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كلمة وزير األوقاف والشؤون الدينية يف احلكومة الفلسطينية املقالة، إسماعيل 
التصعيد  من  ايحذر فيه، ومصر فلسطين لعلماء الثالث املؤتمر خاللرضوان، 

   الذي يستهدف املسجد األقصى وقبة الصخرة من خالل التهويد اإلسرائيلي اخلطير

٢٠/١/٢٠١٣    
  
  

الدينية إسماعيل رضوان من تصعيد خطير يستهدف املسجد األقصى حذر وزير األوقاف والشؤون 
 .وقبة الصخرة من خالل التهويد اليومي واملمنهج من قبل االحتالل

 

وأوضح رضوان خالل املؤتمر الثالث لعلماء فلسطين ومصر بفندق املتحف غرب غزة، اليوم، أن 
حماولة لتكريس واقع جديد يتقبله  االحتالل يصعد يوميًا من انتهاكاته بحق املسجد األقصى يف

 .املسلمون حتى ينجحوا يف تنفيذ خمططاتهم

 

وأشار إىل خطورة حماوالت االحتالل إحداث تقسيم زمني للعبادة يف األقصى، الفًتا إىل أنّ جناحه 
 .يف ذلك سيدفعه إىل تقسيم األقصى بشكل مكاين كما فعل يف املسجد اإلبراهيمي باخلليل

 

لتفجير قبة الصخرة " البيت اليهودي"التهديد األخير الذي أطلقه مسؤول يف حزب ولفت إىل أنّ 
املشرفة من أجل بناء الهيكل املزعوم على أنقاضه، يستدعي من األمة الوقوف إزاء تهديدات 

 .االحتالل وانتهاكاته املتكررة لألقصى

 

عربية واإلسالمية وفكرها، وشدّد على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية حية يف ضمير األمة ال
 .مشيرًا إىل دور العلماء يف استنهاض الطاقات ألجل القدس وفلسطين

 

أهلنا يهجرون من ديارهم ويمنعون من ترميم منازلهم وتنتزع هوياتهم يف مدينة القدس : "وقال
 ."بهدف تهجيرهم وإزالة معامل املدينة اإلسالمية

 

ام على أي مغامرة ضد األقصى، حممالً إياه كامل وحذّر وزير األوقاف االحتالل من اإلقد
 ."فهو يريد أن يحوّل القضية إىل صراع عقدي وديني"املسؤولية عن أي تداعيات خطيرة باملنطقة، 

 

لنقول لكل املتربصين بالدعوة اإلسالمية إننا "وأكد رضوان على وحدة املسلمين بغزة ومصر، 

                                                            
 الين اون فلسطين :املصدر  
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 ."لى وحدتنا مهما اختلفنا يف صور وأشكال الدعوةكإخوان مسلمين ودعوة سلفية، نقف لنؤكد ع

 

وبيّن أنّ الوزرة ستعلن يف األيام القادمة عن مؤتمر علمي ستدعو فيه علماء ومفكرين على صعيد 
  .العامل العربي واإلسالمي لاللتقاء على أرض فلسطين



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


