البيان الختامي
للمؤتمر الدولي التاسع والعشرين للوحدة اإلسالمية
طهران  51-51ربيع األول 5131

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني.
بفض للهلل اهلل وعوو لله واس للديد او للد
لدراس ل «أز للاا ال للاس ا سللال

طهل لراؤ امل للسعر التاس للل وال ا للروؤ للو للدة ا س للال ي

وسللبهلل التال ل عليهللا» خللالل أسللبوو املولللد النبللو الا لري

لتمر ال ل أيللام للن ()11-11
( )11 – 11ربيللل الول وهللو أسللبوو الو للدة ا سللال ي ث واسل م
ربيللل الول 1341ه ل مباللار أ ثللر للن  066شخصللي للن نيلراؤ و 16بلللدا للن بلللداؤ ال للاسث
وب للد أؤ اتتللت السلليد رسلليم ارمهوريل
التها عدد ن الكلمااث مث اوتظم امللسعر
الثورة ا سال ي مسا

جل االسللالم واملسلللمني الللد تور سللن رو للاا املللسعر
 13رنل عملهللث ملا االر املالار وؤ بل لاا داسلد

ا ام اخلا نئ (دام ظله) واسلتم وا نىل اوجيهاالهث وخلرا امللسعر بلال راراا

التالي :
ال لاس ا سلال

 -5ي ت د املسعروؤ أؤ أ رب الز اا الراهنل

الث ل بللني كو االلهث للا تلللف ا لراا ينفللأل نهللا أعللداا ال ل

هل افكلا بلداولهث واو لدام
للارة أل لواؤ احلللرو والص لراعاا

البيني .
-2يرى املسعروؤ أؤ ا ي اويه ال اس ا سلال لن أعملال عنل ونرهلا وراا خطلي لدبمر
لتاويه صورة ال اس ا سال ث وخللف املربراا ملزيد ن التدخهلل الجنيب شسوؤ املسلمني.
-3يللرى املللسعروؤ أؤ وجل ا رهللا الللل اتللاس البلللداؤ ا سللال ي نهللا هل ا تللداد ل رهللا
الصهيوا واملخطل ال ريكل اللأل يسلتهد السليطرة عللى املسللمني ب لد نعلادة رسلم خارطل
ال للاس ا سللال

وانفيللأل اللروو الفو للى اخلالد ل مث الوصللول نىل للا يسللمووه بالاللرط الوس ل
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اردي للدث وأؤ ه للأل الي للد التخريبيل ل س للو ال ا تص للر عل للى ا للد أ ه للألا البل للد أو ا ث ب للهلل اري للد
اال تداد نىل مجيل بلداؤ ال اس مبا تيها البلداؤ الداعم ل رها .
الز اا الل ا اويها ال ث بلهلل نؤ

-1دضي تلسطني ه رأس دضايا ال وحتتهلل الولوي

الكيللاؤ الصللهيوا الااص ل هللو ال ا للهلل السللاس املسللب لز للاا ال للاس ا سللال ث و للن هنللا
يدعو املسعروؤ احلكو اا والا و نىل بألل هلل االهتمام ملناصرة هأل ال ضي الكربى بكهلل لا
وس هم ن جهودث وأؤ ال يدعوا الز اا الراهن املفت ل اب دهم عن هأل الولويل  .ملا يلدعو
املسعروؤ الفصاسهلل الفلسطيني نىل نزال اخلالتاا بينهم واو يد لمتهم أ ام عدوهم املارت .
 -1يا مدد املسعروؤ على خطر الد ار الاا هلل الأل ات رض له ب ل

خد ل لصللاص الصللهيووي واالسللتكبار ال للامل وخاص ل

بللداؤ ال لاس ا سلال

سللوريا واللليمن وال لراطث ويللروؤ أؤ للن

الواج ا بئ اال كاواا وبلألل ارهلود ملنلل افكلا هلأل اللبالد و لن أجلهلل ادلرار ال لن والسلالم
تيها.
-6يللدين املللسعروؤ للا ات للرض للله ب ل
املسلللمني وعبللاداذم الللأل

البلللداؤ للن تل طاسفيل اللسد نىل اوتهللا

للد أخ لأا

دسللاا

ويجريللاث وآ رباجيللاؤ ويطللالبوؤ السلللطاا النيجري ل

بالكا علن هويل املسلببني لأل الفتنل اللل هل

لحيتها ئلاا ال تللى وارر لىث ويطلالبوؤ

ارهللاا املسللسول بالكا ل عللن صللأ اجملاهللد الصللابر ا تس ل الاللي نبلراهيم الز زا ل عضللو
اجمللللم االعلللى جملم للل الت ري ل ث ونعادا لله نىل ارس ل عمل لله
كو ل آ رباجيللاؤ لضللماؤ

للوط الا ل

د أخأا باأؤ املسلمني هنا .
-1يللدعو املللسعروؤ ال للاس ا سللال

ا رباجيللاا والك ل م عللن اي ل ظاول ل ظامل ل الللأل

نىل أؤ يتحللرر د لرار للن ا يمن ل االسللتكباري والصللهيووي

لتتجلله طاداالله نىل التطللوير والت للدم بللدل ن لراط هللأل الطادللاا
ا سال ي واكريم التخل
الللنف ا سللال

الللدعوة وا رش للاد .مللا يط للالبوؤ

احلللرو البيني ل ونبللادة البلللداؤ

بلداؤ املسلمنيث وي ربوؤ عن أسفهم ملا يرووه ن ا رتاط أ لوال

علللى طريللف دتللهلل املسلللمني وهللدم بلللداتمث ون للارة اخلالتللاا بيللنهم والتل ر علللى
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او تهم.
-8يدعو املسعرؤ ال لماا و أصحا الفكر واملسسساا الديني
ن الودوو

ال اس االسال

نىل احلألر

سا راة شلراا اللأل م وتتنل امللال وا اتظل عللى شخصليتهم وهلويتهمث ملا ذل مألروؤ

أولئللا املفتللني الللألين ياللج وؤ علللى ارسل ال نل وا رهللا والتكفللأث ويللدعوتم نىل أؤ يت لوا
اهلل

الولوغ بد اا املسلمني و را تهم وأعرا هم.
-9يللرى املللسعروؤ أ مؤ السللبيهلل الو يللد ملواجه ل الز للاا الراهن ل هللو امل او ل الفكري ل والث اتي ل

لتم نالم بالت لاوؤ بلني البللداؤ ا سلال ي
واالدتصادي والسياسلي وال سلكري ث وهلألا ال ي م

لول ظلور

امل او الاا ل .

-51أ د املسعروؤ أؤ الز لاا االدتصلادي الناشلئ
نها نىل ا ي لرر أصلحا رسوس ال لوال
ات اوؤ بلداؤ ال اس ا سال

ل ب ضها

ال لاس ا سلال

اليلوم ا لود

جاول

البللداؤ االسلتكباري ث و لن هنلا تملن الضلرور أؤ
سوط ارت لتفاد الا الز اا.

-55نؤ املس لللمني ةاج ل نىل أؤ يض ل وا وص ل أعي للنهم اله للدا ا س للال ي الك للربى ث وأؤ
يل بئوا طاداذم لتح ي ها وبأللا يبت دوؤ عن الصااسر واالحنراتلاا الفكريل وال مليل ث وأهلم هلأل
الهدا بناا احلضارة ا سال ي احلديث .
 -52للن الز للاا ال للل ي اويه للا ال للاس ا س للال

أز ل التض للليهلل ا عال ل ث وافادم ل ه للأل

الز ل ااساو شبكاا االاصال والفضاسياا ث و هلألا اجمللال وال أعلداا ال ل السلتخدام
االعالم

ن ارة الصراعاا الطاسفي وال و ي بني املسلمنيث ولأللا يرى املسعروؤ رورة الت لاوؤ

بل للني البلل للداؤ ا سل للال ي السل للتحدا تضل للاسياا وشل للبكاا انال للر خطل للا الو ل للدة والت ري ل ل
اترتاااا التفرد والتاتي .
واد
-53يضللم املللسعروؤ صللوذم نىل صللوا داسللد الثللورة ا سللال ي ا للام السلليد علل اخلللا نئ
دعلوة اللرأ ال للام الاللرو عا ل والاللبا لنهم باللكهلل خللا نىل االطللالو علللى رسللال ا سللالم
وا اليمه ن صادر الصحيح ث ليدر وا احل ي الل اريد سياس الكراهي نب لادهم عنهلاث ملا
يضموؤ صوذم نىل صوا مسا ته التأ يد عللى أؤ اخلطلوة الوىل الوتأ ال لن واالسلت رار
ه نصالس التكار والسياساا املنتج لل نل املتمثلل امل لايأ املزدوجل اللل سارسلها الالر
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صلاص احلكو لاا عللى ال ليم

وهكألا ا سيم ا رها نىل أوواو جيدة وأخلرى سليئ والرجي
ا وساوي واالخالدي .
-51يل للرى املل للسعروؤ ل للرورة الت ل للاوؤ بل للني املسسسل للاا الت ليمي ل ل والبحثي ل ل وجا ل للاا ال ل للاس
ا سال لنار ات الت ري ث وا دمي ي ا سالم الب يدة عن ال ن والتطر ث ملا يلدعو
للن أ لزا وو ابللاا ودطاعللاا وسللوي وشللبابي للماللار ارللادة
املللسعر للهلل تئللاا الا ل
ال اكوؤ نحصرة تئ خاص ث ما يدعوؤ املهتمني باسوؤ الت ري أؤ
وار هأل الث ات
ااريل ا ريبي عملي .
ال يكتفوا باراو النظر بهلل أؤ يس وا نىل انفيأل دضي الت ري
-51يب للار امل للسعروؤ للجمهوريل ل ا س للال ي اوتص للارها امللل ل الن للوو و للا دط ت لله للن
للاالا الت ني ل والتطللوير ويللدعوؤ سللاسر البلللداؤ ا سللال ي نىل اطللوير دللدراذا
أش لوام اللرت
الت ني وال لمي .
-56يت للدم املاللار وؤ املللسعر بالاللكر والت للدير للجمهوري ل ا سللال ي ا يراوي ل ملللا اللنه
به ن اروو الو دة االسال ي وا ري املألاه ا سال ي ث والاكر وصول للمجمل ال لامل
سلن التنظليم
للت ري بني امللألاه ا سلال ي عللى ندا ل هلألا امللسعر وعللى ارهلود املبألولل
لس خطاهللا علللى طريللف سسللم
وا دارة و للرم الضلليات سللاسلني اهلل أؤ يوتللف أ تنللا ا سللال ي حلل م
ارمهوري ل ا سللال ي وراتللل راي ل الو للدة والت ري ل بللني املسلللمني ا للام اخلميللص وخلفلله الصللاص
ا ام اخلا نئ سسم اجململ ال امل للت ريل بلني امللألاه ا سلال ي ث واملتلابل لتنفيلأل الروو
و دة ال ا سال ي .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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