
بسم هللا الرحمن الرحیم
 

السیدات والسادة
 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

   إنھ لَِمن دواعي السعادة واالمتنان أن أتشرف باستالم ھذه الجائزة
 التكریمیة وبحضوركم الكریم. في الوقت الذي أعدُّ استالم ھذه الجائزة

 فخراً لي، فإنني أوّد أن أنّوه بأنھا تقدیٌر للجوھر الحقیقي للدین
 اإلسالمي، ولرسالتھ في إشاعة المحبة، وتعزیز السالم والعدالة

 االجتماعیة، والتعایش اإلنساني، من خالل تأكید الوسطیة واالعتدال
.واالحترام للكرامة البشریة

 
ھا تكریما للحوزة العلمیة والمرجعیة الدینیة  وأؤّكُد أیضاً أنني أعدُّ

ولمدینة السالم النجف األشرف في العراق، التي تدافع دائماً عن تلك 
المبادئ النبیلة. إن ھذه المدینة ھي تاریخیاً، وكما تعلمون، مركٌز 

لتدریس العلوم الدینیة في اإلسالم المستمد من مدرسة أھل البیت علیھم 
السالم.

 
إن مدرسة النجف ترى دور علماء الدین ال یقتصر على الدور الثقافي 

والتربوي حسب، بل إن لھم دوراً ریادیاً من أجل تعزیز العدالة 
االجتماعیة والتعایش السلمي وتعزیز المواطنة، ما یجعلھم صوتاً للبشر 

وخاصة الفئات المحرومة والمستضعفة في المجتمع.  
إن دوَر علماء الدین یتجلى بتعزیِز السالم ونبِذ العنف والتطرف 

واإلرھاب والتمییز واإلقصاء والتھمیش على المستویات كلّھا، وبین 
مختلف األدیان والمذاھب واألعراق، واحترام حقوق جمیع المكونات، 

وعدم االعتداء على رموز اآلخرین ومقدساتھم.
 



أّما الدور اإلیجابي الذي یمكن أن تقوم بھ القیادات الدینیة من أجل 
تعزیز التعایش السلمي بین المجتمعات فما یزال غیر مستثمر إلى حد 

كبیر من المؤسسات والمنظمات الدولیة والمحلیة، وإن ھذا الدور 
للقیادات الدینیة ال یتّم بالطریقة المثلى إال باالبتعاد عن التدخل في 

الشؤون السیاسیة مباشرة، ألن دور علماء الدین یتجلى بالحفاظ على 
القیم الدینیة واإلنسانیة واألخالقیة العلیا من دون الوقوع في إخفاقات 

المناورات السیاسیة التي تسعى في كثیر من األحیان الى مكاسب 
سیاسیة ومادیة على أساس مصالح ذاتیة ضیقة وشخصیة بدالً من 

التمسك بجوھر القیم والمبادئ األساسیة.
 

لقد ساھمت الحوزة العلمیة في النجف، وما زالت، في إبراز الدور 
اإلیجابي للدین متصدیةً للقوى التي تحاول إساءةَ استعمال الدین لتأجیج 

الخالفات الطائفیة، لخدمِة مصالَح ضیقٍة سیاسیٍة وشخصیٍة وإقلیمیٍة. 
وقد رأى الجمیُع ما قامت بھ المرجعیةُ الدینیةُ العلیا للمسلمین الشیعة في 
العالم بزعامة اإلمام السیستاني من دور فعال لوقف التوترات الطائفیة، 

عبر الفتاوى والبیانات الواضحات التي أرسْت قواعد في السلوك 
المسالم لمالیین المسلمین بالعراق وخارجھ. ولقد تجلّى موقُف المرجعیة 

الدینیة في أوضح صورة حین دعت إلى دولٍة مدنیٍة أي مجتمع متدین 
ودولة بال دین یجُد فیھا العراقیون برّمتھم، وعلى اختالف أدیانھم 

ومذاھبھم، السبیَل إلى العیش المشترك الكریم.
 

ولألسف فقد برزت في عالم الیوم أقلیة متطرفة من األصوات تمارس 
اإلرھاب باسم الدین، وتدعو إلى التكفیر والكراھیة، بدال من إبراز 
الدور اإلنساني للدین في الحیاة العامة. وكلنا یشھد الیوم كثیراً من 

الجرائم البشعة من الھجمات العشوائیة التي تستھدف المدنیین األبریاء، 
وتدمیر دور العبادة والمزارات واضطھاد لألقلیات الدینیة والعرقیة في 

أجزاء كثیرة من العالم. ھذا التطّرُف ال یفّرق بین المسلمین وغیر 
المسلمین، وال یستثني البلدان المسلمة ویستھدف البلدان األخرى، 



 إننا جمیعاً مسلمین وغیر مسلمین أعداء لھ. ونحن في العراق حققنا 
نصراً عزیزاً على اإلرھاب، فانتصارات العراقیین على داعش ھي 

انتصار للعالم أجمع الذي یحمل القیم نفسھا، قیم المحبة والسالم 
والتعایش. من ھنا تمتزج دماؤنا معاً في قضیة واحدة، وھي القضاء 

على ھذا التطرف الذي یفتك بمجتمعاتنا كالمرض العضال. إن أمنَنا ھو 
أمنُكم، وسالَمنا سالُمكم، فنحن في خندق واحد ضّد عدّو عنیف.

 
أملي ودعائي أن تشكل ھذه الجائزة تفعیالً لمساھمتنا في إحالل السالم 
والمصالحة بین الشعوب. ووضع برامج حقیقیة فاعلة لحل النزاعات 

لخدمة جمیع شرائح المجتمع. إننا نطمح أن یصل دور علماء الدین الى 
مرحلة أكثر تقدماً لبناء مجتمعات مستقرة، والمساعدة في معالجة 

مشاكل المجتمع كالفقر والحرمان االجتماعي، وتعزیز الرعایة 
االجتماعیة واالھتمام بالبیئة، وتشجیع المواطنة الصالحة، واحترام دور 

القانون.
 

كما یجب العمل على تعزیز عالقات أفضل بین األدیان، وجعل المراكز 
الدینیة مراكز معنیة بالتماسك االجتماعي واالھتمام بشؤون المرأة 

والشباب واألسرة.
 

وفي الختام یجب أال ننسى أن نقف ضد الظلم واالضطھاد والتھمیش في 
مختلف أنحاء العالم لدعم حریة الشعوب وإرادتھا، والوقوف ضد أي 

انتھاكات لحقوق اإلنسان األساسیة. 
 باسمي واسم زمالئي في بغداد والنجف، أشكركم جزیل الشكر على 

ُحسن االستماع، وأسأل هللا تعالى أن یبارك لكم جمیعاً،  
والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.


