نداء عاجل
صندوق الخير التابع لدار الفتوى يدعو الى أوسع وأشمل حملة تبرعات للقدس
يتابع صندوق الخير ما يجري حول قضية القدس وال يخفى عليكم خطورة قرار إعالن مدينة القدس عاصمة لدولة
اإلحتالل من الرئيس االميركي ،وتوجيه قرار نقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس ،وينظر بقلق الى تغيير
الوضع القائم الذي يخالف ق ار ارت األمم المتحدة المتعلقة بالقدس ،وإنسجامًا مع موقف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية
يشيد صندوق الخير بالموقف اللبناني الرسمي الوطني والتحركات الشعبية المتضامنة مع القدس.
وإزاء هذه التطورات االخيرة يؤكد صندوق الخير على المسؤولية الدينية والتاريخية والوطنية تجاه قبلة المسلمين األولى

مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وفي ظل ما يواجهه المقدسيون من تضييق وتهويد فإن صندوق الخير يدعو المؤسسات والجمعيات اللبنانية والشخصيات
وأهل الخير ومحبي القدس الى حملة عاجلة والتحرك لمساندة الشعب الفلسطيني في القدس ومساعدته على الصمود في
أرضه والثبات حول المسجد األقصى وتثبيت هويته العربية واإلسالمية.
وإننا في صندوق الخير وإزاء ما تتعرض له مدينة القدس نعلن عن إطالق حملة "دعمكم للقدس صمود" ومن خاللها:
 -1ندعو الى ترجمة تضامن الشعب اللبناني مع القدس إلى نصرة ميدانية حقيقية وعملية تدعم صمود المقدسيين عبر
أكبر وأشمل حملة لجمع التبرعات لتثبيت وتعزيز وجودهم في القدس.

 -2ندعو أئمة وخطباء المساجد في لبنان في خطبة الجمعة  2017/12/15لحث المصلين للتبرع للقدس وتقديم يد
العون ألهل القدس.

 -3ندعو الجمعيات والهيئات اللبنانية الى تضافر جهودها مع جهود صندوق الخير يتم من خاللها العمل إعالميًا
وجماهيريًا لجمع التبرعات تحت لواء صندوق الخير في دار الفتوى.
 -4ندعو دوائر األوقاف في المحافظات كافة الى تلقي التبرعات وتوريدها لصندوق الخير -دار الفتوى .
وختاماً تجدر اإلشارة الى أن "صندوق الخير" تابع لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وغايته دعم الشعب الفلسطيني

وتثبيته في أرضه ،من خالل مساعدة العائالت المحتاجة واأليتام ،وذلك في مجاالت التعليم والصحة واالحتياجات

االجتماعية والمادية المختلفة ،باإلضافة لدعم المشاريع التنموية في فلسطين.
صندوق الخير

بيروت في 11 :كانون االول٢٠١٧/
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