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تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين



لماذا الوحدة اإلسالمية ؟ 
الحمد لله والصالة والسالم عىل سيدي رسول الله وآله وصحبه ومن وااله

اِبِريــَن{  قــال تعــاىل: }َوأَِطيُعــوا اللَّــَه َوَرُســولَُه َوال تََناَزُعــوا َفَتْفَشــلُوا َوتَْذَهــَب ِريُحكُــْم َواْصــِرُوا إِنَّ اللَّــَه َمــَع الصَّ

46 األنفال 

ًة َواِحَدًة َوأَنَا َربُّكُْم َفاتَُّقوِن{ املؤمنون 52 ُتكُْم أُمَّ ِذِه أُمَّ وقال: }َوإِنَّ َهٰ

ًة َواِحَدًة َوأَنَا َربُّكُْم َفاْعُبُدوِن{ األنبياء 92 ُتكُْم أُمَّ ِذِه أُمَّ وقال أيًضا: }إِنَّ َهٰ

وقال املصطفى صىل الله عليه وآله سلم: ]من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم[.

ــا فكريًــا ميكننــا االســتغناء عنــه واالنشــغال مبــا هــو أهــم، ألن  الحديــث عــن وحــدة األمــة اإلســالمية ليــس ترفً

البحــث يف مايجمــع املســلمني ويُعيــد لحمــة التآلــف والتآخــي والتعايــش بينهــم هــو واجبًــا دينيـًـا وتكليًفــا رشعيًــا، وإن 

غــاب هــذا االهتــامم بــات صاحبــه موضــع الشــك يف انتــامءه لجامعــة املســلمني.

وإن الراصــد واملتابــع واملتأمــل يف أوضــاع األمــة اإلســالمية يف الوضــع الراهــن، ليالحــظ ومــن دون أي عنــاء 

ــا مل يســبق لهــا أن عرفتهــا يف ســالف قرونهــا  ــا وتفرقً أو مشــقة أو جهــد أن األمــة اإلســالمية تشــهد حشــًدا طائفيً

ــائدة، وهــي سياســة  ــات هــي الس ــالت والتحلف ــب اآلخــر سياســة التكت ــذي نشــهد يف املقل ــت ال ــالفة، يف الوق الس

ــاد ودمــاء. ــا مــن حــروب وأحق عرصهــم الراهــن، متناســني مــا كان بينهــم تاريخيً

إن أعــداء الرؤيــة اإلســالمية للكــون واإلنســان والحيــاة، ومــن خــالل بحثهــم ودرســهم لهــذا الديــن اإلســالمي 

وصلــوا إىل يقــنٍي جــازٍم بأنهــم لــن يســتطيعوا الســيطرة عــىل ُمّقــدرات هــذة األمــة طاملــا بقيــت هــذه األمــة متمســكة 

ــب  ــة التعص ــر ثقاف ــر إىل ن ــاء ومك ــد وده ــن حق ــل م ــا يحم ــكل م ــعى وب ــا، فس ــل قوته ــا وعوام ــا ووحدته بدينه

املذهبــي والطائفــي ليمــزق األمــة مــن داخلهــا، ويــرب عوامــل قوتهــا مــن القواعــد، واســتعان يف مهمتــه هــذه 

بأنصــاف علــامء وأنصــاف مثقفــني، وضعــاف نفــوس يقبعــون بيننــا، ويتكلمــون لغتنــا، لكنهــم يحملــون ثقافــة التبعيــة 

واالرتهــان لهــذا الغــرب الحاقــد عــىل ديننــا وحضارتنــا، والراغــب برسقــة كل مــا لدينــا مــام يعرقــل مشــاريعه يف 

عاملنــا اإلســالمي.

عندمــا نبحــث يف الوحــدة اإلســالمية ونســلّط الضــوء عــىل الثغــرات التــي أصابــت مجتمعاتنــا اإلســالمية، النُريــد 

ــق املســلمني  ــاة عــىل عات ــة امللق ــل املهم ــة وثق ــه إىل ضخام ــد التنبي ــا نُري ــأس، ولكنن ــوب لنصــل إىل الي ــار العي إظه

عموًمــا، وعــىل عاتــق العلــامء واملثقفــني الرفــاء خصوًصــا، ألن إشــعال فتيــل النزاعــات املذهبيــة والطائفيــة واإلثنيــة 

والقوميــة جرميــة بحــق ديننــا وتاريخنــا وحضارتنــا التُغتفــر.

هــذا مــا حــرص عليــه اإلمــام الخمينــي )رحمــه اللــه( عندمــا دعــى ألســبوع الوحــدة اإلســالمية، وإقامــة النــدوات 

واملحــارضات الراميــة إىل جمــع املســلمني ليتشــاوروا يف شــؤونهم وعوامــل نهضتهــم وســيادتهم، واســتقالل قرارهــم 

ــاً  ــاىل( ولي ــه تع ــه الل ــي )حفظ ــي الخامنئ ــيد ع ــد الس ــامحة القائ ــه س ــرص علي ــا ح ــط م ــو بالضب ــم، وه وبالده

للمســلمني، وهــو كذلــك الدســتور الــذي ســار عليــه املجمــع العاملــي للوحــدة والتقريــب بــني املذاهــب اإلســالمية.

وهــذا هــو واجــب املُخلصــني لدينهــم، واملحبــني لرســولهم، والســاعني لســيادة العــدل والحريــة واإلنســانية يف 

هــذا الكــون الفســيح.

الشيخ الدكتور عبد الله محمد كتمتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني



د. محمــد الحســاين - عضــو منتدى 

الوحــدة اإلســامية يف لندن

للتاريــخ  القرآنيــة  القــراءة  إن 

كفيلــٌة بــأن تحــرص آالم الحــارض 

أبعادهــا  يف  ونكســاته  وهزامئــه 

النســبية.

و”املشــاكل”  “القضايــا”  ألن 

هــذه  حســب  تتحــدد  التاريخيــة 

الرؤيــة انطالقًــا مــن ظــرف شاســع 

للنــرات  ميكــن  ال  لهــذا  معقــد، 

ــة  الخاطفــة أو املقتطعــات االنطباعي

املوصولــة باملســتعجالت السياســية 

أن تربطنــا حًقــا بالتاريــخ. حــذاِر 

وأفعــال  األحــداث  تقطــع  أن  إذن 

صلتنــا  التدافــع  ورضورة  البــر 

الربــاين. وباملوعــود  باملطلــق 

الصهيــوين  التحــدي  إن  حًقــا 

املعيــش  الواقــع  يف  فعلــه  يفعــل 

املســلمني  العــرب  نفســانية  ويف 

ــاه  ــا إذا عزلن ــلمني، لكنن ــر املس وغ

وضخمنــاه متأثرين بهمومنــا وآالمنا، 

أصبــح عائًقــا يســتحيل تجــاوزه، أمــا 

ــي  ــياق التاريخ ــاه يف الس إذا وضعن

اإلســالمي وقســناه مبقيــاس التاريــخ 

ــة  اإلســالمي فإنــه يصبــح مجــرّد هبّ

ــرة. ــٍح عاب ري

ــاين  ــد الرب ــابنا إىل البُع إن انتس

حــدود  تتجــاوز  اســتمراريٍة  وإىل 

التاريــخ ال يعنــي أبــًدا أننــا نفــّر مــن 

ــل  ــُمحّسة، بدلي املعركــة الحــارضة الـ

ــالمية يف  ــامت اإلس ــال املنظ استبس

فلســطني ويف جنــوب لبنــان.

ال ميكــن لنــا أن نتحــدث عــن 

فلســطني دون أن نؤكــد ونرّســخ يف 

الوجــدان ويف العقــول أن فلســطني 

ليســت مجــرد وطــن بــل أكــر مــن 

ذلــك بكثــر، إنهــا عقيــدة لــدى 

هــذه  كانــت  ولذلــك  املســلمني، 

االرتــكاٍز  نقطــَة  وســتظل  األرض 

ــدة  ــدة الوح ــد وعقي ــدة التوحي لعقي

اإلســالمية التــي ال ميكــن بــأي حــاٍل 

مــن األحــوال أن نعترهــا قضيــة 

ــة. فرعي

وهــي يف حقنــا معشـــَر املكلفــني 

. إســالُمنا َمخــروٌم حتــى  أمــٌر رشعــيٌّ

ــدة. ــة واح ــوَن أم ــملُنا ونك ــم ش  يلتئ

ــا مطلَــٌب رشعــي  الوحــدة يف حقن

ــه  ــّمر لتحقيق ــب أن نش ــب يج ومكَس

مــع  معــارك  ونخــوض  ونجاهــد 

ــة  ــة الخارجي ــة املادي ــوى املعاكس الُق

والعــدوة  الذاتيــة  والنفســية 

املعرتضــة.

قــال اللــه جلــت عظمتــه يخاطب 

ــِه  ــِل اللّ ــواْ ِبَحبْ ــني: )َواْعتَِصُم املؤمن

َوالَ تََفرَّقُــوا( ســورة هــود،  َجِميعــاً 

اآليــة 118-119

ولذلــك فــإن كل مهــرول ســاقٍط 

نحــو التطبيــع مــع الكيــان الغاصــب 

ــك  ــه ذل ــم – وأىن ل ــدري وال يعل ال ي

– أنــه ميــّس بقضيــة عقديــة وبُجــُدر 

وحــدة األمــة، ألن ســقوطه األخالقي 

ــذا – إن كان  ــريف ه ــي واملع والقيم

ــن يف  ــه يظ ــك يشء – جعل ــن ذل م

خيالــه املريــض أن األمــر أو القضيــة 

هــي منــاورات سياســية وحــرص 

املناصــب  عــىل  الحصــول  عــىل 

ــلطة. ــم والس ــرايس الحك وك

ــة  ــدة األم ــوان وح ــطني عن فلس

وجزء أســاٌس يف عقيدتهــا التوحيدية 

الوحدويــة، ولذلــك فــكل تطبيــع هــو 

ومحاولــة  األمــة  بعقيــدة  مســاٌس 

بائســة يف شــق صفهــا ووحدتهــا، 

ــة،  ــا الذل ــات من ــات هيه ــن هيه لك

هيهــات لــكل مــن يحلــم بهــذا فقــد 

كل  أن  والتاريــخ  األيــام  علمتنــا 

مســاس بقدســنا وبفلســطني العقيــدة 

ال يزيدنــا إال وحــدًة وتراًصــا، ولكــن 

الظاملــني والســذج ال يعلمــون.
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ــذ  ــت من ــالمي الثاب ــف اإلس إنَّ املوق

ــة،  ــة الصهيوني ــع الحرك ــة الــرصاع م بداي

ــان الغاصــب  هــو رفــض االعــرتاف بالكي

ال  موقــف  وهــو  »إرسائيــل«،  ى  املســمَّ

ينطلــق فقــط مــن أنَّ الكيــان الصهيــوين 

كيــاٌن عنــرصي غاصــب اعتــدى عــىل 

الفلســطينيني ومقدســات األمــة فحســب؛ 

بــل مــن حقيقــة أنَّ هــذا الكيــان هــو 

العــامل  يحــرق  ســوف  عظيــم  خطــر 

بنــران عدوانــه وعنرصيتــه وأطامعــه 

التــي ال حــدود لهــا، وعــىل عقــالء العــامل 

أن يبيّنــوا هــذه الحقيقــة للنــاس، ويتحملوا 

ــد. ــذا التهدي ــة ه ــؤولية ملواجه املس

اإلســالمية،  الوحــدة  كانــت  وإذا 

ذكــرى  يف  أســبوعها  نعيــش  التــي 

ــىل  ــي ع ــا ينبغ ــف، مروًع ــد الري املول

فــإنَّ  تحقيقــه؛  يعملــوا  أن  املســلمني 

ــدة،  ــات عدي هــذا املــروع تعرتضــه عقب

ــة،  ــة وأخــرى خارجي ــات داخلي ــا عقب منه

وأخطــر هــذه العقبــات الخارجيــة هــو 

ــة  ــه اإلجرامي ــوين، ودولت ــروع الصهي امل

»إرسائيــل«.

وســوف نحــاول هنــا تبيــني بعــض 

مــن  الكبــر،  الخطــر  هــذا  جوانــب 

ــني  ــا ب خــالل عــرض أوجــه التناقــض م

»مــروع الوحــدة اإلســالمية« مــن جهــة، 

وبــني »املــروع الصهيــوين«.

املــروع  مصلحــة  تكمــن   -1

أمــم  إبقــاء  يف  العاملــي  االســتعامري 

األرض كلّهــا ممزقــة ومتحاربــة، ليســها 

اســتغاللها، وبالتــايل فــإنَّ كل مــروع 

ــامل، هــو  ــني أمــم الع ــام ب للوحــدة والوئ

االســتعامر؛  ملصالــح  مناقــض  مــروع 

الصهيــوين  الكيــان  يعمــل  هنــا  ومــن 

ــاء  ــني أبن ــزاع ب ــة والن ــارة الُفرق ــىل إث ع

النزعــات  وتشــجيع  اإلســالمية،  األمــة 

ــة،  ــة أو مذهبي ــة ألســباب عرقي االنفصالي

ــدة  ــو للوح ــن يدع ــة كل م ــىل محارب وع

اإلســالمية.

ى  2- حيــث أنَّ هــذا الكيــان املســمَّ

“إرسائيــل” هــو كيــان قائــم عــىل مفهــوم 

الصهيونيــة  الدراســات  األمــن، وأنَّ كل 

يعنــي  أنَّ اختــالل هــذا األمــن  تؤكّــد 

انهيــار املجتمــع اإلرسائيــي والدولــة، وأنَّ 

ــر  ــؤدي إىل التدم ــد ي ــعور بالتهدي كل ش

الــذايت لهــذا الكيــان، فــإنَّ املفكريــن 

والسياســيني الصهاينــة يعلمــون أّن قيــام 

ــن  ــل م ــدد قلي ــني ع ــو ب ــا، ول ــدٍة م وح

النواحــي  يف  ولــو  اإلســالمية،  الــدول 

ــوف  ــة، س ــة والثقافي ــة والعلمي االقتصادي

يســلب الكيــان الصهيــوين شــعوره باألمــن، 

ــوين،  ــع الصهي ــكك املجتم ــهم يف تف ويس

تناقضــات  مــن  أصــالً  يعــاين  الــذي 

كبــرة، ثقافيــة ودينيــة وعرقيــة وسياســية.

ومــن هنــا تعمــل »إرسائيــل« والــدول 

بــني  الشــقاق  إدامــة  عــىل  الداعمــة 

ثقتهــم مبــروع  املســلمني، وإضعــاف 

الوحــدة اإلســالمية، وإشــاعة فكــرة أّن 

ــة. ــر واقعي ــتحيلة وغ ــدة مس ــذه الوح ه

ــري املــروع  3- رغــم أنَّ أغلــب منظّ

ــذا  ــادة ه ــدون، إال أن ق ــوين ملح الصهي

 - وغرهــم  متدينــني  مــن   - املــروع 

القامئــة  اليهوديــة  الرؤيــة  يســتبطنون 

العــامل،  لنهايــة  د  محــدَّ تصــوُّر  عــىل 

ــاس وهــم  ــة محــددة مــن الن وســيادة فئ

اليهــود عــىل باقــي البريــة.

الوحــدة  مــروع  فــإن  وبالتــايل 

ــي  ــات الت ــم التحدي ــو أعظ ــالمية ه اإلس

تواجــه املــروع الصهيــوين اليهــودي، 

ألن مــروع الوحــدة اإلســالمية يقــوم 

ــالم  ــة الس ــاملة، وإقام ــة الش ــىل العدال ع

بــني النــاس، وهــذا مــا تعــّر عنــه فكــرة 

»اإلمــام املهــدي« الــذي يظهــر يف آخــر 

الزمــان، وهــي فكــرة مشــرتكة بــني جميــع 

املســلمني، رغــم االختالفــات البســيطة يف 

ــذا  ــات ه ــة بصف ــات املتعلق ــض الجزئي بع

ــر. ــام املنتظ اإلم

وإذا كانــت الوحــدة اإلســالمية إحــدى 

اإلمــام  لرســالة  األساســية  العنــارص 

املنتظــر، فــإنَّ محاربــة هــذه الوحــدة هي 

ــوين  ــروع الصهي ــال وللم ــار للدج انتص

الــذي يدعمــه؛ وهــذا مــا تعمــل عليــه 

ــه  ــن أجل ــذل م ــة، وتب ــة العاملي الصهيوني

ميزانيــات كبــرة، وتعمــل عــىل إغــراء 

مروعهــم  لخدمــة  املســلمني  بعــض 

خداعهــم  خــالل  مــن  اإلجرامــي، 

النزاعــات  بــّث  عــىل  وتحريضهــم 

املذهبيــة والطائفيــة مــا بــني أبنــاء األمــة 

اإلســالمية.

ختاًمــا: مبــا أنَّ املروعــني اإلســالمي 

الوحــدوي والصهيــوين العنــرصي هــام 

فــإنَّ  متامــاً،  متناقضــان  مروعــان 

ــيطانية  ــا الش ــة ودولته ــة املجرم الصهيوني

يهــدد  أكيــد  خطــر  هــي  »إرسائيــل« 

وعــىل  ـه،  كلَـّ ووجودهــا  األمــة  وحــدة 

جميــع املســلمني أن يواجهــوا هــذا الخطــر 

مبــا يناســبه، حتــى يحفظــوا وجــود هــذه 

األمــة، ويعملــوا عــىل تحقيــق التقــدم لهــا، 

ــاون  ــا وتع ــك إال باتحاده ــون ذل ــن يك ول

ــا. أبنائه

محمد أديب يارسجي

أمــني رس امللتقــى العلــاميئ العاملــي مــن 

أجــل فلســطني 
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ــة  ــالمية آي ــورة اإلس ــد الث ــّدد قائ ن

ــاءة  ــي باإلس ــي خامنئ ــيد ع ــه الس الل

الفرنســية للرســول األكــرم )ص(، عــادًّا 

غضــب املســلمني واحتجاجاتهــم يف 

مواجهــة هــذه اإلســاءة يدلــل عــىل 

ــالمية. ــة اإلس ــة األم حيوي

كلمتــه  الثــورة، يف  قائــد  وقــال 

ــوي )ص(  ــد النب ــرى املول ــبة ذك مبناس

جعفــر  اإلمــام  وحفيــده  الريــف 

الوحــدة  وأســبوع  )ع(  الصــادق 

اإلســالمية: »إن هــذا العيــد العظيــم 

النبويــة )ص( املباركــة  للبعثــة  مّهــد 

ــخ  ــادث يف تاري ــم ح ــّد أعظ ــي تع الت

البريــة«.

وأضــاف إّن الرســول األكــرم )ص( 

ــة برّمتهــا حيــث  ــه للبري ــه خطاب يوّج

املســاواة  وعــدم  االضطهــاد  بــات 

وتأجيــج الحــروب واملاديــة منتــر يف 

ــى ألن  ــام م ــر م ــوم أك ــامل الي الع

ــا. ــتغالله أيًض ــم اس ــم يت العل

)ص(  األكــرم  للرســول  اإلســاءة 

حلقــة أخــرى مــن حلقــات مناوئــة 

لإلســالم. والصهيونيــة  االســتكبار 

ونــوه إىل أن الحكومــة الفرنســية 

تتــذرع بحقــوق االنســان والحريــة يف 

تريــر هــذا التــرصف وهنــا يكمــن 

الــدرس والعــرة، متســائاًل عــن طبيعــة 

سياســاتها،  ومنــط  الحكومــة  هــذه 

واصًفــا تلــك السياســة بأنهــا ذاتهــا 

التــي احتضنــت أقــى اإلرهابيــني يف 

العــامل وأشــدهم وحشــية ومنحتهــم 

ــأ. امللج

ــة  ــات مبثاب ــذه الترصف ــف ه ووص

الدفــاع  أي  واحــدة  لعملــة  وجهــني 

والتــرصف  الثقافيــة  الوحشــية  عــن 

اإلجرامــي لرســام الكاريكاتــور املــيء 

ــني  ــم املنافق ــو دع ــر ه ــه اآلخ والوج

)إرهابيــي زمــرة خلــق( وصــدام ومثــل 

أوروبــا  وقعــت يف  الحــوادث  هــذه 

املاضيــة  األعــوام  خــالل  وأمــركا 

ــا. أيًض

الناصعــة  الصــورة  أن  وشــدد 

لشــخصية نبــي الرحمــة )ص( الميكــن 

تشــويهها مبثــل هــذه الترصفــات التــي 

حدثــت مؤخــرًا كــام وقعــت مــن قبــل 

ــة باســتمرار  ــه املضيئ ــمو شمس ــل تس ب

وانــه كــام عجــز رجــال مكــة والطائــف 

يف ذلــك العــرص عــن طمــس اســم 

الرســول األكــرم )ص( لــن يســتطيع 

ألولئــك  املامثلــني  الســادة  هــؤالء 

لشــخصيته  اإلســاءة  يف  الرجــال 

هــذه  واصًفــا  اليــوم،  الناصعــة 

املامرســات بأنهــا تدلــل عــىل الحقيقــة 

وثقافتــه  الغــرب  لحضــارة  املظلمــة 

ذاتهــا. يف  الحديثــة  وجاهليتــه 

وأوضــح أن هــذه اإلســاءات لــن 

وشــخصية  باإلســالم  الــرر  تلحــق 

هــذه  أن  إال  )ص(  األكــرم  الرســول 

املامرســات ســتكون ســببًا لــي نتعــرف 

ــذه  ــة ه ــىل حقيق ــى ع ــام م ــر م أك

الحضــارة املتوحشــة يف واقعهــا.

ــة  ــات األمريكي ــف االنتخاب ويف مل

ــح  ــن يصب ــي: »م ــيد الخامنئ ــال الس ق

لــه  ليــس  املتحــدة  للواليــات  رئيًســا 

ــتنا اإليرنيــة. ــر عــىل سياس تأث
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السيد علي خامنئي:
الصورة الناصعة لشخصية نبي الرحمة ال يمكن تشويهها
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موقعها: 
تقع إىل الشامل من عكا وتبعد عنها 5 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
تبلــغ مســاحة أراضيهــا املســلوبة 8500 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1922 حــوايل 307 نســمة 

ارتفــع إىل 392 نســمة عــام 1931 وإىل حــوايل 760 نســمة عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
- دّمر االحتالل الصهيوين القرية وهّجر أهلها عام 1948.

- أقام االحتالل عىل أراضيها مستوطنة »كيبوتس لوحامي” عام 1949. 

السميرية
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