
 

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم

 بيان صادر عن هيئة علماء فلسطني 
 رابعحول انعقاد اجتماع اجلمعية العامة ال

 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 

العامة   ال  –علماء فلسطنيهليئة  عقدت اجلمعية  بتاريخ   –رابعلقاءها  الزوم  مجادى   3-2  إلكرتونياً عرب برانمج 
دورة الشيخ الدكتور تيسري الفتياين رمحه  وقد اُطلق عليها )  م.2020ديسمرب  18-17ه املوافق  1442  األوىل

أكثر من مائة ومخسني  اجللسة االفتتاحية وقد حضر  . جتاه اهليئة وقضية فلسطني  تكرمياً جلهوده املباركة( وفاًء و هللا
 واملغرب العريب. والسعودية والسنغال من تركيا ومصر اإلسالميةمن فلسطني وخنبة من علماء األمة  عاملاً 

الدكتور نواف تكروري،    ترحيبية قدمها رئيس اهليئةابلقرآن الكرمي مث بكلمة  هتا  اجلس  افتتحت اجلمعية العامة
 لضيوف: للمات أبرز منجزات الدورة الثالثة، مث كانت كأوجز  رض فلم تعريفي وع  
 .أمحد الريسوين رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمنيالدكتور -
 الدكتور عكرمة صربي رئيس اهليئة اإلسالمية العليا يف القدس.    -
رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس اجمللس االستشاري هليئة    الشنقيطي  العالمة الشيخ حممد احلسن ولد الددو  -

 علماء فلسطني.
 الدكتور حممد سعيد ابه أمني عام املنتدى اإلسالمي للتنمية والرتبية يف السنغال. -
 الدكتور حممد عبد املقصود النائب األول للهيئة الشرعية.  -
 األستاذ حسني دمريهان انئب مفيت إسطنبول وممثاًل عن رائسة الشؤون الدينية الرتكية. -
 تدى العلماء.الدكتور سعد بن انصر الغامدي أمني عام من -
 الدكتور مجال عبد الستار األمني العام لرابطة علماء أهل السنة. -

 

روح األخّوة واحملّبة واملسؤولّية والّتفاين والّنصح الصادق من احلضور الكرمي،    اجلمعية العامة  سادت اجتماعاتو 
اعتماد تعديل    كما عرضت يف االجتماع الّتقارير اإلداريّة ومّتت مناقشتها واعتمادها من اجلمعّية العاّمة، ومّت كذلك

  ".هيئة علماء فلسطنياهليئة إىل " الّنظام األساسّي للهيئة وفيه العديد من الّتغيريات من أبرزها حتويل اسم

  



 

 

 مثّ جرت االنتخاابت اليت أفرزت مكتًبا تنفيذًّيا جديًدا يضّم األمساء اآلتية: 

 د. نّواف تكروري  .1
 أ.د عبد اجلّبار سعيد  .2
 د. حافظ الكرمي  .3
 د. حمّمد سعيد بكر  .4
 أ. علي اليوسف  .5
 أ. حممد خري موسى  .6
 د. حممد مهام ملحم .7
 د. إبراهيم مهنا  .8
 أمحد الّرقب د.  .9

الّنظاممث   ينّص  الّسّري كما  ابالقرتاع  الّرئيس  وانئب  الّرئيس  فانتخب  اجلديد  الّتنفيذّي  املكتب   اجتمع 
 األساسّي، وأفرزت االنتخاابت:

 رئيًسا د. نّواف تكروري  .1
 انئًبا للّرئيسأ. د عبد اجلّبار سعيد  .2

متنا على  أتعاهد هللا مث تعاهد شعبنا و   رابعاجلمعية العامة الهيئة علماء فلسطني وهي ختتتم أعمال اجتماع  إن  و 
إنُتدبهمواصلة طريق الذي  أحناء فلسطني كلها وشعبنا  اىل  ابلتحية  اهليئة    تتوجه إليه. كما    تا  املرابط يف  شعبنا 
 . حقه يف منايف األرض وخميمات اللجوءالقابض على 

اىلكما   ابلتحية  وأحرار    تتوجه  أمتنا  أبناء  و سائر  و املالعامل  املتمسكنياإلروابط  الؤسسات  بفلسطني   سالمية 
 للهيئة واملساندين لقضية فلسطني. ني والداعم

 ، كما تتوجه اهليئة  رابعالعامة ال اجلمعيةكما تتوجه ابلشكر لوسائل اإلعالم اليت شاركت يف تغطية اجتماع 
 املوىل سبحانه أن تعقد اهليئة العامة  ابلشكر اخلاص ألعضاء املكتب التنفيذي السابق على جهودهم، سائلني

 القادمة يف رحاب وطننا احلبيب فلسطني حمرراً من االحتالل.
                         واحلمد هلل رب العاملني
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