
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

وعرب القمة .. عرب القدس رأي القدس  

 العربية

 

! القدس ال تُحرر بالنقودرشاد أبو شاور   

 

فلنجعل من عقوبة  'كالوديو كوردوني  

 اإلعدام ذكرى حبيسة لكتب التاريخ

 

الفلسطينية آمال حواري أيوب أول    

 عربية تعالج السرطان بالذهب والبالتين

 

التورط : نصراهللا يحذّر اليوم :سعد الياس  
ايار سياسي  7باتهام حزب اهللا سيقود لـ 

والحريري متمسك بمحاكمة من اغتال 
 السباب سياسية وارهابية

 

عائالت ضباط  عبد اهللا بن مولود  
موريتانيين قُتلوا بعد انقالب فاشل تحتج 

 'الجزيرة'على برنامج انتجته وبثته 

 

في الغناء ابتهاجاً بشفاء  محمد منصور  

 !كذب المطربون ولو صدقوا: 'الريس'

 

دعوة وزير جزائري الى  كمال زايت  
صور من دون خمار في جوازات السفر 

 الجديدة تثير احتجاجات االسالميين

 

اول مجلة ' مثلي' محمود معروف  
الكترونية في المغرب هي االولى للمثليين 

 في العالم العربي

 

ما الحب في قصص  منصف الوهايبي  

 الحب عند العرب

 

لشعبان ' حارة أم الحسيني' هويدا صالح  
اعادة اكتشاف وجه شهدي عطية : يوسف

الشافعي 

 البطولة في زمان الطفولةعبد يغوث   

 ' ألن الشجب والتنديد تحصيل حاصل ولن يؤدي لتغيير'
 شيخ األزهر يرفض إدانة انتهاكات إسرائيل ومحاصرة غزة 

3/31/2010 
 

  

رفض شيخ االزهر الجديد الدكتور احمد : من حسام أبوطالب' القدس العربي'القاهرة ـ
محمد الطيب التنديد باالنتهاكات اإلسرائيلية في حق المسجد األقصى والمقدسات 

 .اإلسالمية، وعلل موقفه بأن تنديده لن يسفر عن جديد يذكر
وقال الطيب الذي تم تعيـــينه مؤخـــرا بقــــرار مــن الرئيس المصري إن 

 . الشجب واإلدانة للجرائم اإلسرائيلية تحصيل حاصل وبال قيمة ولن يسفر عن شيء
وبالتالي فإن الكالم في ' تحصيل الحاصل محال'وأضاف أن هناك قاعدة أزهرية تقول إن 

قضية القدس وما يجري للمقدسات هناك واإلعتداءات التي تقع على المسجد بالقيمة 
وأصبح مضيعة للوقت، وأصر على رفض مطالب الصحافيين بأن يصدر أي تعليق حول 

 .االنتهاكات
وكان العديد من الصحافيين قد إحتشدوا أمس في انتظار انتهاء اجتماع شيخ األزهر مع 
الشيخ عكرمة صبري المفتي السابق للقدس من أجل معرفة رأيه في عدد من القضايا لم 

يتحدث فيها بعد وعلى رأسها موقفه من اتفاقية السالم مع اسرائيل والجدار الفوالذي 
الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة فضال عن الحصار الذي تفرضه على القطاع 

للعام الثالث على التوالي، غير ان الطيب رفض اإلجابة عن أي سؤال له عالقة بالقضية 
 .الفلسطينينة بذريعة أنه ال طائل من إضاعة الكالم فيما الجدوى منه

وساهم في مزيد من اإلحباط للصحافيين رفض الشيخ عكرمة صبري الذي بدا في مأزق 
بسبب الموقف الذي وجد فيه الطيب أن يجيب هواآلخر على أي سؤال له عالقة بالقضية 

الفلسطينية ،واعتذر بأدب، مؤكدا ان لكل مقام مقاال وأنه إنما جاء من أجل لقاء شيخ 
األزهر الدكتور احمد الطيب وتهنئته على ثقة الرئيس مبارك الغالية فيه من خالل 

 .تنصيبه المقام السامي
وكان مفتي الديار المصرية األسبق نصر فريد واصل قد أكد على ان رجل الدين مطالب 
. بأن يدافع عن مصالح المسلمين وأن يندد بالحصار الذي يفرض على الشعب الفلسطيني
واعتبرالصمت في قضية مثل تدمير المقدسات والسعي لهدم األقصى هو جريمة سوف 

 . نسأل عنها إذا ما تعاملنا معها بسلبية
ولفت الشيخ سيد عسكر النائب عن اإلخوان في مجلس الشعب األنظار إلى أن التنديد بما 

تقوم به إسرائيل من جرائم في المسجد األقصى وسائر فلسطين المحتلة مسؤولية كل 
رجل دين، محذراً الذين يتحدثون عن أن التنديد لم يعد له قيمة من أن الساكت عن الحق 

 .شيطان أخرس
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 البطولة في زمان الطفولةعبد يغوث   

افتقدوا ' الجزيرة'مشاهدو  حسين علي شعبان. د  
غياب سامي حداد ترك فراغا في : 'اكثر من رأي'برنامجه 

 االعالم العربي

 

بعد توقيع عقد مع ميلودي  محمد عاطف  
ال أختار أغنيات تبرز أنوثتي : كارول سماحة

 ولست استعراضية

 

الزمن والذاكرة في اعمال  محسن الذهبي  
الفنان محمد عقبة لوحات تهندس ارث 

 القاهرة المعماري

 

موريتانيا تقطع عالقتها  سعيد الشهابي. د  

 مع اسرائيل والعرب يمدون الجسور معها

 

 !المجتمع األهلي ودولته ميشيل كيلو  

 

ردود االفعال على مقترح  محمد كريشان  

 عمرو موسى

 مصمم مصري يبتكر حلوال تقنية لبيت المستقبل الذكي   

 

اإلعدام لكويتية أحرقت خيمة زفاف    
زوجها على أخرى 

متر لمنع  200ألف طفل سوري يوقعون لوحة بطول    
التدخين 

 

اللجنة المركزية لحركة فتح تدعو الى    

 تصعيد المقاومة الشعبية

 

 13استشهاد فتى واصابة  :اشرف الهور  
مواطنا في هجمات لجيش االحتالل على 

 حدود غزة

 

األحمد يشرع بسلسلة  :وليد عوض  
اجتماعات مع اقطاب فتح في لبنان بهدف 
التوافق على التعيينات األمنية التي اقرها 
 عباس وتم تجميدها بعد اعتراض مقدح

 

عاما وقاتلت  30عارضت صدام : عالوي  
حلفاء  اكثر من اي مسؤول حالي' البعث'

المالكي وخصومه قد يتعاونون على 
 ومخاوف من حرب اهلية.. اطاحته

 

توقيف قضاة وسفراء متورطين بالفساد    
وانتشار غسيل االموال يثيران غضب 

العراقيين وحجم الفشل في حكومة المالكي 

 

تضامن مرشحي الرئاسة  كمال بخيت  

 السودانية يهدد بمقاطعة االنتخابات

مخاوف من مقتل عشرات : مصر حسام أبوطالب   

 الشباب في رحلة هجرة غير شرعية إليطاليا

: إيران ترد على هجوم الرئيس اليمني   
كالمه غير مدروس وبعيد عن الحكمة 

 رجل واقعي -المنوفية زناره  -هشام شهاب 
مبروك لك المنصب والذي . فعال رجل واقعي ويتكلم بعقالنية هادئة.ارى الواقعية تالزم تصرفات هذا الرجل

 .والرجل المناسب في المكان المناسب.تستحقه بالفعل

 ان الكالم محرم -السويد  -بن عربي 
 .. ما فاز اال النوم.. ناموا وال تستيقظوا / ان الكالم محرم .. يا قوم ال تتكلموا 

 شيخ االزهر يرفض ادانة -محبة االقصى 
بسم اهللا والصالةعلى رسول هللا في حقيقةاالمرهذا ليس باألمر الجديد علينافكل ما يعينه الرئيس حسني 

مبارك فكما عين االول الطنطاوي والذي بالمناسبة نسأل اله ان يتغمد روحه ويغفر ذنبه، سيعين من يسير 
 على دربه فكما فعل وافتى السابقون سيفعل االحقون او كما يقال المثل العربي خير خلف لخير سلف 

 حتى الشب واالدانة استكثروها علينا -الغور  -صقر 
يبدو ان الشيخ ال يريد ان يضيع وقته فان احتالل القدس ) ال طائل من إضاعة الكالم فيما الجدوى منه(

وتهويدها وهدم البيوت وحصار غزة وغيره الكثير لم يعد من االمور المهمة الن االولى واالهم هو ارضاء 
حتى الشب واالدانة استكثروها علينا . العدو االسرائلي فقط يبدو اننا وصلنا الى نقطة اننا في اخر الزمان 

 .لذلك علينا ان ال نطلب من الشيخ شيئا خوفا من ان نضيع وقته الثمين 

 تحصيل حاصل -ع الزبيدي 
أيعقل من شيخ األزهر هذا الكالم، التنديد وإن تشابه بالمفردات ولكن للمفردات معنى وحجم قائلها ينعكس 
عليها بمعنى أن وزن التنديد الصادر من شيخ األزهر بالشك يعادل اضعافا مضاعفة التنديد الذي يصدر من 

ثم من قال ان . طالب بسيط في األزهر او حتى من عالم مغمور اليمثل اعلى سلطة دينيه كسلطة األزهر
تنديدك مكرر فأنت لم تندد من قبل لكي تخشى التكرار فأنت جديد في منصبك والناس تواقة لسماع ماهو 

؟ وأخيرا أال تعتقد معي أن اإلنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى !!!!جديد فليس هناك اذا تحصيل حاصل
والمقدسات اإلسالمية وضمها للثراث اليهودي غير مسبوقة وممعنه في علوها وإستصغارها بالمسلمين 

 بحيث تحتاج الى كلمات من رجال هم فعال حماة الدين لكي يوضحوا للعامة شر مايحاق بهم وبمقدساتهم؟ 

 هذا الليث من ذاك االسد -فلسطين / قيس 
الغريب في اقوال ما يسمى شيخ االزهر هو اعتبار الحديث حتى الحديث  00000هذا الليث من ذاك االسد

يعتبر الحديث عن التهويد وتشريد الناس 000عن ما تتعرض له القدس والمسجد االقصى مضيعه للوقت 
كنا نتمنى على شيخ االزهر ان يكون خير من سلفه ولكن  000ومصادرة الرض والكرامة مضييعة للوقت 

بل ذهبنا الى ابعد من ذالك اذ اعتقدنا ان شيخ االزهر وهذا واجب 0000ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
علماء االمه اذا لم اخطىء هو الدفاع عن االمه ومقدسات االمو وصوال الى كرامة االمة ولكن الواقع 

 ولك اهللا يا اقصى 000فلك اهللا يا قدس 00000يعكس حال علماء االمه 

 شيخ األزهر يرفض اإلدانة -محمد يعقوب 
شيخ األزهر الجديد أحمد الطيب يسير على سياسة الناس على دين ملوكهم وحيث أنه وصل لمنصب شيخ 

 األزهر بالتعيين من قبل الرئيس فإنه ملزم بتنفيذ سياسة الرئيس 

 ال -نوال 
 ال يستطيع التعليق وهناك ضغوطات عليه من قبل السلطه والحاكم في مصر

 الشيخ عين من طرف الرئيس حسني مبارك -فاطمة من الجزائر 
 .هل فهمتم االن لماذا الكالم عن القضية الفلسطنية ليست من اولوياته؟؟ الفاهم يفهم

 رجل أفعال -نائلة 
ال تستغربوا إن رأيتموه عابراً سيناء على صهوة جواده في . هذا رجل أفعال وليس رجل أقوال وإدانات

 ...فالسيف أصدق أنباء من الكتب. طريقه لفتح بيت المقدس

 .ياليت الخلف يعتبر من السلف فالموت ينتظر -ابو يــــاســـن 
 ال شك ان شيخ االزهر يريد ان يرد الجميل على تعيينه 

affd - سؤال فهل من مجيب?? 
 ??!!!إذا كان الشجب و التنديد و إضرابات لن يؤدي إلى تغيير فما هو الحل إذا الصمت و إستسالم

 -رمــزي 
 . والصمت هو أبلغ من الكالم. حسبنا اهللا ونعم الوكيل..في مثل يقول فالج ال تعالج
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كالمه غير مدروس وبعيد عن الحكمة 

 

يشعرون بأنهم مهمشون وال يحصلون   
على أي وظائف أو دخل من المنتجعات 

معاناة البدو من اإلهمال تشجع السياحية 
أعمال التهريب في سيناء 

 

دعا مبارك للقبض على  :حسام أبوطالب  
لصوص المليارات في السلطة طلعت 

السادات يلجأ لإلتحاد األوروبي في مواجهة 
 اتهامه بتلقي رشوة

 

من حسنين  -' القدس العربي' -القاهرة   
مطالب عز للسعودية وقطر والجزائر  كروم

.. بدفع تكاليف أي حرب مقبلة تثير جدال
 ومبارك يرفض تهاني االعالنات

 

 دماء تسيل في القدس   

 

وزراء خارجية الدول الكبرى يدعون   
في ' عقوبات'وال . لخطوات قوية تجاه إيران

كلينتون تنتظر مقترحات من  بيانهم الختامي
 الصين حول العقوبات على ايران

 

واشنطن تسحب الدعوة ' نيويورك تايمز ' 
الهجوم  لكرزاي لزيارة البيت األبيض

العسكري على معاقل طالبان في قندهار 
 سيبدأ في حزيران

 

حملة سعودية تظهر أن تهديد  سهيل كرم  

 لم ينته بعد' القاعدة'

لجنة برلمانية تدعو الحكومة للتوقف عن محاولة    
اسالم معتدل بريطاني وتحقيق مستقل في برنامج ' هندسة'

 يتهم بالتجسس على المسلمين

 

فرصة النهوض لم تضع  نصر شمالي  

 تماما بعد

لماذا تُحرم من : أوراق الضغط العربية علي الهيل. د.أ  

 أن تَضغط؟

الوصول إلى الطريق  الشيخ إبراهيم صرصور  

 ...المسدود 

القمة العريبة عقدت في ليبيا فمتى ستعقد  بسام عويضة  
قمة المثقفين العرب؟ 

 :لمحمد هاشم صوصي علوي' المسرح العربي والتراث ' 
مسرحيات تسلحت بالتراث لمواجهة قساوة الواقع 

 المواضيع األكثر قراءة
شيخ األزهر يرفض إدانة انتهاكات إسرائيل ومحاصرة    

ألن الشجب والتنديد تحصيل حاصل ولن يؤدي 'غزة 

 'لتغيير

افتقدوا ' الجزيرة'مشاهدو  حسين علي شعبان. د   
غياب سامي حداد ترك فراغا في : 'اكثر من رأي'برنامجه 

 االعالم العربي

التورط باتهام حزب : نصراهللا يحذّر اليوم :سعد الياس   

 سيخ األزهر -محمد جاسر 
إذا لم تكن على قدر من النزاهة و الشجاعةو الضمير و االيمان لتكون في هذا الموقع،كان أحرى بك أن 

 .تعتذر

salma - comment 
so if you are afraid to do the weekest of Jihad, let some one else do that job ,... 

imad - شيخ األزهر 
 الخل اخو الخردل

 سالح من صنع العرب -عبد الستار 
قديكوناالرجل عنده حق فا التنديد والشجب واالستنكار هو السالح الذي يستخدمه العرب في مقاومه 
اليهودمنذ سنوات طويله وهو سالح صناعه عربيه واحيانا يوجه الي اسرائيل نشجب ونستنكر وتاره 

 اخري نستنكر ونشجب وفي كل مره يصيب اسرائيل في مقتل ههههههه

mohamed Nederland - شيخ سيايسي 
ما راي شيخ االزهر في امر رسول اهللا لنا بان من راي منكم منكرا فليغيره واعطانا الرسول الطرق ومنها 

 حسبي اهللا ونعم الوكيل ولك اهللا يا اقصي.بلسانه

 من رأى منكرا -خالد محمد 
يعني ) اول الرقص حنجلة ( دوما كنت أعزف عن التعليق ولكن موقف شيخ األزهر الجديد ذكرني بالقول 

بالمصري المكتوب باين من عنوانه وأرجو أن ال يكون األمر كذلك بالنسبة لك أرجو ان ال يكون عنوان 
مكتوبك اإلحباط والسلبية يعني توسمنا فيك الخير وأرجو أن اكون مخطئا صدمني ما قلته يا شبخ أرجو 
أن تقف مواقف تعزك وتعز المسلمين الذين تمثلهم امام رب العزة يا شيخ وال تكون على خطى سلفك 

الذي مضى إلى لقاء ربه ونرجو أن يغفر له مواقفه السلبية باهللا عليك أنت التمثل نفسك أنت واجهة رجال 
الدين في مصر أذكرك بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تغيير المنكر ولو باللسان وأنت ادرى 

 مني به أرجو من اهللا أن يوفقك لما فيه عزة اإلسالم والمسلمين وتقبل مني عتب محب

 يا شيخنا ياموالنا اين؟ واين ؟ واين؟ -عطوة فلسطين  0د 
اين كالمك هذا من الحديث النبوى الشريف الصامت على الحق عذرا النك تعرف حقا غير حقنا اين كالمك 
هذا من ومت تولهم منكم وعذرا بداية معرفتنا بك انك تدعى الشيخ احمد ومحمد اين كالمك هذا من ان 
تعرض اخ لك باعقيدة الى ضر فما ا انت صانع اين كالمك هذا وان باتت افواه جائعة من جيران لك فما 
انت صانع اسالك باهللا يا شيخنا هل سيسال المسلم هذه االسئلة فى يوم من االيام ويا ليت نستطيع سؤال 
سابقك فى مشيخة االزهر المرحوم ان كان سؤل عن تلك االمور الصغيرة وتحسبونه هين وهو على اهللا 
عظيم انها االمانة يا شيخنا كل حرف تتلفظه محفوظ ومسجل وسوف تسال عنه وال تمر االمور بالسهولة 
التى نتوقعها نحن بنى البشر فتزودوا فان خير الزاد التقوى وال تحسبن اهللا بغافل عما يفعل الظالمون ان 

 كان قوال او عمال والسالم على من اتبع الهدى وخشى الرحمن وحده ولم يخشى الردى واهللا اكبر

 -خريج السوربورن 
 المفروض انك تمثل المسلمين وتعالج قضاياهم وتصدع يالحق

 التغيير باللسان -عبداهللا مبارك 
من الصعب مجادلة العلماء ولكن الوضع يختلف في الوقت الحالي عن السابق ، قال رسول اهللا صلى اهللا 

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف / عليه وسلم
ياموالنا شيخ االزهر ايعقل وحضرتك تتسلم هذا المنصب الرفيع ان تتماشى مع اخر جملة في . االيمان 

الحديث الشريف اعاله؟ والحمد هللا اللسان موجود فلماذا ال نغير المنكر به وان كان باليد افضل واشرف 
 .هدانا اهللا واياكم الى مايحبه ويرضاه . عند اهللا عزوجل وعند خلقه

abu usama - ما هو المطلوب من العلماء ؟ 
واذ : قال تعالى . المطلوب من العلماء البيان وعدم كتمان الحق واال تعرضوا لمقت اهللا وغضبه وعقوبته 

انما يخشى اهللا من عباده : وقال . اآلية ...أخذ اهللا ميثاق الذين اوتو الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه 
فخشية العلماء من اهللا وحده وليس من غيره تدفعهم الى قول الحق والجهر به ، ولطالما كانت " العلماء 

أعتقد ان شيخ األزهر ال _ ختاما . كلمة العالم مؤثرة وتقود األمم الى عزهاوالشواهد في التاريخ كثيرة
بل .. يريد الدخول في أخطاء غيره عندما تكلموا بغير واقعية عن الواقع ، ووقعوا في ارتباك وحرج 

من تكلم في غير فنه : اعتقد ان شيخ األزهر من االفضل اال يتكلم من باب قاعدة يعرفها مشايخ االزهر 
 .أتى باألعاجيب 
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التورط باتهام حزب : نصراهللا يحذّر اليوم :سعد الياس   
ايار سياسي والحريري متمسك بمحاكمة  7اهللا سيقود لـ 

 من اغتال السباب سياسية وارهابية

 وعرب القمة العربية.. عرب القدس رأي القدس   

   

 شيخ االزهر يرفض االنتهاكات للقدد والمسجد االقصى -محمد الزعبي 
هذا الشيخ كالمه صحيح فهو متأكد ال محالة بأن المسجد االقصى سيهدم وتهويد القدس قادم وسواء ندد 
الشيخ اوشجب ذلك فال فائدة وبذلك يقول للمسلمين اصمتوا فال داعي للقيام بأي اجراءات اتجاه القدس 

 والمسجد االقصى وعليكم القبول باالمر الواقع

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة
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