
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

 مهمة ميتشل يجب ان تفشل رأي القدس  

 

القرضاوي اصبح قضية  :وليد عوض  
خالفية ما بين انتقادات فتح له ودفاع 

وتنظيم مؤتمر يتحدث عن .. حماس عنه

 حياته

استخدام الماسحات الضوئية بالمطارات : مفتي تونس   

 حرام

 

سجين ليبي سابق بغوانتانامو يكشف    
عن تجربته مع جالديه ومحاولتهم كسر 

 ارادته وقلع عينيه

 

المقعد الشاغر برحيل الهويدي يثير   
 اشكاالت وحساسيات في اكثر من ساحة

االخوان المسلمون في االردن ال يتحمسون 
الختيار مراقبهم السابق نائبا للمرشد العام 

ال عالقة لهم باالمر : والذنيبات يرد

 والصالحية فقط لبديع

 

الحريري يجلي عشرة  كامل صقر  

 سوريين من هاييتي ودمشق تشكره

 

للمخرج نعمة نعمة ' فيترين' ناظم السيد  
حين : وبطولة جوليا قصار وعايدة صبرا

يغدو جسد الممثلة سينوغرافيا العرض 

 ونصه

 

سيرة مهاجر سري في ' محمد غرافي  
الكتابة عن : لمصطفى شعبان' باريس

 !أيضا.. الهجرة كتابة عن الوطن األم

 ما جدوى أن نكون سعداء؟ منصف الوهايبي  

 

معرض : 'حضور وانطباعات' هيام حسان  
يعيد الى الذاكرة الفلسطينية قرى فلسطين 

 'قبل وبعد'المدمرة في صيغة 

إحتالل : ديمقراطية أمريكا زهرة مرعي  
 VIVA PALESTINA.. وكم أفواه

.. القرضاوي اصبح قضية خالفية ما بين انتقادات فتح له ودفاع حماس عنه
 وتنظيم مؤتمر يتحدث عن حياته 

 :وليد عوض
22/01/2010 

 

  

في ظل الكثير من القضايا الخالفية ما بين حركتي فتح 'القدس العربي'رام اهللا ـ 
وحماس اصبح الشيخ يوسف القرضاوي قضية خالفية تضاف الى تلك القضايا بين 

 .الحركتين الفلسطينيتين المتصارعتين في الضفة الغربية وقطاع غزة
ففيما تتواصل حملة االنتقادات على القرضاوي من قبل حركة فتح على خلفية مطالبته 

من على منبر احد المساجد في قطر برجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجوار مكة 
 .اذا ما تبين انه تآمر على شعبه في قطاع غزة تواصل حماس حملتها الدفاعية عنه

وبعد اقل من اسبوع على شن خطباء وزارة االوقاف الفلسطينية بالضفة الغربية هجوما 
على القرضاوي في صالة الجمعة الماضية على خلفية توجيهه انتقادات لعباس سواء 

بسبب الحرب االسرائيلية االخيرة على غزة او على خلفية قرار السلطة تاجيل التصويت 
على تقرير غولدستون الذي يدين اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد اهالي غزة تسعى 

 .حماس للتصدي لحملة فتح على القرضاوي
وفي الوقت الذي اصدرت فيه حماس بيانات صحافية تعبر فيها عن دفاعها عن 

القرضاوي ومواقفه من عباس وقيادة السلطة الفلسطينية برام اهللا اعلن وزير االوقاف 
طالب ابو شعر ان وزارته تعتزم اقامة . والشؤون الدينية بالحكومة المقالة بالقطاع د

مؤتمر علمي ودعوى عن حياة القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين في 
 .الدوحة، ودعوة الباحثين في هذا المؤتمر

ودان ابو شعر ما وصفها بالهجمة الشرسة التي تعرض لها القرضاوي، مشيدا بدوره 
وجهوده في خدمة االسالم والقضية الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع تواصل االنتقادات له 

وتجاوز ' فتنة وتحريض'من قبل فتح حيث اعتبرته الكثير من مواقع الحركة بانه عنصر 
 .دوره الديني

وفيما استغلت وزارة االوقاف بالضفة الغربية منابر المساجد لتوجيه انتقادات للقرضاوي 
الذي طالبته بتقديم اعتذار للرئيس الفلسطيني وللشعب الفلسطيني تواصل حماس 

استغاللها لمساجد غزة للدفاع عن القرضاوي، حيث جاء اعالن ابو شعر عن تنظيم 
مؤتمر للحديث عن حياة القرضاوي خالل احتفال لتكريم الفائزين في مسابقتي خطباء 

المستقبل وحفاظ متون السنة النبوية نظمته وزارة االوقاف المقالة في مركز رشاد الشوا 
 .بمدينة غزة

وقال ابو شعر في ذلك االحتفال الديني ان هناك مجاالت عديدة تعمل بها االدارة العامة 
منبرا من منابر الخير وااليمان،  في وزارته للوعظ واالرشاد من بينها ما يزيد عن 
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 VIVA PALESTINA.. وكم أفواه

 مباشرة من مارون الراس

 

ردا على مشروع القانون االمريكي    
: بوقف بث القنوات المناهضة السرائيل

' سي ان ان'و' الحرة'لبنان يلوح بوقف بث 

 في اراضيه

 

التقارب السوري ـ  صبحي حديدي  

 لعبة الهدايا المسمومة: السعودي

 

خيار مقاومة المحتل يهدد  زهير أندراوس  

 االنظمة الديكتاتورية

 

زلزال األرض  عبدالوهاب األفندي. د  

 وغضب السماء

أحزاب األغلبية الداعمة : موريتانيا عبد اهللا بن مولود  

منتدى 'للرئيس تؤسس ائتالفا سياسيا والمعارضة قاطعت 

 'أكثر جدية'وطالبت بحوار ' األغلبية

االشتباه في ضلوع وزير األشغال العمومية  كمال زايت  

 الجزائري في قضايا فساد

حزب يساري معارض يشكك : المغرب محمود معروف  

بجدية السلطات في اقامة نظام الجهوية 

 

 زلزال في كتيب سياحي عناية جابر  

 

القوات األمريكية ستبقي  :هاني عاشور  
ألفا من جنودها في كردستان وبرزاني  21

يعلن ترشيح طالباني رئيسا للعراق بعد 

 االنتخابات

 

السعودية تعلن ارتفاع عدد قتالها في    

 المواجهات مع الحوثيين

 

' المهمشين'ياسر عرمان يراهن على    

 في انتخابات الرئاسة

 

توقع قيام النظام بحمالت عنف ضد    
اختالف المواقف .. الشعب لتمرير التوريث

 حول عقد قران رئيس الوزراء

 

 إسالموفوبيا أم غربوفوبيا   

 

: 'رولينغ ستون'عمر بن الدن لمجلة    
خطة والدي نجحت بدخول امريكا افغانستان 

 والحرب فيها لن ينتصر فيها احد

 

بالك هوك 'البحرين تتسلم تسع طوافات    

 في ايار المقبل' ـ ام

 

أفغان يحتجون على مقتل أربعة في    

 هجوم لقوات حلف شمال االطلسي

وفييرا  -بين بغداد وبورت أو برنس عبد الحميد صيام  

 دي ميلو وهادي عنابي قدر يستعصي على الفهم

وقال ابو شعر في ذلك االحتفال الديني ان هناك مجاالت عديدة تعمل بها االدارة العامة 
منبرا من منابر الخير وااليمان،  750في وزارته للوعظ واالرشاد من بينها ما يزيد عن 

مشيرا الى ان رسالة المسجد والمنبر رسالة ايمانية اسبوعية عظيمة تقوم على تربية 
 .المجتمع

 
 
 
 
 

 .القرضاوي عدو اوروبا وامريكا واسرائيل وعباس ومصر -ابو اسامة 
ان التناغم الملحوض بين االعالم المصري واعالم عباس وفي المواقف السياسية والمباركة الكاملة لكل ما 

تقوم به مصر من اجراآت على حدودها مع غزة من اغالق معبر رفح وبناء جدار العار وتجويع اهل غزة 

بينما تتحين اسرائيل فرصة .يكشف مدى التوافق بين الطرفين مما يجعل حماس بين فكي كماشة

االنقضاض عليها بمباركتهما وتشجيعهما الي هجوم يساعد على اسقاط حماس والمقاومة من ورائها 

لتكتمل الصورةالثالثية االبعاد فلسطينية مصرية اسرائيلية ويعيشوا جميعا في هدوء فالشيخ القرضاوي هو 

 .عدو اوروبا وامريكا واسرائيل وايضا وبكل اسف وخجل عدو عباس ومصر

 الحياه مفاوضات -محمد جاسر 
 القرضاوي له اتباع بالماليين حول العالم وفتح ترتكب خطا فادحا باستهدافه

 القرضاوي ومعركة الخالفات الفلسطينيه -فيينا -سعيد الخضراء 
فما قاله الشيخ القرضاوي يمكن ان يقوله , ال اجد مبررا لكل هذه الضجة االعالميه والتصريحات العصبيه

فمن الطبيعي ان يستحق الرجم والقتل والشنق كل من , اي انسان يحب هذا الوطن ويهمه أمنه واستقالله

وال أظن ان هناك عاقالن يختلفان على , يثبت تنازله عن حقوق شعبه وبيع مصيره لألجنبي أو المحتل 

والرجل قال ان ثبت ذلك والى أن يثبت فهناك من المفسرين والمحليلين والفقهاء من سيبرر , هذه المقوله

ولكن علينا اليوم أن نسأل أنفسنا هل الخالف الفلسطيني في هذه الحدود ام ان , ويفتي بجواز كل ذلك

 هناك من يصب الزيت على النار

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة
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 دي ميلو وهادي عنابي قدر يستعصي على الفهم

التحركات األمريكية األخيرة  مصطفى علي عيسى  

ظاهرها إضعاف القاعدة وباطنها إسقاط النظام اليمني 

الكرامة العربية بأحرف معتدلة  محمد االمين ولد الفاظل  

 هل تعود الدولة العثمانية؟ إبراهيم أبو عواد  

 أوروبا خارج التاريخ قاسم بن إدريس شرف  

 المواضيع األكثر قراءة

لعبة : التقارب السوري ـ السعودي صبحي حديدي   

 الهدايا المسمومة

وضوء اخضر .. ضغوط لتدويل الوضع الطائفي بمصر   

البرلمان االوروبي  من الكنيسة القباط المهجر بالتصعيد

ومظاهرات قبطية .. والكونغرس طالبا مبارك بموقف حاسم

 'غزو مصر'وكاهن يطالب اوباما بـ.. تتسع حول العالم

بعارض ' القسام'حماس تحقق في وفاة احد مؤسسي     

 صحي مفاجئ في االمارات

 مهمة ميتشل يجب ان تفشل رأي القدس   

   

 

  Submit

Page 3 of 3alquds alarabi س ا�����	
ا�

22/01/2010http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\21qpt95.htm&storytitle=ff��...ث �� ��


