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  يف نابلس" سيدنا يوسفمقام "بشأن " حماس"ركة بيان حل
7/10/2000. ]مقتطفات[  

  
  

  [.......]  
إن هذا املقام ومنذ زمن بعيد مسجد إسالمي خالص ليس لليهود فيه أي حق ال من قريب وال من بعيد ـ 1  

سجد للمسلمين وبقي على هذا ال تاريخي وال ديني وأن الوثائق الوقفية اإلسالمية تثبت أن هذا املقام هو وقف وم
احلال زمناً طويالً إىل أن جاءت قطعان املستوطنين لتزرع لها خنجراً يف خاصرة هذه املدينة الباسلة وحتول 
املقام إىل ثكنة عسكرية بادعائها احلق الديني لليهود يف هذا الوقف اإلسالمي اخلالص ومن املعلوم أن سيدنا 

  .ن يف مصريوسف عليه السالم عاش ومات ودف
ـ ندعو كافة جماهير شعبنا إىل وقف حالة التدمير واحلرق التي تمارس بحق هذا الوقف واملسجد 2  

اإلسالمي وندعو إىل ضرورة احلفاظ عليه وتنظيفه وتطهيره من دنس املستوطنين األجناس والتعامل مع هذا 
  .احلدث بصورة حضارية تليق بشعبنا الفلسطيني اجملاهد

ـ ندعو دائرة األوقاف اإلسالمية يف مدينة نابلس إىل املبادرة الستالم الوقف واملسجد وتنظيفه 3  
  .وتطهيره وإعادة األوضاع فيه إىل ما كانت عليه سابقاً وتعيين قيم وإمام لإلشراف عليه وخدمته

اره بإقامة ـ ندعو جماهير شعبنا يف حمافظة نابلس إىل تطهير هذا املسجد وتنظيفه وذلك بإعم4  
قه نداء اإلسالم وفقام اإلسالمي اخلالص وليرتفع من الصلوات اخلمس فيه وهذا هو معنى التحرير احلقيقي لهذا امل

  .الله ال إله إالّ.. الله أكبر الله أكبر: اخلالد
كون ـ كما وندعو دائرة األوقاف وكافة املسلمين يف هذه املدينة إىل تشكيل جلنة إلعمار هذا املسجد لي5  

مسجداً يذكر فيه اسم الله تعاىل وتقام فيه الصلوات كما كان سابقاً، وفتح مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بين 
  .جنباته

[.......] 

  
  

                                                 
 في اإلنترنت" حماس"موقع حرآة : المصدر: http://www.palestine‐info.org/hamas  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

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


