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خِفَ قرًسا 
ُ
ُودل يف 4 حزیران 1928 يف ُقّم وأ

يف 31 آب 1978 يف یلبیا.

1928
4 حزيران: ُودل اإلمام السید مویس الصدر 
إیران، من اعئلة من کبار  ُقّم -  يف مدینة 
إىل  جذورها  تعود  اليت  العاملني  العلماء 
العاملیة يف  قریة شحور  السید صالح من 
بن جعفر  اإلمام مویس  وإىل  بلنان  جنوب 

)علیه السالم(، وادله املرجع آیة اهلل السید صدر ادلین الصدر ووادلته السیدة صفیة القّمّ کریمة 
. املرجع آیة اهلل العظىم السید حسني القّمّ

1934
تلىق علومه االبتدائیة وأنىه دراسته اثلانویة يف مدارس ُقّم يف العام 1947.

1941
 إىل درجة االجتهاد يف مدینة 

ً
دخل احلوزة العلمیة وتابع حتصیل العلوم الفقهیة وتدريسها وصوال

ُقّم املقدسة يف العام 1954، دون أن ینقطع عن علومه املدرسیة.
1942

باللغة  »استوار«  العذاب« يف جریدة  مىت  »إىل  عنوان   حتت 
ً

مقاال الرابعة عرش  وهو يف سن  نرش 
الفارسیة لرشح آالم وآمال الشعب اإلیراين.

1950
اتلحق جبامعة طهران، لكیة احلقوق، واكن من أوائل املعّممني اذلین تلقوا العلوم احلدیثة يف اجلامعة 

وختّرج حاماًل إجازة يف االقتصاد السیايس، کما استمر يف ادلراسة واتلدريس يف احلوزة.
1953

لإلسالم  املعادیة  آنذاك  الراجئة  لدلاعوى  اتلصدي  ىلع  اجلاميع  الشباب  من  آخرین  مع  عمل 
اكملاركسیة وغريها واكن من املتابعني حلركة تأمیم انلفط 1952.

اإلمام السید 
مویس الصدر، أیام 
ادلراسة  يف احلوزة 

العلمیة يف قم 



1954
ادلینیة  العلوم  حتصیل  ملتابعة  األرشف  انلجف  إىل  سافر 
يف  عضًوا  وأصبح  النرش«  منتدى  »مجعیة  يف  وشارك  العلیا، 
انلدوات  عقد  اهتماماتها  من  اكن  واليت  العلمیة،  هیئتها 

اثلقافیة ونرش أحباثها ودراساتها.
1955

اهلل  عزیز  الشیخ  کریمة  خلیيل  باروین  السیدة  من  تزّوج 
ادلین  صدر  السادة  هم:  أوالد  أربعة  منها  وُرِزَق  خلیيل 

)1956( ومحید )1959( وحوراء )1962( وملیحة )1971(.
زاَر مدینة صور-بلنان للمرة األوىل تلبیة دلعوة اإلمام السید 
وأاعد  هل،  خلًفا  به  وّص  واذلي  ادلین،  رشف  احلسني  عبد 

الزیارة مرة ثانیة سنة 1957.
1958

»مكتب  تأسیس جملة  العلمیة وشارك يف  ُقّم  إىل حوزة  اعد 
إسالم« کما توىل رئاسة حتریرها، وهل فیها مقاالت عدة. واكن هلذه املجلة، ويه أول جملة ثقافیة 

إسالمیة صدرت يف احلوزة العلمیة يف مدینة ُقّم، أثر ممزي يف تشكیل الويع انلهضوي يف إیران.
1959

شارك مع آخرین )منهم: آیة اهلل السید حممد بهشيت، آیة اهلل الشیخ أمحد آذري قم، آیة اهلل السید 
نارص ماکرم الشريازي( يف تدوین مرشوع إصالح املناهج العلمیة يف احلوزة.

قدم إىل مدینة صور-بلنان حیث َخلََف فیها اإلمام السید عبد احلسني رشف ادلین )قدس( کعالم 
قّم وانلجف  الِعظام يف  املراجع  املؤمنني يف بلنان وبتشجیع ومباركة من  دین، وذلك بطلب من 
وخاصة املرجع األىلع آیة اهلل العظىم السید حسني الربوجردي )قدس( واملرجع األىلع آیت اهلل 

العظىم السید حمس احلكیم )قدس(.
1961

أطلق عمله االجتمايع املؤسسايت بدًءا بإاعدة تنظیم هیلكیة »مجعیة الرّب واإلحسان«، ومروًرا بإنشاء 

اإلمام السید مویس الصدر 
مع ابن عمه آیة اهلل 
الشهید السید حممد باقر 
الصدر، صیف ۱۹۶۹



الصحیة،  املهنیة،  الرتبویة،  بالشؤون  تعىن  اعمة  مؤسسات 
إجنازات  النشاطات  هذه  أثمرت  وقد  وادلینیة.  االجتماعیة 
واملعاهد  املراکز  يف  املحارضات  مئات  إلقاء  منها:  عدیدة، 
بهدف اتلوعیة االجتماعیة وادلینیة، إعطاء املرأة دوًرا أساسیًا 
حمو  دورات  باستحداث  بدًءا  واتلنموي  االجتمايع  العمل  يف 
األمیة، القضاء ىلع ظاهرة التسول يف مدینة صور وضواحیها 
اجتماعیة  صحیة،  برامج  یتضمن  دعم  مرشوع  خالل  من 
ْسِندْت 

ُ
وإنشاء صندوق الصدقة، ومؤسسة جبل اعمل املهنیة وأ

ادلور  هلا  واكن  شمران  مصطىف  ادلکتور  الشهید  إىل  إدارتها 
لالعتداءات  تصدوا  اذلین  املجاهدین  ختریج  يف  األسايس 

اإلرسائیلیة منذ بدایاتها.
أرسل موافقة خطیة أكد فیها جواز تسهیل إصدار قانون نقل 
إقرار  إىل  سىع  اذلي  سلمان،  صالح  الصحة  لوزیر  األعضاء 
هذا املرشوع بعد إجراء أول عملیة زرع لكوة يف بلنان وبعد 

تبنّي نقص يف القوانني اليت ترىع نقل األعضاء.
1963

8 حزيران: شارك يف قداس أقیم يف صور عن روح قداسة ابلابا یوحنا اثلالث والعرشین، وأبهر 
احلضور عندما أخذ يرشح رسالة ابلابا الراحل »السالم ىلع األرض« عن عالقة اإلنسان بادلین.

6 تموز: َحَضَ مراسم تتویج قداسة ابلابا بولس السادس واكن رجل ادلین املسلم الوحید احلارض يف 
هذه املناسبة. وساهمت لقاءاته يف الفاتیاکن وعرضه ملعاناة الشعب اإلیراين وعلماء ادلین يف ظل 

حكم الشاه يف إطالق رساح اإلمام اخلمیين من سجنه.
21 آب: أعلن وبعد عودته من جولة قام بها يف أوروبا واستمرت شهرین، أن هدف رحلته اكن 
اتلعرف ىلع احلضارات اجلدیدة والوقوف ىلع جماالت اتلقدم فیها جلهة تطویر مناهج وأسایلب 

العمل يف املؤسسات اخلريیة واالجتماعیة.

مؤسسة جبل اعمل املهنیة،  
ادلکتور مصطىف شمران

بني الطالب



1964
24 آذار: استََعاَد جنسیته اللبنانیة بناًء ىلع مرسوم مجهوري أصدره الرئیس فؤاد شهاب.

6 نيسان: بارش اتلعاون والعمل املشرتك مع »انلدوة اللبنانیة« اليت أرشف علیها األستاذ میشال 
وادلینیة  االجتماعیة  اجلسور  وفتح  الفكر  وارتقاء  العالقات  وبناء  احلوار  يف  وساهمت  أسمر، 
والسیاسیة، وضّمت العدید من الشخصیات الفكریة واثلقافیة والعلمیة واالجتماعیة والسیاسیة 

من الطوائف اللبنانیة اكفة، وألىق فیها حمارضات عدة منها: »اإلسالم وثقافة القرن العرشین«.
1966

ر لرتمجة کتاب »تاریخ الفلسفة اإلسالمیة« للمسترشق هرني کوربان.  حزيران: صدَّ
 باحلریة« يف تأبني الصحايف اكمل مروة.

ّ
30 حزيران: ألىق لكمة »احلریة ال تُصان إال

15 آب: عقد مؤتمًرا صحفیًا بنّي فیه األسباب املوجبة تلنظیم الطائفة الشیعیة وذلك بعد دراسات 
اإلساليم  املجلس  إنشاء  قانون  انلواب  جملس  إقرار  إىل  أدى  ما  مكثفة  وحتراكت  واستشارات 

الشیيع األىلع اعم 1967. اكنت هذه اخلطوة مقدمة حلركة مطلبیة إنمائیة بلنانیة اعمة.
1967

8 شباط: حارض يف اجلامعة األمريكیة حتت عنوان »اإلسالم 
»حول  بعنوان:  حمارضات  سلسلة  ضمن  اإلنسان«،  وكرامة 
العید  بمناسبة  املعارص«  اإلساليم  الفكر  يف  واإلنسان  اهلل 

املئوي للجامعة األمريكیة.
20 شباط: بدأ جولة ىلع أفریقیا للتعرف ىلع اجلایلة اللبنانیة 
اتلىق  کما  بوطنهم،  ربطهم  ىلع  والعمل  شؤونها  وتفقد 
یلوبودل  السنغايل  وبالرئیس  بوانییه  فویه 

ُ
أ العايج  بالرئیس 

مساعدة  اللبنانیة  اجلایلة  بإسم  األخري  هلذا  وقّدم  سنغور 
اإلمام  بادرة  ىلع  سنغور  أثىن  السنغال.  يف  لألیتام  رمزیة 
مشرًيا إىل أنه یتتبع بكّل اهتمام نشاطاته اليت اكن هلا اتلأثري 

الكبري يف بّث شعور املحبة واإلیمان بني املواطنني.
15 أيار: حارض يف جامعة داّكر أثناء زیارته إىل السنغال حتت 

اإلمام السید مویس 
الصدر، حمارضة يف داكر
اعصمة السنغال، ۱۹۶۷
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عنوان »اجلانب االجتمايع يف اإلسالم«، حبضور مؤسسة طلبة املسلمني يف داكر ولفیف من اجلایلة 
اللبنانیة.

19 اكنون اول: کتب مقدمة »حاکیة العلم وادلین« لكتاب »العلوم الطبیعیة يف القرآن« للاکتب 
ادلکتور یوسف مروة وفیها رشح اتلاليق بني العلوم وادلین.

1968
أيار: حارض يف جامعة سرتاسبورغ يف فرنسا حتت عنوان »الشیعة اإلمامیة؛ حارضاً و مستقباًل«.

ر کتاب »فاطمة الزهراء؛ وتر يف غمد« لألدیب سلیمان کتاين، واذلي فاز باجلائزة  22 أيلول: صدَّ
األوىل يف مسابقة عن السیدة الزهراء يف انلجف األرشف.

16 اكنون أول: َفتََح باب اتلربُّع للثورة الفلسطینیة بإقامته حفل إفطار رمضاين وسبق ذلك استحصاهل 
املقاومة. دلعم  الرشعیة  احلقوق  رصف  جبواز  احلكیم  حمسن  السید  األىلع  املرجع  من  فتوى  ىلع 

1969
22 أيار: انتُِخب للمرة األوىل رئیًسا للمجلس اإلساليم الشیيع األىلع وأعلن برنامج العمل هلذا 

املجلس.
29 أيار: من جهة أخرى أعلن أن الطوائف املتعددة يف بلنان نوافذ حضاریة ىلع مجیع العالم وأّكد 

ىلع اتلفاعل والعیش املشرتك بینها.
ه نداًء إىل املسلمني واملسیحیني والعرب  تعلیًقا ىلع جریمة إحراق املسجد األقىص يف  22 آب: وجَّ

القدس املحتلة من قِبَل الصهاینة.
1 ترشين أول: وّجه رسالة إىل مفيت اجلمهوریة اللبنانیة فضیلة الشیخ حسن خادل، داع فیها إىل مجع 
اللكمة تلوحید الطاقات وتلنمیة الكفاءات، واقرتح علیه ابلدء بالعمل ىلع توحید الشعائر العبادیة 
يف  املوّحد  واملوقف  املشرتكة  واملسايع  الفقه،  يف  الوحدة  وهو  األسىم  للهدف  تمهیًدا  اإلسالمیة 
قضایا املسلمني اعمة وبلنان خاصًة. وعلیه، فقد تضمنت الرسالة اقرتاًحا واضًحا باالعتماد ىلع 
الطرق العلمّیة احلدیثة الکتشاف وجود اهلالل يف األفق يف زاویة حمددة توصاًل تلحدید یوم العید 

بصورة دقیقة.
1970

29 اكنون ثاٍن: استأنف محلة تعبویة إعالمیة لدلفاع عن اجلنوب يف وجه االعتداءات اإلرسائیلیة 
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مطابًلا بتسلیح املواطنني وتدریبهم لدلفاع، ووضع قانون خدمة العلم، وتنفیذ مشاریع إنمائیة مع 
دعوة انلاس للصمود يف قراهم وعدم الزنوح.

7 آذار: انتُخَب عضًوا دائًما يف املجلس ادلائم ملؤتمر جممع ابلحوث العلمیة اإلسالمیة.
11 آذار: استقبل الرئیس املرصي مجال عبد انلارص يف مزنهل سماحة اإلمام الصدر ملدة تزید ىلع 
ثالث سااعت، وتمحور اللقاء حسب ما أبرزته کربى الصحف املرصیة عن قضایا األمة العربیة 
مواجهة  يف  اجلهود  توحید  سبیل  يف  والعربیة  اإلسالمیة  الوحدة  تمتني  جلهة  الراهنة  واإلسالمیة 
تنظیم  تأكید  واحلرص ىلع  اللبنانیة  الوحدة  وتمتني  کما  فلسطني،  وحتریر  الصهیونیة  العدوانیة 
األطر  هذه  الفاعل الحًقا يف  األثر  اللقاء  هلذا  واكن  الفلسطینیة.  واملقاومة  بلنان  بني  العالقات 
حیث أبرزت کربى الصحف أن الرئیس عبد انلارص وّدع سماحة اإلمام الصدر إىل باب سیارته 

مع تمٍن علیه تمدید زیارته أسبواًع لالحتفاء به.
20 أيار: أّسس »هیئة نرصة اجلنوب« بمشاركة رؤساء الطوائف اللبنانیة يف اجلنوب، وذلك تلدارس 

األخطار املحدقة بهذه املنطقة، ومواجهتها.
ادلاعیة  تضامنًا مع فكرته  بمناطقه اكفًة  إىل إرضاب سلم وطين اعم شمل بلنان  داع  أيار:   26
إىل وقوف لّك بلنان مع جنوبه، يف سبیل تعزیز صموده يف وجه العدوانیة الصهیونیة اإلرسائیلیة. 
فاجتمع جملس انلواب وأصدر قراًرا بإنشاء »جملس اجلنوب« نتیجة هلذا اإلرضاب وبهدف تنمیة 

اجلنوب ورفع احلرمان عنه.
10 آب: قام جبولة ىلع بعض العواصم األوروبیة دعًما للقضیة الفلسطینیة، وعقد مؤتمًرا صحفیًا 
القضیة  حقیقة  فیه  أوضح  العربیة،  للجامعة  اتلمثیيل  املقر  يف  االحتادیة  بون-أملانیا  مدینة  يف 

الفلسطینیة ونّدد بمحاوالت تهوید املدینة املقدسة.
30 آب: يف مقابلة صحافیة يف فرنسا قال: »إن مأساة فلسطني لطخة سوداء يف الضمري العالم، وإن 
نضال الشعب الفلسطیين هو دفاع عن األدیان وعن قداسة القدس، وإن إرسائیل دولة عنرصیة 

توسعیة، وإن بلنان بتعايش األدیان فیه رضورة دینیة حضاریة«.
2 ترشين أول: شارك يف تشییع الرئیس املرصي مجال عبد انلارص، واذلي رأى فیه اإلمام وحدة 

وآمال األمة اإلسالمیة.



1971
2 آذار: ألىق حمارضة يف لكیة الرشیعة يف جامعة القرویني يف 
مدینة فاس-املغرب )بدعوة من امللك احلسن اثلاين( ضمن 
ادلینیة  واملؤسسات  املراکز  ىلع  فیها  أطل  سنویة،  فعایلات 

واثلقافیة يف العاملني اإلساليم والعريب.
29 آذار: شارك يف القاهرة يف املؤتمر السادس ملجمع ابلحوث 
واملعاين  للقیم  اإلسالم  »راعیة  بعنوان  حبثًا  وقّدم  اإلسالمیة 

اإلنسانیة«.
2 نيسان: زار جبهة السويس وأمىض فیها عدة أسابیع حیث 
اجتمع إىل العسكریني، وأمَّ الصالة يف أحد مساجد املدینة، 
وداع إىل وجوب اتلمسك بادلین وإعالن اجلهاد املقدس يف 
سبیل حتریر فلسطني، کما اقرتح مرشوع »سندات اجلهاد« 
اجلهاد  يف  اكفة  الشعبیة  املستویات  ىلع  املشاركة  تلفعیل 

تلحریر األرايض املقدسة.
والوفد  باباخانوف  ادلین  ضیاء  الشیخ  فضیلة  واكزاخستان  الوسطى  آسیا  مفيت  استقبل  أيار:   15

املرافق هل أثناء زیارتهم بلنان.
28 حزيران: أرسل املخرج واملنتج مصطىف العقاد رسالة إىل اإلمام الصدر ملراجعة نص سیناریو 
فیلم »حممد رسول اهلل«، وصدر ىلع إثرها موافقة رسمیة من املجلس اإلساليم الشیيع األىلع بعد 

إدخال تعدیالت ىلع انلص.
23 تموز: أكد خالل حوار صحف أن وجود الطوائف يف بلنان خري مطلق، أما انلظام الطائف فرشٌّ 

مطلق أعطاه اإلقطاع السیايس لون القداسة، وذللك طالب بإلغائه.
ادلفاع احلدیثة  تأمني وسائل  بوجوب  اجلنوب، طالب  العدوان اإلرسائیيل ىلع  إثر  ىلع  أيلول:   20

وتعمیم املالئج وحتصني القرى.
1 اكنون أّول: وّجه رسالة إىل القس الربیطاين هريبرت أدامز حول حقیقة وضع اإلنسان يف منطقة 
الرشق األوسط، وضّمنها نداًء إىل مسیحيي العالم داعهم فیه إىل اتلیقظ خلطورة ما جيري يف فلسطني.

اإلمام السید مویس الصدر، املؤتمر 
القاهرة، 1970/3/6 و يف الصورة ایضاًاخلامس  ملجمع ابلحوث اإلسالمیة، 

شیخ األزهر الشیخ حممد الفحام
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1972
ىلع  املرتتبة  األخطار  حول  بلنان،  جویا-جنوب  بدلة  يف  ترصحيًا  الصدر  اإلمام  أصدر  أيلول:   20
تزاید االعتداءات اإلرسائیلیة ىلع اجلنوب. ودعًما لصمود اجلنوبیني کّثف اإلمام الصدر حتراكته 
السیاسیة واإلعالمیة عرب: إصدار بیانات للرأي العام الوطين والعالم، إلقاء املحارضات واخلطب 
يف املساجد والكنائس واجلامعات حمذًرا من انلتائج املرتتبة ىلع إهمال ادلولة تلحمل مسؤویلاتها 

جتاه ادلفاع عن اجلنوب وتنمیة املناطق املحرومة.
آسیا  مفيت  من  بدعوة  الشیعة،  علماء  من  وفد  رأس  السوفیايت ىلع  االحتاد  زار  ثاٍن:  ترشين   24
الوسطى واكزاخستان فضیلة الشیخ ضیاء ادلین باباخانوف، وصىل يف جامع موسكو الكبري حبضور 

ألوف من املصلنّي، وحتدث عن الرشق وأوضاعه واعتداءات إرسائیل وأطماعها فیه.
1973

اإلسالمیة  املقدسات  إلنقاذ  سيع  فلسطني  تلحریر  السيع  أن  اجلمعة  عظة  يف  أعلن  أيار:   20
واملسیحیة وسيع تلحریر اإلنسان، کما أنه نادى بعدم تشویه سمعة اهلل يف األرض، ألن الصهیونیة 

بترصفاتها تشّوه سمعة اهلل. 
30 حزيران: داع إىل اعتماد انلظام املدين املؤمن کبدیل عن انلظامني الطائف والعلماين.

10 تموز: شارك يف امللتىق السابع للتعرف ىلع الفكر اإلساليم يف مدینة »تزيي أوزو« يف اجلزائر 
حیث ألىق حبثًا حتت عنوان »روح الرشیعة اإلسالمیة وواقع الترشیع ایلوم يف العالم اإلساليم«.
9 ترشين أّول: داع إىل اجلهاد عند اندالع حرب رمضان، وقاد محلة ترباعت نلرصة املجاهدین.

1974
17 آذار: أقسم مئة ألف شخص معه يف مهرجان بعلبك ىلع 
عدم اهلدوء حىت ال یبىق حمروم أو منطقة حمرومة يف بلنان 

وأّدى ذلك إىل والدة »حركة املحرومني«.
26 نيسان: قّدم حبثًا حتت عنوان »اإلمامة واعشوراء« بدعوة 
من طالب مدرسة اآلداب العلیا ضمن ندوة دراسیة حتدث 
فیها عن معاين الشهادة وارتباطها بمعركة احلق ضد ابلاطل.

5 أيار: أقسم مئة ومخسون ألف شخص يف مهرجان صور ىلع 

اإلمام السید مویس الصدر، 
مؤتمر صحف، ۱۹۷۴/۱/۱.
يف الصورة أیضاً الشیخ حممد 
یعقوب و األستاذ نبیه بري



متابعة املطابلة حبقوق مجیع املحرومني.
20 ترشين ثاين: صدرت »وثیقة املثقفني« املؤیدین حلركة اإلمام الصدر املطلبیة اليت وقعتها 191 

شخصیة من قادة الرأي والفكر يف بلنان، یمّثلون الفئات والطوائف اللبنانیة اكفة.
1975

حاجاته  يف  »اإلنسان  عنوان  حتت  الكبوشیني  اآلباء  کنیسة  يف  الصوم  عظة  ألىق  شباط:   19
وكفاءاته«، حیث اكن أول رجل دین مسلم یُليق عظة يف کنیسة.

7 آذار: صىّل ىلع جثمان الشهید معروف سعد يف اجلامع العمري يف صیدا.
29 آذار: يف اجتماع اهلیئة العامة للمجلس اإلساليم الشیيع األىلع بویع کرئیس للمجلس مدى 

احلیاة بناًء ىلع تعدیالت املواد يف قانون املجلس.
14 نيسان: بادر إىل بذل املسايع واجلهود دلى خمتلف األفرقاء لوأد الفتنة وتهدئة الوضع يف بلنان، 
ًرا من مؤامرات العدو وخمططات الفتنة، وداع اللبنانیني حلفظ وطنهم  ه انلداء تلو انلداء حمذِّ فوجَّ

ويف قلبه ماکن للثورة الفلسطینیة.
ًدا خطوط حتركها العریضة  20 نيسان: شكَّ »جلنة اتلهدئة الوطنیة« واليت ُعرفت بلجنة الـ 77 حمدِّ
ووجوب  اإلصالحات  تلحقیق  ادلیمقراطیة  والوسائل  احلوار  واعتماد  اتلعايش  ىلع  باملحافظة 

اإلمام السید مویس الصدر،
مهرجان صور، ۱۹۷۴/۵/۵
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واملناطقیة  والطائفیة  السیاسیة  القوى  یمثلون  الفلسطینیة، واكن أعضاؤها  اثلورة  املحافظة ىلع 
ىلع مستوى بلنان اكفة.

27 حزيران: احتجاًجا ىلع استمرار احلرب األهلیة بدأ اعتصاًما يف مسجد الصفا يف اللكیة العاملیة-
بريوت متعبًدا صائًما وأنهاه يف األول من تموز بعد اشتداد املعارك يف منطقة بعلبك-اهلرمل موّجًها 
ه  نداًء إىل أهايل املنطقة ويف السیاق تّم تشكیل حكومة مصاحلة وطنیة تبنَّت مطابله الشعبیة. وتوجَّ

بعدها إىل قرى القاع ودیر األمحر وشلیفا يف ابلقاع لفك احلصار عنها ووأد الفتنة الطائفیة.
6 تموز: أعلن عن والدة »أفواج املقاومة اللبنانیة-أمل« يف مؤتمر صحف عقده ألداء دورها يف 

حتریر األرض واإلنسان، بعد أن اكنت قد خاضت معارك عدة ضد العدو الصهیوين.
ألىق حبثًا يف امللتىق اتلاسع للفكر اإلساليم يف تلمسان-اجلزائر حتت عنوان »العدالة  26 تموز: 
الرؤیة  مفهوم  حول  ایلوم«،  اإلسالمیة  األمة  وأوضاع  اإلسالم  يف  واالجتماعیة  االقتصادیة 

اإلسالمیة للعدالة.
4 ترشين أول: داع لعقد القمة الروحیة جلمیع رؤساء الطوائف اللبنانیة يف مقر ابلطریركیة املارونیة 

يف بكريك، واليت اكن هلا أثر يف ختفیف االحتقان.
الصادق يف صور من أخطار ثالثة وداع إىل  نادي اإلمام  ألقاها يف  ر يف عظة  حذَّ أول:  21 اكنون 
اتلصدي هلا مهما لكّف األمر: خطر اتلقسیم ألن اتلقسیم إرسائیل ثانیة يف قلب الوطن؛ وخطر 
االعتداءات اإلرسائیلیة اذلي جيب علینا وجوًبا رشعیًا وتارخيیًا ووطنیًا أن نقف للتصدي هلا؛ 
وخطر تصفیة املقاومة الفلسطینیة. إن إرسائیل رّش مطلق وخطر ىلع العرب مسلمني ومسیحیني 

وىلع احلریة والكرامة.
1976

31 آذار: عمل جاهًدا ىلع تقریب وجهات انلظر بني القیادة السوریة وقیادة املقاومة الفلسطینیة 
وإحلاق  املقاومة،  بلنان وحتجیم  إىل سقوط  بینهما سیؤدي  الصدام  وأن  قدرهما،  ذلك  أن  مؤكًدا 

الضر بسوریة والقضیة العربیة وأن املستفید الوحید من لّك هذا هو إرسائیل.
14 أيار: شارك يف اجتمااعت القمة اإلسالمیة اللبنانیة يف بدلة عرمون اليت وافقت ىلع »الوثیقة 
والوفاق  للسالم  مدخاًل  واعتربها  فرجنیة،  سلیمان  اجلمهوریة  رئیس  أعلنها  اليت  ادلستوریة« 

الوطين يف بلنان.

اإلمام السید مویس الصدر، االعتصام 
يف مسجد الصفا ضد احلرب األهلیة يف 
بلنان. حزیران ۱۹۷۵
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23 أيار: اعرض بشدة ادلعوة إىل العلمنة واإلدارات املحلیة، واعترب أنها تسلب اجلماهري املؤمنة 
ماکسبها وتعربِّ عن ذهنیة انفصایلة تمّهد تلقسیم الوطن.

ترشين أول: بذل اإلمام جهوًدا مكثفة مع الزعماء العرب يف حماولة إلنهاء احلرب األهلیة اللبنانیة، 
اكن نتیجتها انعقاد مؤتمر الریاض 16 ترشین أول وقمة القاهرة 25 ترشین أول ودخول قوات الردع 

العربیة إىل بلنان.
1977

17 اكنون ثاين: أّكد أن بلنان رضورة حضاریة للعالم، وأن اتلعايش اللبناين هو مزية بلنان اخلاصة، 
وأن السالم لقاء تاریيخ حمتوم بني اإلسالم واملسیحیة.

إىل  تدعو  واالجتماعیة  السیاسیة  اإلصالحات  مقرتحات حول  بورقة عمل حتمل  م  تقدَّ أيار:   11
إاعدة بناء الوطن ومؤسساته متمساًک بصیغة العیش املشرتك ومواجهة اخلطر الصهیوين، وأّكد فیها 

اإلمام السید مویس الصدر و
األمري عبد اهلل بن عبدالعزیز،
ويل العهد السعودي، الریاض، 

۱۹۷۶/۱۲/۱۲



أن »بلنان وطن نهايئ جلمیع أبنائه«.14
قیم بمناسبة مرور أربعني یوًما ىلع استشهاد ادلکتور يلع رشیعيت، أحد أبرز 

ُ
14 آب: يف مهرجان أ

د دعمه للحركة اإلسالمیة يف إیران. املفكرین اإلسالمیني تأثرًيا يف إیران، جدَّ
1978

13 شباط: قام جبولة ىلع السنغال وشاطئ العاج تلفقد اجلایلة اللبنانیة والفتتاح عدد من املشاریع 
ادلینیة واالجتماعیة.

18 آذار: وصل إىل بلنان بعد أن قطع جوتله بسبب االجتیاح اإلرسائیيل للبنان یلل 15-14.
 يف صحیفة »لوموند« الفرنسیة حول تعاظم االنتفاضة الشعبیة يف إیران حتت 

ً
23 آب: نرش مقاال

عنوان »نداء األنبیاء«.
وصل  حیث  للبنان  اإلرسائیيل  االجتیاح  إثر  العرب  وامللوك  الرؤساء  من  عدد  ىلع  َجاَل  آب:   25
وأخویه فضیلة الشیخ حممد یعقوب واألستاذ الصحايف السید عباس بدر ادلین إىل طرابلس-یلبیا يف 
خِف قرًسا من بعد ظهر 31 آب وحىت ایلوم.

ُ
25 آب تلبیة دلعوة رسمیة من سلطاتها العلیا وُحجَز وأ

ب ِکال القضاءین اإلیطايل  ادعت یلبیا أن ضیوفها تركوا األرايض اللیبیة متجهني إىل إیطایلا. کذَّ

اإلمام السید مویس الصدر، 
الصالة ىلع جثمان ادلکتور يلع 
رشیعيت يف مقام السیدة زینب، 
دمشق، حزیران ۱۹۷۷



15 ابلحریة  إیطایلا  موانئ  اثلالثة  أّي من  ونفیا دخول  بعد حتقیقات مطولة  االداعء  واللبناين هذا 
والربیة واجلویة.

نهایة لإلخفاء القرسي لإلمام  منذ ذلك ایلوم، تبحث اعئلة اإلمام وأصدقاؤه وحمبوه عن وضع 
وأخویه يف یلبیا، بكّل الوسائل وخاصة القانونیة والقضائیة املتاحة.

الرسمیة  القنوات  عرب  خاصة  لكل،  وبدون  للعائلة  واحلثیثة  املستمرة  واملتابعة  اتلحرك  هذا 
القذايف  یلعرتف  السابق  اللیيب  انلظام  مقاومة  أحبطت  وغريها،  واإلیطایلة  اللبنانیة  والقضائیة 

جبریمة خطفه لإلمام ورفیقیه يف یلبیا.
ومنذ قیام اثلورة، والوضع السیايس املتأّزم یزید من صعوبة الوصول إىل انلتیجة املرجوة رغم وعود 

السلطات اللیبیة اجلدیدة باتلعاون مع السلطات اللبنانیة يف هذه القضیة.
بعد ثورة العام 2011، أّكدت السلطات اللیبیة ىلع مسؤویلة انلظام اللیيب ابلائد عن جریمة أخفاء 

اإلمام وأخویه يف یلبیا.
ولكن جهود اعئلة اإلمام وأصدقائه، مدعومة من بعض السلطات اللبنانیة العلیا ذات الصلة، 

لن تتوقف حىت حتریر اإلمام وأخویه وعودتهم ساملني إىل بدلهم.

اإلمام السید مویس الصدر، مطار بريوت





31 آب 1978 هو يوم اختطافهم
تمّر السنون وجريمة العرص مستمرة، وأبواب السجن ما زالت 
موصدة بوجه إمام احلوار واتلاليق وبوجه رفيقيه الشيخ حممد 

يعقوب والصحايف عباس بدر ادلين.
السيع  علينا  حيّتم  اتلاريخ  يف  األغرب  اجلريمة  هذه  استمرار 

احلثيث يف لّك اجتاه.
ويستديع مّنا مجيًعا ومن مجيع األحرار يف العالم العمل ادلؤوب 

يف خدمة هذه القضية واتلمسك بقدسيتها وثوابتها. 
املخاطر عن  زيارة رسمية دلرء  إىل يلبيا يف  وفاًء إلمام ذهب 

بلنان واملنطقة.
 إرصارنا ال يلني وأملنا ال ينضب حىت نكرس قيود الظلم. 

إىل  نصل  حىت  ماكن  لّك  ويف  حلظة،  لّك  يف  مستمرة  واملتابعة 
تباشري احلرية.

ماذا فعلنا
لتحریرهم؟


