل	ونقل	 ترامب	



86

الشيخ	حسان	عبد	اهلل	عندما	قال	هو	منح	من	ال	يملك	ملن	ال	يستحق	فكان	هذا	املؤمتر	األول	يف	دمشق	
الفيحاء	حتت	عنوان	القدس	هي	املبتدى	واملنتهى	والبوصلة	وتقرير	املصري.

وها	نحن	اليوم	أمام	امللتقى	العلامئي	الكبري	الذي	تكّرم	وتفضل	السيد	الوزير	حفظه	اهلل	بأن	يكون	من	
ضمن	رعاياته	فيه	والذي	يقيمه	مكتب	اإلمام	السيد	عيل	اخلامنئي	يف	دمشق	بإرشاف	أستاذنا	أيب	الفضل	
الطباطبائي	تكرم	مشكورًا	شيخنا	الشيخ	حمسن	األراكي	رئيس	جممع	التقريب	بني	املذاهب	اإلسالمية	
باحلضور	رغم	زمحة	األعامل	عنده	ورشفنا	يف	هذا	امللتقى	ونرحب	بضيوفنا	من	العراق	الشقيق	ونرحب	

بضيوفنا	أيضًا	من	القطر	اللبناين	ونقول:

أهيا	اإلخوة	كانت	األمور	ربام	يف	بداية	األحداث	خمتلطة	عىل	كثري	من	الناس	ولكن	من	كان	عنده	نور	
اإليامن	كان	منذ	البداية	يعرف	احلقائق	وعىل	رأسهم	فضيلة	شيخنا	الشهيد	شهيد	املنرب	و	املحراب	العالمة	
الدكتور	حممد	سعيد	رمضان	البوطي	منذ	البداية	كان	جيتمع	مع	كثري	من	الناس	ويقول	هلم	كلمة	احلق	
وكان	من	أسباب	ثبات	هذه	األمة	فمن	نّور	اهلل	بصريته	كانت	األمور	عنده	واضحة	منذ	البدايات	لكن	
هنالك	أناس	غّرر	هبم	فكانت	األمور	بالنسبة	هلم	ضبابية	لكن	هل	يعقل	يف	هذه	األيام	وبعد	كل	ما	جرى	
أن	يكون	هناك	إنسان	يعتقد	بأن	األمور	ما	زالت	خمتلطة	هذا	أمر	أعتقد	أنه	ال	جيب	عىل	عاقل	أن	يقوله.

مفرزات	 من	 ولكن	 أكثرها-	 ما	 السلبية	 األزمة	 مفرزات	 -أما	 اإلجيابية	 األزمة	 مفرزات	 من	 واآلن	
مع	 األول	 املعسكر	 هلام	 ثالث	 ال	 معسكران	 اآلن	 وهنالك	 الناس،	 بفرز	 قامت	 أهنا	 اإلجيابية	 األزمة	
قلت	حلرضاتكم	 كام	 األوراق	 اختالط	 بعد	 األمور	 فرزت	 الصهيونية	 الثاين	ضد	 واملعسكر	 الصهيونية	
من	 الكثري	 السوري	 العريب	 اجليش	 حّرر	 عندما	 واآلن	 األمور	 فرزت	 واضحة	 رؤية	 له	 تكن	 مل	 عندما	
املناطق	وجدوا	األسلحة	اإلرسائيلية	الصنع	وجدوا	األسلحة	األمريكية	الصنع	فبان	من	كان	يدعم	هذه	
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املجموعات	وتم	تصويرها	عىل	وسائل	اإلعالم	ونقلها	للعامل	أمجع،	كان	الكثري	يتهمون	بعض	األطراف	
بأهنم	يدعمون	املجموعات	اإلرهابية	ولكن	هذا	الكالم	كان	غائبًا	وضبابيًا	ثم	كشف	بعد	ذلك	ووثق	
عرب	وسائل	اإلعالم	اآلن	يوجد	حموران	ومعسكران	ال	ثالث	هلام	املعسكر	األول	واملحور	األول	هو	حمور	
معروف	 القدس	 حترير	 وطريق	 معروف	 املقاومة	 وحمور	 حوله	 املجتمعون	 السادة	 تكلم	 الذي	 املقاومة	
وأما	املحور	الثاين	فهو	الذي	يقف	يف	صف	الصهيونية	العاملية	من	األمريكان	والغرب	املتصهني	الذي	
ريض	بأن	يكون	إّمعة	للصهيونية	العاملية	وكذلكم	من	كان	معهم	ولف	لفهم	من	األعراب	الذين	كانوا	
يّدعون	أهنم	ضد	إرسائيل	وإذا	هبذه	األزمة	تكشف	األوراق	ويتبني	لنا	وللجميع	بأن	هؤالء	كانوا	كاذبني	
وأهنم	كانوا	من	حتت	الطاولة	عمالء	إلرسائيل	وكانوا	ينفذون	املخططات	الغربية	وبدؤوا	اآلن	يتسابقون	
-أقول	انظر	إىل	كلمة	يتسابقون-	إلرضاء	الصهيونية	وإرضاء	أمريكا	يريدون	أن	يقيموا	يف	بالدهم	دول	
علامنية	يف	بالد	احلرمني	الرشيفني	وما	أعجب	ذلك	و	لكن	اهلل	عز	وجل	غالب	عىل	أمره	اهلل	عز	وجل	
ۡقَداَمُكمۡ ﴾)1)	عندما	قال	السيد	اإلمام	

َ
َ يَنُصُۡكۡم َوُيثَّبِۡت أ واْ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ وعد	فقال	﴿َيٰٓ

عيل	اخلامنئي	حفظه	اهلل	سنصيل	يف	القدس	قريبًا	البعض	نظر	إىل	هذا	الكالم	عىل	أنه	كالم	سيايس	،	لكن	
احلقيقة	أن	الذي	ينظر	بنور	اهلل	والذي	يعتقد	أنه	ال	إله	إال	اهلل،	سمعنا	من	مشاخينا	رمحهم	اهلل	شيخنا	الشيخ	
حممد	صالح	فرفور	قبيل	وفاته	دعى	تالميذه	وأبناءه	قال	هلم	يا	ولدي	-	وهو	بحال	عظيم	مع	اهلل-	اعلموا	
أنه	ال	إله	إال	اهلل	اهلل	عز	وجل	قال	فاعلم	أنه	ال	إله	إال	اهلل	و	مل	يقل	»فقل»	هنالك	فرق	بني	أن	أقول	ال	إله	
إال	اهلل	وأن	أعلم	أنه	ال	إله	إال	اهلل،	ثم	التفت	إليهم	ثم	قال	جيب	أن	نصحح	إيامننا	عىل	مذهب	أهل	النحو	
أي	اإلعراب،	هذه	أول	مرة	يسمعون	هذا	الكالم	كيف	يعني	نصحح	عقيدتنا	و	إيامننا	عىل	مذهب	أهل	
النحو	قال	عند	علامء	النحو	ال	يوجد	للفعل	إال	فاعل	واحد	لكن	للمفعول	به	مفعول	به	أول	ومفعول	به	

)1)		سورة	حممد،	اآلية7.
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ثاين	ومفعول	به	ثالث	لكن	الفعل	ال	يوجد	له	إال	فاعل	واحد	وهذا	الكون	ال	يوجد	له	إال	فاعل	واحد	
والباقي	مفعول	به	وقع	عليه	فعل	الفاعل.

هذا	الكالم	الذي	خيرج	بصدق	أننا	نصيل	يف	القدس	استند	إىل	كالم	اهلل	وإىل	وعد	اهلل	فمن	يشكك	بام	
يقول	أثباتنا	فإنام	يشكك	بكالم	اهلل	سبحانه	وتعاىل	اسمحوا	يل	أن	أبدأ	هذه	اجللسة	أهيا	اإلخوة	الكرام	مع	
فضيلة	الشيخ	حممد	رضا	حاتم	الشيخ	اجلليل	من	الساحل	السوري	هو	عضو	اللجنة	الفقهية	والعلمية	
العليا	يف	وزارة	األوقاف	وهذه	اللجنة	حتوي	كل	الطوائف	وكل	األطياف	واملذاهب	يف	سورية	من	جبل	
العرب	إىل	الساحل	السوري	إىل	كل	األطياف	املوجودة	يف	القطر	العريب	السوري	جلنة	فقهية	علمية	عليا	
تتدارس	الشوؤن	االسرتاتيجية	يف	وزارة	األوقاف	وفضيلة	الشيخ	حممد	رضا	حاتم	هو	واحد	من	أعضاء	
هذه	اللجنة	فنستمع	إليه	مشكورًا	جزاه	اهلل	خريًا	وأرجوا	أن	نتقيد	بالوقت	وهو	ست	دقائق	إذا	تكرمتم.
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كلمة الشيخ محمد رضا حاتم 
عضو اللجنة الفقهية والعلمية في وزارة األوقاف

أسس معرفة العدو

الطيبني	 وآله	 سيدنا	حممد	 عىل	 السالم	 و	 الصالة	 و	 العاملني	 رب	 احلمد	هلل	 الرحيم	 الرمحن	 اهلل	 بسم	
الطاهرين	وصحابته	املنتجبني	السالم	عليكم	مجيعًا	ورمحة	اهلل	وبركاته	الشكر	هلل	عز	وجل	أوالً	الشكر	
لكل	من	رعى	هذا	امللتقى	الذي	يمثل	بحد	ذاته	مقاومة	وعندما	نقول	قّدس	اهلل	روح	فالن	أو	رس	فالن	
فتقديس	البرش	يف	تكريمهم	وعندما	نقدس	اهلل	عز	وجل	ننزهه	عن	النقائص	فهو	مطلق	بكل	يشء	وإذا	
اهلل	 أمر	 ابتدأت	عندما	 القدس	 القداسة	يف	 أي	 القدس	 كلمتها	يف	 تقول	 أن	 واملصطلحات	 اللغة	 كانت	
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عز	وجل	املالئكة	بسجود	الطاعة	آلدم	فسجدوا	إال	إبليس	وكان	رفضه	مع	بداية	الرصاع	الذي	نعيشه	
اآلن	بني	احلق	والباطل	بني	اإلقرار	بوجود	اهلل	وإنكار	هذا	الوجود	وملا	أهبط	اهلل	آدم	ورث	هذا	الرصاع	
فكان	لقابيل	بحقده	أن	يقوم	بقتل	هابيل	وهنا	أتساءل	معكم:	القاتل	امتلك	القوة	املجردة	عن	األخالق	
فقتل	جسدًا،	لكن	عندما	أتناول	وإياكم	هابيل	بـ	عليه	السالم	و	قابيل	باللعنة،	َمن	املنترص؟	إن	املنترص	
صاحب	احلق	وصاحب	املبدأ	وقد	أصبح	عدد	الشهداء	لدينا	كبري	إال	أنني	أستميحكم	العذر	بعد	قراءة	
نجاح	 كان	 التي	من	خماضها	 احلرب	 قليل؛	ألن	 اآلن	 العدد	حتى	 إن	 املؤامرة	 وأوراق	 الباطل	 جوالت	
الثورة	اإلسالمية	يف	اجلمهورية	اإلسالمية،	واالستمرارية	يف	املقاومة	لنعيش	من	خماضات	احلرب	هنا	
من	 كثريًأ	 اآلن	ألن	 أختارها	 ثالثية	 يؤدي	 أن	 املقاوم	 للفكر	 االستمرار	 هذا	 أن	 بد	 واحدة	ال	 واملقاومة	
املعلومات	التي	استفدناها	وسجلنا	منها	يف	احلقيقة	فّوتت	علينا	أيضًا	أن	نقوهلا	أوأن	نكررها	لذلك	أنطلق	

معكم	بالثالثية:

َ َل ُيِبُّ ٱۡلَآئِنَِي﴾)1)	يف	رشح	اآلية	 ٰ َسَوآٍءۚ إِنَّ ٱللَّ ا َتَاَفنَّ ِمن قَۡوٍم ِخَيانَٗة فَٱۢنبِۡذ إَِلِۡهۡم َعَ األوىل:	﴿ِإَومَّ
فكرية	 اعتقادية	 مناورات	 هنالك	 بينام	 اآلية	 تتجسد	يف	 أن	 يمكن	 التي	 العسكرية	هي	 املناورة	 بأن	 نجد	
ا  لَُهم مَّ واْ  ِعدُّ

َ
هنالك	مناورات	ثقافية	ال	نستطيع	أن	نتنبأ	بوجودها	فلذلك	جاءت	اآلية	الثانية	تقول	﴿َوأ

ةٖ َوِمن ّرَِباِط ٱۡلَۡيِل﴾)2)	وأعدوا	هلم	ما	استطعتم	من	قوة	ومن	رباط	اخليل	فاملقاومة	التي	 ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ
نحن	نقف	اليوم	من	أجل	أن	نأخذ	من	ماضيها	ونعيش	يف	حارضها	من	أجل	أن	تستمر	يف	مستقبلها	إىل	
أن	يرث	اهلل	أرضه	ومن	عليها	هي	مسألة	نتحسس	منها	تلمس	املسؤولية	أمام	محل	أمانة	انتقلت	القداسة	
فيها	من	آدم	إىل	هابيل	إىل	موسى	الذي	وقف	أمام	طغيان	فرعون	إىل	عيسى	الذي	وقف	أمام	خيانة	هيوذا	

)1)		سورة	األنفال،	اآلية	58.

)2)		سورة	األنفال،	اآلية	60.
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بأن	 لنا	 تقول	 اخلندق	 ذاهتا	ألن	غزوة	 بحد	 املؤامرة	 والتآمر	ونجد	 أبا	جهل	 لنجد	 	P إىل	سيدنا	حممد	
القرآن	 الذين	برئ	 التوراة	منهم	وبأن	األعراب	 الذين	برئت	 الذين	برئ	اإلنجيل	منهم	واليهود	 الروم	
منهم	هم	الذين	لعبوا	الدور	يف	حماولة	الستئصال	املقاومة	املتمثلة	بكلمة	احلق	وهي	كلمة	التوحيد	الذين	
أخرجوا	من	ديارهم	بغري	حق	إال	أن	يقولوا	ربنا	اهلل،	واليوم	لو	أردنا	أن	ننظر	إىل	هذه	الثالثية	لوجدناها	

يف	أحفادهم.

املغرم	 آية	 إىل	 لَُهم﴾	 واْ  ِعدُّ
َ
﴿َوأ قوله	 إىل	 ِخَيانَٗة﴾	 قَۡوٍم  ِمن  َتَاَفنَّ  ا  ﴿ِإَومَّ تعاىل	 قوله	 مبارشة	من	 ألنتقل	

أن	 علينا	 ولكن	 للبنان	 ويقدم	 لسوريا	 اخلليج	 قدم	 لقد	 َمۡغَرٗما﴾)1)	 يُنفُِق  َما  َيتَِّخُذ  َمن  ۡعَراِب 
َ
ٱۡل ﴿ َوِمَن 

ننظر	لألحداث	من	وجهة	نظر	قرآنية	من	أجل	تقييم	النتائج		ومن	األعراب	من	يتخذ	ما	ينفق	مغرمًا	أي	
خسارًة	هم	يقدمون	ويعرفون	أهنا	خسارة	بحقنا	ويرتبصون	بكم	الدوائر	لدهيم	دائرة	السوء	كام	كانت	
دائرة	السوء	عىل	القاتل	قابيل	أمام	كلمة	السالم	عىل	هابيل	فاالنتصار	باستمرارية	املقاومة	ألن	التقرير	
للتنمية	 العربية	واإلسالمية	 أنفق	لرضب	سوريا	هو	مخسة	أضعاف	حاجة	األمة	 ما	 بأن	 اليوم	 لنا	 يقول	

البرشية	واالقتصادية	هذا	هو	املغرم	وهو	الثالث.

وكان	لدي	كالم	مطبوع	يف	مقال	وطلب	إيل	أن	يكون	كتابًا	أستميحكم	العذر	بأن	أقول	كيف	للعقل	
البيولوجية	أن	يعالج	معطيات	جاءته	بشكل	 البرشي	العريب	كيف	للعقل	العريب	وفق	تركيبته	الطبيعية	
عشوائي	ومفاجئ	ومصدرها	جممع	استخبارات	دويل	حوايل	عرشة	آالف	استخبارات	هم	من	وضعوا	
املؤامرة	هل	يستطيع	العقل	الذي	لألسف	الشديد	يف	مساحته	الكربى	مل	يزل	بعيدًا	عن	القراءة	وبعيدًا	
العرب	ونظرية	 القوميون	 التي	طرحها	 املؤامرة	 بأن	نظرية	 لنا	 الثقافة	وهي	مسألة	يف	احلقيقة	تقول	 عن	

)1)		سورة	التوبة،	اآلية	98.
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البنى	فكان	الرصاع	يف	األيديولوجيا	يف	 االنتفاضة	التي	طرحها	الدكتور	طارق	الذي	هو	حفيد	حسن	
بينام	القرآن	الكريم	الذي	شخص	احلالة	يف	الرصاع	بني	احلق	والباطل	هو	من	 تقييم	وتشخيص	احلالة	

األمور	التي	تستدعي	أن	نستجدي	نفع	القدس	والقداسة	يف	حياتنا.

العدو	وكيف	 أقرأ	 املقاومة	 أقرأ	 2010	عندما	 لعام	 األمريكي	 القومي	 األمن	 وثيقة	 اليوم	 قرأنا	 هل	
خيطط	هذا	العدو	بام	ذكرت	من	خالل	املناورة	الثقافية	األيديولوجيا	واملعتقد	الذي	استطاع	أن	يغوص	
السيطرة	عىل	جمال	من	جماالت	هذه	 إىل	 التي	أدت	يف	حقيقة	األمر	 الفتوحات	 أن	جيعل	هذه	 واستطاع	
القيم	البرشية	أو	املادية	االقتصادية	لكن	املقاومة	يف	األيديولوجيا	والتي	تتجسد	اليوم	يف	حمور	املقاومة	من	
الثورة	اإلسالمية	اإليرانية	املظفرة	وحقيقًة	التشخيص	للطبيب	اخلميني	}	ملا	قال	بأهنا	غدة	رسطانية	
جيب	أن	تستأصل،	وذاك	الذي	قال	بأهنا	رش	مطلق،	كلها	كلامت	جتعلنا	نسأل	هل	قرأنا	أولويات	دفاع	
قرأنا	خمطط	 2010؟	هل	 الدول	 األمريكية	حلكم	 اخلارجية	 وزارة	 وثيقة	 قرأنا	 أمريكيًا	هل	 	21 القرن	
اإلصالح	السيايس	للرشق	األوسط	يف	2010؟	هل	قرأنا	وثيقة	تقديرات	مستقبل	العامل	حتى	2025؟	

طبعًا	أنا	أتساءل	ربام	مع	املسؤولني	يف	العامل	السيايس	من	خالل	القنوات.

أختتم	يقول	مواطن	مرصي	يقول	إن	الرئيس	حسني	مبارك	يف	السجن	وإن	الرئيس	حممد	مريس	يف	
السجن	وإن	الرئيس	عبد	الفتاح	السييس	يف	سجون	القضاء	األمريكي	واإلرسائييل	ملاذا	رؤساء	إيران	كلهم	
يف	احلرية	ويعملون	يف	منظومة	الدولة،	والدولتان	إسالميتان		املسألة	يف	املقاومة	والقرار	السيايس	الذي	
يؤدي	يف	احلقيقة	إىل	سلبية	املوقف	جيعلنا	أقوى	عندما	يشخص	املرض	أما	ماذا	يقول	مواطن	أمريكي	
وأختتم	به	متامًا	يقول	مل	نجد	حتى	اآلن	مواطنًا	سوريًا	حيمل	مرشوعًا	وطنيًا	اللهم	إال	ثالثة	طلبوا	من	
الناتو	رضب	وطنهم،	إذًا	ال	يوجد	عىل	اإلطالق	أي	مرشوع	وطني	لدى	هؤالء	فنحن	عندما	نجد	املقاومة	



93

	 ربنا	جلَّ قال	 وقد	 الرصاع	مستمر	 املقاومة	ألن	 استمرارية	 بآخر	عىل	 أو	 بشكل	 املؤثر	 املعتقد	 قراءة	  يف	
ۡجَعِيَ ﴾)1)	ملاذا	مل	يشأ	ربنا	أن	هيدينا	أمجعني	ترك	

َ
بِيِل َوِمۡنَها َجآئِٞرۚ َولَۡو َشآَء لََهَدىُٰكۡم أ ِ قَۡصُد ٱلسَّ ﴿َوَعَ ٱللَّ

لنا	احلرية	فاخرتنا	املقاومة	فكل	نبي	هو	مقاومة	وكل	رسول	هو	مقاومة	وكل	فكر	يف	كتاب	ساموي	هو	
مقاومة	كل	شهيد	هو	مقاومة	كل	رحم	استورد	منه	الشهيد	هو	مقاومة	فنحن	منترصون	بإذن	اهلل	تبارك	
وتعاىل	حتى	نصيل	بإذن	اهلل	يف	القدس	بكلمة	اإلمام	اخلامنئي	أدام	اهلل	ظله	الرشيف	متامًا	بكلمتي	هذه	
وبرد	سيادة	الوزير	الكلمة	الرائعة	إذ	رد	عليه	قائاًل	وأنت	اإلمام	فينا	إن	شاء	اهلل	وإنام	اإلمام	واملأموم	هم	
املقاومة	املستمرة	إىل	أن	يأذن	اهلل	سبحانه	وتعاىل	نسأل	اهلل	بالنرص	والفتح	والتوفيق	هلذا	امللتقى	ولنتائجه	

والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.

)1)		سورة	النحل،	اآلية	9.
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كلمة الشيخ عبد الله جبري 
كلمة األمين العام لحركة األمة 

وحدة المقاومة هزمت التكفير

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	واحلمد	هلل	رب	العاملني	والصالة	و	السالم	عىل	سيد	النبيني	أيب	القاسم	حممد	
بني	 اإليامنية	 الوحدة	 لرتسيخ	 اإلسالم	 عامد	 دمشق	 اليوم	يف	 فنلتقي	 بعد	 أما	 أمجعني	 آله	وصحبه	 وعىل	
القلوب	إن	مفهوم	الوحدة	اإلسالمية	الذي	نودي	به	منذ	عقود	أثبت	اليوم	أنه	الرصاط	املستقيم	وأننا	
اإلسالم	 أعداء	 احتضنه	 الذي	 الفكر	 ذلك	 اجلميع	 رأى	 أن	 بعد	 الفكر	خصوصًا	 هذا	 إىل	 بحاجة	 مجيعًا	
الوحدة	اإلسالمية	دائمة	لكن	جيب	علينا	أن	نضع	يف	حساباتنا	أن	النائبة	قد	تستيقظ	هذا	ما	قاله	املؤرخ	
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الربيطاين	أرنولد	دويني	ملا	كانت	الوحدة	اإلسالمية	مصدرًا	لقوة	املسلمني	حاول	التائهون	مرارًا	الرتبص	
هبا	بغية	حتقيق	أهدافهم	ساعني	إىل	دس	السموم	للتفرقة	ولصناعة	الفتن	األمر	الذي	نبَّه	منه	الكثري	من	
علامء	الوحي	واحلكمة	الشيعة	منهم	والسنة	ال	سيام	اإلمام	اخلامنئي	حفظه	اهلل	تعاىل	الذي	كّرس	نفسه	
يف	تعزيز	هذه	الوحدة	قائاًل	يف	أحد	خطاباته: »أميل هو أن تكون حيايت يف سبيل وحدة املسلمني وممايت 
ففلسطني	هي	عنوان	 الوحدة	 بعناوين	 الوحدة	 ترمجة	 السادة	جيب	 أهيا	 لكن	 املسلمني«  يف سبيل وحدة 
األمة	يف	حماربة	 قرار	 ونؤيد	 التطبيع	 نرفض	 فنحن	 املركزية	 القضية	 أهنا	 أساس	 األساس	وعىل	 الوحدة	
املحتل	اإلرسائييل	ومع	استمرار	املقاومة	يف	فلسطني	ولبنان،	وال	يمكن	عىل	اإلطالق	أن	نقبل	بأن	تكون	
املقاومة	وحمورها	كان	مع	اهلل	ومن	كان	مع	اهلل	 املطاف،	فمن	كان	مع	 التي	تفوز	يف	هناية	 إرسائيل	هي	

ا َعلَۡيَنا نَۡصُ ٱلُۡمۡؤِمنَِي  ﴾)1). فسينترص، ﴿َوَكَن َحقًّ

يؤكد	عىل	 األسد	خيارًا	وحدويًا	 بشار	 الدكتور	 الرئيس	 قائدها	 لقد	حسمت	سوريا	موقفها	وأعلن	
الصالة	عىل	األرض	التي	خلقنا	اهلل	تعاىل	عليها	وال	نقبل	أن	تكون	حمتلة،	نريد	أن	ندافع	بأجسادنا	وقوتنا	
و	إمكاناتنا	لنحررها	بكرامتنا	عليها	و	بعزتنا	هذا	الرئيس	الذي	وقف	بكل	شجاعة	ليتحدى	العامل	ليقول	
مع	 األسد	 حافظ	 الراحل	 للرئيس	 االسرتاتيجي	 بالتحالف	 االستمرار	 أعلن	 مقاوم	 وحدوي	 قائٌد	 إنه	
املقاومة	يف	منطقتنا	وهذه	خطوة	جبارة	من	 ليشكال	قوة	مانعة	يف	دعم	 إيران	 اجلمهورية	اإلسالمية	يف	
خطوات	وحدة	األمة	من	الرضوري	أن	نواجه	التحديات	يف	جبهة	واحدة	وحمور	واحد،	ال	أن	نختبئ	
ويترصف	كل	يف	بلده	وكأنه	غري	معني	باآلخر،	وحدتنا	هي	التي	تعطينا	القوة	اليوم	يوجد	حمور	اسمه	
بانتصارنا	عىل	 املقاومة	 تبنت	 التي	 األمة	 بسبب	وحدة	 التي	حتققت	هي	 انتصاراتنا	 املقاومة	وكل	 حمور	
إرسائيل	يف	لبنان	وفلسطني	إىل	انتصارنا	عىل	التكفرييني	يف	سوريا	والعراق	وفلسطني	ولبنان	إىل	صمود	

)1)		سورةالروم،	اآلية	47.
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اليمن	و	البحرين	إىل	كل	األصوات	التي	ترتفع	يف	مواجهة	التحديات	كل	ذلك	من	خالل	حمور	املقاومة،	
إن	وحدة	حمور	املقاومة	هي	التي	هزمت	دولة	التكفري	ليس	عىل	صعيد	املواجهة	العسكرية	وحسب	بل	
الفكرية	والسياسية	والثقافية	حيث	تأكد	للعامل	اإلسالمي	أن	ال	أمل	هبؤالء	 أيضًا	عىل	صعيد	املواجهة	
وبالتايل	سيبحث	عمن	أنقذه	منهم	فيعود	إىل	اإلسالم	األصيل	ويستهدي	بالوحدة	اإلسالمية	التي	أمر	هبا	
ربنا	تبارك	وتعاىل	وإال	فلامذا	حيارب	العامل	املستكرب	جتربة	إيران	وجتربة	حزب	اهلل	ويواجه	هذا	اإلسالم	
املحمدي	األصيل	ال	ألنه	ربح	قطعة	من	األرض	وال	ألنه	هزم	جمموعة	من	األعداء	بل	ألنه	أوجد	نموذجًا	
إسالميًا	ناجحًا	متكن	من	تشكيل	قطب	جيلب	إليه	العامل	من	املسلمني	وغريهم	ليعيشوا	عظمة	اإلسالم	
وسعادة	اإلسالم	لقد	اتفقت	أمريكا	والسعودية	عىل	مواجهة	إسالم	سوريا	وإيران	بإسالم	ترعاه	واشنطن	
والرياض	ورصفتا	مليارات	الدوالرات	خالل	أكثر	من	مخسة	وثالثني	عامًا	لتشويه	اإلسالم	لكن	حمور	
املقاومة	اليوم	هو	يف	مرحلة	صياغة	مستقبل	املنطقة	وليس	هم	من	يصوغونه	نحن	الذين	نصوغ	مستقبل	
املنطقة	بوحدتنا،	ونجاحات	هذا	املحور	عىل	إئتالف	الرش	الدويل	مؤرش	عىل	قدرتنا	عىل	محاية	خياراتنا	
إن	شاء	اهلل	تبارك	وتعاىل	يف	اخلتام	ال	بد	من	توجيه	التحية	الكربى	إىل	رجل	الوحدة	واملقاومة	الذي	أدى	
الشيخ	 به	سامحة	 عنيت	 عليها	 الكونية	 احلرب	 بلدهم	من	خالل	 دفاع	علامء	سوريا	عن	 كبريًا	يف	 دورًا	
الفضل	 السيد	أيب	 أيضًا	إىل	سامحة	 السيد	حفظه	اهلل	تعاىل	والشكر	موصول	 الستار	 الدكتور	حممد	عبد	
الطباطبائي	ومجيع	اإلخوة	يف	مكتب	السيد	القائد	حفظه	اهلل	تعاىل	والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته.
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كلمة الشيخ علي خازم
أمين سر مجلس األمناء في تجمع علماء المسلمين  

توسيع مفهوم الوحدة اإلسالمية

أعوذ	باهلل	من	الشيطان	الرجيم	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	رب	العاملني	وصىل	اهلل	عىل	سيدنا	
حممد	وعىل	آله	الطيبني	الطاهرين	السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	و	بركاته	العنوان	»انتصارات	حمور	املقاومة	
وأثرها	عىل	الوحدة	اإلسالمية	وحترير	القدس«	وا	لذي	فهمت	منه	ما	يمكن	أن	يعزز	الوحدة	اإلسالمية	

من	نتائج	هذه	االنتصارات	ولذلك	ال	بد	من	اإلشارة	إىل	هذه	االنتصارات	بداية	والتعرف	عليها.
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انتصارات	حمور	املقاومة	أهيا	اإلخوة	يف	منطقتنا	و	بام	فيها	فلسطني	بالطبع	ليس	فقط	يف	العراق	و	سوريا	
و	لبنان	ألن	املعركة	األوىل	هي	ضد	إرسائيل	واملعركة	التالية	كانت	ضد	التكفرييني	هذه	االنتصارات	إذا	
بالنسبة	 ولكن	 املعركة	 قد	ختتلف	ساحة	 واحد	 العدو	 إيران	ألن	 إليها	 نضم	 أن	 يمكن	 أيضًا	 الحظناها	
إلينا	يف	هذه	املنطقة	معركتنا	كانت	واضحة،	هذه	االنتصارات	حصلت	عىل	يد	من؟	هذه	االنتصارات	
إذا	الحظناها	 العنارص	 متعددة	هذه	 يد	قوى	 مقاومة	وعىل	 يد	حركات	 يد	جيوش	وعىل	 حصلت	عىل	
الدول	منها	سوريا	ولبنان	والعراق،	اجليش	يضم	 بعنوان	اإلسالم	يف	عدد	من	هذه	 ال	يمكن	حرصها	
الوحدة	 عن	 البحث	 فإذًا	 متعددة	 أثنيات	 أو	 عرقيات	 من	 عنارص	 يضم	 كام	 متعددة	 أديان	 من	 عنارص	
اإلسالمية	وتأثريها	وإمكانية	تقويتها	أو	توسعتها	من	خالل	االنتصارات	ينبغي	أن	يالحظ	أن	صانعي	
هذه	االنتصارات	ليسوا	كلهم	مسلمني	هذه	النقطة	دفعتني	إىل	سؤال:	هل	يمكن	إلغاء	-أو	حسب	خيار	
آخر-	توسعة	اإللغاء،	عادة	يف	أدبياتنا	السياسية	نستعمل	الوحدة	الوطنية	والوحدة	اإلسالمية	ما	يوحي	
بنوع	من	الشبهة	عىل	أن	يكون	الوطن	مقّومًا	يف	الوحدة	اإلسالمية	فنضم	الوحدة	الوطنية	الحقًا	لنالحظ	
أن	لغرينا	-نحن	املسلمني-		دورًا	يف	هذه	احلرب،	هل	يمكن	أن	نوسع	مفهوم	الوحدة	اإلسالمية	إىل	
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أن	يكون	مفهومًا	حضاريًا	يشتمل	حتى	عىل	غري	املسلمني	فضاًل	عن	أن	يكون	بني	املذاهب	اإلسالمية،	
احلضارة	اإلسالمية	استخدمت	واستفادت	وعاش	فيها	وأبدع	فيها	غري	املسلمني	وكانت	هلم	إنجازات	
بإنتاجاهتم	وأهنا	نتاج	احلضارة	اإلسالمية	هل	يمكن	يف	البحث	عن	مفهوم	حضاري	للوحدة	 ونفتخر	

اإلسالمية	بحيث	يشمل	أصحاب	وأتباع	األديان	األخرى.

الذي	يقوده	 الفكري	والفقهي	 النهج	 الباب	يف	جتديد	 تفتح	 النقطة	سأنطلق	منها	إىل	نقطة	قد	 وهذه	
اإلمام	اخلامنئي	{،	البعض	يف	حلظة	من	اللحظات	قد	يتحرج	من	بعض	العناوين	ولكن	عندما	تصدر	من	
شخصية	مثل	سامحة	السيد	القائد	ال	بد	أن	نستفيد	منها	ونستغلها	يف	املواجهة	عندما	زار	السيد	القائد	
منزل	أحد	شهداء	األرمن	املسيحيني	الذين	قضوا	يف	اجلبهة	يف	إيران	ودعى	له	باخلري	وسامه	شهيدًا	ودعا	له	
باخلري،	ونحن	عادة	يف	البحث	الفقهي	نبدأ	باحلقيقة	الرشعية	واحلقيقة	اللغوية	و	نقول	مرات	مثاًل	أنه	عىل	
رضب	املثال	لبعض	االختصاصيني	أن	الصالة	يف	اللغة	أصلها	الدعاء	ويف	الفقه	هي	العبادة	املخصوصة	
نعم	يمكن	أن	نزيد	عنوان	ثالث	ألنه	ال	يوجد	عنوان	شهيد	يف	اللغة	عنوان	الشهادة	يف	املفهوم	اإلسالمي	
ليس	له	أصل	لغوي	فالشهيد	يف	املصطلح	الرشعي	هو	املقتول	حتت	راية	اإلسالم	يف	سبيل	اهلل	بالعناوين	
الفقهية	املعروفة	هل	يمكن	أن	نضيف	معنًى	حضاريًا	للشهيد	الذي	ساهم	يف	حصول	هذه	االنتصارات	
التي	شهدناها	ضد	املحورين	اإلرسائييل	والتكفريي،	طيب	سأعطيكم	مثاالً	بسيطًا	أيضًا	يف	املعركة	يف	
فلسطني	يف	معركة	ضد	بوابات	إلكرتونية	تعيق	حركة	املصلني	يف	املسجد	األقىص	ساهم	املسيحيون	يف	
مواجهة	إرسائيل	مؤخرًا	يف	املعركة	التي	حصلت	حول	موضوع	رضائب	عىل	الكنائس	املسيحية	وقف	
املسلمون	واعتصموا	أمام	باب	كنيسة	القيامة	ضمن	هذه	العناوين	الثالثة	هل	يمكن	االنطالق	إىل	معنى	
جديد	يف	هذا	املجال	ونحافظ	فيه	عىل	قوتنا	و	نوسع	إطار	الوحدة	اإلسالمية	يف	مواجهة	أعداء	األمة	ويف	

مواجهة	إرسائيل	و	السالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	و	بركاته.
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كلمة الشيخ  بهجت أحمد بهجت اآللوسي
ديثة إمام وخطيب جامع الرفاعي في مدينة الحـَ

سالح الفكر

بيته	 آل	 وعىل	 حممد	 سيدنا	 عىل	 السالم	 و	 والصالة	 العاملني	 رب	 هلل	 احلمد	 الرحيم	 الرمحن	 اهلل	 بسم	
الطيبني	الطاهرين	السالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	و	بركاته	أشكر	إدارة	اجللسة	عىل	إتاحة	الفرصة	لكي	أعرض	
من	خالله	جتربتنا	يف	مدينة	حديثة	التي	تقع	غرب	العراق	من	خالل	مقاومتنا	لقوى	الرش	والضالل	وذلك	
من	خالل	احتاد	املنابر	مع	السواتر	التي	كانت	السبب	الكبري	النتصار	املقاومة	عىل		قوى	الرش	والضالل	
ألن	املعركة	حقيقًة	مع	اجلامعات	املسلحة	مبنية	عىل	حمورين	أساسيني	األول	هو	السالح	والثاين	الفكر،	
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علاًم	أن	الغزو	الفكري	حاصل	من	قبل	غزو	السالح	إذًا	معرفتنا	يف	العراق	وخاصة	مدينة	حديثة	حقيقًة	
التي	عملوا	عليها	 املبادئ	 إبطال	 املنابر	 كان	فيها	موازنة	سالح	بسالح	وفكر	بفكر	استطعنا	من	خالل	
ولعل	أبرز	يشء	من	مبادئهم	هي	الراية	السوداء	التي	رفعوها	باسم	اإلسالم	بل	كانت	راية	اإلسالم	بيضاء	
واستمدينا	بذلك	بالعقل	والنقل	والفعل	حيث	أخذنا	هذه	الراية	وكتبنا	عليها	شعار	اإلسالم	بخط	اإلمام	
عيل	Qمع	الصالة	عىل	النبي	و	آله	P	وقد	رفعت	هذه	الراية	مع	علم	العراق	يف	املناطق	الصامدة	يف	
العراق	وكذلك	املناطق	املحررة	كام	انطلقنا	من	خالل	ذلك	إبراز	معامل	اإلسالم	املحمدي	األصيل	وكيف	

شّوهت	من	قبل	داعش	واجلامعات	التكفريية	وكان	أبرزها	عرش	نقاط:

أوالً	اإلسالم	املحمدي	رمحة	للعاملني	ألن	نبيه	نبي	الرمحة	و	دين	اخلوارج	دين	الشدة	والغلظة.	وثانيًا:	
ُ ِلَۡجَعَل َعلَۡيُكم ّمِۡن َحَرٖج ﴾)1)	ودين	اخلوارج	دين	العنف.	 اإلسالم	املحمدي	دين	التيسري	﴿َما يُرِيُد ٱللَّ
نََّما 

َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡو فََسادٖ ِف ٱۡل

َ
ا بَِغۡيِ َنۡفٍس أ وثالثًا:	اإلسالم	املحمدي	يعظم	حرمة	الدماء	أنه	﴿َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

ۡحَيا ٱنلَّاَس َجِيٗعاۚ﴾)2)	ودين	اخلوارج	الذبح	لكل	الناس.	ورابعًا:	
َ
َمآ أ نَّ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
َقَتَل ٱنلَّاَس َجِيٗعا َوَمۡن أ

 ٰ ٰلَِحِٰت َوَءاَمُنواْ بَِما نُّزَِل َعَ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ اإلسالم	املحمدي	يسعى	إلسعاد	النفس	البرشية	﴿َوٱلَّ
ۡصلََح بَالَُهۡم﴾)3)	ودين	اخلوارج	مبني	عىل	إظهار	الفتن	

َ
ِ َٔاتِِهۡم َوأ َر َعۡنُهۡم َسّي ّبِِهۡم َكفَّ ٖد َوُهَو ٱۡلَقُّ ِمن رَّ ُمَمَّ

ونرش	الفوىض	والشقاء	خامسًا	اإلسالم	املحمدي	باٍن	للحضارة	نارٌش	للعلم	حيافظ	عىل	احلضارة	اإلنسانية	
ويعتمد	احلوار	واجلدال	بالتي	هي	أحسن	ودين	اخلوارج	هادٌم	للحضارة	نارٌش	للجهل	والعصبية	وسادسًا:	
	األمة	 اإلسالم	املحمدي	يوّحد	الكلمة	وجيمع	األمة	لتسري	يف	طريق	اهلداية	عىل	اختالف	طوائفها	فنبيُّ

)1)		سورة	املائدة،	اآلية	6.
)2)		سورة	املائدة،	اآلية	32.

)3)		سورة	حممد،	اآلية	2.
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واحد	و	قرآهنا	واحد	و	قبلتها	واحدة	و	دين	اخلوارج	قتل	وهتجري	للطوائف	وللعوائل	وتفريق	للكلمة	
وسابعًا:	اإلسالم	املحمدي	يرعى	األديان	وأبناءها	يف	ذمة	اهلل	ورسوله	ودين	اخلوارج	استحالل	لدمائهم	
وأمواهلم	وأعراضهم	وثامنًا	اإلسالم	املحمدي	يربط	املؤمن	بنبيه	قلبًا	و	روحًا	لكي	يكون	أسوة	و	دليل	
يف	الدنيا	و	شفيع	يف	اآلخرة	و	دين	اخلوارج	قطع	صلة	املؤمن	بنبيه	و	منع	الصالة	و	السالم	عليه	الواجبة	
بأمر	اهلل	وتاسعًا	اإلسالم	املحمدي	دين	حيفظ	مقامات	األنبياء	والصاحلني	وحيافظ	عىل	املقدسات	ودين	
اخلوارج	إعتداء	عىل	مقامات	األنبياء	و	الصاحلني	وهتك	حرمتهم	وهتديم	أرضحتهم	وعارشًا	اإلسالم	
دفاٌع	ال	 فيه	 القتال	 و	 أنواعها	 بكل	 املجاهدة	 و	 العطاء	 يعني	 فيه	 اجلهاد	 والسالم	 السلم	 دين	 املحمدي	
من	 ويستباح	 خالفهم	 من	 عىل	 بالسيف	 واجلهاد	 اخلصومة	 دين	 اخلوارج	 ودين	 إنسان	 عىل	 فيه	 عدوان	

خالله	الدم	واملال	والعرض	وهياَجم	فيه	اآلمنون	وتنتهك	فيه	احلرمات	واملقدسات.

لنا	من	مقاومة	فكرية	كبرية	توازي	مقاومة	السالح	فبإسالمنا	املحمدي	الذي	 إذن	يف	احلقيقة	ال	بد	
يوحدنا	ستهزم	اجلامعات	اإلرهابية،	وبإسالمنا	املحمدي	الذي	يوحدنا	سيهزم	املعتدون	عىل	قدسنا	إن	
شاء	اهلل	أسأل	اهلل	سبحانه	وتعاىل	أن	يوفقنا	وإياكم	بام	فيه	خري	العباد	والبالد	وصىل	اهلل	و	سلم	عىل	سيدنا	

حممد	و	آله	تسلياًم	كثريًا.
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كلمة الدكتور الشيخ محمد أنس الدوامنة
مدير معاهد األسد لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره

لماذا يجتمع األعداء ويتفرق األشقاء؟

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	واحلمد	هلل	رب	العاملني	و	صىل	عىل	سيدنا	حممد	وعىل	آله	وصحبه	أمجعني	
أهيا	اإلخوة	الكرام	ال	بد	من	بعض	الرسائل	قبل	أن	نتكلم	يف	املادة	الفكرية	وإنني	أعد	بالتقيد	بالوقت	

املخصص.

القلب	إىل	اإلخوة	املصممني	واملهندسني	هلذا	املؤمتر	وعند	قراءة	ودراسة	املحاور	 الشكر	من	 أوالً	
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يتبني	أن	هناك	جهودًا	فكرية	وعلمية	رافقت	صناعة	هذه	املحاور	ودراسة	موضوعية	ومركزة	للجانب	
الفكري	واجلانب	العميل	فلهم	الشكر	اجلزيل.

اجتامع	األعداء	وتفرق	األشقاء	دراسة	مقارنة	هذا	هو	املحور	الذي	سأتكلم	حوله	حقيقًة	هو	سؤال	
يفرض	نفسه	ملاذا	جيتمع	األعداء	ويتفرق	األشقاء	وهناك	أيضًا	عنوان	آخر	ملحور	آخر	أقطاب	الوحدة	
وأذناب	التفرقة	وهناك	أيضًا	عنوان	ثالث	مؤامرات	التفريق	ومؤمترات	التوفيق	إخواننا	الكرام	هناك	
سؤال	ال	بد	أن	يفرض	نفسه	عىل	كل	مهتم	و	مطلع	عىل	هذا	املشهد	نحن	نرى	كيف	أن	أصدقاء	سوريا	
ويتفقون	 مرحليًا	 وخيتلفون	 مرحليًا	 يتفقون	 سوريا	 أعداء	 أن	 وكيف	 وثابتون،	 ومؤتلفون	 متفقون	
ومواقفه	 املصالح	 فلك	 يف	 يتحرك	 الذي	 اإلنسان	 أن	 فيه	 شك	 ال	 والذي	 مرحليًا،	 وخيتلفون	 مرحليًا	
وسياساته	وبراجمه	مبنية	عىل	هذه	املصالح	فعندما	تتغري	هذه	املصالح	تتغري	براجمه	وتتغري	مواقفه،	وأما	
مّلا	كنا	 ثابتة	حقيقًة	 ثابتة	واألخالقيات	 ثابتة	والقيم	 فاملبادئ	 املبادئ	 عندما	يكون	اإلنسان	منطلقًا	من	
نتكلم	يف	مثل	هذا	الكالم	يف	أول	األزمة	ووسط	األزمة	كان	الكالم	ال	مثال	عميل	عليه	وأمل	السوريني	
من	خذالن	العربان	ومن	انتقاضهم	ومن	نفاقهم	ومن	ازدواجية	معايريهم	أملٌ	وجرٌح	عميق	جدًا	ألن	
طالت	 وقد	 أراد	 اهلل	جلت	حكمته	 لكن	 من	ظهرك	 تأتيك	 أخيك	 من	 تأتيك	 التي	 هي	 األشد	 الطعنة	
األزمة	أن	نرى	شواهد	عملية	عىل	هذا	التنظري	فإذا	هبؤالء	احتدوا	يومًا	عىل	حمور	املقاومة	عىل	سورية	
انتظمت	هبا	هذه	املحبة	وهذه	الرشاكة	واذا	هبؤالء	خيتلفون	 التي	 وحزب	اهلل	وإيران	والقيم	واملبادئ	
فيام	بينهم	ويشتد	اخلالف	بينهم	سبحان	اهلل	لذلك	يف	إحدى	قنوات	اإلعالم	شاهدت	أحد	الوهابيني	
يتكلم	عن	الوحدة	اإلسالمية	واهلل	كصف	كالم	وكأداء	قلت	ماشاء	اهلل	كنت	منبهرًا	ومتعجبًا	وأنتظر	
الدقائق	 نفس	 يلبث	ويف	 مل	 لكنه	 وفيه	حسن	عرض.	 لغة	 وفيه	 بيان	 وفيه	 فيه	حجة	 مقنع	 اخلامتة	كالم	
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اخلمس	أن	تعثر	يف	ترمجة	هذه	القضايا	عندما	انتقض	عىل	سورية	وعىل	إيران	اذًا	هو	يريد	وحدة	عىل	
قياسه	وعىل	فهمه	أنت	معي	فأنا	أحبك	ألنك	تابعي،	وألنك	موافق	يل	واذا	كنت	ذا	سيادة	واذا	كنت	
ذا	رؤية	واذا	كنت	ذا	منطلقات	وينسف	ذلك	الكالم	وال	يبقى	أي	أثر	وأي	دليل	عىل	الوحدة،	وحدة	
أصدقاء	سورية	وحدة	رشاكة،	رشاكة	مبادئ	رشاكة	أخالق،	رشاكة	احرتام	رشاكة	ال	تتغري،	رشاكة	ال	

تنقص	وال	تضعف،	بل	تقوى،	وإنام	هي	رشاكة	مبدئية.

فعاًل	 بعضهم،	 يتغريون	عىل	 املبادئ	كيف	هؤالء	ال	 يتعجبون	من	أصحاب	 املصالح	 أما	أصحاب	
ال	 هم	 تتغري	 ال	 مبادؤهم	 كام	 املبادئ	 أصحاب	 املبادئ،	 أصحاب	 حال	 يفهموا	 أن	 يستطيعون	 ال	 هم	
14	عامًا	ال	أجتمع	معه	إال	 يقارب	 الدكتور	آذرشب	عرفته	ما	 أستاذنا	 تتغري،	 يتغريون	ومواقفهم	ال	
قلياًل	فمساحة	االجتامع	اجلغرايف	ربام	ساعات،	ولكننا	التقينا	عىل	فكر	والتقينا	عىل	مبادئ	والتقينا	عىل	
قيم	والتقينا	عىل	معاٍن	حضارية	فنحن	ملتقيان،	وأما	ذلك	الذي	رضع	احلليب	العريب	وتكلم	باللسان	
تابع	ملصاحله	 ولذلك	هو	 بنى	عالقاته	عىل	مصالح	 منهجية	خمتلفة	 ولكنه	من	مدرسة	 به	 أتكلم	 الذي	

ومصالح	أسياده.
َمآ  إِنَّ ٍءۚ  ِمۡنُهۡم ِف َشۡ َّۡسَت  ل ِشَيٗعا  َوَكنُواْ  دِيَنُهۡم  قُواْ  فَرَّ ِيَن  ﴿إِنَّ ٱلَّ أهيا	اإلخوة	يقول	اهلل	سبحانه	وتعاىل	
َيۡفَعلُونَ﴾)1)	اليوم	مل	يعد	لنا	خيار	إال	أن	نعيش	حقيقة	هذه	املحبة	 َكنُواْ  بَِما  يُنَّبُِئُهم  ُثمَّ   ِ إَِل ٱللَّ ۡمُرُهۡم 

َ
أ

احلالية	 األزمة	 وحقيقًة	 الكربى،	 التحديات	 هذه	 أمام	 اصطفاف	 االصطفاف	 وهذا	 الوحدة	 وهذه	
رّسعت	من	هذه	االصطفافات	وجعلت	منها	حالة	حارضة،	ونحن	ترشفنا	بمعية	سيادة	وزير	االوقاف	
فضيلة	الدكتور	الشيخ	حممد	عبد	الستار	السيد	واخواننا	وساداتنا	كبار	العلامء	يف	سورية	يف	هذه	الرحلة	

)1)		سورة	األنعام،	اآلية	159.
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املباركة	إىل	إيران،	وكان	العنوان	األسايس	هو	تقديم	املحبة	والشكر	وترسيخ	معاين	الوحدة	والرشاكة	
وتطوير	وترمجة	هذه	املعاين	إىل	ما	يمكن	من	أفق	ومسارات	ضمن	واقع	البيئات	و	مراعاة	خصوصية	
البيئات	ألن	املراد	من	حيث	النتيجة	إنام	هو	حتقيق	أهداف	الوحدة	وليس	انجازات	شكلية	أو	مرحلية	

غري	فعالة	يف	حتقيق	األهداف	الوحدوية	لكال	اجلهتني	يف	سورية	ويف	إيران	ويف	كل	الرشكاء.

أنا	أشكر	من	جديد	اإلخوة	يف	إيران	ال	يمكن	ألي	منصف	أن	ينكر	هذا	املوقف	التارخيي	للجمهورية	
اإلسالمية	اإليرانية	نحن	يف	سورية	كشعب	وكمؤسسة	دينية	وكل	الفعاليات	ال	بد	أن	نقول	لقد	وقفت	
إيران	معنا	موقفًا	عظياًم	ال	ينسى	أبدًا	صحيح	هي	وقفته	بأخالقها	صحيح	وقفته	بمبادئها	صحيح	هي	
وقفته	وهي	ال	تنتظر	عليه	شكرًا	أو	تعويضًا	أو	شيئًا	لكننا	جيب	أن	نذكر	أنفسنا	أن	االنتصارات	الكبرية	
التي	حققتها	سورية	إنام	حققتها	بفضل	اهلل	تعاىل	اوالً	بصمود	شعبها	وقيادهتا	ورئيسها	الدكتور	بشار	

األسد	كذلك	بفضل	رشكائها	إيران	وروسيا	وحزب	اهلل	وبقية	الرشكاء	واحلمد	هلل	رب	العاملني.

تعليق للدكتور الشيخ أحمد سامر القباني :	 

 فضيلة الدكتور عىل هذه الكلمة الجميلة وحقيقة كانت هذه السفرة مبعية السيد الوزير 
ً
شكرا

والسادة العلماء من أكرث الزيارات اليت قام بها السيد الوزير والوفد العلمايئ يف وزارة األوقاف 
امور عجيبة سبحان هللا وكان هناك كلمة   كان فيها 

ً
نتائج ملموسة إيجابية  الزيارات  من اكرث 

 سباقة مل نمسعها من قبل من مساحة اإلمام عيل الخامنيئ مرشد الثورة اإليرانية قال 
ً
جميلة جدا

 الشعوب ذليلة ليس هناك شعب ذليل ولكن هناك قائد ذليل هو الذي قاد شعبه 
ً
تجد أحيانا

إىل الذلة القواد إما أن يقودوا شعوبهم إىل العزة أو يقودوهم إىل الذلة هذا الكالم كان جميل 
حفظناه من فم مساحة اإلمام عيل الخامنيئ.
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كلمة الشيخ إبراهيم بريدي
أمين سر الهيئة اإلدارية في تجمع العلماء المسلمين

ّ
يا محورًا للحق

الرحيم	وصىل	اهلل	وسلم	وبارك	عىل	سيدنا	وعىل	أهله	وصحبه	وسلم	أمجعني	أهيا	 الرمحن	 بسم	اهلل	
اإلخوة	احلارضون	إن	من	سبقني	إىل	الكالم	من	الصباح	حتى	اآلن	قّدموا	إليكم	أزكى	أنواع	املواهب	
النافعة	واملفيدة	والثرية	واملتنوعة	أحببت	أن	أزيد	هذه	املواهب	بيشء	من	الفاكهة	فتقبلوها	وصلوا	عىل	

.P	اهلل	رسول
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السلوك يف	 التباهي	 	 يفَّ ــْب	 ــِع ت ال	 ــوكال	 ــا	ألـ دعــنــي	مــــذاق	الـــكـــربيـــاء	هبـ
ــجــم	الـــ	 ــزة	أن ــزي ــع ــا	حمـــور	الـــالء	ال قــدســوكي ــْد	 قـ ورّسه	 الــفــســيــح	 ــون	 ــك ـ
عاٍص	 ــع	 واس بحرك	 األجمــاد	 صانع	 ــوكيا	 ــارهـ كـ ــئ	 ــواطـ ــشـ الـ مـــس	 وإن	
يرى ــن	 وم انطلقَت	 إيـــران	 أرض	 السلوكمــن	 ويف	 ــاء	 ــ اإلب يف	 ــة	 ــروب ــع ال أن	
ــدي	الــنــبــي	أصــولــه ــن	هـ ــوكوالـــديـــن	م ــديـ والـ ــب	 ــال ــع ــث ال ــني	 بـ ــٌة	 ــب ــع ل ال	
كلها ــر	 ــصــائ ــب ال ــل	 ــب ق مــن	 ــذرت	 ــ يسمعوكح ان	 ــوى	 ــغ ال ــد	 ــادي صــن ــى	 ــأب ف
حقدهم ــة	 ــي ــاملــذهــب ب ــارصوا	 ــ نـ ليخرقوك	بـــل	 الــغــزاة	 جــنــد	 ــرصوا	 ــن ــت واس

ــة	مــؤملٌ ــراب ــق ــل	ال ــســتــفــز	مــنــاهــضــوكفــالــظــلــم	مــن	أهـ ــَت	لــُي ــل ــع مــــاذا	ف
ــي		 ــراف ال رصت	 إرسائـــيـــل	 ــل	 ــ أخــوكأألج ــوي	 ــل ــع ال ــدر	 ــي ح ــًا	 ــي ــارس ف أو	
األوىل ويـــل	 ويـــا	 ســنــتــنــا	 ويـــل	 ــدوكيـــا	 ــ ــك	بـــاملـــبـــادئ	أي ــب ــرك ســـــاروا	ب
ــكــفــري	إذ				 ــت ــٍة	ال ــن ــت ــقـــوكحـــذرهتـــم	مـــن	ف ــا	هلـــا	مـــا	وافـ ــ ــداف ــ ــت	أه ــن ــّي ب
ــا ــن ــروات ث ــن	 مـ يـــريـــد	 ــدو	 ــعـ الـ يــفــهــمــوكإن	 مل	 بــدمــائــنــا	 لـــه	 كـــنـــزًا	
جملجاًل لــلــنــضــال	 أمـــرك	 نـــارَصوكفجمعت	 فيها	 ــدرب	 ــ ال هـــذا	 ــال	 ــ ورج
سمومها عليك	 ــا	 ــي ــدن ال ــت	 ــق أل ــل	 ــا	أرجـــفـــوكب ــهــم	مـ وحـــصـــارهـــا	لــكــن
ــه ورضاتـ يف	 ــوحــش	 ــل ل ــقــف	 ت مل	 ــســاعــدوكلــو	 م ــني	 ــب امل ــق	 ــ واحل واألرض	
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لقمًة			 واملـــواطـــن	 بــــالدي	 ــدى	بــطــن	املــلــوككــانــت	 ــا	أشــبــعــت	طـــول	املـ م
ــٍع ــوق ــل	ت ــاق	كـ ــ ــرصًا	ف ــ ــت	نـ ــق ــأوكحــق هــنّ احلــقــائــق	 خــنــقــوا	 األوىل	 حــتــى	
أخبتوا ــاين	 ــع امل انــجــلــت	 إذا	 شـــاكـــروكحــتــى	 ــالدي	 ــ بـ يف	 لــيــكــثــر	 ثـــلـــاًل	
سبيلنا ــت	 ــ أن ــحــق	 ــل ل حمـــــورًا	 ــا	 ــرؤوكيـ ــق ي أن	 هلـــم	 مـــا	 ــرًا	 ــهـ وجـ رسًا	
لكم مجعوا	 أو	 األرض	 ــل	 أه 	 ُجــنَّ ــا	أرعـــبـــوكلــو	 ــد	ونـــــاره	مـ ــديـ ــل	احلـ ــق ث
مــلــكــوتــه يف	 اهلل	 فــــإن	 ــوكخـــســـؤوا	 ــم ــاء	فــيــهــا	داع ــرشفـ ــد	الـ ــواعـ وسـ
ــاســُم ــت	مــعــاقــلــهــم	ووجــهــك	ب ــوكذلـ أغــضــب إن	 بـــدارهـــم	 ــل	 حيـ ــاذا	 ــ مـ
فــارســًا تقتل	 ــرب	 ــُع ال أحـــب	 ال	 ــوكانـــا	 ــلـ واملـ األئـــمـــة	 بـــني	 فـــرقـــًة	 أو	
ــي ــت ــَد	أم ــ ــوحَّ ــ ــي	أرجـــــو	ت ــن ــن ــك تــبــوكل ــي	 ــن ــي ع يف	 ــور	 ــاب ــس ــي ن ــاح	 ــرتـ تـ
وشعبه األســــري	 ــىص	 ــألق ل أبـــوكويـــقـــال	 ــا	 ــه ــق ــل ــط ي مل	 ـــك	 فـــأمُّ أبــــرش	
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كلمة الشيخ محمد سعيد النعماني
مستشار رئيس مجمع التقريب بين المذاهب اإلسالمية

الثورة اإلسالمية والقضية الفلسطينية

أعوذ	باهلل	من	الشيطان	الرجيم	بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم	احلمد	هلل	والصالة	والسالم	عىل	رسول	اهلل	
وعىل	إخوانه	انبياء	اهلل	وعىل	آله	وصحبه	ومن	وااله	ساديت	العلامء	اخواين	احلارضون	السالم	عليكم	ورمحة	
اهلل	وبركاته	بدايًة	أشكر	القائمني	عىل	هذا	امللتقى	املبارك	حقيقة	واملبادرة	من	سامحة	آية	اهلل	الطباطبائي	
وكل	الذين	سامهوا	وزارة	األوقاف	واملجمع	العاملي	واملستشارية	الثقافية	الذين	سامهوا	يف	هذا	امللتقى	
الناجح	إن	شاء	اهلل	بربكة	وجودكم	وجهودكم،	وبطبيعة	احلال	أنا	أرى	السيد	الطباطبائي	هو	مثل	اإلمام	
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اخلامنئي	{	بفكره	وهنجه	واحلقيقة	يمثل	اجلمهورية	اإلسالمية	التي	آلت	عىل	نفسها	أن	تتحمل	كلام	
َو   َ اللَّ ﴿اْعُبُدوا  ما	تتحمله	خالل	أربعني	عامًا	من	أجل	هذه	األمة	من	أجل	رسالة	هي	رسالة	األنبياء	
اُغوت﴾)1)	هذه	رسالة	األنبياء	وهي	الرسالة	التي	برش	هبا	اإلمام	اخلميني	}	وباملناسبة	بعد	 اْجَتنُِبوا الطَّ
ثالث	أيام	يف	العرشين	من	مجادى	الثانية	نحتفل	أنا	واجلميع	بوالدة	سيدة	نساء	العاملني	فاطمة	الزهراء	
O	والذي	يصادف	أيضًا	ذكرى	والدة	حفيدها	اإلمام	اخلميني	}	عليه	فاسمحوا	يل	هنا	ان	أفتح	
قوسًا	أو	كتابًا	ما	أدري	إن	الدين	النصيحة	كام	تعلمناه	منكم	وأنا	دائاًم	يل	مثل	هذه	االعرتاضات	يف	مثل	
هذه	االجتامعات	وهو	أين	املرأة	يف	اجتامعاتنا	ومؤمتراتنا	وملتقياتنا	كيف	ندعوا	يف	هذه	امللتقيات	وهناك	
مصادرة	ال	أقول	نصف	املجتمع	كام	هو	معروف	هي	البنت	وهي	األخت	وهي	األم	وهي	الزوجة	وهكذا	
كانت	الزهراء	O	ولكن	نعم	حضوٌر	وليس	حمارضين	أنا	أريد	أيضًا	أن	تكون	هناك	مشاركة،	فيهن	
احلمد	هلل	من	العاملات	والداعيات،	بل	يمكن	أن	يكون	هلذه	املشاركة	هلا	معنى	وهلا	داللة	ال	ختفى	عليكم،	
عىل	أية	حال	ما	أردنا	ان	نفتح	هذا	الباب	أريد	أن	أقول	أن	الزهراء	Oكانت	املثل	الكبري	ونحن	حينام	
نأيت	عىل	ذكر	مخسة	أصحاب	الكساء	R	نبدأ	بفاطمة	وأبيها	وبعلها	وبنيها	وهذه	اهلاءات	كلها	ترجع	إىل	
الزهراء	O	اذًا	هي	املحور	هلذا	البيت	الطاهر	وهكذا	كان	رسول	اهلل	P	يتعامل	معها	يف	ذلك	املجتمع	
اجلاهيل	ذلك	املجتمع	الذي	كان	يئد	البنات	)يف	بعض	قبائله(	مل	يكن	كل	املجتمع	فلنكن	منصفني	أيضًا	
الفريد	والنموذجي	حينام	 التعامل	 يتعامل	معها	ذلك	 	P النبي	 العريب	هكذا	كان	 املجتمع	 مل	يكن	كل	
تدخل	عليه	يقوم	هلا	يقبل	يدهيا	وجيلسها	يف	مكانه	وهكذا	أيضًا	هو	حينام	يدخل	عليها	هذه	مكانة	الزهراء	
O	وهكذا	جيب	ان	تكون	مكارم	املرأة	التي	مع	األسف	الشديد	وأقول	يف	كثري	من	جمتمعاتنا	نعيش	
حالة	الذكورية	ال	زلنا	وما	زالت	املرأة	يف	بعض	جمتمعاتنا	مهمشًة	أو	مهشمًة	يف	كثري	من	األحيان،	نعم	

)1)		سورة	النحل،	اآلية	36.
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وأما	والدة	اإلمام	اخلميني	}	اإلمام	الذي	ربى	نفسه	أوالً	اإلمام	العارف	والعابد	الذي	استطاع	ان	
يريب	نفسه	كام	يريد	اهلل	تبارك	وتعاىل	وكأن	اهلل	أعده	لكي	يقوم	هبذه	الثورة	العظيمة	التي	قال	عنها	سيدي	
ومرجعي	اإلمام	السيد	حممد	باقر	الصدر	رضوان	اهلل	تعاىل	عليه	يف	رسالة	كتبها	لنا	ونحن	بعض	تالمذته	
الذين	فرض	علينا	التهجري	من	العراق	إىل	إيران	ورسالته	ُقرئت	وال	يزال	لدي	النسخة	بخط	يده	هينئنا	
يف	أول	أيام	الثورة	اإلسالمية	بنجاح	الثورة	وانتصار	الثورة	هينؤنا	هبا	بانتصار	هذه	الثورة	ويقول	لنا	هنيئًا	
لكم	يا	أوالدي	وأنتم	تعيشون	يف	ظل	اإلسالم	ويف	ظل	هذه	الثورة	التي	حققت	حلم	األنبياء	هذه	اجلملة	
ما	أعظمها	لن	أجد	واهلل	مجلة	خمترصة	وختتزن	كل	املعاين	السامية	التي	يمكن	أن	يتصورها	اإلنسان	الثورة	
اإلسالمية	اهيا	السادة	أيتها	السيدات	مل	تكن	حدثًا	عابرًا	نعم	هناك	الثورة	البلشفية	يف	روسيا	كانت	هناك	
إىل	 إهنا	أسست	 الثورة	اإلسالمية	يشء	آخر	 ثورات	ولكن	 فرنسا	وكان	هنا	وهناك	 الفرنسية	يف	 الثورة	
مرشوع	حضاري	إسالمي	بعد	أن	تصور	العامل	أن	احلضارة	املادية	األوروبية	الغربية	قد	استولت	عىل	كل	
يشء	وهذا	هو	الذي	يدعوهم	اليوم	إىل	أن	يقفوا	هذا	املوقف	من	التعتيم	يعني	كل	العوامل	كل	األساليب	
اآلن	احلصار	موجود	عىل	 إىل	 اآلن،	 إىل	 ثامين	سنوات،	واحلصار	 احلرب	 الثورة	 يستخدموهنا	ضد	هذه	
هذا	البلد	ولكن	مع	ذلك	هناك	تعتيم	إعالمي،	وحني	نتحدث	أحيانًا	عن	بعض	األرقام	عن	اجلمهورية	
اإلسالمية	البعض	ال	يصدقون	أبدًا	من	الذي	تصور	اهنم	جمموعة	يقودها	فقيه	ولكنه	فقيه	يعرف	زمانه	
العارف	بزمانه	نحن	نحتاج	هكذا	فقهاء	 الفقيه	 اللوابس	كام	يف	احلديث	 تلتبس	عليه	 فلذا	ال	يمكن	ان	
 17 عارفون	بزماهنم،	اآلن	مع	كل	هذا		احلصار	اجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	يف	النتاج	العلمي	رقم	
يف	العامل	يف	النانو	وهذه	تقنية	جديدة	الكثريون	مل	يسمعوا	هبا	أدق	من	الذرة	النانو	اآلن	إيران	سابع	دولة	
يف	العامل	تستعمل	هذه	التقنية	يف	الصناعة	يف	الزراعة	والطب	ويف	كل	هذه	املجاالت	هذا	النظام	الذي	
قوة،	حقيقًة	 بكل	 أيضًا	 اخلامنئي	 اإلمام	 عليه	وسار	عىل	هنجه	 تعاىل	 اهلل	 اخلميني	رضوان	 اإلمام	 حققه	
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هذا	الذي	جعل	من	اإلمام	بنظرته	الثاقبة	احلكيمة	يشخص	كل	الداء	ال	بالنسبة	إىل	إيران	وإنام	لألمة	كل	
األمة،	وأحد	أهم	اجلوانب	التي	كانت	مدعاة	إىل	ثورة	اإلمام	ضد	الشاه	كانت	هناك	عالقات	بينه	وبني	
الكيان	الصهيوين،	البعض	يتصور	أن	اجلمهورية	اإلسالمية	تطرح	قضية	فلسطني	لالستهالك	أو	لكذا	
أبدًا،	هذه	قضية	أساسية	كانت	يف	فكر	ويف	هنج	اإلمام	اخلميني	منذ	أول	يوم	يف	انطالق	ثورته	بعد	انتصار	
الثورة	وأذكر	أول	شهر	رمضان	يعني	بعد	االنتصار	بأربع	أو	مخسة	أشهر	تقريبًا	أعلن	عن	يوم	القدس	
العاملي	وأعلن	هبذه	النظرة	للقدس	أن	القدس	ليست	جمرد	مدينة	يف	دولة	يف	بلد	يسمى	فلسطني	ال	وإنام	
يوم	القدس	هو	يوم	اإلسالم	يعني	من	خالل	القدس	نحن	نستطيع	أن	نحرر	وأن	تتحرر	هذه	األمة	كل	
األمة	ألن	الطرف	اآلخر	مل	يكن	غبيًا	حينام	زرع	هذا	الكيان	اللقيط	يف	هذه	املنطقة	يف	مركز	هذه	األمة	
فهو	مرشوع	هو	عبارة	عن	مرشوع	واضح	تسابق	عليه	الرشق	والغرب	باالعرتاف	به	منذ	اليوم	األول	
النطالقه	هذا	هو	الكيان	الصهيوين	يف	قباله	هذا	هو	النهج	اخلميني	وهنج	اجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	
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هكذا	كانت	القضية	يوم	القدس	يوم	اإلسالم	وإىل	اآلن	أيضًا	جتد	املسريات،	والبعض	يتصور	أن	هناك	
مئات	أآالف	يف	طهران	مع	أهنا	ماليني	ومع	أنه	ال	توجد	هذه	الثقافة	وهذه	الرتبية	التي	نحتاجها.

اليوم	أهيا	اإلخوة	ونحن	نتحدث	عن	القدس	كمنطلق	لتحرير	هذه	األمة،	يوم	القدس	ال	توجد	حمافظة	
هذه	 ثقافة،	 هذه	 القدس	 لتأييد	 بمسريات	 اليوم	وال	خترج	 هبذا	 إيران	ال	حتتفل	 قرية	يف	 مدينة	وال	 وال	
التي	نحتاجها،	وهم	خيشون	هذه	الثقافة؛	ولذا	حقيقًة	أقول	وأؤكد	عىل	أنه	جيب	أن	نلتفت	إىل	اخلّزانات	
اإلسالمية	التي	لدينا	وهي	عظيمة	جدًا	ولكنها	ال	تأخذ	االهتامم	الالزم،	فأين	نحن	من	رشق	آسيا	أين	
املئتي	مليون	يف	أندونيسيا		واهلل	ذهبت	إىل	أندونيسيا	وإىل	بنغالدش	 نحن	من	أكرب	بلد	إسالمي	يفوق	
وغريها،	وجدت	قطعة	من	اإلخالص	هلذا	اإلسالم	ولكنهم	ال	زال	هذا	البعد	اجلغرايف	قد	يكون	منعهم	
البائسة	 أن	يتفاعلوا	مع	القضية	املركزية	قضية	القدس	كان	بإمكاننا	يف	األيام	األخرية	يف	هذه	املحاولة	
اليائسة	لرتامب	رئيس	الواليات	املتحدة	األمريكية	يف	قضية	االعرتاف	بالقدس	عاصمة	للكيان	الصهيوين	
كان	بإمكاننا	أن	نثّور	هذه	اجلامهري	التي	قامت	ببعض	املسريات	واملظاهرات	ولكن	كان	من	املمكن		ان	

تتأجج	هذه	الشعلة	أكثر	وأكثر.

أهيا	األخوة	أهيا	السادة	أيتها	األخوات	واهلل	إن	القدس	هي	التي	تدافعوا	عنا،	مرات	ومرات	كتبوا	
تدافع	 التي	 القدس	هي	 بل	 القدس،	 تدافع	عن	 القدس«	قلت	هلم	ال	 »دفاعًا	عن	 املؤمترات	 يف	بعض	
عنا،	عىل	أي	حال	حتدث	معايل	الوزير	وحتدث	اإلخوة	الذين	رافقوه	يف	هذه	السفرة	امليمونة	املباركة	
إىل	اجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	عن	بركاهتا،	وخاصة	يف	اللقاء	مع	اإلمام	اخلامنئي	ولذا	هنا	أنا	أدعو	
من	خالل	ما	سمعته	من	كلامت	اإلمام	إىل	ندوة	إن	مل	يكن	مؤمترًا	واسعًا	لدراسة	القضايا	التي	طرحها	
اإلمام	اخلامنئي	قضية	سورية	كانت	إحدى	األمور،	ولكن	قضية	األمة	عىل	مستوى	األمة	أيضا	طرح	
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اإلمام	اخلامنئي	مسائل	نحن	نحتاج	اليوم	إىل	الرتكيز	عليها	عىل	أي	حال	انا	ال	اريد	ان	اطيل	عليكم	
أكثر	من	هذا	مألت	الفراغ	وإن	مل	يكن	بالشكل	املطلوب	ولكن	دعوين	أيضا	أن	أقرأ	عليكم	هذا	الشعر	
القاهرة	وحني	 القائد	اخلالد	األسد	رضوان	اهلل	تعاىل	عليه	كنت	يف	مؤمتر	آخر	يف	 بعد	أشهر	من	وفاة	
املقاومة	 هذه	 مع	 ووقف	 ألنه	حتدى	 ملواقفه	 الرجل؛	 هذا	 وبكيت	 الدموع	 سالت	 بالنبأ	 واهلل	 سمعت	
هذه	العزة	التي	نحن	نحتاجها،	نعم	حينام	جئت	إىل	هنا	قدمت	بني	يدي	املحارضة	هذه	األبيات	أقرأها	

وقلت:

ــود	 ــألس ــن	ل ــريـ ــد	الـــشـــام	عـ ــل أســـدب ــاب	 ــ غـ اذا	 ــأيت	 ــ يـ ــٌد	 ــ ــ أس
للخلود رمـــز	 ــاء	 ــط ــع امل ــد	أرضــــه	 ــ األب ــذ	 ــنـ مـ ــه	 ــ ب اهلل	 بــــــارك	
ــعــهــود ال ــل	 كـ يف	 األجمـــــاد	 ــبــلــدقــبَّــل	 ال هــــذا	 ــه	 ــم ــظ أع مـــا	 ريب	
ــدًا ــ اح ــا	 ــواهـ هـ يف	 ــوا	 ــوم ــل ت ال	 العاشقني	 مـــأوى	 اخلـــري	 فــدمــشــق	
ــدا	 ــت	مـــذ	ب ــان السالكنيقــلــعــة	األحـــــرار	ك دروب	 هيـــدي	 وجــهــهــا	
ــامت	اهلــــدى	مـــن	بـــردى ــي ــس ــا	ن والكمديـ 	 ــا	 ــن ع ــزان	 ــ األحـ هَنـــِمـــُل	
خــالــدًا	 رواًء	 األفــــق	 ــح	 ــنـ األســـدوامـ ظـــل	 يف	 الـــشـــام	 لــيــعــيــش	

والسالم	عليكم	و	رمحة	اهلل	وبركاته.
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البيان الختامي

بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم
نَا۠ َربُُّكۡم فَٱتَُّقوِن﴾)1)

َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
﴿ِإَونَّ َهِٰذهِۦٓ أ

ال	خيفى	عىل	املتأمِل	اللبيِب	واملسلِم	املخلِص،	أن	احلرَب	التي	ُتشُن	عىل	سوريَة	األبيِة	ليست	إال	حربًا	
عىل	وحدِة	األمِة	واألخوِة	القائمِة	بني	خمتلِف	تياراهتا	وعىل	قوى	املقاومِة	وعىل	قضيتِها	املحورية	)حتريِر	
فلسطني	(.وقد	تألَب	واحتشَد	للحرِب	عىل	سوريَة	والعراِق	واليمِن	وأحراِر	األمِة	واملطالبني	بالكرامِة	

)1)		سورة	املؤمنون،	اآلية	52.
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يف	البحرين،	احِللُف	االستكباري	الصهيوين	واحلكوماُت	املتآمرُة	يف	السعوديِة	وقطر	وتركيا	وغريها،	وقد	
	هذه	اهلجمِة	اللئيمِة	الوهابيُة	وما	أفرزْتُه	من	تياراٍت	وتنظيامٍت،	كداعش،	والقاعدة،	والنرصة	 توىل	ِكرْبَ
وِسواها.	ويف	ِخضّم	االنتصاراِت	الكبريِة،	التي	حتققها	سورية،	بقيادهتا	احلكيمِة	الدكتور	بشار	األسد	
وجيِشها	الباسل	عىل	األرِض	السورية	مع	حلفائها	اجلمهورية	اإلسالمية	اإليرانية،	وحزب	اهلل،	وروسيا،		
السورية،	 العربية	 املوقرة	يف	اجلمهورية	 َتنَادى	مكتُب	اإلماِم	اخلامنئي{	يف	سوريَة	ووزارِة	األوقاف	
واملستشاريِة	الثقافية	للجمهورية	اإلسالمية	اإليرانية	واهليئِة	العلامئية	ألتباع	أهل	البيتR	يف	سوريَة	
العراِق	ولبناِن	 إيران	و	 	ووفوٌد	من	 العاملية	يف	سورية،	 الشام	وفرع	جامعة	املصطفى	 واحتاِد	علامِء	بالِد	

وسورية	العزيزة	إىل	عقد	امللتقى	العلامئي	اإلسالمي	الثالث	عرش	وعنوانه:

الملتقى العلمائي الثالث عشر

انتصارات المقاومة وآثارها على الوحدة اإلسالمية وتحرير القدس.
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 وذلك	لتقويِة	أوارِص	الوحدِة	يف	األمِة	اإلسالميِة	وإشاعِة	األمِل	والرجاِء	يف	قلِب	الشعِب	السوري	
البطل،	وذلك

على امتداِد أربِع جلسات: 

. ، والجلسِة الختامية ، وجلستين علميتين الجلسِة االفتتاحية

وكانت محاوُر المؤتمِر حسب البياِن التالي:

أ-	الوحدُة	اإلسالميُة	يف	ضوِء	االنتصارات	وواقِع	األمِة	الراهن.
ب-أقطاُب	الوحدِة	،	وأذناُب	التفرقة.

ج-	الوحدَة	اإلسالميَة	ومتطلباَت	تأسيِس	احلضارِة	اإلسالمية	احلديثة.
د-	فلسطني:	آالم	املايض،	ومستجدات	احلارض.

ويف	اخلتام	أكد	املشاركون	يف	هذا	امللتقى	عىل	التوصيات	اآلتية:

إن	لإلسالم	ثوابَت	َعقدية،	وال	سيام	التوحيد	-	والنبوة	-		واإليامَن	باليوم	اآلخر	وثوابَت	ُخلقية	. 1
الزماِن	 التفاعِل	مع	 قبيِل	 املتغريات	فهي	من	 الرمحة	بني	املسلمني	ودعِم	ُأخوهتم،،	وأما	 كإشاعِة	

وظروِف	املكان	واألخِذ	بعوامِل	التقدِم	والتطوِر،	عىل	أساٍس	من	العقل	والعلم.

أمهيُة	َحشِد	قوى	التوحيِد	والوحدِة	يف	األمة	مقابَل	قوى	التفريق	والتشتِت	ويف	مواجهة	احلرب	. 2
الكونية	عىل	األمة	ودينِها	وقيِمها.
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رضورُة	تظافِر	جهوِد	املفكرين	والعلامِء	وأحراِر	األمِة	بمختلِف	تياراهتا	من	إسالميٍة	خملصٍة	وقوميٍة	. 3
منفتحٍة	ووطنية	صادقٍة	يف	مواجهة	احللف	االستكباري	الصهيوين	وأدواتِه	يف	املنطقة.

السوري	. 4 الشعِب	 ومقاومِة	 احتاِد	 بربكِة	 كان	 األخري	 العاِم	 يف	 االنتصارات	 حتقَق	 أن	 شٍك	 من	 ما	
وحكومتِه	الرشعيِة،	وجيشُه	املِقدام،	ما	جيعُل	من	هذا	األمِر	أنموذجًا	للمقاومِة	ومَثاًل	حيتذى	به	

لالنتصار	عىل	األعداِء	وهو	يستدعي	البحَث	والدراسَة		يف	احلوارِض	العلمية.

تنشيُط	احلواِر	العلمي	املوضوعي	والدراساِت	ذاِت	الطابع	الوحدوي	والتقريبي	بني	املذاهب؛،	. 5
ألن	املهَم،	هو	االلتزاُم	باملشرتكاِت	بني	املذاهِب	ورفُض	التفرقِة	كام	قال	اإلمام	اخلامنئي	يف	لقائه	
األخري	مع	السيد	وزير	األوقاف	والوفد	املرافق	له	يف	طهران:	أن	أقنَت	أنا	يف	صاليت	وأنت	ال	
تقنت،	ليس	شيئًا	يستدعي	االختالف،	إن	املبدأ	األساس،	هو	أن	نعتقَد	باهللِ	الواحد	األحد.

	وأن	نعتقَد	بالنبوِة	وبالنرص	اإلهلي،	وأن	نعتقَد	بيوِم	القيامة	حقيقًة،	هذا	هو	أس	القضية	وأساسها.. 6

املدّرسني	. 7 مستوى	 عىل	 العلميِة	 واحلوارِض	 املؤسساِت	 بني	 والعميل	 العلمي	 والتبادُل	 التفاعُل	
واملناهج	الدراسية	والورشات	العلمية	لتفعيِل	الوحدِة	والتقارب.

	فقِه	األزمِة	،	مع	اإلشادِة	بجهوِد	وزارِة	األوقاف	السورية	عىل	هذا	الصعيد	. 8 التعمق	يف	دراسِة،	
وكذلك،		فقُه	الوحدة،	وفقُه	املقاومة،	،	وااللتزام	بمنهج	االعتدال.

	والرتويُج	لذلك	بوسائِل	. 9 املذاهِب	اإلسالمية،	 الوحدِة	والتقريِب	من	مجيِع	 برّواِد	 تعريُف	األمِة	
اجلامعات	 كل	 مواقع	 وعىل	 وغريها،	 بوك	 والفيس	 والتلغرام	 كالواتس	 العرصية	 االرتباطاِت	

واملعاهد	الدينية.
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رفُض	. 10 املقاومة.	 حمور	 بلداِن	 يف	 واملنعقدة	 السابقة	 امللتقيات	 و	 املؤمترات	 مجيع	 توصياِت	 تبني	
الغربية. البلدان	 يف	 تضييٍق	 ومن	 والبحرين	 اليمن	 يف	 االضطهاد	 من	 املسلموَن	 له	 يتعرُض	 ما	
متابعُة	تنفيِذ	توصياُت	املؤمتِر	من	خالِل	جلنٍة	تنبثُق	عن	اجلهاِت	املشاركِة	يف	هذا	امللتقى.اإلشادُة	
الطائرَة	 بإسقاطِه	 وذلك	 	 املقاوم	 السوري	 العريب	 للجيش	 األخريِة	 واالنتصاراِت	 بالتضحياِت	
اإلرسائيلية.	إن	اإلسالم	هو	املنترص،	وإرسائيُل	ستزول	من	الوجود،	وسيصيل	الشعُب	السوري	

والفلسطيني	وحموُر	املقاومة	صالَة	اجلامعِة	يف	القدس	عام	قريب	إن	شاء	اهلل.

	وختامًا:	يوجه	امللتقى	أزكى	التحية،		ويبارك	لسورية	األبية،	قيادًة	وجيشًا	وشعبًا	بشائَر	االنتصار	. 11
األمة	وحتفظ	 عود	 ًتصلَّب	 التي	 وامللتقيات	 املؤمتراِت	 	 كلَّ واحتضاهَنا	 األمة،	 أعداء	 النهائي	عىل	
حترير	 عىل	 وإرصاَرها	 للمقاومِة	 	 تتزحزُح	 ال	 التي	 ونرصهَتا	 فيها،	 اإلخاء	 روَح	 وُتذيُع	 وحدهَتا	

فلسطني	العزيزة.

 َ واْ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تَنُصُ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ  ﴿َيٰٓ

ۡقَداَمُكۡم﴾)1).
َ
يَنُصُۡكۡم َوُيثَّبِۡت أ

واحلمد	هلل	رب	العاملني.	
والسالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته
االثنني	17،	مجادى	اآلخرة	1439هـ.	املوافق	لـ	5،	آذار	2018م.

)1)		سورة	حممد،	اآلية	7.
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