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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َلكُمُ قَد َبدَتِ البَغضَاء مِن أَفوَاهِِهم وَمَا تُخفِي صُدُورُُهم أَكبَرُ قَد بَيَّنَّا وَد ٌّوا مَا عَنِت ٌّم يَا أَي ٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَتَّخُِذوا ِبطَانَةً مٌِّن دُوِنكُم الَ يَأُلونَكُم خَبَاالً }

 118 :عمران آل   { اآليَاتِ إِن كُنتُم تَعقِلُونَ

 بيان علماء األمة حول ورشة البحرين االقتصاديّة

 

والّسالم على سّيدان حمّمد وعلى هلل رّب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إاّل على الظاملني، والّصالة  احلمد
 وبعد: ،آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الّدين

تشهد هذه  _وسلم ومعراجهاليت هي أرض القبلة األوىل ومسرى النيّب صلى هللا عليه _فإنَّ القضّية الفلسطينّية 
عرب صفقات مشبوهة ومؤامرات تعصف يف املنطقة.  تصفيتها بغية   ؛األايم مرحلة من أخطر مراحل االستهداف

عما ابت يعرف بصفقة القرن، وقد دار ذكرها على ألسنة بعض  وقد تناقلت األنباء ومراكز الدراسات احلديث  
 القرار. املسؤولني وصناع

واالحرتاب  والتمزقواألسى ما تتعرض له األمة من التفرق أفراًدا ومؤسسات يتابعون ببالغ القلق  وإّن علماء األّمة
من مؤامرات واضحة، ونيات كاشفة، قضية القدس الشريف واألرض املباركة فلسطني  الداخلي، وما تتعرض له

، وتسعى لتنفيذ ما يسمى عاصمة لدولة االحتالل بل خطوات عملية فاضحة، حيث اعرتفت أمريكا ابلقدس
 بصفقة القرن.

األعداء ابألموال واملؤمترات،  وبدل الرفض واملقاومة هلذه املؤامرة نرى هرولة بعض قادة العرب وتسابقهم خلدمة
 ".ورشة االزدهار مقابل السالموآخرها مؤمتر البحرين املسّمى "

البحرين االقتصاديّة اليت متّثل لبيان موقفها من ورشة وقد تداعت هذه الثّلة من علماء األمة مؤسسات وأفراًدا 
 البّوابة إلعالن صفقة القرن.

 اآليت:وإزاء هذه الورشة يؤّكد العلماء املوقعون على هذا البيان على 
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على األمة كّلها العمل  وجيب: إنَّ فلسطني أرض إسالمية لألّمة مجعاء، وليست للفلسطينيني وحدهم، أّولًا
أو يقّر ومكانه أن يتنازل عن ذرة منها صفته ألحد مهما كانت رها من أيدي الّصهاينة املغتصبني، وال جيوز لتحري

 اليهود الصهاينة فيها.ابّدعاء حق 

كيانه املغتصب على أرضنا إقامة كما ال جيوز شرعاً عقد أية اتفاقية مع العدو الصهيوين تقّر أو تعرتف حبقه يف 
ب  ْعٍض ۚ أ ْولِي اءُ قال تعاىل: "اي  أ ي ُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ال  ت  تَِّخُذوا اْلي  ُهود  و النَّص ار ٰى أ ْولِي اء  ۘ ب  ْعُضُهْم  ؛أّي جزٍء منهاملباركة أو 

 " نُكْم ف ِإنَُّه ِمن ُْهْم ۗ  ِإنَّ اَّللَّ  ال  ي  ْهِدي اْلق ْوم  الظَّاِلِمني   51ائدة: املو م ن ي  ت  و هلَُّم مِّ

 

من أرضه ووطنه وكرامته  نسان املعتز بكرامته ودينه ال ميكن أن يرضى ببيع شرب: يؤكد العلماء على أّن اإلثانيًا
َّللَِِّ اْلِعزَُّة و لِر ُسولِِه  و لِْلُمْؤِمِنني  و لٰ ِكنَّ ؛ وعزته واستقالله للمحتل املعتدي، ولو بكل ما يف هذه الدنيا قال تعاىل: "و 

  8" املنافقون: ُمن اِفِقني  ال  ي  ْعل ُمون  الْ 

فإذا كانت الفطرة السليمة أتىب القبول ابلذل وبيع الوطن، فما ظنك ابلقدس الشريف الذي فيه املسجد األقصى، 
 واثلث احلرمني الشريفني. قبلتنا األوىل ومسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ياسيني الذين يظنون أبهنم يرضون احملتلني ويهرولون ابملال واملؤمترات لتحقيق لذلك حيذر العلماء هؤالء احلكام والس
  ،فإن الصهاينة واألمريكان لن يرضوا عنهم ،غاايهتم

ُم  وحيذرهم العلماء من عذاب هللا تعاىل ومسؤوليتهم عندما يقفون عند املليك اجلبار، قال تعاىل: "و ِقُفوُهْم ۖ ِإهنَّ
 ، 24: مَّْسُئوُلون " الصافات

 جيال احلالية والالحقة اليت لن تغفر ولن تنسى.ن لعنة األومِ 

 

الفلسطينّية، فهي ورشة لرتتيب إجراءات : إنَّ ورشة البحرين هي خطوة ابلغة اخلطورة يف التآمر على القضّية ثالثًا
 يف فلسطني. صفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوين وتصفية قضية األمة
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ٌة لألمانة واملقدسات ودماء واملؤمنني وخيانويؤّكد العلماء على أنَّ املشاركة فيها حراٌم شرًعا وخيانٌة هلل ورسوله 
 الّشهداء.

ِتُكْم و أ نُتْم  ا الَِّذين  آم ُنوا ال  َت ُونُوا اَّللَّ  و الرَُّسول  و َت ُونُوا أ م اان   27ت  ْعل ُمون " األنفال:قال تعاىل: "اي  أ ي ُّه 

 

احلق والعدل وإىل تطلعات : يطالب العلماء املوقعون على البيان حّكام العرب واملسلمني ابالحنياز إىل رابعًا
م سيسطرون أمساءهم يف سجّل  العار الورشة اخليانّية، وذلك إبعالهنم رفض املشاركة يف هذه  ،شعوهبم وإالَّ فإهنَّ

 واخلسران يف اآلخرة.يف الدنيا واخلزي 

 

مصلحًة نفًعا وال أمًنا وال حضور ورشة البحرين والّتطبيع مع الكيان الصهيوين ال ميكن أن جيلب : إّن خامًسا
مقّومات الصمود والوجود، وهو عنوان اخلور والّضعف وفقدان ألحٍد من املشاركني، وما هو إاّل املزيد من الوهن 

 حاول فاعلوه إلباسه لبوس املصلحة.واهلوان مهما 

ُ أ ن َي ِْت  اِبْلف ْتِح د ائِر ٌة ۚ قُ ُلوهِبِم مَّر ٌض ُيس ارُِعون  ِفيِهْم ي  ُقوُلون  َن ْش ٰى أ ن ُتِصيب  ن ا "ف رت  ى الَِّذين  يف قال تعاىل:  ف  ع س ى اَّللَّ
ْن ِعنِدِه ف  ُيْصِبُحوا ع ل ٰى م ا أ س رُّوا يف  ِدِمني  أ نُفِسِهْم أ ْو أ ْمٍر مِّ  52" املائدة: ان 

 

ومقدساهتا ووجودها، فهي  هتّدد األمة اإلسالمية يف دينها _ن ورائها صفقة القرنومِ _ : إّن ورشة البحرينسادًسا
واسطة العقد  اليست خطرّا على فلسطني وحدها بل على بالد املسلمني كّلها، وإّن القدس واملسجد األقصى مه

 .و دفاع عن سائر بالد املسلمنييف هذه األّمة، والدفاع عنهما ومواجهة ورشة البحرين ه

 

املشاركة يف هذه الورشة، كما يؤّكد : يتوّجه العلماء ببالغ التحّية إىل مجيع الّدول واجلهات اليت رفضت سابعًا
، الرمسي املتمّثل ابلسلطة الفلسطينّية الرّافض للمشاركة يف هذه الورشةالعلماء موقفهم الّداعم للموقف الفلسطييّن 
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العلماء فصائل املقاومة الفلسطينّية وسائر احلركات واملؤسسات واجلماعات يف العامل اإلسالمي الرّافضة  كما حيّيي
 .هلذه الورشة والعاملة على إفشاهلا

 

ويدعون أبناء األمة للتظاهر يف الّساحات : يعلن العلماء يوم اجلمعة القادم يوم غضب ورفّض لورشة البحرين، ثامنًا
 هلذه اجلرمية وسخطهم على املشاركني فيها.ا عن رفضهم واستنكارهم وامليادين تعبيً 

 

ميلكون من وسائل لبيان خماطر : ندعو العلماء يف عموم أحناء األّمة إىل تقّدم الّصفوف والّتحّرك بكّل ما تاسعًا
يساهم يف وال وجل، وحشد طاقات اجلماهي وتوجيهها فيما ورشة البحرين وحكم املشاركة فيها دون خوف 

 املؤامرة.إفشال هذه الورشة 

ًدا ِإالَّ اَّللَّ  ۗ و ك ف ٰى  ِت اَّللَِّ و َي ْش ْون ُه و ال  َي ْش ْون  أ ح   39اِبَّللَِّ ح ِسيًبا" األحزاب:قال تعاىل: "الَِّذين  يُ ب  لُِّغون  رِس اال 

 

شرًعا، كلٌّ حسب َتصصه وجماله، ها واجٌب : يؤّكد العلماء على أنَّ التحّرك إلفشال هذه الورشة ومواجهتعاشًرا
 يّدخره مهما كان يسيًا، وأايا كان جماله، سياسياا أو اّل اجلهد أشيٍء من وعليه فإنّه جيب على كّل قادٍر على بذل 

 ربور.الواجب واجلهاد املأو غي ذلك، وهذا من ضروب الّنفي إعالمياا أو إرشادايا أو تعليمياا أو تعبوايا 

ِبيِل اَّللَِّ ۚ ذٰ ِلُكْم قال تعاىل: "انِفُروا ِخف افًا و ثِق ااًل  اِهُدوا أبِ ْمو اِلُكْم و أ نُفِسُكْم يف س  خ ْيٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ت  ْعل ُمون " و ج 
 41الّتوبة: 

 

األقصى املبارك، ويؤّكدون  أرض فلسطني احلبيبة واملرابطني يف املسجداجملاهدين على  حيّيي العلماءُ  :حادياعشر
م رأس احلربة يف إسقاط صفقة القرن وإفشال  ورشة البحرين، وجيب على األّمة دعم ثباهتم وصمودهم بكّل على أهنَّ

 .أنواع الّدعم
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اٍب أ لِيٍم *  ْن ع ذ  تُ ْؤِمُنون  اِبَّللَِّ  و ر ُسولِِه و ُِت اِهُدون  قال تعاىل: "اي  أ ي ُّه ا الَِّذين  آم ُنوا ه ْل أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى ِِت ار ٍة تُنِجيُكم  مِّ
ِبيِل اَّللَِّ  نَّاٍت ِت ْرِي ِإن ُكنُتْم ت   أبِ ْمو اِلُكْم و أ نُفِسُكْم ۚ ذٰ ِلُكْم خ ْيٌ  لَُّكْم  يف س  ْعل ُمون  * ي  ْغِفْر ل ُكْم ُذنُوب ُكْم و يُْدِخْلُكْم ج 

ا اأْل هْن اُر  اَّللَِّ و ف  ْتٌح ق رِيٌب ۗ و م س اِكن  ط يِّب ًة يف ج نَّاِت ع ْدٍن ۚ ذٰ ِلك  اْلف ْوُز اْلع ِظيُم * و ُأْخر ٰى َتُِبُّوهن  ا ۖ ن ْصٌر مِّن  ِمن َت ِْته 
ِر الْ   13-10ُمْؤِمِنني " الصف: و ب شِّ

الّشعوب  الّصهيوين، وكلَّ شعوب أمتنا احلّية الرّافضني لكّل أشكال التطبيع مع الكيان  حيّيي العلماءُ  :ثانياعشر
ويؤّكدون أبنَّ نيل الّشعوب حلريّتها هو  واالستبداد والطّغيان، الثّائرة ألجل حريتها وكرامتها وللتخّلص من الطّغيان 

 إلسقاط صفقة القرن وإفشاهلا.ئل املهّمة من الوسا

 

القرن عن طريق ورشة صفقة مترير  _ومعه الوالايت املتحدة األمريكّية_فإّن حماوالت الكيان الّصهيوين  :ختاًماو
طمس احلّق اإلسالمي يف فلسطني، وحّق شعبها يف التحرر حماوالت البحرين لن تفلح ولن ِتدي، ولن تفلح كل 

 .وجه هذه املؤامرة املتصاعدةفإنَّ أّمتنا حّية وشعوبنا تسري هبا روح احلّق الواّثبة، فلن تلني ولن تستكني يف ودة؛ والع

 واهلل غالب على أمره ولكنَّ أكثر النّاس ال يعلمون

 

ا:الموقعون

 االَتاد العاملي لعلماء املسلمني •
 رابطة علماء املسلمني •
 رابطة علماء أهل السنة •
 هيئة علماء فلسطني يف اخلارج •
 رابطة علماء املغرب العريب •
 اجمللس اإلسالمي السوري •
 هيئة علماء املسلمني يف لبنان •
 يف ليبيا اإلفتاءدار  •
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 هيئة علماء ليبيا •
 احلملة العاملية ملقاومة العدوان •
 هيئة علماء املسلمني يف العراق •
 العلماء يف موريتانيامركز تكوين  •
 رابطة أئمة وخطباء العراق •
 هيئة علماء السودان •
 الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة ابلسودان •
 عية علماء املسلمني يف اجلزائرمج •
 املسلمني يف األردن اإلخوانجملس علماء مجاعة  •
 رابطة علماء فلسطني •
 تركيا\ماء أهل السنة لرابطة ع •
 أماد(عاملي لعلماء املسلمني الرتكية )مجعية االَتاد ال •
 رابطة علماء فلسطني يف لبنان •
 تيار أهل السنة يف لبنان •
 األعظم أبو حنيفة للعلوم والدراسات يف بغداد اإلماموقف  •

 
 


