
بسم الله الرحمن الرحيم  
 الحمد لله الذي أسرى بعبده ليًال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى،

والصالة والسالم على نبينا محمد إمام األنبياء  والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين. 
أما بعد :

فقد تلقينا في رابطة علماء المغرب العربي بأسى كبير عزم المملكة المغربية
على التطبيع مع الكيان الصهيوني وإقامة عالقات دبلوماسية واقتصادية موسعة.
وهذا عمل ال يليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس، والذي كان له دور بارز

في الدفاع عن فلسطين وقضيتها، وشارك في كّل الحروب التي خاضتها األمة ضد
هذا الكيان الغاصب. 

إننا نأسف أشد األسف أن يقبل بلد عظيم التاريخ عميق الجذور راسخ الحضارة
كالمغرب بالوقوف في طابور المطبعين، ونربأ به أن ينزل إلى مستواهم، أو

يخوض كالذي خاضوا، والمؤمل أن يكون راعًيا بحٍق لحقوق إخوانه المظلومين
والمقهورين من أبناء الشعب الفلسطيني.

ولقد فرح المؤمنون وُسرَّ المخلصون عندما أقدمت  المملكة المغربية على إغالق
مكاتب االتصال مع العدو الصهيوني المحتل قبل عشرين عامًا، فإعادة فتحها اليوم

نكوص عن الواجب، وتقهقر أمام األعداء الذين زاد طغيانهم وتجبرهم، وعظم
أذاهم للمسلمين في فلسطين وغيرها. 

وإزاء هذا الحدث الجلل فإننا في رابطة علماء المغرب العربي نذكر إخواننا في
المغرب قيادة وشعبا بحرمة التطبيع و إقامة العالقات مع هذا الكيان الغاصب، وهذا

حكم اتفق عليه علماء المسلمين بمختلف مؤسساتهم وهيئاتهم العلمية منذ
نشأة هذا الكيان العدو واحتالله لبالد المسلمين، وكل صوت يخالف هذا اإلجماع

اليوم ال ينبغي أن يحفل به إذ الواقع اليوم أدهى وأمر، قال الله تعالى: {الَّ َيْنَهاُكُم
وُهْم ن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّ ِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّ ُه َعِن الَّ اللَّ

ِذيَن َقاَتُلوُكْم ُه َعِن الَّ َما َيْنَهاُكُم اللَّ َه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن • ِإنَّ َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ۚ ِإنَّ اللَّ
ُهْم ْوُهْم ۚ َوَمن َيَتَولَّ ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلٰى ِإْخَراِجُكْم َأن َتَولَّ يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّ ِفي الدِّ

اِلُموَن} [الممتَحنة: 8 - 9].  ِئَك ُهُم الظَّ َفُأوَلٰ
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وإذا كان للمغربي الحق في العيش في بلده آمًنا مطمئنًا، يهوديًا كان أو مسلما، فإنه
ال يجوز أن ُيسمح له بتعدد الوالء بين بلده األصيل والكيان المحتل المسمى

"إسرائيل"، وال أن ُتقَبل منه ثنائية االنتماء بين المغرب المنافح عن قضية فلسطين
وبين سلطة االحتالل.

وإذ نسجل إنكارنا لتطبيع المملكة المغربية  مع الكيان الصهيوني نغتنم  هذا الحدث
المؤسف لتذكير عموم المسلمين بجملة من المسائل :

1-   أن احتالل فلسطين هي قضّية المسلمين جميعا، وأن تحريرها من المحتل واجب
ملقى على عاتق البلدان اإلسالمية كلها ال مندوحة ألحد في التملص منه.

2-  أن الكيان الّصهيوني عدو لألمة محتل غاصب ألرضها المقدسة، وال يجوز لمسلم
ٱن يعتبره صاحب حق فيها، وأي كالم يخالف هذا فهو خيانة لقضية األمة وتزوير للتاريخ

و الشرع وترسيخ للظلم والطغيان.
3-   أن على  الحكومات في الدول اإلسالمية  أال تتساهل في قضية فلسطين تحت
أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي،  وأن هذا يقوي لحمتها  مع شعوبها المطبقة

على رفض التطبيع مع هذا الكيان الغاصب.
4-   أن على العلماء والدعاة في كل األقطار اإلسالمية واجب البيان والتحذير من مغبة  
الوقوع في التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لمسرى نبينا صلى الله عليه وسلم

و مرتكب الجرائم الشنيعة في حق الشعب الفلسطيني، ومواجهة كل األصوات
المدجنة للشعوب المسلمة، و المفتئتة على الشريعة بتسويغ التطبيع مع العدو

المحتل.
5-  أن على المسلمين دعم إخواننا الفلسطينيين المرابطين، ورفض كل تدليس

وقلب للحقائق لوصم المقاومة الفلسطينّية باإلرهاب كما ينادي بذلك أذناب
الصهاينة، وأن هذا من مواالة أعداء الله ومظاهرتهم على المسلمين.
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6-  أن على الدول اإلسالمية أن تسعى إلى توحيد صفها وجمع كلمتها ونبذ النزاع
والشقاق لتقوى شوكتها و يعرف لها أعداؤها قدرها فال ترضخ إلمالءات مجحفة، وال

لضغوط مذلة.

وختاما نسأل الله تعالى أن يوفق القيادة المغربية إلعادة النظر في األمر، فإن هذا
سيبقى وصمة عار في جبين بلد قام بواجبه في الدفاع عن قضية األمة لعقود.

ونسأل الله تعالى أن يوفق جميع بلدان المسلمين لما فيه خير األمة وصالحها.
{والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.}.
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