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 املقدسات حماية حول، ٢٧ الـ الدولية اإلسالمية العلمية الندوة عن نواكشط الصادر بيان نص

  ∗فلسطين يف واحلرمات
  )وفا الفلسطينية، واملعلومات األنباء وكالة(        ٢/١/٢٠١٥نواكشط، 

  
  :فلسطين يف واحلرمات املقدسات حماية حول نواكشط بيان نص يلي وفيما

 العلمية الندوة أعمال يف اإلسالمي الثقايف التجمع من بدعوة املشاركين، واملشايخ واألئمة العلماء نحن
 ربيع ١٠-٦ أيام نواكشط يف املنعقدة, وسلم عليه الله صلى املصطفى احلبيب لنصرة ٢٧ الـ الدولية اإلسالمية

  .م٢٠١٥ يناير ٠٢-٢٠١٤ديسمبر ٢٩ املوافق/ هـ١٤٣٦ األول

 بوابة الشريفين احلرمين وثالث القبلتين أوىل حوله الله بارك الذي األقصى املسجد ملكانة منا استحضارا -
  .وسلم عليه الله صلى النبي ومسرى السماء

 لتهويد وبصره العامل سمع حتت املتكررة االسرائيلية احملاوالت عن الناجم الداهم للخطر منا واستشعارا -
 والتقسيم اإلغالق خماطر من بالذات األقصى املسجد يتهدد وملا هويته ومسخ معامله وطمس الشريف القدس
  .والهدم احلرق وخماطر بل والزماين املكاين

 الفلسطينية األرض وسائر غزة وقطاع الغربية الضفة يف االسرائيلي االحتالل ممارسات جميع بان وإيمانا -
 واملسلمين العرب حلرمات انتهاكا تمثل خاصة، األقصى واملسجد الشريف القدس يف وممارساته عامة

  .العدل وإقامة احلق ينصره قلب لها نبض حيثما ولإلنسانية بل أجمعين

 عن للذود تهب أن ومدنية أهلية وهيئات وشعوبا حكاما جمعاء اإلسالمية باألمة نهيب فإننا كله بذلك وعيا -
 وجتسيد والطرق، الوسائل بشتى الفلسطينيين وسائر املقدسيين صمود ودعم وأهلها القدس ولنصرة األقصى

  :ذلك يف بما املسلمين عند ورمزيتها القدس مكانة للعامل تبرز عمليه إجراءات يف الهبة هذه

  .أهلها ودعم للقدس شعبي صندوق إنشاء. ١

 لتبقى العامل وعبر األمة أقطار امتداد على شعبية وفعاليات تظاهرات فيه تقام للقدس عاملي يوم إحداث.  ٢
 واستهانته فلسطين يف بأشقائنا استفرادها يف الظاملة االحتالل سلطات تستمر ولكيال النفوس يف حية القدس

  .بهم
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 بشأنه النصح وتوجه حرمته، عن وتنافح بمكانته تعرف األقصى، لنصرة األمة أقطار من علماء هيئة إنشاء.  ٣
  .اخملتصة جلهاتا وسائر واملسئولين للحاكم

 تدابيره اتخاذ اجل من عاجلة إسالمية قمة عقد على والعمل وتعزيزها الشريف القدس جلنة جهود مباركة.  ٤
 باملقدسات استهتارها مواصلة من االحتالل سلطات ومنع القدسي باحلرم اإلسرائيلي العبث لوقف جادة

 .فلسطين يف ألشقائنا واستضعافها
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


