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 حفيـــــتصريح ص
حول مؤمتر إعالن ميثاق علماء األمة ملواجهة التطبيع مع 

 ان الصهيوينـــــالكي
 

  ملواجهة األمة علماء ميثاق إعالن لجنة باسم  الناطق" وصفي عاشور أبو زيد  " الدكتور األستاذ  صرح 
 يسهههم  ما فرض من وأدواتها األ ظمة ب ض إليه تسههه   ما بأن - الصههههيو   الكيان مع التطبيع

 ال ادلة، فلسههطين  قضههية  عن تنازل ذاته بحد هو أشههكاله  بكافة الصهههيو    الكيان مع" التطبيع"
ضييع  ص   تحرير ل قيدة وت سري  تهويد وإجراء املحتلة، وبالد ا األق سات  ق سلمين،  ملقد   روتغيي امل
 .املسلمين أجيال لوالء

 كل  من سهههلمينامل علماء  من ُثلة  فإن  ،(َوَلا َتْكُتُموَنهُ  َلُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاِس   : )ت ال   قوله  من وا طالًقا 
  خالل ت ال  الله بإذن سههيطلقون وواق ية علمية ومشههاورات شههرعية جلسههات وب د وصههوب حدب
 يف لألمة  ميثاقا   2017 ديسهههمبر 18 املوافق 1439 األول ربيع 29 القادم  االثنين يوم صهههح   مؤتمر
 ومخاطره الشهههرع ، وُحكمه التطبيع، م هوم فيه يبينون الصههههيو    الكيان مع التطبيع مواجهة
 .مواجهته يف األمة وواجبات كافة، املستويات ىلع

 
 مختلف من شرعية  علمية ومؤسسات   وجهات علماء من كبير عدد عليه وّقع امليثاق أن زيد أبو وأكد
 يف عقده املزمع الصههح   املؤتمر خالل  شههرها سههيتم لغات تسههع إل  مترَجًما اإلسههالمية، البلدان

 .املذكور املوعد يف اسطنبول
 

  تجل وقد  الصههههيو   الكيان  مع للتطبيع الداعية   األبواق تتابع  وقت  يف امليثاق  هذا  إعالن ويأت  
لك  يارات  يف مؤخرا ذ لة  لبالد ا  ز بل  من املحت لذل  وحل  يف املنغمسهههين ق يان  مع والتطبيع ا  الك

  اإلدارة قرارات رجس عنه تزيح ومواقف و صههرة لهبة األقصهه  فيه يحتاج الذي الوقت يف الغاصهه ،
 .الجائرة األمريكية
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  الشهههرعية  مسهههؤولياتهم  أمام  وأفرادا، جماعات   وشههه وبا،  حكاما   الجميع ليضههه ون األمة  علماء  إن 

تاريخية   والقا و ية   واألخالقية  ل    كما  املجرم، الكيان  هذا  مع التطبيع مقاومة   تجاه  وال  سهههائر  طا
 امليثاق هذا ىلع التوقي ات من بمزيد وال لماء امل مورة أركان يف الشههرعية واملؤسههسههات الهيئات
  أمر من األمة أهم ملا الشههرعية  األحكام بيان بهم واملنوط األ بياء، ورثة هم ال لماء فإن لألمة، وبيا ه
ها  ها    دين يا نة  عن هلك  من ليهلك  ود  نة،  عن حّ  من ويحي  بي له  بي هدي  وهو الحق يقول وال  ي
 .السبيل
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