
 
 
 

 بيان علماء األّمة
 حول إعالن نظام البحرين اّتفاق الّتطبيع الكامل مع الكيان الّصهيونّي

 
ُذوَن اْلَكافِّرِّيَن َأْولَِّياَء مِّن دُ  نَّ ََلُْم َعَذاًبا أَلِّيماا * الَّذِّيَن يَ تَّخِّ رِّ اْلُمَنافِّقِّنَي ِبَِّ ونِّ اْلُمْؤمِّنِّنَي ۚ قال تعاىل: "َبش ِّ

تَ ُغوَن عِّنَدُهُم اْلعِّزََّة فَإِّنَّ اْلعِّزََّة ّلِلَِِّّّ َجِّيعاا" الن ساء:    139  138أَيَ ب ْ
والّسالم على سّيدان احلمد هلل رّب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إاّل على الظاملني، والّصالة 

  وبعد:حمّمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الّدين، 
، وقطار الت طبيع اخلياين  يصل حمط ته إىل حك ام مملكة البح رين فإن  مسلسل الت نازالت املخزي يستمر 

الذين أعلَن عنهم الرئيس األمريكي توصلهم التفاق تطبيعي ٍّ وإقامة عالقاتٍّ كاملة مع الكيان الص هيوين . 
 إزاء هذا االتفاق اخلطري اآليت: وإننا املوقعني على هذا البيان من مؤسسات علماء األم ة نعلنُ 

 

لبحرين خيانٌة هلل تعاىل ولرسوله ولعامة املسلمني إن هذه االتفاقّية اليت أبرمها الّنظام احلاكم يف مملكة ا أوالا:
قال ، وهي لن حتمي املطّبعني، ولن حتفظ هلم عروشهم وال حكمهم وللمقّدسات ولدماء الّشهداء وتضحياهتم؛

ِِبْلَفْتِح فَ َعَسى اَّللَُّ أن أييت  تعاىل: "َفََتَى الَِّذيَن يف قُ ُلوِِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يَ ُقوُلوَن ََنَْشٰى أن ُتِصيبَ َنا دائرة   
  52اَنِدِمنَي" املائدة: أو أْمٍر مِّْن ِعنِدِه فَ ُيْصِبُحوا َعَلٰى َما أَسرُّوا يف أنُفِسِهْم 

 

إّن من الّتلبيس الباطل والكذب الصريح أن يتّم الّتذرّع الّتفاقات التطبيع اخليانّية هذه أّّنا جتلب الّنفع  اثنياا:
للقضّية الفلسطينّية، وإّن مما يدّلل على كذب هذه الّدعوى أّن الّشعب الفلسطييّن الذي يعاين بشكٍل مباشٍر من 

ومكّوانته كافة وسلطته وفصائله املقاومة رفض هذه االّتفاقّيات  ويالت وجرائم هذا الكيان اجملرم قد أعلن أبطيافه
ُْم َلِمنُكْم َوَما ُهم مِّنُكْم َولَِٰكن َُّهْم ، ادرة للّشعب الفلسطييّن يف ظهرهواعتبارها طعنًة غ قال تعاىل: "َوََيِْلُفوَن ِِبَّللَِّ ِإّنَّ

  56قَ ْوٌم يَ ْفَرُقوَن" التوبة:
 

بناء شعبنا البحرييّن الّشقيق الرّافضني للتطبيع الذين يعلنون بكّل جرأة ووضوح عدم رضوخهم َيّيي العلماءُ أ اثلثاا:
لإلرادة الرمسّية املخزية ووقوفهم مع احلّق ودعمهم لفلسطني إىل آخر رمق، ويؤّكدون أن هذا الّشعب األصيل هو 

  .إبذن هللا تعاىلوجه البحرين احلقيقّي وهو من سيسقط هذه االتفاقًية اخليانّية عاجاًل 
 

َيّذر العلماء نظاَم احلكم يف البحرين من مآالت هذا االّتفاق الّتطبيعّي على البحرين نفسها وعلى القضّية  رابعاا:
الفلسطينّية وعلى األّمة برّمتها؛ فالعدّو الّصهيويّن جيب أّن يبقى عدوًّا وحتويله إىل حليٍف سيكون وِباًل ونكااًل 

قال تعاىل: "َوَلن تَ ْرَضٰى َعنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرٰى َحَّتَّٰ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ۗ ُقْل ِإنَّ ، وخزًًي هلم يف اآلخرةيف الّدنيا عليهم 
ن َوِلٍّ َواَل َنِصرٍي" مِ  ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهْلَُدٰىۗ  َولَِئِن ات َّبَ ْعَت أَْهَواَءُهم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ۙ َما َلَك ِمَن اَّللَِّ 

ا َلْو وقال تعاىل: "إن يَ ثْ َقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم أْعَداًء َويَ ْبُسطُوا إلَْيُكْم أْيِديَ ُهْم َوأْلِسنَ تَ ُهم ِِبلسُّوِء َوَودُّو . 120البقرة:
ُ ِبَا َتْكُفُروَن * َلن تَنَفَعُكْم أْرَحاُمُكْم َواَل أْواَلدُُكْم   يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ي َ  َنُكْم   َواَّللَّ    3-2املمتحنة: تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي" ْفِصُل بَ ي ْ



 
 
 

 يف الصفحة التالية  على البيانابقي املوقعنييتبع 

 

يستنفُر املوّقعون عموَم علماء األمة ودعاهتا وخطبائها فإّن مسؤوليتهم أمام هذه اهلرولة املخزية قد غدت  خامساا:
الّتفاقّيات، وبيان احلكم الشرعّي للتطبيع، وحشد طاقات األّمة املختلفة لرفض هذه امضاعفة يف الّرفض املتجّدد 

قال تعاىل: "الَِّذيَن ، الصريح فيها والّرد على الذين َياولون تربير هذه اخلياانت ِبسم الشريعة كذًِب وزورًا وِبتاانً 
َ ۗ وََكَفٰى ِِبَّللَِّ حَ    39ِسيًبا" األحزاب:ي ُبَ لُِّغوَن رَِسااَلِت اَّللَِّ َوََيَْشْونَُه َواَل ََيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ اَّللَّ

 

يدعو العلماءُ أبناء األمة كاّفة للمسارعة يف إنكار هذا االتفاق الّتطبيعّي اخلطري بكّل ما ميكنهم من قّوة  سادساا:
يف التحّرك اجلماهريي، واجلهد اإلعالمي، وتعرية حججه وذرائعه، وبيان خماطره يف احلال واملآل، والّضغط الّشعيب 

اليت تلحق عارًا ِبألمة كّلها على مّر الزمان. ويؤّكدون  على أصحاب القرار ومراكزه للرجوع عن هذه اخلطوات
أبن هذه اجلهود كّلها من اجلهاد املربور يف سبيل هللا تعاىل، قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "َجاِهُدوا 

 إبسناٍد صحيح.  اْلُمْشرِِكنَي أبْلِسَنِتُكْم، َوأنْ ُفِسُكْم، وأْمَواِلُكْم، وأْيِديُكم" رواُه أَبُو داود وأمحد
 

حقه يف منايف األرض وخميمات َيّيي العلماء شعبنا املرابط يف أحناء فلسطني كلها وشعبنا القابض على  سابعاا: 
اللجوء، كما َيّيون سائر أبناء أمتنا وأحرار العامل الرّافضني للتطبيع مع هذا الكيان اجملرم، مؤكدين على أّن تطبيع 

ان الصهيوين لن يفلح يف اخَتاق الشعوب كما هو تطبيع األنظمة السابقة حيث بقيت األنظمة احلالّية مع الكي
 الشعوب بسبب وعيها ومتسكها بفلسطني عصّية على التطبيع وال ترى يف الكيان الصهيوينّ إاّل عدّوا جتب إزالته

جئني وخزي العمالء وإن حترير فلسطني قادم ال حمالة، وإن الصبح صبح النصر والتحرير والتمكني وعودة الال
 وفضح املنافقني ِبت قريًبا، أليس الصبح بقريب؟!
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