
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

فتوى فلسطينية معيبة بتأييد  رأي القدس  

 الجدار

 

 لماذا يبهدلون الرموز؟ الياس خوري  

معلومات عن درس سوري لجنبالط قبل  كامل صقر  

 زيارته دمشق

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في ظروف وفاة    

 مواطنة بعد اعتقالها من شرطة حماس

جماعة سعودية لحقوق االنسان تشكو للملك حالة    

ناشط مسجون 

 

تظاهرة لرجال دين في غزة تفتي بتحريم   
ووزير االوقاف الفلسطيني يعتبر . الجدار

ابراهيم يسري يقاضي  بناءه من حق مصر
مصري للمطالبة  200مبارك بتوكيل من 

بايقاف بناء الجدار الفوالذي على حدود 
غزة 

 

مدن 'هاشم شفيق في  أروى الشبيبي  
سفر على أجنحة الشعر يبجل : 'مرئية

 المكان األليف

 

ال ينبغي تغيير اإلسالم  الطاهر بن جلون  

 وإنما تغيير المسلمين

 

مارتن  'القدس العربي'اإلسكندرية   
: سكورسيزي يتحدث في مكتبة االسكندرية

السينما طريق للتقارب بين الثقافات 

 وروبرت دي نيرو أقرب الناس الى قلبي

 

قدمت مسرحية رائدة مع  ناظم السيد  
 12': ثم حولتها إلى فيلم' رومية'سجناء في 

لزينة دكاش يفوز في دبي ' لبناني غاضب

 'المهر العربي لألفالم الوثائقية'بجائزة 

جبهة علماء االزهر تنتقد  احمد القاعود   
فتاوى االزهر بشرعية الجدار العازل وتؤكد 

لون من 'ان التحليل والتحريم بغير سلطان 

 فتوى فلسطينية معيبة بتأييد الجدار 
 رأي القدس
05/01/2010 

 

  

يتواصل صدور الفتاوى عن مرجعيات اسالمية عليا تتمتع بثقل ديني وعلمي في مختلف 
انحاء العالم االسالمي ضد الجدار الفوالذي الذي تعكف السلطات المصرية على انشائه 
على حدودها مع قطاع غزة، الغالق االنفاق شريان الحياة الرئيسي الكثر من مليون 

 .ونصف المليون عربي ومسلم يعيشون تحت حصار ظالم منذ اكثر من عامين
فبعد الفتاوى التي صدرت عن الشيخ يوسف القرضاوي المرجعية االسالمية األبرز في 
العالم، والعديد من العلماء السعوديين واللبنانيين والمصريين واالردنيين، التي حرمت 
بناء هذا الجدار واعتبرته مخالفا للشرع والعقيدة، افتت هيئة دينية فلسطينية موالية 

وقالت رابطة علماء المسلمين في . بحرمة الجدار' حماس'لحركة المقاومة االسالمية 
بيان في ختام اجتماع دعت اليه وشارك فيه العشرات من الدعاة ورجال الدين وانعقد 

قرب المجلس التشريعي في مدينة غزة، انها تؤيد فتوى اتحاد علماء المسلمين العالمي 
ان الجدار حرام شرعا بل هو 'ورئيسه الشيخ القرضاوي بتحريم بناء الجدار، واضافت 

 .'من الكبائر خاصة انه يتسبب في قتل شعب بأكمله، ولما فيه من تولي الكافرين
ومن المؤسف ان طرفين فقط شذا على اجماع العلماء المسلمين بخصوص الجدار، هما 

مجمع البحوث الذي يرأسه شيخ األزهر، والسيد محمود الهباش وزير االوقاف 
ان مصر لها الحق في بناء الجدار 'الفلسطيني الذي ايد موقف شيخ األزهر، وقال 

من 'ونقلت وكالة انباء الشرق االوسط المصرية الرسمية عنه قوله . 'الحدودي الفوالذي
حق مصر ان تتخذ من االجراءات ما تراه مناسبا لضمان امنها وحماية حدودها وتنفيذ 

 .'القانون في اراضيها
وهذا الموقف من السيد الهباش ليس غريبا وال مفاجئا، فهو يردد بصوت اعلى ما قاله 

رئيسه محمود عباس، ويكشف عن تواطؤ سافر مع عمليات تجويع ابناء شعبه في قطاع 
 .غزة

السيد الهباش اتهم الفتاوى التي ادانت بناء الجدار الفوالذي وحرمته وطالبت بوقفه 
بأنها فتاوى سياسية، ونسي ان فتواه هذه ليست سياسية فقط، وانما تعبر عن طعنة في 
ظهر مليون ونصف المليون فلسطيني يفتقرون الى ابسط انواع الحياة، ومحرومين من 
الطعام والمأوى والدواء بفعل الحصار المفروض عليهم، ليأتي السيد الهباش ليؤيد قطع 

شريان الحياة الوحيد الباقي لهم وهو األنفاق الحدودية نفاقا للحكومة المصرية 
 .واستجداء لرضاها عليه والسلطة التي يمثلها

وكان المأمول من السيد الهباش ان يصمت، وهذا اضعف االيمان وان يترك الفتاوى 
السياسية للرئيس عباس والمتحدثين باسم السلطة وما اكثرهم، ال ان يسيء الى 
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لون من 'ان التحليل والتحريم بغير سلطان 

 'الوان الكفر

 

العمل : رابعة الزيات زهرة مرعي  
التلفزيوني فيه جهد كبير والردود اإليجابية 

 تشجعني وتسعدني

 

صورت أحداثه بسرية محمد منصور   
وأثارت جرأته استياء المجتمع وانتقاد 

نقد : 'هوامير الصحراء': الصحافة السعودية
غير مسبوق لمظاهر الفساد في المجتمع 

 !السعودي

 

: معضلة ايران التلفزيونية توفيق رباحي  

 !الجمل الذي ال يرى اال حدبة أخيه

 

عن اإلنقاذ  عبدالوهاب األفندي. د  
ومستقبل الحركة اإلسالمية السودانية مرة 

 أخرى

 

وظيفة إسرائيل في النظام  ميشيل كيلو  

 !العربي

 

اليمن واألمريكان  محمد صالح المسفر. د  

 والحرب على القاعدة

 

ردود فعل مرحبة في  محمود معروف  
المغرب بمشروع الجهوية الذي اقترحه 

 الملك محمد السادس

 

نشطاء موريتانيون  عبد اهللا بن مولود  
يستنكرون بناء الجدار الفوالذي المصري 

 في الحدود مع غزة

 

االسبوعيات : االردن :بسام البدارين  
.. خارج التغطية والسوق قريبا

والمتضررون من اجراءات التقشف يعلنون 
الحرب على وزير االتصال ويرفعون شعار 

 اسقاط مدونة السلوك الحكومية

' القاعدة'معلومات عن دخول عناصر من  :سعد الياس  

الى عين الحلوة وجهوزية لدى الجيش اللبناني لتطويق 

 اي فتنة في المخيمات

 

.. 'مذبحة'بري يتخوف من  :سعد الياس  
ويشترط آلية واال المحاصصة جنبالط مع 

سمك 'التوافق على الكفاءات كي ال نصبح 

 في البحر' جربيدي

برلماني عراقي يدعو لرفع الحصانة عن  :هاني عاشور  

 نواب زاروا دمشق للقاء قيادات بعثية

 

حرب دارفور ولت : البشير :كمال بخيت  

 وما تبقى تفلتات

 

الرئيس اليمني يتوعد القاعدة والحراك    
مواجهة 'الجنوبي والمتمردين الحوثيين بـ

' حازمة

 

توقعات برفع الحصانة  :حسام أبوطالب  
عن وزير مصري سابق لمواجهة اتهامات 

 قضائية بفساد واسع في عهده

احراق صور مبارك  :حسام أبوطالب  

   

وكان المأمول من السيد الهباش ان يصمت، وهذا اضعف االيمان وان يترك الفتاوى 
السياسية للرئيس عباس والمتحدثين باسم السلطة وما اكثرهم، ال ان يسيء الى 

 .المنصب الديني الذي يتواله بهذه الطريقة المهينة
الجدار الفوالذي يشكل جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني تعتبر اكثر قساوة من 

نظيراتها االسرائيلية ألن من يبني هذا الجدار تنفيذا التفاقات امريكية ـ اسرائيلية هو 
من ذوي القربى الذي تحتم عليه االعراف الدينية والخلقية ان يقف الى جانب المظلومين 

المحاصرين من ابناء عقيدته وأمته، في وجه الظالمين المتغطرسين المتعطشين للقتل 
 .والتدمير والتجويع

الحسنة الوحيدة لهذا الجدار الكريه البشع تكمن في احداثه لفرز واضح بين وعاظ 
السالطين مثل شيخ االزهر ووزير االوقاف الفلسطيني، والعلماء الشرفاء الوطنيين الذين 

يتصدون للظلم واعوجاج الحكام دون ان ترهبهم ادواتهم القمعية، ودون ان تغريهم 
 .عطاياهم المسمومة

الشعب الفلسطيني في مختلف انحاء العالم، وقطاع غزة بالذات سيظل يذكر لهؤالء 
العلماء الشرفاء وعلى رأسهم الشيخ الكبير يوسف القرضاوي فتواه الشجاعة هذه، 

مثلما سيقدر مواقف واعتصامات كل الشرفاء اآلخرين من العلماء المسلمين، خاصة في 
مصر، الذين تظاهروا ضد هذا الجدار الذي يشكل بناؤه عارا على كل من يؤيده او 

 .يشارك في بنائه
 
 
 
 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة
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احراق صور مبارك  :حسام أبوطالب  
احتجاجا على الجدار يؤزم العالقات بين 

ونواب يطالبون .. القاهرة وعواصم عربية
بسحب السفراء 

 

.. خيبة امل بالتغيير الحكومي المحدود   
ووزير اعالم السادات يطالب مبارك 

 باصالحات سياسية حقيقية

 

 من الذي يوقف شريان الحياة؟   

 

مقتل اربعة جنود امريكيين وجندي    

 بريطاني لحلف االطلسي في افغانستان

وزير يؤكد اعتقال اجانب خالل التظاهرات : ايران   

ومسؤول يهدد بعقوبة االعدام بحق من .. االخيرة

 استخدموا اسلحة نارية

تفتيش مكثف للواصلين الى امريكا : 'واشنطن بوست'   

 دولة14من 

السودان بين سياسة المحاور وتراجع  ادريس ابراهيم  

 قواه السياسية

: المفهوم الغربي للسياسة واإلعالم الشيخ هاشم منقارة  

 مقاربات الغرب الحضارية مكر سياسة وخداع إعالم

فلسطين في محيطها العربي واإلسالمي  عمر طاهيري  

 بعد عام على المحرقة

ما الذي تبدل حتى تتبدل .. ترى  احمد عمر بن فريد  

 المواقف من قضية الجنوب اليمني؟

 المواضيع األكثر قراءة

 فتوى فلسطينية معيبة بتأييد الجدار رأي القدس   

مقتل ضابط أردني في افغانستان كشف تعاون     

المخابرات االردنية مع السي آي ايه خاصة باستجواب 

 المعتقلين وتجنيد المخبرين

والمالكي يهاجم المؤسسة ... أزمة بين بغداد والرياض   

عقب وصف محمد العريفي للسيستاني  الدينية السعودية

 'الزنديق والفاجر'بـ

' حرب فتاوى'وزير االوقاف الفلسطيني يؤيد الجدار و    

 في مصر بسبب غزة
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