ميثاق علماء األمة
في مقاومة خطر التطبيع "السياسي" مع الكيان الصهيوني
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده ،وصلى هللا وسلم وبارك على من ال نبي بعده ،وبعد:
فإن كل مسلم في مشارق األرض ومغاربها يعتبر تحرير المقدسات اإلسالمية بفلسطين قضيته التي يسعى لنصرتها،
ومسؤوليته التي يسأل عنها.
وفي ساابقة تارييية يساعى اليوم ما يسامى الن ام العالمي لى فرض ما يسامى طالتطبيلط ال يفضاي لى التنالل عن
األرض ،وت ويب عقيدة تحرير األقصى من رجس يهود غاصبين ،و جراء تهويد قسر ألجيال المسلمين.
ً
عماال لقوله صااالى هللا عليه وسااالم عند مسااالم وغيره« :الدِّين
اس وال ت ْكتمونه) ،و
وانطالقًا من قوله تعالى( :لتبيِّننَّه ِّللنَّ ِّ
صاااايحة»؛ فقد تداعى ثلة من علماء المساااالمين ومن كل حدب وصااااوب لبيان الح في ز ه الناللة ونصاااا اليل ،
النَّ ِّ
وتأكيد ما اتفقت عليه األمة ولم تيتلف فيه قط ،أال وزو وجوب جهاد المحتل الغاصب بكل سبيل مشروع.
وبعد جلسااات علمية ومشاااورات شاارعية وواقعية قرر العلماء المجتمعون بإجماع زيواتهم وأشااياصااهم االعتبارية أن
التطبيل بكل أشكاله السياسية واالقتصادية والثقافية والرياضية منكر يجب النهي عنه ،والتح ير منه ،فال يجول لدولة
ارك ْم
قر به ) نَّما ي ْنهاكم َّ
وال لحلب وال لجماعة مقا ِّومة أن تقل فيه أو ت َّ
ِّين وأ ْيرجوكم ِّمن دِّي ِّ
َّللا ع ِّن الَّ ِّين قاتلوك ْم ِّفي الد ِّ
ٰ
َّ
اجك ْم أن تولَّ ْوز ْم ۚ ومن يتولَّه ْم فأولوِّك زم ال ا ِّلمون ( الممتحنة.-9-
و ازروا عل ٰى ِّ ْير ِّ
ً
امتثاال ألمر النبي صاااالى هللا عليه وساااالم« :م ْن رأى ِّم ْنك ْم
بل الواجب مقاومة ز ا المنكر على كل أحد بما يسااااتطيعه؛
ْ
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ان» رواه مسلم.
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م ْنك ًرا ف ْليغ ِّي ْره ِّبي ِّدهِّ ،فإ ِّ ْن ل ْم يسْت ِّط ْل ف ِّب ِّلسا ِّن ِّه ،فإ ِّ ْن ل ْم يسْت ِّط ْل ف ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
و ن العلماء ليضاااعون حكام المسااالمين ياصاااة واألمة عامة أمام مساااؤوليتهم الشااارعية في تحرير األرض وصااايانة
العرض وتحرير المقدساااات ،ويؤكدون على أن مقاومة التطبيل ح تشااارعه الرسااااالت اإللهية والمواثي واألعراف
الدولية ،وال تبيحه ضرورة وال تجيله مصلحة وال يشهد لجدواه واقل.
و براء لل مة ونصااا ًحا ل مة في ناللة التطبيل مل الكيان الصاااهيوني المغتصاااب ،ال أساااهم في صاااياغته علماء كبار
ومتيصااااااصااااااون وو أقدار من ميتلف األقطار يأتي ز ا الميثاق ليكون بمثابة الدسااااااتور ال يحكم تعامل األمة مل
التطبيل ويبين مسالك مقاومته

وهللا يقول الح وزو يهد السبيل
1

تعريفات ومفازيم:
الميثاق زو مجموعة من المبادئ واألحكام الشااااااارعية التي تواف عليها علماء األمة الموقعون عليه بغرض
.1
بيان الحكم الشرعي في التطبيل مل الكيان الصهيوني وبيان الواجب الشرعي المترتب عليه.
الكيان ال صهيوني زو كيان عن صر حاللي تو سعي معا ٍد لإلن سانية غ صب أرض فل سطين ودنس مقد ساتها
.2
واعتدى على حقوق أزلها وصادر حرياتهم.
التطبيل زو بناء عالقات متنوعة مل الكيان ال صهيوني أو ممثليه على وجه يف ضي لى اإل ضرار بمقاومته أو
.3
اإلقرار بحقه في اغتصاب أرض فلسطين وتدنيس المقدسات اإلسالمية.

أزداف التطبيل ومقاصد المطبعين
يهدف الكيان الصاااهيوني من وراء التطبيل لى ضااافاء الشااارعية على كيانه وتثبيت أركانه واساااتبقاء وجوده
.4
ً
ً
محليا ودوليا ،وضمان توسعه ليتمكن من السيطرة على األمة اإلسالمية ومصادرة حريتها ونهضتها وسلب مقدراتها.
ن مقاصااااد المطبعين مل الكيان الصااااهيوني غير معتبرة شاااارعا ً ،وزي ال تعدو كونها مصااااال متوزمة غير
.5
حقيقية ،ولها أضرارزا على فلسطين واألمة ،وتك بها تجارب األمس ووقاول اليوم واستشرافات المستقبل.

توصيف الكيان الصهيوني وحكمه الشرعي والقانوني

الكيان الصااهيوني كيان باطل الوجود شاارعا ً قام على احتالل الديار وغصااب المقدسااات واالعتداء على الدين
.6
والنفس والعقل والمال والنسل ،وجهاد االحتالل ومقاومته واجب في الشريعة اإلسالمية.
الكيان الصهيوني كيان منعدم قانونا ً تأسس بحكم القوة واإلرزاب ،ومقاومته -بما فيها المقاومة المسلحة -ح
.7
تكفله األعراف والقوانين الدولية.
ن كل القرارات الدولية التي صدرت لشرعنة وجود االحتالل باطلة شرعا ً ومنعدمة قانوناً.
.8

األحكام الشرعية والقانونية للتطبيل السياسي

التطبيل مل الكيان الصهيوني محرم شرعا ً؛ لمناقضته مقتضيات اإليمان ولوالمه القاومة على الوالء للمؤمنين
.9
ووجوب نصرتهم والبراء من المعتدين وعدم مبادلتهم المودة واإلياء وقد أيرجوا المسلمين من ديارزم ومقدساتهم.
ت محرمةا شااااارعا ً
ن كافة االتفاقيات والتفازمات المبرمة مل الكيان الصاااااهيوني وما ترتب عليها من التلاما ٍ
.10
ً
وباطلة غير ناف ة تحرم طاعة الحاكم فيها ،وزي منعدمة قانونا العتداوها على األمة والشعب الفلسطيني.
2

ن وجود الكيان الصااهيوني على أرض الواقل وتطبيل البعض معه ساارا ً أو علنا ً ال يغير من توصاايفه وحكمه
.11
ً
الشرعي والقانوني شيوا ،وال يسقط واجب جهاده ومقاومته.
 .12ال يتغير حكم التطبيل باسترجاع بعض األرض واستعادة بعض الحقوق.
ن جميل محاوالت تصفية القضية الفلسطينية من يالل مشاريل توطين الالجوين أو تهويد المقدسات ال تنشئ
.13
ً
للكيان الصهيوني حقا وال ترفل عنه وصف االحتالل والعدوان وزو مناط حرمة التطبيل.

التطبيل ومهمة الحاكم
ن مهمة الحاكم حراساااااة الدين وساااااياساااااة الدنيا به بتحقي المصاااااال ودرء المفاساااااد ،والتطبيل مل الكيان
.14
الصااااااهيوني ييانة للعقد بين الحاكم والرعية لما فيه من مفاسااااااد تتناقض مل أغراض نصااااااب الحاكم في الشااااااريعة
اإلسالمية.

منطلقات ومبادئ في مقاومة التطبيل
 .15مقاومة التطبيل مل الكيان الصهيوني متسقة مل الشراول اإللهية واألعراف والقوانين الدولية القاضية بمقاطعة
ال الم واألي على يده ومناصرة الم لوم حتى يسترد حقوقه.
 .16مقاومة التطبيل متسقة مل قيم الح والعدالة والحرية والكرامة التي تضافرت عليها البشرية.
 .17مقاومة التطبيل متسااقة مل ساانن المدافعة بين الح والباطل واليير والشاار ،ووجوب نصاارة الم لومين على
ال المين.
 .18مقاومة التطبيل تنطل من استراتيجية األمة في تحرير فلسطين.

مقاصد مقاومة التطبيل
 .19تهدف مقاومة التطبيل مل الكيان الصهيوني لى حف دين األمة وأمنها ومصالحها واستبقاء الحس اإلسالمي
ل مة وشعورزا النفسي الرافض لالحتالل.
 .20تهدف مقاومة التطبيل لى محاصااااارة الكيان الصاااااهيوني ورفض و فشاااااال كل محاوالت دماجه في المنطقة
و ضفاء الشرعية على وجوده.
 .21تهدف مقاومة التطبيل لى تعليل صمود الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته وحقوقه.

مفاسد التطبيل ومياطره
 .22يهدد التطبيل مل الصهاينة المبادئ اإلسالمية واإلنسانية الكبرى كالحرية والعدالة والكرامة اإلن سانية واألمن
والسلم العالميين.
 .23التطبيل مل الصااهاينة يطر على عقيدة األمة ومكانة المقدسااات في نفوسااها ومهدد لمقاصااد الشااريعة الهادفة
لحف األمة في دينها ونفسها ومالها وعقلها ونسلها.
 .24التطبيل مل الصهاينة يهدد مشروع المقاومة ويضعف ج وتها في نفوس األمة.
 .25يؤد التطبيل الساااياساااي مل الكيان لى تو يف الدول العربية واإلساااالمية في تصااافية القضاااية الفلساااطينية
والقضاء عليها ،وتبديد آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه واستعادة حقوقه كاملة.
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ن أمن األمة وحدة واحدة ،و ن التطبيل مديل أساااااس للهيمنة الصااااهيونية األمنية والعسااااكرية الشاااااملة على
.26
األمة العربية واإلسالمية.
 .27يقلب التطبيل السياسي الحقاو فيجعل العدو صديقا ً مما يهدد أمن واستقرار الدول العربية واإلسالمية.
 .28يعي التطبيل مل الكيان الصهيوني جميل محاوالت التغيير واإلصالح في األمتين العربية واإلسالمية.
 .29يعطل التطبيل السااياسااي وعي األمة ب اتها ويحولها لشااعوب ودول مفتتة ،ما يفسااد كل محاوالت وحدة األمة
ونهضتها وبناء مشروعها الحضار الجامل.
 .30يقيد التطبيل قدرات األمة ويغير عقيدتها األمنية والعساااكرية ويعيد صاااياغة شااابكات عالقاتها وصاااوالً لتحول
الدول المطبعة لى أدوات لالحتالل.
 .31يهدد التطبيل مل الكيان الصاااااااهيوني نمط حي اة األمة وقيم شاااااااعوبها واتجازاتها ووالءاتها ،وثقافة المقاومة
واالستقالل باالضمحالل واللوال.
 .32التطبيل مل الكيان الصاااااهيوني زليمة نفساااااية و قرار بتفوقه قيميا ً وحضااااااريا ً وثقافياً ،ومقوض لروح األمة
وعقلها وفكرزا ووجدانها
 .33التطبيل مل الكيان الصهيوني يلور حقاو التاريخ ويليف الوعي ويبدد اإلرث الثقافي العربي واإلسالمي.

الواجبات
ن مقاومة التطبيل واجب شااارعي ومساااؤولية نساااانية حضاااارية تقل على عات شاااراو المجتمعات العربية
.34
واإلساااالمية واإلنساااانية بشااايصاااياتها ومؤساااسااااتها وتجمعاتها كافة ،كل له دوره الياف والفاعل والمؤثر في مقاومة
التطبيل
ن بيان الحكم الشرعي للتطبيل مل الكيان الصهيوني واجب العلماء ،و ن التقاعس عنه كتمان للعلم.
.35
ن من أمانة الكلمة التي استحف عليها العلماء الربانيون تفنيد مسوغات التطبيل باسم السالم والصل .
.36
 .37مدافعة المشااروع الصااهيوني والتيلي عن المعازدات معه واجب الحكام والحكومات حفا ا ً على عقيدة األمة
وشريعتها ومقدساتها.
ن تجريم التطبيل مل الكيان الصهيوني ومساءلة المطبعين وتقنين مقاطعة الكيان الصهيوني واجب دستور
.38
قانوني على القضاء والمؤسسات التشريعية والمن مات الحقوقية.
 .39قيادة مشااااروع المقاومة واجب الحركات واألحلاب والجماعات الوطنية واإلسااااالمية لما تملكه من امتدادات
نيبوية وشعبية.
ً
 .40يجب على المفكرين والمثقفين واإلعالميين وقادة الرأ أفرادا ومؤسسات تعرية التطبيل والمطبعين وتشكيل
الرأ العام المقاوم للتطبيل.
 .41الجاليات العربية واإلسالمية عليها واجب كبير في التصد للكيان الصهيوني والتيلي عن دعمه.
 .42يجب على الشباب أن يكون طليعة في مقاومة التطبيل مل الصهاينة بالوساول الالوقة به.
ن تشكيل رأ عام نساوي رافض ومحاف على زوية األمة ومقدساتها واجب المرأة.
.43
ن تربية األبناء وتنشوة األجيال على مقاومة التطبيل من الواجبات المنوطة باألسرة ومؤسسات التعليم.
.44
انتهى
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