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بيان اللقاء الموسع لعلماء اليمن تحت عنوان

(حرمة التطبيع مع العدو الصهيوني ووجوب مواجهة العدوان ومحاربة الفساد)
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين
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والصالة والسالم على خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين سييدنا محميد القائيل» :لتيممرن بيالمعروو ولتنهيون عين
المنكر أو ليسلطن هللا عليكم شراركم فيدعوا خياركم فال يستجاب لهم« صيلى هللا وسيلم عليي وعليى هلي الطياهرين
ورضي هللا عن صحابت األخيار الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ..وبعد
فإن علماء اليمن تابعوا وال زالوا يتابعون المستجدات والتطورات وما يحيك أعداء األمة من المياامرات
على مسيتو السياحة المحليية وايمليميية والدوليية ويرمبيون بقلي شيديد ميا ييدور مين سيعي حوييو وهرولية
متسييارعة للتطبيييع مييع الكيييان الصييهيوني التاصييب لتيير

توبيييت أمدام ي فييي المنطقيية وتصييفية القضييية

الفلسطينية القضيية األوليى والمركزيية ل مية العربيية وايسيالمية السييما بعيد ميرور مائية عيام مين صيدور
الوعد المشاوم (وعد بلفور).
ومييا تشييهدس السيياحة الداخلييية ميين اسييتمرار العييدوان السييعودا األمريكييي التييالم ال ي ا يرتكييب المجييازر
أكوير مين عيامين ونصيو ويضيي الخنيا عليي مين خيالل
المروعة يومييا بحي الشيعب اليمنيي عليى ميد
م
الحصار المطب برا وجوا وبحرا ويستمر فيي إاليال المنافي بهيدو تركييع الشيعب اليمنيي وإخضياع مميا
تسييبب فييي معانات ي وتفشييي األمييرا

واألوبئيية الفتاكيية التييي متلييت ارالو وألحقييت الضييرر بمئييات ارالو

وعرضت الماليين للمجاعة بشهادة المنتمات األممية والدولية.
ومييا يحييدو فييي المحافتييات الجنوبييية ميين القتييل المميينهء يخواننييا العلميياء والخطبيياء عبيير االالتييياالت
وممارسة عملية اي الل وايهانة للكوير منهم من خالل زجهم في السجون والتهديدات وأعمال العنو.
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ومييا يشييهدس الييداخل اليمنييي ميين فسييا عد ملحييوت ميين بعي

الناف ي ين والمتسييلطين فييي بع ي

أجهييزة الدوليية

ودوائرها الحكومية.
ومياما بالواجب الديني ال ا أوجب هللا على الناس وفي مقدمتهم العلماء وموال لكلمية الحي التيي ينتترهيا
عامة الناس ،ومياما بواجب النصيحة هلل ولرسول وألئمة المسلمين وعامتهم اجتميع علمياء الييمن فيي لقيائهم
الموسع بشمن التطورات المشار إليها ،وخرجوا بعد التداول والنقاش بارتي-:
 -9يرف

علمياء الييمن رفضيا ماطعيا ومطلقيا أا تطبييع بيما شيكل مين األشيكال ميع الكييان الصيهيوني

التاصييب ويكييررون تمكيييدهم علييى حرميية وعييدم جييواز التطبيييع مييع هي ا الكيييان العنصييرا ،ويييدعون
الدول العربية وايسالمية التي لها عالمات مع إلى مطعهيا وييدعون علمياء وشيعوب تليو اليدول إليى
الضييتط علييى أنتمتهييا لتحقييي

لييو ،وياكييدون أن أا تطبيييع مييع هيي ا الكيييان خيانيية هلل ولرسييول

وللمامنين وتواطاٌ واضح مع ومشاركة ل في تصفية القضية الفلسطينية.
 -3ياكد علماء اليمن على أن الكيان الصهيوني التاصب وكل من يدعم هو العدو الرئيسيي ل مية وأني
إلى جانب القواعد األمريكية واألجنبية في المنطقة يشكل الخطير األكبير عليى األمين القيومي العربيي
وايسييالمي وأن سييالح النييووا خط ي ٌر علييى األميين والسييلم الييدوليين ،ويييدعون جميييع المسييلمين إلييى
مواجهة ه ا العدو اللدود بكل الوسائل المشروعة وايمكانات المتاحة.
 -4يييرف

علميياء اليييمن رفضييا ماطعييا مييرارات اجتميياي وزراء الخارجييية العييرب األخييير فييي الجامعيية

العربية والتي كانت مرارات صهيونية بامتياز لوصفهم فيها دفاي الشعب اليمنيي عين نفسي وحركيات
المقاوميية ايسييالمية وميين يييدعمها ضييد العييدو الصييهيوني بايرهيياب ،وياكييدون علييى وجييوب دعييم
يال ورخيييي حتييى تتحييرر فلسييطين كييل
القضييية الفلسييطينية وحركييات المقاوميية ايسييالمية بكييل الي ع
فلسطين.
 -5يدين علماء اليمن المجازر المروعة والبشعة التي ارتكبتها وترتكبها ميا تسيمى بقيوات التحيالو بحي
الشعب اليمني التي راح ضحيتها ارالو من الشهداء والجرحى ويحملونهيا المسيئولية عين كيل مطيرة
دم تسفو.
ع
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 -6كما يدين علماء اليمن الحصار الجائر ال ا تمارس ميوات التحيالو وعليى رأسيها السيعودية وأمريكيا
ضد الشعب اليمني جوا وبرا وبحرا ال ا أور بشكل مباشير عليى حيياة الميواطنين وزاد مين معانياتهم
وأوصل الكوير إلى مشارو المجاعة وفامم معاناة المرضى وتسبب في موت الكوير منهم ،ومنع سفر
الكوير من الحاالت التي تستدعي السفر للخارج ،ويدعون إلى رفيع هي ا الحصيار الجيائر وفيتح جمييع
المناف وبالخصوي مطار صنعاء وميناء الحديدة.
 -7ياكييد علميياء اليييمن علييى ح ي الشييعب اليمنييي فييي رد العييدوان ومقاومت ي بكييل الوسييائل المشييروعة
والمتاحة وأن لو ح كفلتي الشيريعة ايسيالمية وكيل األعيراو والقييم الدوليية واينسيانية ويشييدون
بييمخال الجيييش واللجييان الشييعبية فييي الحييرب بييالتزامهم القواعييد الشييرعية ميين احتييرام األسييير وعييدم
استهداو المدنيين رالم ما يرتكب العدوان من مجازر وحشية.
 -2يييدعو علميياء اليييمن كييل شييرائح الشييعب اليمنييي علميياء ومييادة وسياسيييين ومبائييل وأحزابييا إلييى جمييع الكلميية
والوموو صيفا واحيدا فيي مواجهية العيدوان والعميل بجيد وصيد لرفيد الجبهيات بالرجيال والميال والسيالح
لدفع  ،وياكدون على وجوب النفير العام والجهاد في سيبيل هللا وأن ليو واجيب عليى كيل ميادر عليى حميل
السالح من المكلفين وال مجال للحياد أمام متل األطفال والنساء والمجازر المستمرة.
 -8ياكد العلماء على وجوب محاربة الفسياد بكيل أشيكال وأنواعي مالييا وإدارييا وأخالمييا وأني ال يجيوز
الوموو مع المفسدين أيا كانوا وممن كانوا وأن الوموو مع الفاسدين والدفاي عن المفسدين فسياد فيي
حد ات مال رسول هللا صلى هللا علي وهل وسلم» :من أعان على خصوم عة بباطيل ليم ييزل فيي سيخط
هللا حتى ينزي« ومال» :من حالت شفاعت دون حد مين حيدود هللا فقيد ضياد هللا فيي حكمي « وهللا تعيالى
يقول:

َمن وِ ْمى َ ِّ
كىَْم * َٗلصْىتَ ْْحِ ِز هللاِ إِ َُّ هللاَ َمىمَُ َفحُى٘رل َّر ِمَْىم * َٗالَ تُ َاىم ِاهْ عَى ِِ لىَّى ِذيَِ
مس وِ ََم أَ َرل َ
﴿إَِّّم أَّز َْىَْم إِىَ ْْ َ
ل ْلى ِنت َ
ك هللاُ َٗالَ تَ ُنِ ىِّ ْيََىئئَِِِْْ َ ِ
ق ىِتَ ْ ُن ٌَ وََِْْ لىَّْ ِ

ضى ٍِىَِ ْلىقَىْ٘ ِه َٗ َمىمَُ هللاُ وِ ََىم يَ ْو ََيُىَُ٘
مس َٗالَ يَ ْضت ََْحَُُ٘ ٍَِِ هللاِ َُٕٗ َ٘ ٍَ َوُٖ ٌْ إِ َْ يُىَِّْتَُُ٘ ٍَم الَ يَزْ َ
يَ َْتَمَُُّ٘ أَّحُ َضُٖ ٌْ إِ َُّ هللاَ الَ يُ ِ هُّ ٍَِ َممَُ َ َّ٘لّم أَثَِْم * يَ ْضت ََْحَُُ٘ ٍَِِ لىَّْ ِ
عيَ ْْ ِٖ ٌْ َٗ ِمْال﴾[لىْضمء.]501 -501 :
ٍُ ِ ْطم * َٕمأَّتُ ٌْ َٕـؤُالء َجما َْىتُ ٌْ َع ُْْٖ ٌْ فِي ْلى َ َْم ِي لى ُّد َّْْم فَ ََِ يُ َام ِا ُه هللاَ َع ُْْٖ ٌْ يَْ٘ ًَ ْلىقَِْم ٍَ ًِ أًَ ٍَِّ يَ ُنُُ٘ َ

 -1يدعو علماء اليمن المجلس السياسي األعلى والمكونات السياسيية إليى تشيكيل حكومية كفياءات ترعيى
مصييالح العبيياد والييبالد بعيييدا عيين المحاصصيية والمقاسييمة والعمييل الفييورا علييى رفييع معانيياة النيياس
والتخفيو عنهم بالوسائل المتاحة والقدر الممكن.
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 -91يدين علمياء الييمن عملييات القتيل واالالتيياالت الممنهجية للشخصييات المعتبيرة مين علمياء وسياسييين
التييي ترتكبهييا هيييادا العماليية وايرتييزا المدعوميي تة ميين مييوات التحييالو فييي المحافتييات الجنوبييية
والمحتلة ،ويدعون من يقفون في صو العيدوان إليى مراجعية حسياباتهم والعيودة إليى جيادة الصيواب
إلى جانب إخوانهم من الجيش واللجان الشعبية فالوطن يتسع للجميع.
 -99يدعو علماء اليمن كافة علماء المسلمين فيي اليداخل والخيارج للقييام بمسيئولياتهم أميام هللا فيي اليدعوة
والسييعي ييقيياو ه ي س الحييرب التالميية ضييد الشييعب اليمنييي ومييول كلميية الح ي حقنييا لييدماء المسييلمين
والسعي يصالح الشمن بعيدا عن ايمالءات الخارجية التي ال تريد الخير ألبناء اليمن خاصة ول مة
العربية وايسالمية عامة.
 -93يحيي علماء اليمن كل من وميو إليى جانيب متلوميية الشيعب اليمنيي والقضيية الفلسيطينية ويخصيون
بال كر السيد حسن نصر هللا لموامف الصادمة واألخوية ومن ومو مومف .
 -94ياكد علماء اليمن تضامنهم الكامل والصياد ميع الشيعب اللبنياني أميام المياامرات الخطييرة مين مبيل
النتام السعودا وايماراتي والكيان الصهيوني والتي تستهدو بالمقام األول المقاومة ايسالمية ،كما
ياكدون تضامنهم مع الشعب البحرينيي المتليوم ،ويهنئيون الشيعبين العراميي والسيورا بانتصياراتهم
على داعش السعوأمريكية الصهيونية وأخواتها من الحركات التكفيرية.
وأخيرا ينتهز علماء اليمن فرصية تيزامن انعقياد هي ا اللقياء الموسيع ميع ميدوم مناسيبة الموليد النبيوا الشيريو
ويهنئون الشعب اليمني واألمة العربية وايسالمية بهي س المناسيبة التاليية وييدعون إليى التفاعيل معهيا واالسيتفادة
منها وامتباس الدروس والعبر والحضور المشرو يحياء ه س المناسبة ،كميا يهنئيون شيعبنا اليمنيي العزييز بعييد
الجالء الـ 41من نوفمبر خروج هخير جنيدا بريطياني مين وطننيا الحبييب ،وييدعون كيل أبنياء الشيعب اليمنيي
للرجييوي إلييى هللا والتضييري إليي وكوييرة االسييتتفار ورد المتييالم والوقيية المطلقيية بيياهلل تعييالى وبنصييرس القريييب،
واألخييي بعواميييل الصيييمود وأسيييباب النصييير والتكافيييل االجتمييياعي ومواسييياة الفقيييراء والمسييياكين والمحتييياجين،
ويدعون التجار إلى السعي لتخفيو معانياة النياس وايحسيان والبي ل وعيدم خلي األزميات واالحتكيار والمتياالة
في األسيعار ،وييدعون الحكومية والشيعب إليى تيرو التعاميل بالربيا وإنصياو المتليومين والوميوو بحيزم ضيد
الطابور الخامس والمرجفين والمحتكرين.
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وفي الختام نسال هللا تعيالى أن يجميع كلمية المسيلمين وأن ياليو بيين مليوبهم وأن يوحيد كلميتهم ويصيلح ات
بينهم وأن ينصر المجاهيدين وأن ييرحم الشيهداء ويشيفي الجرحيى ويفيو األسير وينصير الحي وأهلي ويخي ل
الباطل وحزب ويختم لنا جميعا باييمان.
صادر عن اللقاء الموسع لعلماء اليمن تحت عنوان
(حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ووجوب مواجهة العدوان ومحاربة الفساد)
المنعقد بتاريخ  6ربيع أول 9541هـ المواف 3192/99/34م

املوقع إلالكتروني  www.yemenscholars.com :صفحتنا على الفيسبوك ( :رابطة علماء اليمن):
 http://www.facebook.com/scholarsYemenالبريد الالكترونيinfo@yemenscholars.com :

