
بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم 

االبيیانن االختامي: 
لقاء علماء مسلمي االعررااقق في ررووما  

تحتت عنوواانن: تعززيیزز االمشترركاتت ووااحيیاء االهھوويیة 
ِ َعَليْیُكمْم إإذِْذ ُكنُتمْم أأَْعدَدااًء َفأَلَّفَف َبيْینَن قُلوُوِبُكمْم َفأَْصَبْحُتمم  قوُواا وَوااذْذُكرُروواا ِنْعَمتَت هللاَّ ِ َجِميیًعا وَوَال َتَفررَّ "وَوااْعَتِصُموواا ِبَحْبلِل هللاَّ

ُ َلُكمْم آآيَیاِتهِھ َلَعلَُّكمْم َتهْھَتدُدوونَن"  نُن هللاَّ لكَِك يُیَبيیِّ ْنهَھا ۗ َكذَذٰ ارِر َفأَنَقذَذُكمم مِّ نَن االنَّ ِبِنْعَمِتهِھ إإِْخوَوااًنا وَوُكنُتمْم َعَلٰى َشَفا ُحْفرَرةٍة مِّ
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بمشارركة بعضض علماء االدديینن االمسلميینن في االعررااقق ووفي ظظلل االظظررووفف االصعبة االتي يیمرّر بهھا االشعبب االعررااقي 
ووشعووبب مناططقق أأخررىى منن االعالمم ااإلسالمي بشكلل عامم٬، نظظمم "دداارر االعلمم لإلمامم االخووئي" وو"جماعة علماء االعررااقق" 

االلقاء ااألوولل لبعضض علماء مسلمي االعررااقق في مدديینة ررووما بتارريیخ ٢۲١۱-٢۲٣۳/٣۳-٢۲٠۰١۱٥مم   

قدد أأّكدد ااإلجتماعع على ضررووررةة تووّحدد أأتباعع ااألدديیانن االمختلفة بلل ااإلنسانيیة جمعاء في االتصدّديي للعنفف االجارريي في 
بالددنا وواالتعدّديي على حقووقق ااإلنسانن٬، ووااتفقق االحضوورر على تووااصلل االلقاءااتت ووتووسيیع حجمهھا ووتكاثفف االجهھوودد 

لنشرر االسالمم ووااألمنن وواالتعايیشش االسلمي االمشترركك بيینن ااتباعع ااالدديیانن وواالمذذااهھھھبب ااإلسالميیة. 

ووقدد أأكدد االمجتمعوونن على ما يیأتي: 

1.      ضررووررةة االتمسكك بالعيیشش االمشترركك أأساسا لووحددةة االعررااقق أأررضاً ووشعباً ووسماء٬، ووتفنيیدد 
ااالددعاءااتت االووااهھھھيیة٬، وواالتصدديي للمشارريیع االباططلة االهھاددفة االى تقسيیمم أأبناء االشعبب االووااحدد ووبثّث 

االفتنة وواالعددااء بيینن أأططيیافهھ٬، ووهھھھددمم أأسسس االتعايیشش ااإلنساني االمشترركك بيینن جميیع مكووناتهھ. 

2.      حررمة اانتهھاكك ددمم ااإلنسانن االعررااقي أأيیا كانن دديینهھ وومذذهھھھبهھ ووططائفتهھ ووقووميیتهھ وواانتماؤؤهه٬، 
ووووجووبب حفظظ كرراامتهھ على قددمم االمساووااةة بيینن االجميیع ددوونن تميیيیزز على أأيي أأساسس كانن. 

3.      أأدداانن االحضوورر كلّل أأنووااعع االعنفف وواالتططررفف ووااالررهھھھابب بجميیع صووررهه ووأأشكالهھ ووأأقسامهھ٬، 
االتي تقتررفف بإسمم االدديینن٬، وواالدديینن منهھا بررااء. 

4.      يیططالبب االمجتمعوونن جميیع ددوولل االمنططقة وواالعالمم بإحترراامم االسيیاددةة االعررااقيیة وواالقرراارر االووططني 
االعررااقي ووعددمم االتددخلل في االشأنن االعررااقي االددااخلي بأيي ذذرريیعة ووفي أأيي ظظررفف. 

5.      ضررووررةة حصرر االسالحح بيیدد االددوولة ووددعمهھا في بسطط ااالمنن ووسيیاددةة االقانوونن على كافة 
ااالررااضي االعررااقيیة ووتعززيیزز االتوواافقق االووططني بيینن جميیع مكووناتت االشعبب االعررااقي ضمنن سيیاقق 

االددوولة االعررااقيیة ووفي إإططارر مؤؤسساتهھا االقانوونيیة. 

6.       ضررووررةة تكرريیسس االددوولة االقانوونيیة االتي تقوومم على قاعددةة االمووااططنة االمتساوويیة في سيیاقهھا 
االشاملل لجميیع مكووناتت االشعبب االعررااقي. 



7.      يیدديینن االحضوورر ااألعمالل االتعسفيیة االتي حصلتت ضدد أأيي مكوونن عررااقي في أأيي ززمانن ووفي 
أأيي بقعة كانتت. 

8.      يینظظرر االمجتمعوونن االى أأنن االتنووعع االثقافي وواالدديیني وواالعررقي جززء ااصيیلل منن حضاررةة 
االعررااقق ووهھھھوويیتهھ٬، يینبغي ااحترراامهھ ووحمايیتهھ. 

9.      يیددعوو االمجتمعوونن إإلى إإحترراامم االررمووزز وواالمقددساتت وواالشعائرر االدديینيیة ووددوورر االعباددةة لددىى كلل 
ااألدديیانن وواالمذذااهھھھبب ااإلسالميیة في االعررااقق وواالعالمم  ددوونن أأيي إإستثناء٬، وويیدديینوونن كلّل أأشكالل االتهھّجمم 

ووااإلستخفافف ووااإلعتددااء على ذذلكك. 

10.  يیحثث االمجتمعوونن االعررااقيیيینن على ضبطط االنفسس وواالتحلّي بالحكمة وواالصبرر وواالتعقلل في 
حاالتت بررووزز االفتنن بكلل ااشكالهھا٬، ووعلى االعملل االمشترركك في تووسيیع مساحة االعيیشش االمشترركك 

ووااألخووةة وواالمحبة بيینن مختلفف أأبناء االشعبب االعررااقي. 

 وواالسالمم عليیكمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ
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