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 وفلسطني ولبنان هليئات علمائية يف اليمن والعراقبيان مشرتك 

 بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني 
 

m 
 

َها الَِّذيَن آَمنُوا ََل َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرٰى َأْولَِياَء }الحمدلله القائل :   َيا َأيُّ
 
 َتَولَُّهميَ  َوَمن ۘ   َبْعض   َأْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  ۘ

نُكمْ  هُ  مِّ   ِمنُْهمْ  َفإِنَّ
 
هَ  إِنَّ  ۘ َرٌض ُيَساِرُعوَن فِيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشىٰ  * الظَّالِِميَن  اْلَقْومَ  َيْهِدي ََل  اللَّ  َفَتَرى الَِّذيَن فِي ُقُلوبِِهم مَّ

هُ  َفَعَسى ۘ  َأن ُتِصيَبنَا َدائَِرٌة  نْ  َأْمر   َأوْ  بِاْلَفْتِح  َيْأتِيَ  َأن اللَّ وا َما َعَلىٰ  َفُيْصبُِحوا ِعنِدهِ  مِّ ]المائدة:  {ينَ نُفِسِهْم َناِدمِ أَ  فِي َأَسرُّ

15-15] 

األطهار ورضي الله عن صحبه األخيار من  والصالة والسالم على رسول الله البشير النذير وعلى آله

 ..وبعد  المهاجرين واألنصار.

المؤامرات وأبشع الحمالت التي تستهدف  ألخطر وتعرضهاالساحة العربية واإلسالمية  فيما يجري نظرًا ل

ها ضبلدانها ودماءها وأموالها وأعرا وتستبيح ،ا وثقافتهايه  ف وع  تمزيق األمة وتهدد وجودها وكيانها وتزي  

يد أشد الناس عداوة للذين آمنوا وأتباعهم  والموالين لهم الذين سلطوهم على بومقدساتها التي أصبحت أسيرة 

هم وسعاة لإسرائيل وأصبحوا خدامًا بما تسمى والتولي ألمريكا و المطلقة رقاب المسلمين بعد أن أعلنوا التبعية

إلى االرتكاس واالنغماس في مشاريع ساعين وسيوفًا مسلطة على رقاب المسلمين  لتحقيق أهدافهم

لتولي الصريح ل بعض األنظمة العربية تسارع وهرولة منومخططات األعداء كما هو موثق ومشاهد وملموس 

إسرائيل ، وإقدام هذه األنظمة المسارعة في خطوات بما تسمى أمريكا و إلىحماية عروشها لوالركون المطلق 

لقضايا األمة والتنصل عن القيام بواجب المسؤولية.. فإن علماء المسلمين  باسم السالم والتناسيالتطبيع 

ممثلين بالهيئات العلمية والتجمعات العلمائية في اليمن والعراق وفلسطين ولبنان اتفقوا قيامًا بالواجب وأداء 

 لألمانة ، وتبرئة للذمة على البيان التالي:

وقضية فلسطين هي قضية األمة اإلسالمية األولى أن المسجد األقصى  يؤكد علماء المسلمين على -5

 بين المحقين والمبطلين والمؤمنين والمنافقين واألحرار والعبيد في هذا العصر. وأنها معيار فارقوالمركزية 

ن تحرير المسجد األقصى من دنس اليهود وتحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني من أوجب ا -5

ال سالمية بشتى أقطارها وأن قضية فلسطين ليست محصورة بالفلسطينيين والواجبات على الشعوب العربية واإل

 .بالعرب فحسب بل هي قضية كل المسلمين ويجب أن تبقى القضية األولى والمركزية
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يؤكد علماء المسلمين على حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وأنه يعد خيانة عظمى  -3

لدماء وأرواح الشهداء الذين مضوا في سبيل استعادة الحق المغتصب للمقدسات والحقوق اإلسالمية وخيانة 

طيلة مراحل الصراع وإقرارًا بما عمل وال يزال يعمله العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الذي هو جزء 

 من هذه األمة.

أسها وعلى رالعالم العربي واإلسالمي  لدولوتآمر األنظمة الحاكمة  ؤيرفض العلماء رفضا قاطعا تواط -4

مخالفة ل التطبيع مع االحتال العلماء عتبريو المعادين ألمتنا مع اليهود والنصارى الوهمفي  ةالغارق أنظمة الخليج

لشريعة خاتم األنبياء والمرسلين وللنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسول الله وخطيئة كبرى سيحملون 

 امة.عارها وشنارها وأوزارها وآثارها إلى يوم القي

المقاومة  لحركات يدين العلماء كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والتشويه الممنهج -1

في فلسطين ولبنان وسائر البلدان اإلسالمية ويدعون الشعوب لليقظة والصحوة ودعم هذه الحركات بكل 

الوسائل واألساليب كون المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير كامل التراب الفلسطيني من دنس اليهود وتخليص 

 إسرائيل.  بما تسمىالمقدسات اإلسالمية من هيمنة عمالء أمريكا و

بل  هاووجود هاومستقبل هاواألعظم خطرا على حاضرلهذه األمة وة ايؤكد العلماء على أن األشد عد  -6

المفسدون في األرض وال يمكن بحال وتحت  لبيت المقدسواإلنسانية كلها هم اليهود المحتلون الغاصبون 

ب وليا والمسلم المسالم خصما وأن أي ظرف أو عنوان أن يصير العدو صديقا والصديق عدوا واليهودي الغاص

سرائيل وال إبما تسمى السعي لتحويل بوصلة العداء نحو أي بلد مسلم مسالم هو سعي شيطاني يخدم أمريكا و

 يخدم اإلسالم والمسلمين.

يعلن العلماء تأييدهم ووقوفهم الكامل والمطلق مع كافة حركات المقاومة والجهاد في أرض    -7

يدعون و ،باإلرهابويرفضون تصنيف أي منها  تحرك جهادي ضد اليهود الغاصبينفلسطين ويباركون أي 

علهم مضاجع الصهاينة وتج ضمن العمليات التي تق والوحدة والمزيدالشعب الفلسطيني للمزيد من التالحم 

 المقدسة.  األراضييرحلون صاغرين عن 

تنهاض الشعوب وإحياء قيم األخوة علماء العالم اإلسالمي السكافة ضرورة تحرك يؤكد العلماء على  -8

ند قوله تعالى ، نزوالً عوالتمسك بكتابه المبين ، إلى االعتصام بحبل الله المتين وتوجيه األمة والتآلفوالوحدة 

ُقوا  }:  ِه َجِميًعا َوََل َتَفرَّ هِ  نِْعَمَت  َواْذُكُروا ۘ  َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَّ  ُقُلوبُِكمْ  َبْينَ  َفَألََّف  َأْعَداءً  ُكنُتمْ  إِذْ  َعَلْيُكمْ  اللَّ
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نَ  ُحْفَرة   َشَفا َعَلىٰ  َوُكنُتمْ  إِْخَواًنا بِنِْعَمتِهِ  َفَأْصَبْحُتم نْهَ  َفَأنَقَذُكم النَّارِ  مِّ  ا مِّ
 
لَِك  ۘ هُ  ُيَبيِّنُ  َكَذٰ ُكمْ لَعَ  آَياتِهِ  َلُكمْ  اللَّ  َتْهَتُدونَ  لَّ

ِر  * ُمنك  ِن ال  ن  ع  و  ن ه  ي  ُروِف و  ع  م  أ ُمُرون  بِال  ي  ي ِر و  ُعون  إِل ى ال خ  د  ٌة ي  نُكم  ُأمَّ ت ُكن مِّ ل  ِئك   ۚ  و  ُأول َٰ لُِحون   ُهمُ  و  ُمف  ، {ال 

مخططات التقسيم للدول العربية واإلسالمية وكل الدعوات الفتنوية  ويحذرون كل المسلمين من االنجرار وراء

ب يِّن اُت }الطائفية والمذهبية والمناطقية ، قال تعالى:  ُهُم ال  اء  ا ج  ِد م  ت ل ُفوا ِمن ب ع  اخ  ُقوا و  رَّ ف  ِذين  ت  الَّ ُكوُنوا ك  ال  ت   ۚ  و 

ِئك   ُأول َٰ ُهم   و  اٌب  ل  ذ  ظِيمٌ  ع   . {ع 

تحريم إنفاق أموال وثروات ومقدرات األمة العربية واإلسالمية في إشعال الحروب  يؤكد العلماء على -9

ودعم اقتصاد دول االستعمار واالستكبار العالمي التي تستنزف ثروات األمة إلى خزائنها من أجل حماية عروش 

ام ا  يعانونوخط الفقر رزح فيه معظم أفراد شعوب األمة تحت لسائرين في فلكها في الوقت الذي يوأنظمة الحك 

 من انتشار األوبئة واألمراض والمجاعة وتدهور كل أسباب العيش الكريم.

يهيب العلماء بسائر الخطباء والمرشدين والمثقفين والشعراء واألدباء ورجال اإلعالم والفكر بضرورة  -51

ي عالمي والتربوإحياء القضية الفلسطينية في قلوب أبناء األمة العربية واإلسالمية من خالل العمل اإل

واإلرشادي المكثف وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات الموسعة ومن خالل إعادة النظر في المناهج 

التربوية التي يجب أن تحتوي على إحياء قيم األخوة اإلسالمية والمحبة والتآلف وإعادة الشعوب إلى مبادئ 

 بادئ وثوابت الدين اإلسالمي الحنيف.العزة والكرامة والحرية واالستقالل وغيرها من قيم وم

ويجمع كلمتها ويصلح ذات بينها وينصرها على أعدائها  نسأل الله تعالى أن يوّحد صف األمة ويلّم شعثها

ويختم لنا جميعًا  وخاصة من سجون العدو الصهيوني هاويفك قيد اسرا وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها

 باإليمان.
 

 م 01/02/2102هـ املوافق 0441ربيع الثاني  2صادر يوم االثنني بتاريخ 

 اإلسالمية الفلسطينية الهيئة 

 غزةمجلس علماء فلسطين في 

 فلسطين –جمعية نور اليقين 

 نلبنامجلس علماء فلسطين في 

 لبنان –تجمع العلماء المسلمين 

 سوريا- حلب محافظة سماحة مفتي

 في العالمعلماء فلسطين 

 ابطة علماء اليمنر

 دار اإلفتاء اليمنية

 اليمن –الملتقى اإلسالمي 

 اليمن -اإلسالمي  المجلس الشافعي

 اليمن -المجلس الزيدي اإلسالمي 

 اليمن -ملتقى التصوف اإلسالمي  

 علماء دار اإلفتاء العراقية

 لجنة حكماء أهل العراق

 العراق -علماء المجمع الفقهي للدعوة واإلفتاء 

 علماء الجماعة السلفية في العراق.
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