بسم هللا الرمحن الرحيم
ميثاق علماء األمة
يف مقاومة خطر التطبيع "السياسي" مع الكيان الصهيوين
احلمد هلل وحده ،وصلى هللا وسلم وابرك على من ال نيب بعده ،وبعد،
فإن كل مسلم يف مشارق األرض ومغارهبا يعترب حترير املقدسات اإلسالمية بفلسطني قضيته
اليت يسعى لنصرهتا ،ومسؤوليته اليت يسأل عنها.
ويف سابقة اترخيية يسعى اليوم ما يسمى النظام العاملي إىل فرض ما يسمى "التطبيع" الذي
يفضي إىل التنازل عن األرض ،وتذويب عقيدة حترير األقصى من رجس يهود غاصبني ،وإجراء
هتويد قسري ألجيال املسلمني.
وانطالقًا من قوله تعاىل( :لَتُبَ يِّنُنَّهُ لِّلن ِّ
وإعماال لقوله صلى هللا عليه وسلم عند
َّاس َوَال تَكْتُ ُمونَهُ)،
ً
ِّ
ِّ
يحةُ»؛ فقد تداعى ثلةُ من علماء املسلمني ومن كل حدب وصوب
ين النَّص َ
مسلم وغريه« :الد ُ
لبيان احلق يف هذه النازلة ونصح اخللق ،وأتكيد ما اتفقت عليه األمة ومل ختتلف فيه قط أال
وهو وجوب جهاد احملتل الغاصب بكل سبيل مشروع.
وبعد جلسات علمية ومشاورات شرعية وواقعية قرر العلماء اجملتمعون إبمجاع هيئاهتم
وأشخاصهم االعتبارية أن التطبيع بكل أشكاله السياسية واالقتصادية والثقافية والرايضية منكر
جيب النهي عنه ،والتحذير منه ،فال جيوز لدولة وال حلزب وال جلماعة ُم ِّ
قاومة أن تقع فيه أو
اَّلل ع ِّن الَّ ِّذين قَاتَلُوُكم ِّيف ِّ
ِّ ِّ
الد ِّ
اه ُروا َعلَ ٰى
تُ َّ
ين َوأ ْ
قر به (إََِّّّنَا يَْن َها ُك ُم َُّ َ
َخَر ُجوُكم من د َاي ِّرُك ْم َوظَ َ
ْ
َ
ِّ
ك ُه ُم الظَّالِّ ُمو َن ( املمتحنة.) 9-
إِّ ْخَراج ُك ْم أَن تَ َولَّْوُه ْم ۚ َوَمن يَتَ َوََّّلُْم فَأُوٰلَئِّ َ
امتثاال ألمر النيب صلى هللا عليه
بل الواجب مقاومة هذا املنكر على كل أحد مبا يستطيعه؛ ً
وسلمَ « :م ْن َرأَى ِّمْن ُك ْم ُمْن َكًرا فَ ْليُغَِّ ْريهُ بِّيَ ِّدهِّ ،فَِّإ ْن َملْ يَ ْستَ ِّط ْع فَبِّلِّ َسانِِّّه ،فَِّإ ْن َملْ يَ ْستَ ِّط ْع فَبِّ َق ْلبِّ ِّه،
ِّ
اإلميَ ِّ
ف ِّْ
ان» رواه مسلم.
كأ ْ
َوذَل َ
َض َع ُ
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وإن العلماء ليضعون حكام املسلمني خاصة واألمة عامة أمام مسؤوليتهم الشرعية يف
حترير األرض وصيانة العرض وحترير املقدسات ،ويؤكدون على أن مقاومة التطبيع حق
تشرعه الرساالت اإلَّلية واملواثيق واألعراف الدولية ،وال تبيحه ضرورة وال جتيزه
مصلحة وال يشهد جلدواه واقع.
ونصح ا لألمة يف انزلة التطبيع مع الكيان الصهيوين املغتصب ،الذي أسهم يف
وإبراء للذمة
ً
صياغته علماء كبار ومتخصصون ذوو أقدار من خمتلف األقطار أييت هذا امليثاق ليكون مبثابة
الدستور الذي حيكم تعامل األمة مع التطبيع ويبني مسالك مقاومته
وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل.
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تعريفات ومفاهيم
 .1امليثاق هو جمموعة من املبادئ واألحكام الشرعية اليت توافق عليها علماء األمة املوقعون عليه بغرض
بيان احلكم الشرعي يف التطبيع مع الكيان الصهيوين وبيان الواجب الشرعي املرتتب عليه.
 .2الكيان الصهيوين هو كيان عنصري إحاليل توسعي ٍ
معاد لإلنسانية غصب أرض فلسطني ودنس
مقدساهتا واعتدى على حقوق أهلها وصادر حرايهتم.
 .3التطبيع هو بناء عالقات متنوعة مع الكيان الصهيوين أو ممثليه على وجه يفضي إىل اإلضرار مبقاومته أو اإلقرار حبقه يف
اغتصاب أرض فلسطني وتدنيس املقدسات اإلسالمية.

أهداف التطبيع ومقاصد املطبعني
 .4يهدف الكيان الصهيوين من وراء التطبيع إىل إضفاء الشرعية على كيانه وتثبيت أركانه واستبقاء وجوده حمليا ودوليا،
وضمان توسعه ليتمكن من السيطرة على األمة اإلسالمية ومصادرة حريتها وهنضتها وسلب مقدراهتا.
 .5إن مقاصد املطبعني مع الكيان الصهيوين غري معتربة شرعاً وهي ال تعدو كوهنا مصاحل متومهة غري حقيقية وَّلا أضرارها
على فلسطني واألمة وتكذهبا جتارب األمس ووقائع اليوم واستشرافات املستقبل.

توصيف الكيان الصهيوين وحكمه الشرعي والقانوين
 .6الكيان الصهيوين كيان ابطل الوجود شرعاً قام على احتالل الداير وغصب املقدسات واالعتداء على الدين والنفس
والعقل واملال والنسل ،وجهاد االحتالل ومقاومته واجب يف الشريعة اإلسالمية.
 .7الكيان الصهيوين كيان منعدم قانوانً أتسس حبكم القوة واإلرهاب ،ومقاومتُه -مبا فيها املقاومة املسلحة-حق تكفله
األعراف والقوانني الدولية.
 .8إن كل القرارات الدولية اليت صدرت لشرعنة وجود االحتالل ابطلة شرعاً ومنعدمة قانوانً.
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األحكام الشرعية والقانونية للتطبيع السياسي
 .9التطبيع مع الكيان الصهيوين حمرم شرعاً ملناقضته مقتضيات اإلميان ولوازمه القائمة على الوالء
للمؤمنني ووجوب نصرهتم والرباء من املعتدين وعدم مبادلتهم املودة واإلخاء وقد أخرجوا
املسلمني من دايرهم ومقدساهتم.

 .10إن كافة االتفاقيات والتفامهات املربمة مع الكيان الصهيوين وما ترتب عليها من التز ٍ
امات حمرمةٌ
شرعاً وابطلة غري انفذة حترم طاعة احلاكم فيها ،وهي منعدمة قانوانً العتدائها على األمة
والشعب الفلسطيين.
 .11إن وجود الكيان الصهيوين على أرض الواقع وتطبيع البعض معه سراً أو علناً ال يغري من توصيفه وحكمه الشرعي
والقانوين شيئاً ،وال يسقط واجب جهاده ومقاومته.
 .12ال يتغري حكم التطبيع ابسرتجاع بعض األرض واستعادة بعض احلقوق.
 .13إن مجيع حماوالت تصفية القضية الفلسطينية من خالل مشاريع توطني الالجئني أو هتويد املقدسات ال تنشئ للكيان
الصهيوين حقاً وال ترفع عنه وصف االحتالل والعدوان وهو مناط حرمة التطبيع.

التطبيع ومهمة احلاكم
 .14إن مهمة احلاكم حراسة الدين وسياسة الدنيا به بتحقيق املصاحل ودرء املفاسد ،والتطبيع مع الكيان الصهيوين خيانة
للعقد بني احلاكم والرعية ملا فيه من مفاسد تتناقض مع أغراض نصب احلاكم يف الشريعة االسالمية.

منطلقات ومبادئ يف مقاومة التطبيع
 .15مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوين متسقة مع الشرائع اإلَّلية واألعراف والقوانني الدولية القاضية مبقاطعة الظامل
واألخذ على يده ومناصرة املظلوم حىت يسرتد حقوقه.
 .16مقاومة التطبيع متسقة مع قيم احلق والعدالة واحلرية والكرامة اليت تضافرت عليها البشرية.
 .17مقاومة التطبيع متسقة مع سنن املدافعة بني احلق والباطل واخلري والشر ،ووجوب نصرة املظلومني على الظاملني.
 .18مقاومة التطبيع تنطلق من اسرتاتيجية األمة يف حترير فلسطني.
4

مقاصد مقاومة التطبيع
 .19هتدف مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوين إىل حفظ دين األمة وأمنها ومصاحلها واستبقاء
احلس اإلسالمي لألمة وشعورها النفسي الرافض لالحتالل.
 .20هتدف مقاومة التطبيع إىل حماصرة الكيان الصهيوين ورفض وإفشال كل حماوالت إدماجه يف
املنطقة وإضفاء الشرعية على وجوده.
 .21هتدف مقاومة التطبيع إىل تعزيز صمود الشعب الفلسطيين ودعم مقاومته وحقوقه.

مفاسد التطبيع وخماطره
 .22يهدد التطبيع مع الصهاينة املبادئ اإلسالمية واإلنسانية الكربى كاحلرية والعدالة والكرامة اإلنسانية واألمن والسلم
العامليني.
 .23التطبيع مع الصهاينة خطر على عقيدة األمة ومكانة املقدسات يف نفوسها ومهدد ملقاصد الشريعة اَّلادفة حلفظ األمة
يف دينها ونفسها وماَّلا وعقلها ونسلها.
 .24التطبيع مع الصهاينة يهدد مشروع املقاومة ويضعف جذوهتا يف نفوس األمة.
 .25يؤدي التطبيع السياسي مع الكيان إىل توظيف الدول العربية واإلسالمية يف تصفية القضية الفلسطينية والقضاء عليها،
وتبديد آمال وطموحات الشعب الفلسطيين يف حترير أرضه واستعادة حقوقه كاملة.
 .26إن أمن األمة وحدة واحدة وإن التطبيع مدخل أساس للهيمنة الصهيونية األمنية والعسكرية الشاملة على األمة العربية
واإلسالمية.
 .27يقلب التطبيع السياسي احلقائق فيجعل العدو صديقاً مما يهدد أمن واستقرار الدول العربية واإلسالمية.
 .28يعيق التطبيع مع الكيان الصهيوين مجيع حماوالت التغيري واإلصالح يف األمتني العربية واإلسالمية.
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 .29يعطل التطبيع السياسي وعي األمة بذاهتا وحيوَّلا لشعوب ودول مفتتة ما يفسد كل حماوالت
وحدة األمة وهنضتها وبناء مشروعها احلضاري اجلامع.
 .30يقيد التطبيع قدرات األمة ويغري عقيدهتا األمنية والعسكرية ويعيد صياغة شبكات عالقاهتا
وصوالً لتحول الدول املطبعة إىل أدوات لالحتالل.
 .31يهدد التطبيع مع الكيان الصهيوين َّنط حياة األمة وقيم شعوهبا واجتاهاهتا ووالءاهتا ،وثقافة املقاومة واالستقالل
ابالضمحالل والزوال.
 .32التطبيع مع الكيان الصهيوين هزمية نفسية وإقرار بتفوقه قيمياً وحضارايً وثقافياً ،ومقوض لروح األمة وعقلها وفكرها
ووجداهنا

 .33التطبيع مع الكيان الصهيوين يزور حقائق التاريخ ويزيف الوعي ويبدد اإلرث الثقايف العريب واإلسالمي.

الواجبات
 .34إن مقاومة التطبيع واجب شرعي ومسؤولية إنسانية حضارية تقع على عاتق شرائح اجملتمعات العربية واإلسالمية
واإلنسانية بشخصياهتا ومؤسساهتا وجتمعاهتا كافة ،كل له دوره اخلاص والفاعل واملؤثر يف مقاومة التطبيع
 .35إن بيان احلكم الشرعي للتطبيع مع الكيان الصهيوين واجب العلماء ،وإن التقاعس عنه كتمان للعلم.
 .36إن من أمانة الكلمة اليت استحفظ عليها العلماء الرابنيون تفنيد مسوغات التطبيع ابسم السالم والصلح
 .37مدافعة املشروع الصهيوين والتخلي عن املعاهدات معه واجب احلكام واحلكومات حفاظاً على عقيدة األمة
وشريعتها ومقدساهتا.
 .38إن جترمي التطبيع مع الكيان الصهيوين ومساءلة املطبعني وتقنني مقاطعة الكيان الصهيوين واجب دستوري قانوين
على القضاء واملؤسسات التشريعية واملنظمات احلقوقية.
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 .39قي ادة مش روع املقاوم ة واج ب احلرك ات واألح زاب واجلماع ات الوطني ة واإلس المية مل ا لك ه
من امتدادات خنبوية وشعبية.
 .40جي ب عل ى املفك رين واملثقف ني واإلعالمي ني وق ادة ال رأي أف راداً ومؤسس ات تعري ة التطبي ع
واملطبعني وتشكيل الرأي العام املقاوم للتطبيع.

 .41اجلاليات العربية واإلسالمية عليها واجب كبري يف التصدي للكيان الصهيوين والتخلي عن دعمه.
 .42جيب على الشباب أن يكون طليعة يف مقاومة التطبيع مع الصهاينة ابلوسائل الالئقة به.
 .43إن تشكيل رأي عام نسائي رافض وحمافظ على هوية األمة ومقدساهتا واجب املرأة.
 .44إن تربية األبناء وتنشئة األجيال على مقاومة التطبيع من الواجبات املنوطة ابألسرة ومؤسسات التعليم.
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