
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

اسرائيل عندما توزع اقنعة  رأي القدس  

 الغاز استعدادا للحرب

 

 قضية إدوارد سعيد صبحي حديدي  

 

 يسألونك عن البرادعي عبد الحليم قنديل  

 

يستأثرون بحصة األسد من  غاي غابرييل  
االفكار المسبقة التي تربطهم بالعنف 

صور : 'غوغل يقترح'والعنصرية والغباء 
نمطية سلبية للعرب يغذيها مستخدمو 

 االنترنت

 

ال يوجد فيلم يجمعني مع ' محمد عاطف  
آالف طالب  4: سامح حسين' هاني سالمة

 اختاروني أفضل فنان كوميدي

 

' العدل واالحسان' محمود معروف  
المغربية تتهم الشرطة باالعتداء على 

 قيادييها اثناء وقفة سلمية

 

المحامي بديع عارف  بسام البدارين  
: يوضح مالبسات قصة اإلسرائيليين

بروفيسور يهودي في المانيا طلب مني نقل 
طز ': رسالة لصدام فكان رد الرئيس
 'بإسرائيل وتحيا فلسطين عربية

 

التحرر الفضائي : للكبار فقط أنور القاسم  

 !من ثقب الباب

 

حيوات مثل البنادق  ابراهيم درويش  
إميلي ديكنسون وتناحرات : المحشوة

عائالتها سيرة جديدة للشاعرة تقترح 
مرضها بالصرع وحكاية عائلة تطفو على 

 بركان

 

 خـمس قصــائد ســعدي يوســف  

وسمحت لمتطرفين يهود بالتجول في ساحته .. اغلقت االبواب على المصلين
 الشرطة االسرائيلية تقتحم ساحة المسجد األقصى وتصيب العشرات 

3/1/2010 
  

 :من وليد عوض وزهير أندراوس' القدس العربي'القدس ـ رام اهللا ـ 
من  300اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلية، صباح أمس األحد المسجد األقصى بنحو 

عناصر الشرطة وقامت بإلقاء عدد من القنابل الصوتية والغازية على المصلين، ثم 
أغلقت أبواب الجامع القبلي المسقوف على مئات المصلين والمعتصمين والمعتكفين داخل 

الجامع للتصدي للجماعات االستيطانية التي اعلنت نيتها اقتحام الحرم القدسي إلقامة 
 .او المساخر اليهودي' البوريم'شعائر وطقوس تلمودية في باحاته بمناسبة عيد 

واكدت مصادر محلية ان االقتحام االسرائيلي لباحات المسجد االقصى ومحاصرة مبناه 
حيث يعتكف العشرات من المصلين منذ الليلة قبل الماضية جاء على خلفية رفض 

 .المعتكفين مغادرة الحرم القدسي
وقالت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان ان نحو عشرين فلسطينيا اصيبوا بجروح 

طفيفة في المواجهات، ودخلت الشرطة الى باحة المسجد االقصى االحد في اعقاب 
 .مواجهات سرعان ما امتدت الى خارج الباحة

فلسطينيا على االقل بجروح طفيفة بالرصاص المطاطي او اثر تعرضهم  20واصيب نحو 
للضرب بالهراوات او استنشاق الغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت مصادر طبية 

 .فلسطينية
ورشق المتظاهرون رجال الشرطة وحرس الحدود االسرائيليين بالحجارة عند باب 
 .االسباط احد ابواب المدينة القديمة كما جرت مواجهات عدة في ازقة البلدة القديمة

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد ان المواجهات اسفرت عن اصابة شرطيين 
 .اثنين بجروح، مشيرا الى اعتقال سبعة اشخاص

ان الهدوء عاد بشكل عام الى المدينة القديمة وتمكن الف سائح من 'وقال روزنفلد 
 .'زيارة باحة المسجد االقصى

وقال احد العاملين في المسجد االقصى طالبا عدم الكشف عن اسمه ان الشرطة 
االسرائيلية قامت االحد باغالق باب المسجد االقصى بالسالسل على عدد من المعتكفين 

 .فيه
واضاف ان الشرطة اغلقت االبواب المؤدية للحرم الشريف ولم تسمح الحد من العرب 
بالدخول الى باحته اثر المواجهات، في حين سمحت لنحو الف زائر من المتطرفين 

 .اليهود بالتجول في الباحة
مصلين مسلمين رشقوا زوارا متوجهين الى هذا الموقع 'وقال الناطق باسم الشرطة ان 

حوالي 'واضاف ان . 'بالحجارة، فدخلت قواتنا الى المكان واعتقلت عددا من االشخاص
شابا تحصنوا في المساجد وقررنا، في اجراء وقائي، السماح للرجال الذين تجاوزوا  20

 .واوضح انه ليس هناك من سن محددة للنساء. 'الخمسين من العمر فقط بدخول الباحة
وتمركز افراد من الوحدات الخاصة للشرطة االسرائيلية وهم يعتمرون خوذات ويحملون 

هراوات، حول باحة الحرم القدسي وعلى اسطح المنازل المجاورة للمنطقة، حسبما 
 .ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس

واغلقت االبواب المؤدية الى الموقع بسالسل، بينما دعا مؤذنون بمكبرات الصوت 
الى المسارعة الى التجمع في باحة ) السادسة تغ(السكان في حوالي الثامنة صباحا 

اهللا اكبر يا اهل القدس لقد دخل المستوطنون الحرم هل من 'وجاء في النداء . االقصى
وساد توتر شديد في القدس القديمة بسببب . 'مغيث يا اهل القدس ان االقصى يناديكم

دعوات تحذر من مشاريع تقضي بادخال يهود متطرفين بالقوة االحد واالثنين الى باحة 
 .المسجد االقصى

اثر المواجهات ' الى هبة جماهيرية قوية'ودعت حركة المقاومة االسالمية حماس االحد 
وقال . بين الفلسطينيين وقوات االمن االسرائيلية التي جرت االحد في القدس الشرقية

ان ما يحدث في 'المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في مؤتمر صحافي عقده في غزة 
القدس والخليل وبيت لحم اليوم من تهويد واستهداف لمقدسات المسلمين هو استهتار 
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لكلينت ' انفكتوس': حسام عاصي  
قصة رائعة لتوحيد امة ممزقة : ايستوود

 عبر الرياضة

 

محاكمة الكتب والكتاب  يحيى القيسي  

 مستمرة

 

موعد مع يقظة عربية  مطاع صفدي  

 مختلفة؟

 

فتاوى : السعودية مضاوي الرشيد. د  

 الصراع على هوية الكيان

 

 'العشاء النووي' محمد صادق الحسيني  

 

مشاركة أميناتو حيدر  حسين مجدوبي  
وترقب حضور زعيم البوليزاريو محمد عبد 

العزيز في نشاط مواز للقمة المغربية 
 األوروبية بغرناطة

 

استمرار الغموض وتضارب : الجزائر   
الروايات بشأن مقتل مدير األمن العام 

 ومصير قاتله

 

سويسرا : صحيفة المانية عالء جمعة  
تخاطر بسمعتها بصراعها مع ليبيا والقذافي 

 عرف كيف يستغل نقاط ضعفها

 

المفاوضات : نبيل عمرو :وليد عوض  
المباشرة وغير المباشرة لم يعد لها افق 

والقمة العربية في طرابلس لن توفر الغطاء 
 للقيادة الفلسطينية

االدارة االمريكية طلبت من : 'هآرتس' :زهير اندراوس  
االسد التوقف فورا عن تزويد حزب اهللا باالسلحة وتخشى 
من اندالع حرب بين سورية واسرائيل بسبب التقديرات 

 الخاطئة

 

الحريري الى قطر بعد  :سعد الياس  
اذا لم : انتقاده المزايدات في مجلس الوزراء

نتمكّن من انجاز االولويات ستكون آخر 
 حكومة وحدة وطنية

 

األسد يجدد دعوة أوروبا لدعم  كامل صقر  

 الوساطة التركية في مفاوضات السالم

 

: المالكي يغني مع قادة عشائر تكريت   
العراق أمنا وأبونا وصور المرشحات تجذب 

الكتل  األنظار أكثر من الشعارات والوعود
السياسية تعرب عن مخاوفها من إمكانية 

تزوير نتائج االنتخابات 

 

قوى المعارضة السودانية تكشف عن   
 اعتقال بعض منسوبيها وتلوح بالمواجهة

البشير يزور جنوب السودان اليوم لتدشين 
حملته االنتخابية 

 

الجلبي يطمح لرئاسة الوزراء عبر   
 واثارة عواطف الشيعة' مدمر البعث'صورة 

المشاكل اليومية وأزمة االحياء الفقيرة 
ستحدد خيارات الناخبين 

تباين المصالح واألولويات  خالد الحمادي  

القدس والخليل وبيت لحم اليوم من تهويد واستهداف لمقدسات المسلمين هو استهتار 
الشعوب العربية مطالبة بهبة جماهيرية 'مضيفا ان ' بمشاعر االمة العربية واالسالمية

 .'قوية قبل فوات األوان
خضنا مفاوضات طويلة ومكثفة مع 'وقال مدير اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب 

الشرطة 'واضاف ان . 'الشرطة طوال الوقت للحؤول دون اقتحام المسجد االقصى
انسحبت في نهاية المطاف تدريجيا من باحات الحرم وسمحت بفتح ثالثة ابواب رئيسية 
من ابواب الحرم وهي باب المجلس وباب السلسلة وباب حطه للصالة فيه وحددت اعمار 

في المسجد االقصى ' مستتب'واكد ان الوضع . 'الرجال بمن هم فوق الخمسين عاما
 .وداخل الحرم الشريف

المتظاهرون قاموا برشق 'واعلن عدنان الحسيني المسؤول في لجنة القدس العليا 
طوقوا الباحة منذ يومين او ثالثة ايام واعلنوا ) اسرائيليين(الحجارة الن مستوطنين 

 .'انهم ينوون الدخول االحد او االثنين الى المسجد االقصى للصالة
على تحمل 'المجتمع الدولي ) حماس(من جهتها، حضت حركة المقاومة االسالمية 

وفي بيان دانت الخارجية . من جانب اسرائيل' مسؤولياته لوضع حد للعدوان الخطير
على المسجد االقصى من قبل المستوطنين والقوات ' الهجمات الوحشية'االماراتية االحد 

كما دان االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اقتحام االقصى، . االسرائيلية
 .'استهانة بالسياسة العربية'معتبرا ما قامت به القوات االسرائيلية االحد 

 

 األقصى بعد الحرم اإلبراهيمى -محمد يعقوب 
هل سيبقى العرب والمسلمون على ما هم عليه من الصمت والهوان وهم يرون بأعينهم ما تقوم به 

إسرائيل من تهويد كامل للحرم اإلبراهيمى فى الخليل بعد أن إقتسمته مع العرب فى أوائل التسعينيات 

!!! وجاء الدور اآلن على األقصى أولى القبلتين ومسرى الرسول إلقتسامه أو اإلستيالء عليه بالكامل

حكومة إسرائيل الحاليه مثلها مثل أى حكومة أخرى تؤمن بأن فلسطين هى أرض الميعاد أى أنها أألرض 

التى أعطاها اهللا لهم، من الحكومات من عمل بقفازات من حرير ومنها كالحكومة الحالية فيعمل بكل وقاحة 

!!! وجرأة لطرد ما تبقى من أهل البالد األصليين وإعالن إسرائيل دولة يهودية نقية من كل الشوائب

اإلعتراف الفلسطينى بيهودية الدولة هو ما تسعى اليه الحكومة الحالية وهو اإلعتراف الذى سيعطى 

إسرائيل الحق فى طرد كل ما هو غير يهودى، يأتى ذلك بعد إعتراف المنظمة بإسرائيل فى إتفاقية أوسلو 

 !إصحوياعرب!اللعينة

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة
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تباين المصالح واألولويات  خالد الحمادي  
بين صنعاء والمانحين وانعدام الثقة بينهما 
خفّض حجم الدعم الخارجي لليمن اليمن 

يجدد في مؤتمر الرياض طرق أبواب الخليج 
للخروج من أزماته العاصفة في الشمال 

 والجنوب

 

الخضيري أكد ان  حسام ابوطالب  
مناصريه يمهدون له قبل نزوله الشارع 

لن أخذل : البرادعي قبل مغادرته القاهرة
 المصريين إذا التفوا حولي

ألول مرة البرلمان المصري يوافق  :حسام أبوطالب  

 على منح رجال الدين حصانة خاصة

 

من حسنين  -' القدس العربي' -القاهرة   
مبارك يهاجم إيران والفضائيات  كروم

الدينية والسلفيين أمام مؤتمر علماء 
ومرشد اإلخوان السابق يهاجم .. المسلمين
 القرضاوي

 

 !انضمام إسرائيل لالتحاد األوروبي   

 

الوكالة الدولية للطاقة تعقد اجتماعا لبحث   
والمسألة بيد مجلس . توجيه توبيخ اليران

كلينتون الى أمريكا الالتينية لحشد  االمن
التأييد لحملة فرض عقوبات جديدة على 

 طهران

 

مئات القتلى واكثر من مليوني منكوب في   
الدول الواقعة على  زلزال مدمر بتشيلي

 المحيط الهادئ تستعد لمد بحري

صحيفة تزعم ان جماعة اسالمية اخترقت حزب العمال   

المنبر  وتريد تحويل بريطانيا واوروبا الى دولة اسالمية

 االسالمي االوروبي ناشط في شرق لندن

 القدس.. غدا.. اليوم الخليل عبداهللا معروف. د  

لماذا ال ترفع السرية في المغرب  موالي التهامي بهطاط  

 عن أرشيف وزارة الداخلية؟

 هل سيستثمر اليمن الفرصة المتاحة؟ جمال محمد تقي  

الصراع على السلطة في مصر    

 المواضيع األكثر قراءة
الصحافة االسرائيلية تتكهن بكيفية وصول نصراهللا    

وبث ... سافر متنكرا بسيارة لسورية لالجتماع بنجاد
والطيران حلق ... إشاعة بان نعيم قاسم سيلتقي االسد

 لساعات بحثا عنه

اسرائيل عندما توزع اقنعة الغاز استعدادا  رأي القدس   

 للحرب

اسرائيل توزع اقنعة واقية من الغاز تحسبا للحرب    

اكدت ان  وايران تهدد بقطع امدادات الطاقة عن اوروبا

 دمشق لن تنهي تحالفها مع طهران

 يسألونك عن البرادعي عبد الحليم قنديل   
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 يسألونك عن البرادعي عبد الحليم قنديل   
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