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 ٤من  ١ فحةص

 البيان اخلتامي

 للمؤمتر السنوي اخلامس عشر جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية
 شيكاغو، الوالايت املتحدة

-----------  
 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 والصالُة والسَّالُم على َخرِي َخلقِه حممَّد وآلِه الط اهريناحلَمُد هلِل َربِ  العاملنَي 

ِِبََيتَِنا أَنُتَما َوَمِن ات َّبَ َعُكَما اْلَغالُِبوَن((  هبَْدٍي من اآلية الشريفة ))قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَِِخيَك َوََنَْعُل َلُكَما ُسْلطَاًنا َفاَل َيِصُلوَن ِإلَْيُكَما
املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية مؤمتره الس نوي اخلامس عشر حتت عنوان: "التعاون والتعاضد: ضرورة  َعَقَد جملُس علماءِ 

، املوافق ل   ٢٠١٥تفرضها املرحلة وليس خياراا" يف مدينة شيكاغو بوالية إليُنوْي يوَمي السبت واألحد الثامن والتاسع من آب 
َر عددٌ من علماء دين وُمبلغ ني وأئمة مساجد ومسؤويل مراكز إسالمية وإجتماعية . وقد حضَر املؤمتهجرية ١٤٣٦شوال  ٢٤و ٢٣

وأساتذة جامعات ومعاهد أكادميية ومهتم ني ابلشؤون الدينية والثقافية من خمتلف املُُدن والوالَيت يف أمريكا الشمالية، وحبضور 
لشيخ أجمد رَيض السعدي )دام عزه(، املشرف العام على ضيف املؤمتر من احلوزة العلمية يف النجف األشرف مساحة العالمة ا

 مدرسة َنم األئمة العلمية والذي أثرى اجمللس بتوجيهات املرجعية الدينية العليا. 

وعلى مدى يومني من البحث والنقاش يف خمتلف ميادين التحدَيت اليت تواجه اإلسالم واملسلمني على الصعيدين اخلارجي 
 ملؤمترون جهوداا طيبة ومناقشات مستفيضة انتهت ابلتوصيات واملقررات التالية: والداخلي، فقد بَذَل ا

ُيكرِ ُر اجمللُس دعوَته لسائر أفراد وشرائح اجملتمع املسلم يف أمريكا الشمالية، إىل جانب إلتزامهم ومتسكهم هبويتهم الدينية  (1
واحلفاظ على أعرافهم اإلنسانية النبيلة، أمهية اإللتزام هبويتهم الوطنية والعمل وفق مبدأ الواجبات واحلقوق. ومن ذلك، 

سع للمحافظة على اجملتمع من سائر أشكال التطر ف واإلحنراف الفكري الذي حياول اإلرهابيون أوالا: بذل كل ما يف الو 
إشاعته والتأثري من خالله. واثنياا: تعزيز العيش املشرتك مع مجيع أفراد اجملتمعات األخرى، واإلندماج املسؤول وممارسة 

دى هبا اجمللس يف . ووفقاا لإلرشادات والشروط اليت ًنوالفدراليةاملشاركة يف اإلنتخاابت احمللية احلياة اإلجتماعية مبا فيها 
 مؤمتر سابق هبذا اخلصوص. 

http://www.imams.us/wp-content/uploads/2016/05/20120923_FinalStatment_12th_Conf_Arbv2.pdf
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 ٤من  ٢ فحةص 

 

يدعو اجمللُس مجيَع املؤسسات واملراكز واألندية اإلسالمية واإلجتماعية ويؤكد على ضرورة اإلهتمام بشرحية الشباب  (2
توفري  لفكرية والثقافية واإلعالمية إىل جانبأكثر وأقوى من أي وقت مضى، إبشراكهم يف شىت األنشطة والفعاليات ا

متك ن  -ال قد ر هللا  –أجواء الرتفيه السليم وحنو ذلك. فإن إمهال هذه الشرحية املفعمة ابحليوية والنشاط قد يفتح نوافذ 
ساليب اإلرهابيني واملتطرفني من التسلل عربها للتأثري عليهم واستغالل احلماسة والعاطفة فيهم، وحنو ذلك من األ

 اخلادعة.

يوصي اجمللُس بضرورة جتنب نقل املناكفات اإلعالمية واإلستفزازات اليت تصدر من هنا وهناك يف إطار معاداة اإلسالم،  (3
لئال ينشغل اجملتمع املسلم هبا عن أولوَيته. وإال فإن اخلوض يف ذلك سيساعد على حتقيق أهداف الشر يرين والعنصريني 

لغرب  سوءاا. بل ال بد  من التأكيد والرتكيز على القيم النبيلة اليت حيملها اجملتمع املسلم يف االذين يرتبصون ابملسلمني
وعلى املنجزات اإلنسانية والعلمية واألكادميية واإلقتصادية واإلجتماعية اليت أسهم هبا طيلة قرون من تواجده يف هذه 

 القارة.

غطاءا ووسيلةا  مية املؤجَّجة، يكر ُر اجمللُس شجَبه واستنكارَه استخداَم الدينيف ظل الفنت الطائفية املفتعلة واحلمالت اإلعال (4
لصاحل أجندات سياسية ومصلحية من أي طرف وأية جهة كانت. ويكر ُر اجمللُس ويؤك ُد على ضرورة املواجهة واملعاجلة 

واملساجد واخلطباء  عمل عليه أئمُة املراكزمبمارسة وتطبيق مبدأ اإلعتدال والوسطية واملوعظة احلسنة يف مجيع ما يتبناه وي
والُوع اظ واملبل غني ومجيُع املتصدين خلدمة الدين واجملتمع. إنه مبدأ قرآين جتس دت أحلى وأروع صوره يف سرية وحياة كل 

 عهم.امن النيب األكرم وأهل بيته الطاهرين )عليه وعليهم السالم( القدوة واألسوة الذين كلَّفنا هللاُ تعاىل ابتب

حيثُّ اجمللُس مجيَع املتصد ين واملعني ني من قيادات دينية وإجتماعية بذل جهود مضاعفة يف عملية تعزيز التالحم  (5
اإلسالمي وتفويت الفرصة على مفتعلي الفنت الطائفية جلرِ  املسلمني إىل التشد د والتطرف والعنف واإلرهاب. -اإلسالمي

ات والزَيرات واحلوارات، والتأكيد على املشرتكات وهي كثرية جداا وإمهال وإن خري وسيلة لذلك هو تكثيف اللقاء
نقاط حمل اخلالف وهي قليلة جداا، والرتكيز على تعزيز وأتييد األصوات واجلهات واملؤس سات املؤثرة املعتدلة من الطرفني 

 للوقوف صفاا واحداا أمام املتطرفني واإلرهابيني. -السُّنة والش يعة-

يُنب ه اجمللُس على ضرورة اختاذ أقصى حاالت احليطة واحلذر من اإلخنراط أو اإلَنرار إىل سجاالت ومماحكات ال جُتدي  (6
 ات    عد د املرجعية، وعلى وتر ت      ة واإلثني     رة أصالا كالعزف على وتر القوميرَّ   ر املب  سوى املزيد من الفنت واإلنقسامات غي
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 ٤من  ٣ فحةص 

 

والفقهية، وعلى وتر تعدد الوالءات واإلنتماءات السياسية، وما شابه. إن من حق  أي  فرٍد، اإلعتزاز بقوميته الفكرية 
َد الرأي الفكري والفقهي إثراٌء للعلم واملعرفة وهو أمٌر فطري إذ  وإثنيَّته لكن األصل هو كرامة اإلنسان ال غري. وإن تعدُّ

علقة التقليد واإلتباع الفقهي ليس سوى تكليف فردي بيَد ان  املواقف العامة املت ال معىن للحرية واإلختيار دونه، كما أن
مبصاحل الدين واجملتمع يقف ويتخذ الفقهاء فيها موقفاا موحداا،  كما شهدته الساحة من موقف موحَّد ومؤي ٍد لفقهاء 

آية هللا   األعلى للطائفة الشيعية،املرجع الديين احلوزات العلمية يف النجف األشرف وقم املقدسة وخارجهما لفتوى
العظمى السيد علي احلسيين السيستاين )دام ظله( يف ما خيص  حماربة تنظيم داعش اإلرهايب يف العراق وما يواجهه العامل 
اإلسالمي من موجات فنت طائفية مفتعلة. كما ان تعد د الوالءات واإلنتماءات السياسية ما هي إال  أموراا وقتية عارضة 
وعابرة تتعلق بظروف زمانية ومكانية حمددة وينتهيان ابنتهاء الظرف فال ميكن تعميم ذلك على مجيِع الطوائف واملدارس 

  الفكرية ومجيِع املسلمني يف كل زمان ومكان. 

ليت أصدرهتا ايديُن املؤمترون ما تنُشُره وتُرو ِج له بعض وسائل اإلعالم من محالت تشويٍه تستهدف فتوى اجلهاد الكفائي  (7
املرجعية الدينية العليا واليت استجاب هلا آالف الشباب املتطوع املؤمن الذين هبُّوا ملقاتلة زمرة اإلرهاب واإلجرام داعش 
اِذ األرض من أكثر من ستني بلد من أحناء العامل. هؤالء الشباب املؤمن املتطو ع يبذلون دماءهم وأرواحهم  اليت أتت بُشذ 

نيات بسيطة وبدعم وإسناد ذايت وشعيب، إمنا هم يقاتلون أعىت زمرة إرهابية على وجه األرض ابلنيابة عن ويقاتلون إبمكا
العامل كلِ ه الذي ابَت مهدَّداا إبرهاهبا. ولذا، يناشد املؤمترون مجيَع أصحاب الضمائر احليَّة يف العامل بذل ما يلزم إلسكات 

م ومؤازرة هلؤالء الشباب األبطال املتطوعني الذين جيب أن نفخر هبم دع تلك األصوات النشاز إن عجزوا عن تقدمي
 مجيعاا.

ويف جانب آخر، وعلى الصعيد الداخلي ألمور وشؤون اجمللس، واستمراراا إلعادة ترتيب وتطوير اجمللس لتحقيق مصداقية أفضل 
متت مناقشات مستفيضة منذ أول جلسة  ومنجزات أهم ليأخذ اجمللس دوره الذي من أجله أتس س منذ عقدين من الزمن، فقد

 ألعمال املؤمتر وُأشبع هذا املوضوع املطروح للنقاش منذ سنوات، ومت اإلنتهاء إىل ما يلي:

إن جملَس العلماء أتسَّس جبهود خملصة وطي بة، ويشهد اجلميُع أثَره الروحي واملعنوي وأثره اإلجيايب على الساحة فعالا.  (1
املؤمنني يتلم سون أثره يف خمتلف أرجاء كندا والوالَيت املتحدة وإن كان حمدوداا من الناحية اإلعالمية أو املالية وإن 

 مثالا. ولذا، يرى املؤمترون ضرورة احملافظة على هذا املنجز وضرورة املسامهة يف تقويته وتطويره وتنميته.
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 ٤من  ٤ فحةص 

 

ورعوية جلميع أبناء الطائفة، وما حيمله من اعتبار وقيمة روحية ومعنوية إن اجمللس وما حيمله من رؤية وأهداف مشولية  (2
ذا ما تنفيذية، فإنه ال بدَّ وأن تتبناه جهة قادرة ومَؤيَّدة من قبل املرجعية الدينية العليا. وه-توجيهية وإرشادية غري إدارية

 ينطبق على مؤسسة إمام وما حتظى به من عناية املرجعية العليا ومتثيلها.

استجابةا ملطالب متكرَّرة ومنذ سنوات، اتفق املؤمترون على ضرورة عقد مؤمتر خاص مبن يهم ه أمَر اجمللس من أصحاب  (3
السماحة والفضيلة املؤهَّلني واحلريصني حلمل مهم ة ورسالة اجمللس، لغرض إعادة بناء اجمللس وترتيب أوضاعه الداخلية 

  وتوقعاهتم. بشكل أليق يناسب مكانته وتطلعات املؤمنني

يُثين املؤمترون ويُقد رون جهود وعمل جَلنِة اإلستهالل املستمر طيلة العام والذي يالقي ارتياحاا وتقب الا واسعاا من خمتلف  (4
شرائح املؤمنني يف أمريكا الشمالية. وقد متَّت تزكية كل من أصحاب الفضيلة السيد حممد الرضوي )تورنتو(، والشيخ 

يورك(، والشيخ حممد جعفر بنكلوري )ميامي(، والسيد حمبوب مهدي النجفي )شيكاغو(، والشيخ فاضل السهالين )نيو 
 صباح العبادي )فانكوفر( أعضاءا للجنة اهلالل للسَّنة املقبلة، متمنني هلم كل التوفيق والنجاح.

ر املبارك، نبتهُل ساهَم يف إَناح هذا املؤمتهذا ويف الوقت الذي نرفُع فيه أمسى آَيِت الشُّكر والتقدير جلميِع من َحَضَر وشارَك و 
 إىل املوىل عزَّ وجلَّ أن يتقبل األعمال واجلهود، وأن يوفَّق اجلميع إىل مزيٍد من التعاون والتعاضد والعمل املشرتك الذي َيسر  قلبَ 

 اإلمام املنتظر عجل هللا تعاىل فرجه الشريف. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 

 إلداريةاهليئة ا

  ٢٠١٥آب  ٩املوافق  ١٤٣٦شوال  ٢٤
 شيكاغو، إلينوي، الوالَيت املتحدة

 


