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ــا، وأن تخالــط النــاس  لــي تعــرف مــدى حضــور فلســطني يف وجــدان النــاس عليــك أن تــدع اإلعــام الســائد جانبً
وتحادثهــم وتقــرب مــن قلوبهــم؛ عندهــا ســوف تنفتــح عــى عــامل رحيــب مــن الحــّب واليقــني والثبــات وصــدق العزميــة 

وكــرَم التضحيــة !

ــوايت ال زلــن يحتفظــن بقدســية الشــهادة يف  ــه ونســائه الل ــه وشــبابه وأطفال وهــذا هــو حــال العــراق بشــعبه ورجال
قلوبهــّن، ويشــيّعن أبناءهــّن بالدمــوع واألمل، ولكــن مــع اليقــني بجــال الحيــاة اآلخــرة ملــن عمــل يف حياتــه مــن أجــل 

ــا برتبــة الشــهيد. الحــّق، ثــم غــادر الدنيــا متحليً

ــع؛ يف  ــرًا وال زال يدف ــك كث ــن ذل ــع مث ــام، ودف ــة ع ــن مئ ــر م ــذ أك ــطني من ــة فلس ــى رصخ ــذي لبّ ــراق ال يف الع
ــا، مــع أذرع العراقيــني املمــدودة الحتضــان أبنــاء فلســطني الــذي وفــدوا  هــذا العــراق يرتفــع اليــوم نــداء األقــى عاليً

ــني )ع(. ــام الحس ــني اإلم ــبة أربع ــاركة يف مناس للمش

يف هــذه املناســبة التــي تعتــر مــن أعظــم التجمعــات البرشيــة املنظّمــة عــى اإلطــاق، شــهدت مدينــة كربــاء حدثــني 
متازمــني، حمــا القضيــة الفلســطينية إىل الســاحة العراقيــة، أوالهــا مؤمتــر نــداء األقــى الــدويل، الــذي انعقــد يف 
ــة، ومــن مختلــف األديــان  القاعــة الكــرى يف مرقــد اإلمــام الحســني، مبشــاركة شــخصيات دوليــة مــن حــوايل 55 دول
ــعب  ــورة الش ــدس وث ــر الق ــا يف تحري ــينية، ودوره ــة الحس ــادئ النهض ــر )مب ــوان املؤمت ــراق، وكان عن ــب واألع واملذاه

الفلســطيني(.

ــات آالف  ــذي يشــهد تدفــق مئ ــاء، ال ــق النجــف كرب ــداء األقــى( عــى طري ــو )موكــب ن ــاين فه ــا الحــدث الث وأّم
ــغ املجمــوع النهــايئ للمشــاركة يف مناســبة األربعــني مــا  الــزوار عــى مــدار الســاعة وملــّدة أكــر مــن أســبوع، حتــى بل

يزيــد عــى 21 مليــون إنســان هــذا العــام !

ــطينية  ــة الفلس ــن القضي ــية م ــب أساس ــرض جوان ــة لع ــارض املخصص ــن املع ــدًدا م ــى ع ــداء األق ــب ن ــّم موك ض
والجرائــم الصهيونيــة، مــع لوحــات ومخططــات للتعريــف مبســاهات العراقيــني يف دعــم القضيــة الفلســطينية، منــذ 100 

ــى اآلن. عــام وحت

ــات  ــة ومخي ــن داخــل األرض املحتل ــون م ــن القادم ــاء الدي ــى الشــباب الفلســطيني وعل ــب التق ــات املوك ويف قاع
الشــتات مــع الضيــوف الزائريــن، وكانــت فرصــًة لحــوارات حــول فلســطني والعــراق وكيــف نقــرب مــن تحريــر القــدس 

وتحقيــق العــودة ؟

كشــف هــذان الحدثــان للعــامل وألبنــاء فلســطني خاصــة، وكذلــك للعــدو الصهيــوين الغاصــب؛ أن العــراق ليــس حديقــة 
خلفيــة لفلســطني، وال مجــرد داعــم لقضيتهــا العادلــة، بــل هــو معنــيٌّ مبــارشة بهــا، وأنَّ العراقيــني يعلمــون أنَّ مشــاكلهم مع 
االحتــال واإلرهــاب ومحــاوالت التقســيم مرتبطــٌة بشــكل وثيــق بالخيــوط الصهيونيــة الداعمــة لتمزيــق العــراق وإشــغال 
أبنائــه بأنفســهم عــن االهتــام بقضايــا األمــة الكــرى؛ ولكــن َهيْهــاَت َهيهــاَت مــن العــراق أن ينكــر أو أن يلقــي رايــة 

أيب األحــرار وســيد الشــهداء مــن يــده أبــًدا.

ــه شــبابهم ونســاؤهم وعشــائرهم ومثقفوهــم  ــذي اتفقــت علي ــم هــذا - ال ــني مبوقفه ــه أّن العراقي ومــا ال شــك في
وعلاؤهــم ومراجعهــم - ميثّلــون شــعوب العــامل العــريب واإلســامي جميًعــا، بــل كل أحــرار العــامل، الذيــن يجتمعــون عــى 
ــة  ــم القرآني ــال، وهــي نفســها القي ــوم ومقاومــة الظــامل والغاصــب واالحت ــدل واإلنصــاف ونــرة املظل ــم الع إعــاء قي
ومــكارم األخــاق التــي جــاء رســول اللــه )ص( بإمتامهــا، وكانــت نهضــة اإلمــام الحســني ومســرته وحياتــه واستشــهاده 

مــن أجــل ترســيخها قــوالً وعمــاً يف حيــاة النــاس.

عــى هــذه الرؤيــة تأســس موكــب نــداء األقــى وانعقــد املؤمتــر الــذي ســبقه، وعــى أّن فلســطني والقــدس واإلمــام 
ــا أن  ــا جميًع ــا الشــعوب املظلومــة هــي عوامــل وحــدة وترابــط فيــا بــني كل األحــرار والرشفــاء، وعلين الحســني وقضاي
نعمــل لتمتــني هــذه الوحــدة، وأن نجتهــد دومــاً لخلــق اآلليــات العمليــة التــي تحــول النظريــة إىل تطبيــق، وتنقلنــا أقــرَب 

فأقــرب باتجــاه العدالــة والســام الحقيقيــني لــكل البرشيــة.

نــداء األقــى مــن كربــاء، صــوت ارتفــع مــن أرض الشــهادة وتــردد صــداه يف جنبــات األرض املقدســة، جامًعــا بــني 
منابــع الركــة التــي أثبتهــا القــرآن الكريــم، والدائــرة بــني أهــل البيــت )ع( واملســجد األقــى، ومــا حولهــا.

ِجيٌد( )هود:73(. )رَْحَمُت اللَِّه َوبَرَكَاتُُه َعلَيُْكْم أَْهَل الْبَيِْت إِنَُّه َحِميٌد مَّ

َن الَْمْسِجِد الَْحرَاِم إِىَل الَْمْسِجِد اأْلَقَْى الَِّذي بَاَركَْنا َحْولَُه لُِنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا  )ُسبَْحاَن الَِّذي أَْسَٰى ِبَعبِْدِه لَيًْا مِّ

ِميُع الْبَِصُر( )اإلساء:1(. محمد أديب ياسرجي إِنَُّه ُهَو السَّ
أمين سر الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين
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انطلقــت فعاليــات مؤمتــر “نــداء 
األقــى” الــدويل،  يف 2022-9-6 
ــت  ــة تح ــاء العراقي ــة كرب يف مدين
ــادئ النهضــة الحســينية  ــوان “مب عن
ــورة  ــر القــدس وث ودورهــا يف تحري
الشــعب الفلســطيني”، بالتزامــن مــع 
فعاليــات ذكــرى أربعينيــة االمــام 

ــه الســام(. الحســني )علي

وبــدأت فعاليــات املؤمتــر بكلمــة 
افتتاحيــة ترحيبًــا بالحضــور، إضافــة 
اىل تــاوة آيــات مــن الذكــر الحكيم، 

ــخصية  ــر 250 ش ــارك يف املؤمت وش
ــن 60  ــة م ــة وثقافي ــة وفكري علائي
ــة إىل  ــامل، باإلضاف ــول الع ــة ح دول

عــدد كبــر مــن العراقيــني.

ويتضمــن جــدول أعــال املؤمتــر 
هــي:  منوعــة،  محــاور  أربعــة 
مبــادئ النهضــة الحســينية والقضيــة 
الفلســطينية، وشــهادات مــن الواقــع 
التاريخــي  والــدور  الفلســطيني، 
ــاع عــن  ــعب العراقــي يف الدف للش
والخطــاب  الفلســطينية،  القضيــة 

الفكــري والثقــايف وقضية فلســطني.

ــوء  ــدث الض ــلّط الح ــك، يس كذل
للتصــدي  العمليــة  الســبل  عــى 
املســتوى  عــى  التطبيــع  ملــرشوع 
وتحديــد  والثقــايف،  الفكــري 
املناســبات  مــن  اإلفــادة  طــرق 
)ومنهــا  والجاهريــة  الدينيــة 
ــط  ــز الراب ــني( لتعزي ــارة األربع زي
العــامل  “أحــرار  بــني  والتضامــن 
الفلســطينية  القضيــة  وخدمــة 

العادلــة”. والقضايــا 

مؤتمر “نداء األقصى” الدولي بمشاركة حاشدة من العلماء 
المسلمين خالل أربعينية اإلمام الحسين )عليه السالم(
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الثالثاء 1 ربيع األول 1444 هــ، الموافق لـ 27 أيلول 2022

الّســادة الكــرام املشــاركني يف 
ــر  املؤمت

الحســينية  النهضــة  )مبــادئ 
ودورهــا يف تحريــر القــدس وثورة 
عنــواٌن  الفلســطيني(  الشــعب 
لتتجــاوز  آفاقــه  تتّســع  جامــع، 
ــاّم نحــو  حــدود هــذا املؤمتــر اله
وتحمــل  الســامية،  اإلنســانية 
لنــا نفحــاٍت مــن عبَــق الخلــود 
ورســاالت  بالشــهادة  املرتبــط 
ــه  الســاء. فاإلمــام الحســني )علي
الســام( هــو اإلنســان الــذي ال 
ميكــن اختصــاره بتعريــف موجــز، 
بآخــر،  إنســان  أي  كتعريــِف 

ــة والجنــس والزمــان  بحــدود البيئ
والعائلــة أو مــا شــابه، بــل هــو 
عليــه  ينطبــق  الــذي  اإلنســان 
مصطلــح القــرآن الكريــم )األســوة 
الحســنة(، أي اإلنســان الــذي جمع 
يف ذاتــه أرقــى الصفــات وأســمى 
املعــاين وأفضــل القيــم، وجّســدها 
وشــهادته  ومســرته  حياتــه  يف 
الفلســطينية  والقضيــة  النبيلــة. 

والخــر..  الحــّق  قضيــة  هــي 
قضيــة العدالــة التــي ال تتجــزأ، 
ــا  ــن تغييبه ــكوت ع ــن الس وال ميك
يطالــب  بينــا  فلســطني،  يف 
أربــاب الشــعارات بتطبيقهــا يف 

أماكــن أخــرى.

ونحــن اليــوم نجتمــع يف هــذا 
املــكان الطاهــر، يف هــذه املدينــة 
املميــزة، يف ظــل وجــوار أيب عبــد 
اللــه الحســني )عليــه الســام(، 
الــذي حمــل رســالة العــدل والحــّق 
ومــن  واإلصــاح،  واإلنصــاف 
حولنــا املايــني مــن املســلمني، 
الذيــن يقومــون بإحيــاء ذكــرى 
الحســني؛  اإلمــام  استشــهاد 
تحــت عنــوان االنتــاء إىل القيــم 
اإلســامية والقرآنيــة التــي متثّلــت 
شــخصية  يف  وعمــاً  ســلوكاً 
الحســني )عليــه الســام( وحركتــه، 
وعــى رأســها األمــر باملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر واإلصــاح 
وإنصــاف املظلــوم وإقامــة العدل.

وهــذه القيــم تشــكل قاعــدة 
لــكل املؤمنــني، بــل ولــكل العقــاء، 
زمــان  كل  يف  عليهــا  يلتقــون 
ــا  ــى تطبيقه ــون ع ــكان، ويعمل وم

ونرشهــا.

عــن  نبحــث  أن  أردنــا  وإذا 
ســاحة وقضيــة تســتحق أن نجتمــع 
والعمــل  بهــا  النهــوض  عــى 
ــدل  ــة الع ــعي إلقام ــا، والس ألجله
ــن نجــد اليــوم  والقســط فيهــا؛ فل

أوىل مــن قضيــة فلســطني.

ومــن هنــا تــأيت فكــرة الجمــع 
بــني قضيــة فلســطني ومبــادئ 

التــي هــي  الحســينية،  النهضــة 
حيــة  تبقــى  أن  يجــب  مبــادئ 
للدفــاع  زمــان،  كل  يف  وفاعلــة 

عــن الشــعوب املظلومــة.

وحيــث تشــكل زيــارة األربعــني 
فرصــة للقــاء املايــني مــن البــرش 
مــن مختلــف دول العــامل، فــإن 
القضيــة  يطــرح  املؤمتــر  هــذا 
النهضــة  ومبــادئ  الفلســطينية 
التجمــع  هــذا  يف  الحســينية 
باعتبارهــا  العظيــم،  البــرشي 
نقــاط وحــدة والتقــاء بــني جميــع 
البــرش مــن كل جنــس وبلــد وديــن؛ 

وهــو يهــدف بذلــك إىل:

ــة  ــادئ نهض ــم ومب ــة قي دراس
ــه الســام(،  اإلمــام الحســني )علي
ــة  ــورة ومواجه ــزًا للث ــاره رم باعتب
املبــادئ  هــذه  وتأثــر  الظلــم، 
الفلســطينية،  القضيــة  دعــم  يف 
عريًــا  مصداقًــا  باعتبارهــا 
الحــق  ما بــني  للمواجهــة 

والباطــل.

نقــل صــورة األوضــاع الخطرة 
والقــدس  املحتلــة  فلســطني  يف 
ــة  خصوًصــا، عــر الشــهادات الحيّ
ــر  ــادة الفك ــطني، إىل ق ــن فلس م
والــرأي املشــاركني يف املؤمتــر، 
املناســبة  الوســائل  لتحديــد 
الفلســطينية،  القضيــة  لدعــم 
عــى املســتوى الفكــري والثقــايف 

خصوًصــا. والشــعبي 

كلمة منّسق الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين 
الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
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التصــدي  كيفيــة  البحــث يف 
ملــرشوع التطبيــع عــى املســتوى 
العربيــة  الــدول  يف  الشــعبي، 

واإلســامية.

االســتفادة  ُســبُل  تحديــد 
الجاهريــة،  املناســبات  مــن 
التــي  األربعــني  زيــارة  ومنهــا 
ينعقــد املؤمتــر يف أجوائهــا، يف 
ــني  ــن ب ــط والتضام ــز الراب تعزي
ــا  ــة القضاي ــامل، وخدم ــرار الع أح
اإلنســانية الكــرى، ويف مقدمتهــا 

فلســطني. قضيــة 

العراقيــني  التعريــف بجهــود 
ــة  ــا العدال ــن قضاي ــاع ع يف الدف
حقــوق  وعــن  عنهــا،  والدفــاع 
املظلــوم،  الفلســطيني  الشــعب 
للعلــاء  التاريخــي  والــدور 

املجــال. هــذا  يف  واملثقفــني 

وهنــا البــّد مــن كلمــة إنصــاف 
الشــعب  هــذا  بحــّق  وتقديــر، 
الغيــور الكريــم املقــدام، شــعب 
ــن  ــذي مل يك ــف، ال ــراق الرشي الع
لنــرة  يدعــوه  ملــن  بحاجــة 
ــبَّاق  ــا السَّ ــل كان دوًم فلســطني، ب
ويف طليعــة املبادريــن إىل الوقوف 
ــطينيني،  ــن الفلس ــا، نح إىل جانبن

وقــّدم يف كل مراحــل القضيــة منذ 
مئــة عــام وحتــى اليــوم، كل غــاٍل 
ونفيــس، ماديًــا ومعنويًــا، وبــذل 
مــن  واألرواح  والدمــاء  األنفــس 
ــدس واملســجد األقــى. أجــل الق

وال زال حتــى اليــوم يحتــض 
ومــا  فلســطني،  تحريــر  رايــة 
ــى،  ــداء األق ــب ن ــاؤه مبوك احتف
وبهــذا املؤمتــر إال صفحــة ناصعــة 
ــن  ــم م ــرشّف عظي ــجل م ــن س م

والتضحيــات. العطــاءات 

كــا نســجل الشــكر لألمانــة 
عــى  الحســينية  للعتبــة  العامــة 
واالســتضافة  االســتقبال  حفــاوة 
التــي  الكبــرة  التســهيات  وكل 
هــذا  عقــد  أجــل  مــن  قُدمــت 
خــرًا  اللــه  فجزاهــم  املؤمتــر، 
وتقبــل منهــم كل الجهــود العظيمــة 

يبذلونهــا. التــي 

الجهــات  كافــة  ننــى  وال 
األخــرى التــي تعاونــت وســاهمت 
اإلعــداد  يف  جهدهــا  بــكل 

: لتحضــر وا

دار اإلفتاء العراقية

الربــاط  علــاء  ومجلــس 

املحمدي

وجامعة أهل البيت

للدراســات  كربــاء  ومركــز 

لبحــوث وا

ومؤسسة نداء األقى

الســادة  بجميــع  ونرحــب 

الكــرام، وأهــل العلــم والفضــل، 

الــذي  األحــرار  واملناضلــني 

هــذا  أعــال  يف  يشــاركوننا 

. ملؤمتــر ا

ويف الختام نقول:

بحاجــة  كلهــا  اإلنســانية  إّن 

للتكاتــف والتعــاون مــن أجــل حــّل 

ــا  ــن أهمه ــرة، وم ــكاتها الكب مش

مشــكلة االحتــال وتهجــر النــاس 

ــم إىل  ــم وتحويله ــة موارده وسق

مرشديــن ال أمــل لهــم يف الحيــاة.

املؤمنــني  كل  ندعــو  ونحــن 

مختلــف  مــن  العــامل  وأحــرار 

األديــان، الذيــن يشــركون مــع 

مببــادئ  اإلميــان  يف  املســلمني 

عــن  والدفــاع  والعــدل  الحــق 

التصــدي  ووجــوب  املظلــوم 

للمعتديــن، مــن أي جنــس أو تحــت 

أي عنــوان؛ ندعوهــم للمشــاركة 

يف تحمــل مســؤولية الدفــاع عــن 

البرشيــة كلهــا، واملطالبــة بالعدالــة 

الفلســطيني،  للشــعب  واألمــان 

ــركة  ــم املش ــن القي ــتفادة م باالس

التــي متثلــت يف نهضــة اإلمــام 

الســام(  )عليــه  الحســني 

واستشــهاده.
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الجلسة االفتتاحية في مؤتمر نداء األقصى الدولي

األمين العام للعتبة الحسينية: األمة اإلسالمية مدعوة إلى نصرة األقصى 

المطران عطالله حنا: كل إنسان ذو قيم أخالقية يجب أن يدافع عن الحق

للعتبــة  العــام  األمــني  أكّــد 

الحســينية املقدســة، حســن رشــيد 

اإلســامية  األمــة  أّن  العبايجــي 

مدعــوٌة إىل نــرة األقــى والتحرر 

االســتيطان. مــن 

»نجــدد  العبايجــي:  وقــال 

مســاندتنا للشــعب الفلســطيني يف 

اإلسائيــي«. لاحتــال  مقاومتــه 

رّصح رئيــس أســاقفة سبســطية 
للــروم األرثوذكــس، املطــران عطاللــه 
حنــا بــأّن »كل إنســان مؤمــن ذو 
قيــم دينيــة وأخاقيــة وحضاريــة 
عــن  يدافــع  أن  يجــب  وإنســانية 

ســيا  ال  العدالــة  وعــن  الحــق 
الفلســطينية«. القضيــة 

ــى  ــّر ع ــا مي ــا: »إّن م ــال حن وق
ومــا  تآمــر  مــن  الفلســطينيني 

يخطــط لــه العــدو مــن أجــل تصفيــة 

تاريــخ  مــن  والنيــل  املقدســات 

وتــراث املدينــة املقدســة«.

إىل  بالتحيــة  حنــا  وتوّجــه 

ــر،  ــاركني يف املؤمت ــني واملش القامئ

وكل أحــرار العــامل، متمنيًــا أن يصــل 

يف  مــكان  كل  إىل  الحــق  صــوت 

العــامل.
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أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية: واجب األديان والمتدينين
 نصرة فلسطين

رئيس اإلدارة الدينية لمسلمي روسيا االتحادية،: على كل مسلم أن يدعم 
المقاومة بالوسائل كاّفة

الخــارج  البحــث  أســتاذ  أكــد 

يف الحــوزة العلميــة، ســاحة آيــة 

أنّــه  اآلرايك  الشــيخ محســن  اللــه 

واملتدينــني  األديــان  واجــب  مــن 

لفلســطني  مؤازريــن  يكونــوا  أن 

لنرتهــا. وســاعني 

املســجد  »نــداء  اآلرايك:  وقــال 

الحســني  نــداء  هــو  األقــى 

ــارص  ــن ن ــل م ــام(: )ه ــه الس )علي

ينــرين؟(«.

وأضــاف »نــداء املســجد األقــى 

ــه  ــه )صــى الل ــداء رســول الل ــو ن ه

عليــه وآلــه وســلم( معاتبًا املســلمني«، 

اإلســامية  »املقاومــة  أّن  مؤكــًدا 

باقيــة يف فلســطني وجميــع بــاد 

ــلمني«. املس

الدينيــة  اإلدارة  رئيــس  شــدد 

ــيخ  ــة، الش ــيا االتحادي ــلمي روس ملس

ــه عشــروف، عــى  ــع الل ــي نفي املفت

العــريب  الصــف  توحيــد  رضورة 

واإلســامي دفاًعــا عــن القضيــة 

الدينيــة. واملقدســات  الفلســطينية 

وقــال عشــروف: »لــو نظرنــا 

للقضيــة الفلســطينية بنظــرة واســعة، 

ــة فلســطني والقــدس  ــرى أن قضي ن

األمــة  وقضيــة  عقيــدة  قضيــة 

اإلســامية جمعــاء«.

وأضــاف: »علينــا أن نبــذل كل 

الجهــود إلنهــاء االحتــال الصهيــوين 

األرايض  مــن  بالكامــل  وطــرده 

يقــع  وهــذا  املحتلــة،  الفلســطينية 

عــى عاتــق كل مســلم«.

ــلم  ــب كل مس ــن واج ــع: »م وتاب

وخاصــة علــاء اإلســام أن يدركــوا 

أهميــة دعــم املقاومــة بــكل الوســائل 

ــة«. املمكن
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الثالثاء 1 ربيع األول 1444 هــ، الموافق لـ 27 أيلول 2022

مانديال: »تحيا فلسطين«

وقــال النائــب يف الرملــان يف 

جنــوب إفريقيــة، مانــدال مانديــا إّن 

ــن  ــات م ــا بالتضحي ــاء تذكرن »كرب

ــدل«. أجــل الحــق والع

وتابــع: نحــن يف جنــوب أفريقيــا 

اســتطعنا أن يصلنــا يشء مــن إلهــام 

ــة  ــن مواجه ــن م ــي نتمك ــاء ل كرب

)360( عامــاً مــن االحتــال وســتون 

عامــاً مــن نظــام جائــر.

نــداء  مؤمتــر  مــن  وأضــاف: 

ــعب  ــول إّن للش ــدويل نق ــى ال االق

املقاومــة  يف  الحــق  الفلســطيني 

أرضــه  إىل  يعــود  ان  يف  والحــق 

ونحــن ســنميض ســويًا حاملــني هذه 

القضيــة وندعــو األنظمــة العربيــة 

ــع  إىل عــدم املــيض يف مســر تطبي

ــوين«. ــدو الصهي ــع الع ــات م العاق

كــا دعــا مانديــا إىل االســتمرار 

ــه  ــطينية بوج ــة الفلس ــم القضي بدع

املتكــررة،  االعتــداءات اإلسائيليــة 

»تحيــا  بكلمــة  تريحــه  وختــم 

فلســطني«.

يُشــار إىل أّن فعاليــات مؤمتــر 

نــداء األقــى الــدويل يف مدينــة 

تحــت  عقــد  العراقيــة  كربــاء 

ــادئ النهضــة الحســينية  ــوان »مب عن

ــورة  ــر القــدس وث ودورهــا يف تحري

الشــعب الفلســطيني«، بالتزامــن مــع 

فعاليــات ذكــرى أربعينيــة االمــام 

الحســني )عليــه الســام(.
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الحمــد للــه رب العاملــني والصــاة 
ســيدنا  الخلــق  أرشف  عــى  والســام 
آلــه  وحبيبنــا وموالنــا محمــد  وعــى 
الطيبــني الطاهريــن ورضــوان اللــه تعاىل 
عــن صحابتــه والتابعــني لــه بإحســان 

أما بعد: 

العراقــي  الشــعب  باســم  فنحــب 
عليــه  الحســني  اإلمــام  زوار  وباســم 
كل  مــن  الكــرام  بالضيــوف  الســام 
ــادة  ــا بالس ــًا ومرحبً ــورة أه ــدان املعم بل
ــاء  ــاتذة الفض ــاء واألس ــايخ والعل واملش
ــه يف عــراق اإلســام وعــراق  ــم الل حياك
الحضــارات عــراق أهــل بيــت رســول 
اللــه عليهــم الســام والصحابــة واألوليــاء 

الصالحــني 

إّن مؤمترنــا هــذا وهــو نــداء األقــى 
ونــداء مــن أقــى، جــاء منســجًا بعنوانه 
مــع الزمــان حيــث يتحــد مــع قضيــة 
ــن  ــام(، وم ــه الس ــني )علي ــام الحس اإلم
ويف  اإلســام  بلــد  يف  املــكان  حيــث 
ــل  ــذا يجع ــة، وه ــة املقدس ــاء املدين كرب
منــه كلمــة حــق لنــرة حــق املســجد 
الكــرى،  فلســطني  وقضيــة  األقــى 
نعــم نــداء مــن أقــى مــدن الحضــارات 
اإلنســانية، والديانــات الســاوية، نعــم 
مؤيــد  منســجم  تأريخــي  إنــه مجــيء 
قولــه  األوىل  كلمتــه  الغيــب،  بعــوامل 
تعــاىل: )وجــاء مــن أقــى املدينــة رجــل 
ــلني(  ــوا املرس ــوم اتبع ــا ق ــال ي ــعى ق يس
ــر  ــذا املؤمت ــال ه ــن خ ــوم م ــن الي لنعل
ــول  ــاالت لنق ــدق الرس ــاً بص ــداء صادق ن
املرســلني(  )اتبعــوا  املعمــورة  لســكان 
ــيطان  ــة الش ــض أودي ــوا لحضي وال تنزلق
ــتكرين يف األرض،  ــاة املس ــواء الطغ وأه
وأعيــدوا الحقــوق ألهلهــا وحافظــوا عــى 
فطــرة اإلنســان ومبــادئ الحــق والســام،

ــن  ــل م ــاء رج ــة: )وج ــا الثاني وكلمتن

ــن  ــعى( محذري ــل يس ــة رج ــى املدين أق

اســتكبارية  شــيطانية  مؤامــرة  مــن 

ــورة  ــكان املعم ــرش وس ــي الب ــص ببن ترب

لقتــل هــذا اإلنســان وإخراجــه مــن دائــرة 

ــه  ــن فطرت ــدة ع ــاريع بعي ــانيته مبش إنس

خالقــه،  لنكــران  بــه  تذهــب  الســليمة 

ــاء واألرض،  ــم الس ــى قي ــاب ع واالنق

ــة، وترســيخاً لــكل  انحــاالً عــن كل فضيل

ــة  ــا البرشي ــح مجتمعاتن ــى تصب ــة حت رذيل

ــاوية  ــارات الس ــم الحض ــن قي ــًة م خالي

الصالحــني مــن  بنتهــا ســواعد  التــي 

البــرش، كل هــذه القضايــا تنصهــر اليــوم 

ــة املســجد األقــى  وتتمحــور عــى قضي

لتكــون الخنــدق الــذي إن أحكمنــا حفــره 

خلفــه  مــن  الســهام  نحمــل  ووقفنــا 

موحديــن غــر مفرقــني دفاعــاً عــن 

إمياننــا وقيمنــا دفاًعــا عــن حقنــا يف 

ــا  ــا يف بادن ــه وحقن ــا وعبادت ــة ربن طاع

ــك  ــنمتلك بذل ــا فس ــاتنا ومقدراتن ومقدس

وســنعيد  وموجباتــه  النــر  أســباب 

لألمــة مقدســاتها وأمنهــا وحريــة عيشــها 

واســتقرارها.

اللــه  تنــروا  )إن  تعــاىل:  قــال 

أقدامكــم( ويثبــت  ينركــم 

قضيــة  ارتبــاط  نعلــن  هنــا  ومــن 

األكــر  بالقضيــة  الكــرى  املســلمني 

قضيــة أيب األحــرار إمامنــا الحســني عليه 

ــام إال  ــه الس ــه علي ــا قضيت ــام، وم الس

اإلســام املحمــدي األول ومــا رايتــه عليــه 

الســام إإل الرايــة املحمديــة البيضــاء، 

محمديــة يف منهجهــا علويــة يف فهومهــا 

وعلومهــا بــل يف الدفــاع واملنافحــة عــن 

رصحهــا ووجودهــا، وهــذا االتحــاد بــني 

ــر  ــدة مص ــرش بوح ــلمني يب ــا املس قضاي

ومعركــة وجــود لــن تســفر إال عــن فجــر 

يكــون  بصبيحتــه  اللــه  بــإذن  صــادق 

ــه بالنــر والفــرج، وكذلــك هــو  أمــر الل

إعــان ملرحلــة جديــدة يف مقاومــة األمــة 

ــن. ــع الصابري ــه م ــا والل وجهاده

شــكرًا  مؤمتركــم  لكــم  مبــارك 

للقامئــني عليــه وشــكرًا للعتبــة الحســينية 

ــا  ــى قضاي ــي تتبن ــا وه ــا وأمينه ومتوليه

حاجــات  لتلبيــة  دامئــاً  وتقــف  األمــة 

أطيافهــم. بــكل  املســلمني 

كلمة رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي السيد عبد 
القادر الحسني األلوسي خالل الجلسة االفتتاحية
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كلمة المدير التنفيذي لرابطة برلمانيون من أجل القدس 
الدكتور البشير جار الله خالل الجلسة االفتتاحية

الصــاة عــى أرشف املرســلني 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــيدنا محم س

ــرًا. ــليًا كث ــلم تس وس

أصحــاب  الكــرام  املشــائخ 
الســعادة األفاضــل أيهــا الحضــور 
األكارم مــع حفــظ األســاء واأللقاب 

واملقامــات:

اللــه  ورحمــة  عليكــم  الســام 
مباركــة  طيبــة  وتحيــة  وبركاتــه، 
ــد  ــل بغ ــاء واألم ــود واإلخ ــا ال ملؤه
ــة  ــن بالكرام ــر يؤم ــكل ح ــرشق ل م
اإلنســانية، ويســعى لتكــون نبــض 

املعمــورة. أرجــاء  كل  يف  الحيــاة 

أيها األفاضل الكرام:

ــهاد  ــرى استش ــك يف أن ذك ال ش
ــه عليــه  ــه صــى الل ســبط رســول الل
ريض  الحســني  وريحانتــه،  وســلم 
ــكأ يف النفــس  ــه وأرضــاه تن ــه عن الل
ــعل يف  ــه، وتش ــا أصاب ــول م ــا له أمل
ــل  ــاب جل ــى مص ــرة ع ــب ح القل

وحــدث أليــم، لكنهــا رغــم ذلــك 
تبعــث يف  فإنهــا  العميــق  الجــرح 
جــده  برســالة  املؤمنــني  أعــاق 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــى ص املصطف
قيــم الصــدع بالحــق، وبــذل الغــايل 
والنفيــس يف ســبيل ســيادته، وعــدم 
الخضــوع لألهــواء والرغبــات الذاتية 
الحــق  ألن  مصدرهــا،  كان  مهــا 
والحــق وحــده هــو الغايــة التــي خلق 

ــا. ــن ألجله ــس والج ــه اإلن الل

وال يفوتنــا ونحــن نعيــش هــذه 
الذكــرى يف أجــواء مؤمتــر نــداء 
مــن  نحــذر  أن  الــدويل  األقــى 
املخاطــر التــي يهــدف مــن خالهــا 
الفتنــة  زرع  إىل  اإلنســانية  أعــداء 
ومتزيــق أوارص اإلخــاء بــني أحــرار 
العــامل جميعــا وليــس بــني أصحــاب 
الديــن الواحــد فحســب، إدراكا منهم 
والطبــاع  الســليمة  الفطــرة  بــأن 
ــاء  ــرف إال إىل اإلخ ــة ال تن النظيف
والتآلــف والتعــاون واإلحســان وذلــك 

ويعصــف  مخططاتهــم  ما يفســد 

قضيــة  أن  شــك يف  وال  بآمالهــم. 

فلســطني واملســجد األقــى التــي 

ــا يف  ــر إىل وضعه ــذا املؤمت ــاء ه ج

ــزا  ــكل مرتك ــة تش ــر األم ــز تفك مرك

جامعــا يوحــد جهــود البرشيــة جمعاء 

التــي  الطغيــان  آلــة  مواجهــة  يف 

ال ترتــوي إال مــن إزهــاق األرواح، 

بوهــج  الكــون  جــال  وتعكــر 

ــت يف  ــار وإن أسف ــراب والدم الخ

االدعــاء مبدلــوالت الحريــة والعدالــة 

والدميقراطيــة.

ويف الختام:

أتقــدم بجزيــل الشــكر إىل دولــة 

ــذا  ــة ه ــتضافتها الكرمي ــراق الس الع

بالذكــر  وأخــص  املبــارك  املؤمتــر 

التــي  املقدســة  الحســينية  العتبــة 

رعتــه بكــرم واســع وإحســان بالــغ ال 

ــل. ــا األصي ــن معينه ــتغرب م يس

كل  إىل  موصــول  والشــكر 

املؤسســات التــي شــاركت يف تنظيــم 

ســائًا  الكرميــة،  الفعاليــة  هــذه 

ــذا  ــل ه ــر أن يجع ــي القدي ــه الع الل

البــذل يف ميــزان الحســنات يــوم 

ــن أىت  ــون إال م ــال وال بن ــع م ال ينف

ــم  ــليم، والســام عليك ــب س ــه بقل الل

ورحمــة اللــه وبركاتــه.
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الجلسة الختامية في مؤتمر نداء األقصى الدولي

رئيس قسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة: “نداء 
األقصى” يؤكد وقوفنا مع فلسطين

مفتي القدس: ما يقوم به الفلسطينيون هو اقتداء باإلمام الحسين )عليه 
السالم( الذي رفض الظلم 

قــال رئيــس قســم دار القــرآن الكريــم 
يف العتبــة الحســينية املقدســة، الشــيخ 
الدكتــور خرالديــن الهــادي، لألشــقاء 
أخــوة  »نحــن  والقــدس:  فلســطني  يف 
ــن  ــينية م ــة الحس ــد، والعتب ــٍن واح يف دي
ــع  ــا م ــد وقوفه ــر تؤك ــذا املؤمت ــال ه خ

فلســطني«.

بعــض  »نعيــش  الهــادي:  وأضــاف 
الخيبــة حينــا ريض البعــض أن يعيــش 
قضيــة  عــن  ومــال  والهــوان  الذلــة 
ــع مــع العــدو الصهيــوين”. فلســطني وطبّ

وعــّد رئيــس قســم دار القــرآن الكريــم 

يف العتبــة الحســينية املقدســة أنــه “ليــس 

اعتباطًــا أن يــأيت نــداء األقــى مــن 

باتــت  الحســينية  القضيــة  ألن  كربــاء 

أّن  موضًحــا  العــامل”،  ألحــرار  محــوًرا 

العــراق  يف  العليــا  الدينيــة  »املرجعيــة 

ســاحة الســيد عــي السيســتاين أكّــد 

لبابــا الفاتيــكان فرنســيس األول خــال 

اللقــاء بينهــا أّن فلســطني يف الوجــدان 

مســتعمرون«. والصهاينــة 

والديــار  القــدس  مفتــي  أعلــن 

أحمــد  محمــد  الشــيخ  الفســطينية، 

حســني، أنّــه »آن األوان لــكل أبنــاء األمــة 

اإلســامية أن يذكــروا املســجد األقــى 

املبــارك ويتذكــروا األوضــاع التــي يحياهــا 

املســجد األقــى املبــارك يف ظــروف هذا 

االحتــال البغيــض للقــدس ومقدســاتها«.

الجلســة  خــال  حســني  وأعــرب 

األقــى  نــداء  مؤمتــر  يف  الختاميــة 

الــدويل عــن أملــه يف أن يكــون هــذا 

النــداء وأن يكــون هــذا املؤمتــر بدايــة 

خــر يف األمــة اإلســامية حيثــا كانــت، 

وأن يكــون الحضــور مــن أهــل العلــم 

ــرش  ــالة تنت ــو رس ــل ه ــل الفض ــن أه وم

بــني شــعوب هــذه األمــة ليفهمــوا واجبهــم 

ويتذكــروا مــا يلــزم عليهــم تجــاه القــدس 

ومقدســاتها.

وعــّد مــا يقــوم بــه أبنــاء الشــعب 

ــام  ــداء باالم ــًة هــو اقت الفلســطيني حقيق

بيتــه  الســام( وأهــل  الحســني )عليــه 

والجــور  بالظلــم  يرضــوا  مل  الذيــن 

ودافعــوا عــن الحــق، مشــرًا إىل أّن “مــا 

يقــوم بــه هــذا الشــعب هــو اقتــداء بــكل 

املناضلــني الذيــن يحافظــون عــى حقهــم 

ــه”. ــول إلي ــال الوص ــا ط مه

ــطيني  ــعب الفلس ــًا: “الش ــم قائ وخت

القــرن  بدايــة  منــذ  التضحيــات  قــّدم 

هــذه  يقــدم  يــزال  وال  عــرش  التاســع 

ــهداء  ــواء الش ــه س ــن أبنائ ــات م التضحي

منهــم أو األسى أو املضحــني مبالهــم 

الدنيــا”. وكل مــا ميلكــون يف هــذه 



13

- 2
83

 - 
ون

مان
وث

ة 
الث

وث
ن 

ئتا
 م

دد
لع

- ا

الثالثاء 1 ربيع األول 1444 هــ، الموافق لـ 27 أيلول 2022

ممثل مفتي العراق: القدس الشريف والمسجد األقصى نصب أعيننا

تجمع العلماء المسلمين في لبنان: نحن اليوم في معركة تحرير فلسطين وال 
يمكن الوقوف على الحياد

اإلفتــاء  دار  باســم  الناطــق  أكّــد 

ــيخ  ــراق، الش ــي الع ــل مفت ــة ممث العراقي

عامــر البيــايت،  أّن “القــدس الرشيــف 

واملســجد األقــى نصــب أعيننــا عــى مــّر 

الزمــان”.

ــأّن حــكام  ــم ب وأضــاف البيــايت: “نعل

وخاّصــة  قــرار  لديهــم  ليــس  العــرب 

ــو  ــة تدع ــاء العراقي ــني، ودار اإلفت املطبع

ألّي جهــٍد مُيّكــن الشــعب الفلســطيني مــن 

النهــوض واالنتصــار«.

االســتمرار  »علينــا  أنّــه  وأوضــح 

الحســينية  النهضــة  مببــادئ  بالتذكــر 

ــا  ــث أيًض ــك، والحدي ــا ذل ــم أوالدن وتعلي

وقضيتهــا”. القــدس  عــن 

“ثــورة  أّن  البيــايت  الشــيخ  وأعلــن 

اإلمــام الحســني وامتدادهــا يجــب أن 

تســتمر لتحريــر القــدس الرشيــف ودعــم 

ــة العــرب  الشــعب الفلســطيني ألنهــا قضي

ــامل”. ــول الع ــرار ح ــليمن واألح واملس

الرشيــف  “القــدس  أّن  إىل  ولفــت 

ــي  ــا وه ــب أعينن ــى نص ــجد األق واملس

قضيتنــا املصريــة، ونحــن يف العــراق 

ولدنــا وُجِبلنــا عليهــا”.

اإلفتــاء  دار  باســم  الناطــق  وتابــع 

التضحيــات  قــّدم  “العــراق  العراقيــة: 

الجســام وال زال يقــدم مــن أجــل نــرة 

شــعبنا الفلســطيني وســنبقى نــريب أجيالنا 

وأحفادنــا عــى هــذه الخطــى”.

أكّــد رئيــس مجلــس األمنــاء يف تجمــع 
الشــيخ  لبنــان،  يف  املســلمني  العلــاء 
ــاد وال  ــه »ال مجــال للحي ــة أنّ غــازي حنين
بــّد مــن الوقــوف يف صلــب الطريــق 
املعركــة  ومبعــرك  األحــداث  ورصيــف 

ضــد العــدو الصهيــوين«.

اليــوم  نحــن   “ حنينــة:  وأضــاف 
يف معركــة تحريــر فلســطني وال ميكــن 

الحيــاد”. عــى  الوقــوف 

اليــوم  يطبعــون  “الذيــن  وتابــع: 
مــع العــدو الصهيــوين أخــذوا الــدرس 
ــى  ــاء ع ــون للبق ــم يهدف ــد، وه ــن يزي م

كرســيهم”.

ــون  ــن أن يك ــه »ال ميك ــار إىل أنّ وأش

لنــا دوٌر يف املعــرك الــدويل إال بتحريــر 

ــع”،  ــة التطبي ــقاط منظوم ــطني وإس فلس

ــوا ودمــروا  ــا قتل ــه “مه مشــدًدا عــى أنّ

لــن تقطــع أيدينــا مــن أجــل إيصــال 

الســاح إىل فلســطني”.

الشــيخ  توجــه  كلمتــه،  ختــام  ويف 

حنينــة إىل املرجعيــة الدينيــة العليــا يف 

ــيد  ــاحة الس ــكر س ــًا: “نش ــراق، قائ الع

عــي السيســتاين عــى مواجهــة اإلرهــاب 

التكفــري”.
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والد الشهيد محمد الدرة يروي تفاصيل استشهاد أبنه أمام عينه

الطفــل  والــد  الــدرة  وّجــه جــال 
الفلســطيني الشــهيد محمــد الــدرة، تحيــة 
للجهــات التــي دعتــه لحضــور مؤمتــر 
»نــداء االقــى الــدويل« والــذي يعقد يف 
كربــاء املقدســة يف االرض املباركــة التــي 
رويــت بدمــاء االمــام الحســني )عليــه 
الســام(، الحســني ســيد الشــهداء وســيد 
شــهداء الجنــة ومــن اإلمــام الحســني 
ــا  ــا الشــهادة، عندم ــه الســام( تعلمن )علي
تريــد أن تصبــح وطنيًــا ال تخطــئ فتتحول 
الحســني  حــب  عنــري،  شــخص  اىل 
)عليــه الســام( ال تحــدده ســايكس بيكــو، 
وكل الشــكر لــكل مــن ســاهم يف هــذا 
املؤمتــر دعــا لقضيتنــا الفلســطينية وهــذا 
ــوة وارصارا  ــا ق ــاندة يزيدن ــم واملس الدع
عــى تحريــر فلســطني وكامــل فلســطني، 
ــوة”. ــوة ال يســرد اال بالق ــا اخــذ بالق وم

ــل  ــدرة تفاصي ــروي جــال ال ــع ي وتاب
استشــهاد ابنــه محمــد الــدرة أمــام عينــه: 
»قضيــة الشــهيد محمــد الــدرة هــي قضية 
كل شــهداء ابنــاء الشــعب الفلســطيني وكل 
أبنــاء أمتنــا العربيــة واإلســامية، يف 28-

ــة  ــس شــارون االقــى بحاي 9-2000 دنّ

كبــرة مــن الصهاينــة املحتلــني، لكــن 

ــا  ــس يوم ــا اخــوة االقــى يدن لاســف ي

ــة  عــى مســمع ومــرأى مــن االمــة العربي

واالســامية ومل يحركــه ســاكن، يف تاريــخ 

30-9 اشــتعلت انتفاضــة االقــى، وكنــت 

ــن مل  ــزة ولك ــي اىل غ ــا وابن ــا ان متوجه

نســتطع، وتوجهنــا اىل ســوق الســيارات 

لــرشاء ســيارة كبــرة وكذلــك مل نســتطع، 

ــج،  ــم الري ــا إىل مخي ــا أدراجن ــذا اخذن ل

مــن  نزلنــا  لــذا  مغلــق،  الطريــق  كان 

الســيارة، وأخذنــا طريــق التفافيــة، يف 

هــذا الطريــق عــى مفــرق الشــهداء 

ــا، يف املشــهد  ــّم إطــاق الرصــاص علين ت

الــذي عــرض، طبعــا مل يتوقــف االحتــال، 

يطلقــون  ملــاذا  يســألني  ابنــي  وكان 

لــدي  يكــن  مل  أنــا  الرصــاص،  علينــا 

إمكانيــة الــرد عــى ابنــي، ملــاذا يطلقــون 

ــي  ــي كان أن أحم ــاص، ألن كل هم الرص

ابنــي مــن الرصــاص، وبعــد وقــت طويــل 

مــن إطــاق الرصــاص، أصيــب ابنــي 

بــأول رصــاص يف ركبتــه اليمنــى، فــرخ 

وقــال يل أصابــوين »الــكاب«، فقلــت لــه 

ال تخــاف ســتأيت ســيارة إســعاف وتنقلنــا 

ــكان. ــذا امل ــن ه م

أطفــال  هــؤالء  »تصــوروا  وأردف: 

فلســطني، طفــل يف عمــر 12 عاًمــا يقــول 

يل أنــت يــا والــدي ال تخــف، أنــا أتحمــل 

حاولــت  طبًعــا  أتحمــل،  أن  وأســتطيع 

ــا اســتطعت  ــكل م ــي ب ــع عــن ابن أن أداف

مــن قــوة، تلقيــت الرصــاص يف يــدي 

حتــى  رشف(،  وســام  و)هــي  وقدمــي 

أمتــألت بالرصــاص، ومل يخاطبنــي ابنــي 

ــب  ــى الجان ــه ع ــرت إلي ــك، نظ ــد ذل بع

ــي  ــى رج ــع ع ــه وق ــإذ برأس ــن، ف األمي

ــت فتحــة  ــث كان ــره إىل األعــى، حي وظه

ــي  ــت أن ابن ــا أيقن ــره، هن ــرة يف ظه كب

قــد استشــهد، ومل يوجــد يل يشء بعــد 

ــا كنــت اهتــّز أملـًـا ألين  ألدافــع عنــه، طبًع

مل اســتطع أن أحمــي فلــذة كبــدي، وهــذا 

حــال كل شــعبنا الفلســطيني«.

وشــكر والــد الشــهيد محمــد الــدرة كل 

مــن يدعــم وينــارص القضيــة الفلســطينية، 

مؤكًــد أّن هــذا الدعــم يزيــد الفلســطينيني 

قــّوة وإرصاًرا يف املقاومــة حتــى تحريــر 

كافــة األرايض الفلســطينية.
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الثالثاء 1 ربيع األول 1444 هــ، الموافق لـ 27 أيلول 2022

صابو: كربالء أفضل مكان في العالم لنبدأ فيه هذا المؤتمر

رئيس الدعاة في وزارة األوقاف المصرية: المسجد األقصى هو أمل هذه 
األمة وشرفها

ــر  ــان الوزي ــس حــزب األم ــال رئي ق

محمــد  األســتاذ  الســابق،  املاليــزي 

صابــو: »نحــن اآلن نشــهد تغــّر مواقــع 

الــرشق”.  إىل  الغــرب  مــن  القــوة، 

مضيفــاً: “نســتمع إىل نــداء األقــى، 

املســجد  إىل  فأكــر  أكــر  فنقــرب 

املبــارك”.  األقــى 

أفضــل  »كربــاء  أّن  إىل  ولفــت 

مــكان يف العــامل لنبــدأ فيــه مؤمتــر 

الــدويل«. األقــى  نــداء 

وزارة  يف  الدعــاة  رئيــس  قــال 

األوقــاف املريــة، الدكتــور منصــور 

منــدور: “نحــن أّمــٌة تحــول الهزميــة إىل 

نــر، األمل إىل أمــل، نحــن ُربّينــا عــى 

ــك”. ذل

وتابــع: »املســجد األقــى أمــل هــذه 

ــروٌه  ــه مك ــا وإذا حــدث ل ــة ورشفه األم

ــة  ــى األم ــاٌر ع ــذا ع ــاكتة فه ــة س واألم

ــن”. ــوم الدي ــا إىل ي ــٌب يف جبينه وعي
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نداء األقصى من كربالء

مؤمتــر  عــن  صــادٌر  إعــان 
نــداء األقــى الــدويّل، املنعقــد يف 

2022-9-7 العــراق،  كربــاء 

التعاليــم  روح  عــى  تأسيًســا 
اإللهيــة الداعيــة إىل إقامــة العــدل، 
ــوم،  ــرة املظل ، ون ــقِّ ــاق الح وإحق
والوقــوف إىل جانــب املضطهديــن، 
بــني  ــام  والسَّ األمــان  ونــرش 

ــاس. الن

ــام  ــة اإلم ــن نهض ــتلهاًما م واس
والــذي  وشــهادته،  )ع(  الحســني 
ــاع  ــًدا يف الدف ــا رائ ــل أمنوذًج ميثّ
وبــذل  والخــر،  الحــّق  عــن 
التضحيــات يف ســبيل اإلصــاح، 
واالنتصــار لحقــوق املســتضعفني.

ونظــرًا ملــا يتعــرّض لــه املســجد 
األقــى واملقدســات الدينيــة يف 
ــد  ــاكات، وتصاع ــن انته ــدس م الق
بحــّق  الغاصــب  الكيــان  جرائــم 

الشــعب الفلســطيني.

فــإنَّ املشــاركني يف مؤمتر نداء 
األقــى الــدويّل، املنعقــد بعنــوان: 
الحســينية،  النهضــة  )مبــادئ 
ودورهــا يف تحريــر القــدس وثــورة 
الشــعب الفلســطيني(، يرفعــون نداء 
الحســينية  العتبــة  مــن  األقــى 

املقّدســة، ويعلنــون:

أنَّ فلســطني قضيــٌة ذاُت أبعــاد 
إســامية وإنســانية عامليــة، ولهــا 
اعتبــارات أخاقيــة وفكريــة تجعلها 
تجمــع  التــي  الكــرى،  القضيــة 
ــم  ــادئ والقي ــاب املب ــرار وأرب األح

ــورة.  ــاء املعم ــف أرج ــن مختل م

أنَّ اإلمــام الحســني )ع(، مبــا 
حملــه وجّســده يف ســرته وجهــاده 
رشيفــة  مبــادئ  مــن  وشــهادته 
وقيَــم ســامية، هــو رمــز عاملــي 
للثــورة ومواجهــة الظلــم، وعــى 
كل األحــرار العمــل عــى االســتفادة 
دعــم  يف  ونهضتــه  فكــره  مــن 
باعتبارهــا  الفلســطينية،  القضيــة 

للمواجهــة  عريًــا  مصداقًــا 

يدعــو  والباطــل.  الحــق  ما بــني 

إىل  املســلمني  علــاء  املشــاركون 

االســتفادة مــن مبــادئ النهضــة 

الفلســطينية  والقضيــة  الحســينية 

باعتبارهــا عامــي وحــدة بــني 

أبنــاء األمــة، والعمــل يف ســبيل 

توحيــد الصفــوف وتأليــف القلــوب، 

الخــاف  ونبــذ  الكلمــة،  وجمــع 

والطائفــي. املذهبــي 

ــة  ــاء األم  يدعــو املشــاركون أبن

وأحــرار العــامل للعمــل عــى تعزيــز 

التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 

يف ظــل مــا يتعــرض له واالســتجابة 

ــا  ــة العلي ــة الديني ــداء املرجعي إىل ن

ــاحة  ــن س ــادر ع ــان الص يف البي

آيــة اللــه العظمــى الســيد عــي 

ــذي ــتاين وال السيس
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تضمــن النــص التــايل: )نهيــب 
باملســلمني كافــة أن يهبّــوا لنجــدة 
املســلم،  الفلســطيني  الشــعب 
االســتغاثة  لرخــات  ويســتجيبوا 
املتعاليــة منهــم، ويبذلــوا قصــارى 
ردع  يف  وإمكاناتهــم  جهدهــم 
املعتديــن عليهــم واســرداد حقوقهــم 
املغتصبــة وإنقــاذ األرض اإلســامية 

الغاصبــني(. الغــزاة  أيــدي  مــن 

و )إنــه ال يرقــب من املســلمني إال 
أن يقفــوا مــع إخوانهــم وأخواتهــم يف 
فلســطني العزيــزة ويرّصــوا صفوفهــم 
ويجنــدوا طاقاتهــم يف الدفــاع عنهــم 

ووقــف العــدوان عليهم.

الــذي  املأســاوي  الوضــع  إن 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  يعيشــه 
املظلــوم يقتــيض أن ال يهنــأ املســلمون 
ــوا  ــرشب إىل أن يكّف ــم أو م يف مطع
أيــدي  وأخواتهــم  إخوانهــم  عــن 

املعتديــن(. الظاملــني 

للشــعب  ملــك  هــي  فلســطني 
امتــداد  عــى  كلّــه،  الفلســطيني 
األجيــال، وال يحــقُّ ألحــٍد التفريــط 
بــأي جــزء مــن ترابهــا، وأنَّ »حــقِّ 
مُيكــن  ال  مقــدس،  حــّق  العــودة« 
بــأي  عنــه  وال التنــازل  إســقاطه 
ذريعــة، وهــو ُملــٌك لــكل الفلســطينيني 

وأبنائهم.

تأييــد حــقَّ الشــعوب التــي تخضــع 
لاحتــال يف املقاومــة، ويف مقّدمتها 
الشــعب الفلســطيني، الــذي يقــّدم 
يــوم،  العظيمــة يف كل  التضحيــات 
دفاًعــا عــن حقوقــه، وعــن مقدســاته 
ويف مقدمتهــا املســجد األقــى الذي 
يتعــرّض النتهــاكات خطــرة مــن قبــل 

الكيــان الغاصــب.

ــر  ــن التقدي ــاركون ع ــرب املش يع
ــي  ــيمة الت ــاء الجس ــرام لألعب واالح
تتحملهــا املــرأة الفلســطينية، ويدعــون 
ســجون  يف  األسى  منــارصة  إىل 
االحتــال، وخاصــة األطفــال واملرىض 
والنســاء منهــم، ويطالبــون املنظــات 
ــة بالعمــل إلطــاق  ــة والدولي الحقوقي

ــم. ساحه

 يعتــر املشــاركون يف املؤمتــر أّن 
التطبيــع جــزٌء أســايس مــن سياســات 
االســتعاري  الصهيــوين  املــرشوع 
العنــري، ويدعــون إىل مواجهتــه 
مختلــف  وإدانتــه يف  ــبل  السُّ بــكل 
املجــاالت، ألنّــه يهــدف إىل انتــزاع 
االعــراف الشــعبي والرســمي بالكيان 
وإســقاط  الغاصــب،  الصهيــوين 

حقــوق الشــعب الفلســطيني.

املؤمتــر  يف  املشــاركون  يؤكــد 

عــى وجــوب اســتقالية الخطــاب 
الفكــري والدينــي عــن التجاذبــات 
واألهــواء السياســية نــرًة لفلســطني، 
وإىل وحــدة املؤمنــني بعدالــة القضيــة 
ــى  ــا، ع ــاع عنه ــطينية يف الدف الفلس
العقائديــة  انتاءاتهــم  اختــاف 

والفكريــة.

عــن  املشــاركون  -10يعــّر 
تقديرهــم للــدور الكبــر الــذي يؤديــه 
الفلســطينيون يف الشــتات ومخيــات 
اللجــوء، يف مســاندة إخوانهــم داخــل 
رســالة  املحتلــة، ويف حمــل  األرض 
فلســطني إىل كل العــامل، وتعريــف 

البرشيــة بالقضيــة الفلســطينية.

عــن  املؤمتــر  يعــرب  كــا   12-
ملــا  واإلجــال  التقديــر  أســمى 
تضحيــات  مــن  العراقيــون  قّدمــه 
ــن  ــا ع ــاالت دفاًع ــة يف كل املج جليل
القــدس واملســجد األقــى، وانتصــاراً 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني املظلــوم، 
ويدعــون مراكــز البحــث املختصــة 
ــذا  ــة ه ــق ودراس ــام بتوثي إىل االهت

الــدور العراقــي العظيــم.

إىل  املشــاركون  ويدعــو   13-
وجــوب االســتفادة مــن املناســبات 
الجاهريــة، وخاصــة منهــا زيــارة 
املؤمتــر  ينعقــد  التــي  األربعــني 
الرابــط  تعزيــز  يف  أجوائهــا،  يف 
العــامل،  أحــرار  بــني  والتضامــن 
وخدمــة القضايــا اإلنســانية الكــرى، 
فلســطني. قضيــة  مقدمتهــا  ويف 

ويف الختام:

ــّدم املشــاركون يف املؤمتــر كل  يق
ــينية  ــة الحس ــان للعتب ــكر واالمتن الش
املقّدســة، التــي كان لرعايتهــا الفضــل 
الكبــر يف عقــد هــذا اللقــاء الــدويل، 
ــرى  ــة األخ ــات العراقي ــع الجه ولجمي
إليــه  الدعــوة  يف  ســاهمت  التــي 

ــه. والتحضــر ل



ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق يلتقي 
المشاركين في مؤتمر نداء االقصى الدولي

ــة  ــة الديني ــل املرجعي ــد ممث أكّ
العليــا يف العــراق، الشــيخ عبــد 
ــه  ــايئ، خــال لقائ ــدي الكرب امله
“نــداء  مؤمتــر  يف  املشــاركني 
اإلمــام  أّن  الــدويل،  األقــى” 
يف  الســام(  )عليــه  الحســني 
ــس  ــه لي ــه وتضحيات ــه ومبادئ ثورت
فقــط لشــيعة أهــل البيــت )عليهــم 
املســلمني  لــكل  بــل  الســام(، 
واألحــرار واملظلومــني، وإّن عليهــم 
اإلمــام  ثــورة  مــن  االنطــاق 
ــاء  ــه الســام( إلعط الحســني )علي
ــعب  ــتمر للش ــم واملس ــم الدائ الزخ

قضيتــه. يف  الفلســطيني 

وقــال الكربــايئ إّن »جمعكــم 
مــن  مهمــة  شــخصيات  فيــه 
وشــخصيات  الحبيبــة  فلســطني 
ــم  أخــرى، ممــن وقفــوا ضــد الظل
واالســتكبار واالضطهــاد ووقفــوا 
ونــادوا  شــعوبهم  قضايــا  مــع 
والكرامــة  والعدالــة  بالحريــة 

البلــدان  مــن  جميًعــا  لشــعوبهم 
ــة واآلســيوية، ونأمــل مــن  األفريقي
اإلخــوة يف هــذه الزيــارة الخــروج 
ــوا  ــا دخل ــس ك ــة ولي ــج مهم بنتائ

ــر«. ــل املؤمت قب

أّن  إىل  الكربــايئ  وأشــار 
»املســؤولية األساســية يف إدامــة 
زخــم الثــورة الفلســطينية تقــع عى 
ــات  ــن واملؤسس ــال الدي ــق رج عات
الفكريــة  والنخبــة  أواًل  الدينيــة 
كل  بــل  املجتمــع  يف  والثقافيــة 
ــعب  ــذا الش ــوم ه ــل هم ــن يحم م
ــون قضيــة  ــوم، والذيــن يحمل املظل
ويشــعرون  الفلســطيني  الشــعب 
ــن  ــه م ــرض إلي ــا يتع ــه وم مبعانات
ــل  ــن داخ ــواء أكان م ــاد س اضطه
مــن  أو  الفلســطيني  الشــعب 
تشــعر  التــي  العربيــة  الشــعوب 

شــعب. أي  مبظلوميــة 

زيــارة  »يف  أنّــه  إىل  ولفــت 
الجميــع  يتســاوى  االربعــني 

األســتاذ واملتعلــم والفقــر والكبــر 
والصغــر والرجــل واملــرأة مــن كل 
ــع تشــرك وتحــاول  ــح املجتم رشائ
ان تقــدم كل مــا لديهــا مــن اجــل 

ــا”. خدمــة اآلخريــن مجانً

ودعــا الكربــايئ جميــع الــدول 
الفلســطيني،  الشــعب  وخصوًصــا 
أن »يكــون لهــا حضــوًرا يف زيــارة 
األربعــني وأن يســتلهم الجميــع من 
ــام(  ــه الس ــني )علي ــام الحس اإلم
البطولــة واإلرصار لــي يتعرفــوا 
أكــر وبعمــق وواقعيــة ومصداقيــة 
ــا  ــف نوظفه ــورة وكي ــذ الث ــى ه ع
الفلســطيني  الشــعب  نــرة  يف 

ــع”. ــؤولية الجمي ــي مس وه

ــوف  ــدى الضي ــم أب مــن جانبه
للمرجعيــة  وتقديرهــم  شــكرهم 
الدينيــة وممثــل الســيد السيســتاين 
حفظــه اللــه عــى حســن الضيافــة 
الكرميــة  والرعايــة  واالســتقبال 

واالهتــام.
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