
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 581البقرة " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه" 

 رمضان شهر البركة والصبر واالنتصار 

غفر فيه عظيم تيا أهلنا في بيت المقدس وأكنافه، يا أبناء شعبنا الصامد المرابط في كل مكان، لقد أظلنا شهر 

هذا الشهر  يلكم ف الذنوب وتضاعف فيه الحسنات وتوصد فيه الشياطين، وهلل دركم يا أهل بيت المقدس فقد جمع

المكان وفضل العمل والرباط، وقد من هللا علينا بفتح المسجد األقصى المبارك دون قيود أو فضل الزمان و

مع األخذ بكل إجراءات  اف في جنباته والرباط فيهشروط، فلنحرص على عمارته وشد الرحال إليه واالعتك

لواتهم فيه ص، والتصدي لقطعان المستوطنين الذين أصبحوا يقيمون السالمة والوقاية المعلنة من دائرة األوقاف

رمضان يوما القتحام األقصى  82جهارا نهارا دون خوف أو وجل، وقد أعلنت الجمعيات االستيطانية عن 

نا ندعو جموع أهلنا في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال لألقصى باآلالف، ولذلك فإن

 في ذلك اليوم واالحتشاد فيه والتصدي بكل قوة لقطعان المستوطنين وقوات االحتالل المدافعة عنهم.

س ن مستوطنيه، وليمن قبل االحتالل وقطعا يا أهل الرباط والجهاد: تتزايد التحديات التي يواجهها أهل القدس

آخرها تسريب البيوت للجمعيات االستيطانية في حي بطن الهوى في سلوان، وإننا إذ نحمد ونشكر للعائالت 

كما  ،المقدسية التي أعلنت براءتها من أبنائها الذين قاموا بالبيع والتسريب، لنطالب بمزيد من اليقظة والحذر

والضرب بيد من حديد على أيدي هؤالء بدال من أن توفر غطاء نطالب السلطة الفلسطينية بضرورة أخذ دورها 

 لحمايتهم أو التغاضي عما يقومون به.

 الذين يواجهون خطر الترحيل وهدم البيوت كل قوة إلى جانب أبنائنابفي بيت المقدس وتقف الحركة اإلسالمية 

ة القدس دينفي كثير من أحياء القدس وخاصة في حي الشيخ جراح وحي البستان في سلوان وغيرها من أحياء م

التي أصبح هدم البيوت فيها حدثا يوميا، كما ندعو شعوب أمتنا العربية واإلسالمية وشعبنا الفلسطيني في كل 

إلى جانب أصحاب البيوت المهدومة وتقديم واجب المساعدة لهم في البقاء والصمود مكان إلى ضرورة الوقوف 

 والثبات في بيت المقدس.

أما بخصوص االنتخابات الفلسطينية، فإن القبول بإجرائها دون مشاركة القدس ومن داخلها أسوة ببقية مدن 

قدس بكل وضوح وصراحة أن ال هاقولونومحافظات الضفة الغربية يعتبر تماهيا وقبوال ببنود صفقة القرن، 

ستقف إلى جانب من عمل ألجلها ودفع الخطر عنها وشارك أهلها ومرابطيها في الدفاع عن المسجد األقصى 

المبارك، ولن تقف الى جانب من قبل بالتطبيع مع الصهاينة، أو من قبل بالتفاوض على القدس مع االحتالل أو 

تكون دوما إن القدس س القدس ثابت وعقيدة نؤمن بها ونعمل ألجلها ولثباتها.استعد للتفريط بها أو بجزء منها، ف

 أو شعارات.قوال جانب من عمل ألجلها فعال ال  إلى

سائلين هللا تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات في شهر رمضان المبارك، وأن يعيده علينا وعلى االمة جمعاء 

 لمهوقد تحررت الديار المقدسة من االحتالل وظ

 هللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمونو

 بيت المقدس-إخوانكم في الحركة اإلسالمية    

 ميالدي 8282نيسان  9هجري الموافق  2448شعبان  82الجمعة 


