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البيان اخلتامي للمؤتمر التاسع للحركة اإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية احملتلة 
بناء كنيس يهودي على أراضي املسجد األقصى قد ، يؤكد فيه أن خمططات 1948

اخلناق على األقصى بواسطة اجلدار العنصري العازل  إسرائيل بدأت بعد أن أحكمت
  ]مقتطفات[

  )1/2/2008واحلرية،  صوت احلق(            26/1/2008
 

  

احلمد لله رب العاملين والعاقبة للمتقين والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى الله 
  على آله وصحبه وسلم وبعد،

كفركنا وذلك يومي / عقدت احلركة اإلسالمية مؤتمرها العام التاسع يف املركز الثقايف 
م وقد 26/1/2008-25] وافقامل[هـ وفق 1429/حمرم/18-17اجلمعة والسبت املوافقين 

تناولت احلركة مواضيع حملية وخارجية ذات صلة بالعمل اإلسالمي اخملصوص وبالواقع 
  .اإلسالمي والعربي

....  
وعلى صعيدنا احمللي، فإننا نحذر من السياسة اإلسرائيلية املنتهجة جتاه أرضنا 

وت ومصادرة األرض يف إطار وزيتوننا وبيوتنا، حيث تعمد املؤسسة اإلسرائيلية إىل هدم البي
أرضنا وهذا ما يحدث يف اجلليل واملثلث والنقب، خاصة أن سياساتها الرامية إىل ترحيلنا عن 

إىل مصادرة هادفة " مدن"املؤسسة اإلسرائيلية تهدف إىل جتميع أهلنا يف كانتونات تسميها 
سان، وهي اليوم تعمد األراضي ضمن سياساتها االستراتيجية التي تصب يف تهويد األرض واإلن

إىل إعادتنا إىل املربع األول، مربع احلكم العسكري عبر فك وحل سلطاتنا احمللية املنتخبة حتت 
  .خمتلف الذرائع واملسببات ليدير سلطاتنا رجاالت أمن وعسكر وخمابرات

  اجلرح النازف... القدس واألقصى 

واملؤتمر إذ يعبر عن أمله وقلقه اجتاه املؤامرات اإلسرائيلية الرسمية وغير الرسمية لتهويد 
البلدة القديمة ولهدم املسجد األقصى املبارك أو يف احلد األدنى لبناء كنيس يهودي عمالق على 

أحكمت  أراضي املسجد األقصى املبارك وقد بدأت املؤسسة اإلسرائيلية بتنفيذ هذا اخملطط بعد أن
ألف مقدسي  200اخلناق على املسجد األقصى املبارك بواسطة اجلدار العنصري العازل الذي عزل 

عن مسجدهم املبارك، ولذلك يتوجه املؤتمرون إىل عاملنا العربي واإلسالمي ليأخذ دوره املطلوب 
  .دينياً وقومياً ووطنياً لفك أسر املسجد األقصى 

...  
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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
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