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 د.يوسف القرضاوي: المتطاولون على زوجات وأصحاب النبي ژ حمقى وسفهاء
اعتبر تكريم المستشارة األلمانية ميركل للرسام الدنماركي المسيء للرسول ژ تحديًا لمشاعر المسلمين

مصريون يقيمون دعوى لوقف بث قناة ياسر الحبيب على »نايل سات«
القاهرة � العربية.نت: أقام ط��ارق أبوبكر ونزار غراب، وهما 
محامي��ان مصريان، دعوى قضائية أم��ام مجلس الدولة املصري 
برق��م 49695 ضد رئيس مجلس إدارة املنطق��ة احلرة اإلعالمية 
بصفته ورئيس مجلس إدارة »نايل سات« بصفته، ورئيس الهيئة 
العامة لالستثمار بصفته إللزامهم باتخاذ اإلجراءات الفنية الالزمة 
ملنع اس��تقبال القم��ر الصناعي املصري »نايل س��ات« لبث قناة 
»فدك« التي تبث خطب الكويتي اجلنسية سابقا والبريطاني حاليا 
ياس��ر احلبيب، ويتعرض فيها لسب الس��يدة عائشة أم املؤمنني 
والصحاب��ة من على قم��ر »أطلنتك بيرد« الذي ي��دور مع »نايل 

سات« في مدار واحد.
 وقال نزار غراب احملامي ل� »العربية.نت«: »إن الدعوى سنتقدم 
بها صباح السبت )أمس( أمام القضاء اإلداري وقد أقمناها بشكل 

مستعجل حتى يوقف بث القناة على الفور«.
وجاء في عريض��ة الدعوى التي حصل��ت »العربية.نت« على 

نسخة منها »أن املدعي عليهم أصدروا قرارا إداريا سلبيا باالمتناع عن اتخاذ اإلجراءات 
املق��ررة قانونا جتاه منع اس��تقباvل بث قناة »فدك« على القمر نايل س��ات 101 على 
تردد أفقي 10892 ورأس��ي 27500 والتي تذيع للمدعو ياس��ر احلبيب تكذيبا للقرآن 
باتهام أم املؤمنني عائش��ة رضي اهلل عنه��ا في حادثة اإلفك والطعن في عرض محمد 
رسول اهلل ژ، وسب اخللفاء الراشدين صحابة رسول اهلل ژ، وذلك بإجراءات فنية 
تعرف باعتراض البث بالشوشرة والتشويش«.  واستندت الدعوى في مضمونها إلى 
أنه مل��ا كان القرار املطعون عليه يتعارض مع ثوابت املدعني وجماهير املس��لمني في 
مصر ويتعارض مع فلس��فة املش��رع في أكثر من مستوى بداية من نصوص قانون 
احتاد اإلذاعة والتلفزيون رقم 13 لس��نة 1979 املعدل بالقانون رقم 223 لس��نة 1989 
وقرار ترخيص الش��ركة املصرية لألقمار الصناعية نايل سات رقم 456 لسنة 1996 

الصادر من وزير االقتصاد والتعاون الدولي وقرار إنشاء املنطقة 
احلرة العام��ة اإلعالمية رقم 411 لس��نة 2000 الصادر من رئيس 
الوزراء والدليل النوعي الصادر من رئيس الهيئة العامة لالستثمار 
واملناطق احلرة الذي يضع ضوابط مزاولة نش��اط البث الفضائي 
التي كان منها االلتزام مبا يوجبه ميثاق الشرف اإلعالمي وااللتزام 

باملوضوعية وحتري الدقة وعدم التشهير والتشويه.
 وحي��ث إن املدع��ى عليهم يعملون طبقا ملا يوجبه الدس��تور 
والقانون على ترس��يخ القيم واألخالق من خ��الل نوافذ التعبير 
عن الرأي لتأدية دور في مجال اإلعالم الس��امي والشريف تأكيدا 
للمعاني التي حفل بها الدستور لتحقيق حرية التعبير عن الرأي ال 
التشهير والتشويه واإلساءة للغير وانتهاك اخلصوصية، وتابعت 
الدع��وى: وحيث إن ما توخاه الدس��تور من ضمان حرية التعبير 
هو أن يكون التماس اآلراء واألفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه 
استنادا للحقيقة اجللية فال يدخل الباطل في بعض عناصرها وال 
يعتريه��ا بهتان ينال من محتواها، وحيث إن فكرة ترخيص البث الفضائي في مجال 
االتصال الس��معي والبصري وس��يلة بهدف احلفاظ على النظ��ام العام وعدم العبث 
بحرية التعبير وإس��اءة استخدامها والتش��هير والتطاول والسب والقذف،  ووفق ما 
أكدت��ه الدعوى فق��د نصت املادة 1 من قرار رئيس اجلمهورية رقم 310 لس��نة 1986 
على مسؤولية وزارة اإلعالم عن عدم التعرض في وسائل اإلعالم لألديان تعرضا من 
ش��أنه تكدير السلم العام.1 ونصت املادة 2 من قانون احتاد اإلذاعة والتلفزيون رقم 
13 لس��نة 1979 املعدل بالقانون رقم 223 لس��نة 1989 على أن الهيئة تتولى اإلشراف 
والرقابة على املواد املسموعة واملرئية خلدمة الشعب واملصلحة القومية في إطار القيم 
والتقاليد األصيلة للش��عب املصري وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدس��تور 

وااللتزام بالقيم الدينية واألخالقية.

ياسر احلبيب

د.يوسف القرضاوي

الت����ي يفترض أنها تق����ف موقفا 
محاي����دا من الدي����ن ال تؤيده وال 
إلى عداء  تعارضه، ألنها حتولت 
للدين واألخ����اق، فمنعت ارتداء 

املسلمات للنقاب أو البرقع.
واستطرد قائا إنه شخصيا ال 
يرى وجوبا الرتداء النقاب، لكنه 
يحترم آراء العلماء الذين يقولون 
إن النقاب فريضة، ويحترم موقف 
بالنقاب  اقتنعن  الاتي  املسلمات 
ورأين أنه فضيلة يتقربن إلى اهلل 
بها. وأكد أن ارتداء مسلمات للنقاب 
يدخل في صلب احلرية الشخصية 
واحلرية الدينية، وال يجوز التعدي 

عليهما.
وطالب الذين يشرعون قوانني 
متنع املسلمات من ارتداء النقاب بأن 
مينعوا العاريات واملتبرجات الاتي 
يكشفن أجس����ادهن في الشوارع 

بقوانني مماثلة.

تراجعت عن موقفي من الغرب

واعترف الشيخ القرضاوي بأنه 

تراجع عن موقفه املعارض ملقولة 
أحد األدباء الغربيني بأن »الغرب 
غرب والشرق شرق ولن يلتقيا« 
وقال: كنت ضد هذه املقولة، وأرى 
أن الغرب والشرق كلهم بنو آدم، 
يعيش����ون في مملكة اهلل و)هلل 
املشرق واملغرب( وميكنهم التعايش 
معا حتت مظلة اإلنس����انية، لكن 
بعد مواقف الغ����رب املتكررة في 
العداء لإلس����ام أيقنت أن املقولة 
صحيح����ة، وأن الغ����رب له دينه 
وأخاقه ومفاهيمه وتقاليده، وال 
يشاركنا في ش����يء من تقاليدنا 

وأخاقنا وديننا«.
ومتن����ى أن يتحل����ى الغ����رب 
باحلكمة والعقانية فيترك املسلمني 
في شأنهم كما يتركونه في شأنه، 
فا يفرض قيمه وتقاليده ومفاهيمه 
على املسلمني عما بقوله تعالى 

)لكم دينكم ولي دين(.

المتطاولون على زوجة النبي

وهاجم الشيخ القرضاوي في 

خطبة أمس األول بعض الشيعة 
املقيمني في لندن الذين أقاموا حفا 
تطاولوا فيه على أم أملؤمنني السيدة 

عائشة رضي اهلل عنها.
وذك���ر أنه ل���م يك���ن ينوي 
التعليق على املوضوع، معتبرا 
أن الشخص الذي تطاول على أم 
املؤمنني »أق���ل وأذل من أن يرد 
عليه، وأن مقام السيدة عائشة � 
رضي اهلل عنها � أجل وأعز من أن 
ميس به سفيه معتوه«. وقال إن 
إخوانا له تساءلوا: ملاذا لم يصدر 
االحتاد العاملي لعلماء املس���لمني 
بيانا ي���رد فيه على من هاجم أم 
املؤمنني عائشة؟ فاضطر للرد في 

خطبة اجلمعة.
ووص���ف الذي���ن يتطاولون 
 على زوجات وأصحاب النبي ژ

ب� »احلمقى والسفهاء«.

أحب زوجات النبي إليه

وعّدد الشيخ القرضاوي مناقب 
السيدة عائشة � رضي اهلل عنها 

� قائا: إنه���ا كانت أحب زوجات 
النبي إلى قلب���ه، وإنها الوحيدة 
التي كان ينزل القرآن الكرمي على 

النبي وهو في بيتها.
ولفت إلى أنها كانت الوحيدة 
التي تزوجه���ا النبي بكرا، بينما 
زوجاته األخريات ك���ن ثيبات، 
لهن أزواج قبله، مشيرا إلى أنها 
ولدت في اإلس���ام، في بيت من 
أعظم بيوت املسلمني، هو البيت 
الثاني بعد بيت النبوة، بيت أبي 
أبيها  بكر وتلقنت اإلس���ام من 
أبي بكر، وأخ���ذت القرآن من فم 
أبي بكر الذي أخذه من الرس���ول 
ژ، وكانت بحسن ذكائها ووعيها 
تلتقط كل ش���يء، ونشأت نشأة 
إميانية رباني���ة، وقصت علينا 
قصصا لم يروها غيرها. وأشار 
إلى أنها ثاني أكثر الصحابة رواية 
للحديث النبوي بعد أبي هريرة 
ÿ، وبلغ عدد األحاديث النبوية 
التي روتها أكثر من 2210 أحاديث 

نبوية.

وهو ليس أملانيا.
وأوضح أن قدس األقداس عند 
املس����لمني هما محمد رسول اهلل 
ژ وكتاب اهلل، ومن أساء إليهما 
أساء إلى مليار وثاثة أرباع املليار 
مس����لم. وأبدى دهشة من موقف 
احلكوم����ات املس����لمة التي تفتح 
أبوابها الستقبال املستشارة األملانية 
التي كرمت رساما تطاول على مقام 

نبي اإلسام.
وقال: لم جند دولة إس����امية 
تستنكر موقف املستشارة ميركل 
ولو برس����الة احتج����اج بالطرق 
الديبلوماسية. وأبدى حزنه، ألن 
أمر النبي ژ لم يعد يعني حكام 

املسلمني من قريب أو بعيد.
وأوضح أن اخلطورة في تكرمي 
الرسام الدمناركي أنه يدفع آخرين 
التطاول  للس����ير على نهجه في 
على مقدسات اإلسام. مشيرا إلى 
قيام رسامة أميركية بالتقرب إلى 
الصليبية الغربية برسوم مسيئة 

للنبي محمد ژ.

ونفى الشيخ القرضاوي وجود 
أي����ة عاقة ب����ني حري����ة التعبير 
والتطاول على املقدسات الدينية، 
مبينا أن حرية التعبير أن يكون 
لإلنسان رأي يدافع عنه، كأن يقول 
ال يعجبني في اإلسام كذا وكذا، 
مثل أن يقول: ال أوافق على حترمي 
اإلسام للربا أو فرض احلجاب على 
املسلمات، أو دعوة اإلسام للجهاد. 
تل����ك اختافات ميك����ن فهمها في 

معرض حرية الرأي والتعبير.
واستطرد مبينا أن سب األنبياء 
والرسل والتطاول عليهم ال يدخل 
في حرية التعبير بأي حال. ونبه 
إلى أن قلة األدب والشتم والسباب 
لآلخرين ال متثل حرية رأي، وال 
عاقة لها بحرية التعبير بأي حال 

من األحوال.
وأك����د أن الش����تم والس����باب 
والتطاول على املعتقدات واألعراض 
واملقدسات ال يدخل في إطار حرية 
التعبير، معتبرا ذلك »إساءة وقلة 

أدب وقلة احترام للناس«.

وجدد استغرابه من موقف الغرب 
ضد حرية املرأة املسلمة، ويحرمها 
من حقها الش����خصي والديني في 
ارتداء احلجاب والنقاب، ثم يدافع 

عن حرية الرأي والتعبير.

فرنسا والعداء للنقاب

وانتقد موقف فرنسا »العلمانية« 

العام����ة د.يوس����ف  حم����ل 
القرضاوي رئيس االحتاد العاملي 
لعلم����اء املس����لمني بش����دة على 
الغربي����ة املعادية  الدول  مواقف 

للمسلمني.
وأع����رب ع����ن أس����فه ملوقف 
املستشارة األملانية »أجنيا ميركل« 
من تكرمي الرسام الدمناركي الذي سن 
سنة سيئة باتخاذ أعظم شخصية 
في الوجود، شخصية الرسول ژ 
مجاال للس����خرية الكاريكاتورية. 
واعتبر � في خطبة اجلمعة التي 
ألقاها أمس األول بجامع عمر بن 
اخلطاب � تكرمي املستشارة األملانية 
للرسام الدمناركي حتديا ملشاعر 
املسلمني واستهانة بأمة اإلسام 
ومقدسات املسلمني، وال يوجد ما 
يبرره، مبينا أن مناسبة الرسوم 

مرت عليها سنوات.
وقال: ال أدري ما الذي يدعوها 
في هذا الوقت لتكرم رجا أس����اء 
للمس����لمني في مش����ارق األرض 

ومغاربها،

يوسف السويلم د.جلوي اجلميعة

اآلالف م��ن الصحاب��ة نقل��وه مش��افهة الى 
عشرات اآلالف ثم من بعدهم الى من بعدهم، 
فهو محفوظ في صدور العلماء في كل عصر 
وزمان )بل ه��و آيات بينات في صدور الذين 
اوتوا العلم(، اما هذه االفتراءات والتجرؤ على 
مقدساتنا فال ميكن القبول به، ويجب معاقبة 
كل م��ن يحاول النيل من قرآننا ومقدس��اتنا 

درءا للفتنة وصونا لوحدة املجتمع.

)ال حترك به لسانك لتعجل به انا علينا جمعه 
وقرآن��ه فاذا قرأناه فاتب��ع قرآنه ثم ان علينا 
بيانه(، ثم يدعو الرس��ول ژ الكتاب ليكتبوه 
بني يديه ويتلوه عليهم ويتلوه على املسلمني 
ف��ي كل االوقات حتى اخ��ذه عنه اآلالف من 
الصحاب��ة العدول الصادقني مش��افهة، وهم 
الذين ش��هد اهلل تعال��ى بعدالته��م في آيات 
متع��ددة )واولئ��ك هم الصادق��ون(، وهؤالء 

ليلى الشافعي
التزال ردود الفعل تتوال��ى على ما اثاره 
الرج��ل الثاني في الكنيس��ة االرثوذكس��ية 
املصرية االنبا بيش��وي م��ن انه متت اضافة 
آيات خاصة بتكفير النصارى للقرآن في عهد 
اخلليفة الثالث عثمان بن عفان. وقال الباحث 
الش��رعي د.جلوي اجلميعة ان القرآن الكرمي 
محفوظ م��ن قبل خلق الس��ماوات واالرض 
والبش��ر، قال اهلل تعالى )ب��ل هو قرآن مجيد 
في لوح محفوظ(، وقال تعالى )ال يأتيه الباطل 
م��ن بني يديه وال من خلف��ه(، وزاد: وما قول 
النصارى اال محاولة يائسة للنيل من معجزة 
الرسول ژ وكتاب اهلل املتعبد بتالوته والذي 
حف��ظ بالصدور قبل الس��طور وذلك بعد ان 
زوروا وحرف��وا االجنيل حت��ى اصبح لديهم 
نس��خ عديدة يختلف بعضه��ا عن بعض مبا 
يتماش��ى مع ملذاتهم واهوائه��م )قل موتوا 
بغيظكم(. ويضيف موجه التربية االس��المية 
والداعية يوسف السويلم: نزل الروح االمني 
جبريل گ بالقرآن على قلب الرس��ول ژ 
فكان يضعه في قلبه وال ينفك عنه اال بعد ان 
يصبح الرس��ول ژ داعيا ملا نزل به الوحي 

تبني للباحث االسالمي الشيخ 
راضي احلبيب ان ما ينشر في 
قنات��ي »وص��ال« و»صفا« من 
العب��ارات املس��يئة ترج��ع الى 
املسجات اس��فل الشاشة وقال 
في تصريح خاص ل� »األنباء«: 
بع��د التأكد واالط��الع على ما 
نش��ر من عبارات مسيئة عبر 
قناتي »وصال« و»صفا« ترجع 
الى مش��اركات املسجات اسفل 
الشاش��ة وهذه املس��جات وان 
كانت القناتان غير مس��ؤولتني 
عنه��ا إال ان��ه كان م��ن واجب 

القنات��ني إداري��ا غربلة هذه املس��جات وعدم 
غياب رقابتها الذاتي��ة عليها. وأضاف: ان من 
حق مثل هذه القن��وات الدفاع عن معتقد أهل 
الس��نة واجلماع��ة وبيان ما يرون��ه صحيحا 
ونحن مع حق حرية ال��رأي والفكر ولكن في 
ح��دود املنطق والعقل واألخالق، وال أجد فيها 
حرج��ا يس��تدعي كل هذه احلمل��ة ضدها اذا 
كانت تلتزم الط��رح اخلالفي من دون جتريح 

بالط��رف اآلخ��ر على أس��اس 
احت��رام الرموز وأمان��ة النقل 
والدقة ف��ي اعتم��اد األدلة من 
خ��الل آلية اس��تداللية أصولية 

على مدار احلوارات.
وأك��د: انه ال داعي لس��حب 
حادثة اجلاني ياس��ر وتعميمها 
على املذهب والطائفة الش��يعية 
ك��ون الطائف��ة بكب��ار علمائها 
ومفكريها ومؤسساتها املرجعية 
واحلزبي��ة والفكري��ة والدينية 
أكدوا براءة املذهب من اباطيل ما 
ميعمع به هذا الشخص املسيء 
من خالل توجيه إدانة صريحة وشديدة اللهجة 

الى اجلاني ياسر.
وختم كالمه بدعوة: انه ال ميانع من دعوته 
للمشاركة في برامج هذه القنوات في مناقشة 
املسائل اخلالفية فيما يشد على أواصر التآلف 
واالتفاق بني املذاهب اإلس��المية سنة وشيعة 
ومعاجلة اخلالف��ات التاريخية ووضع حد لها 

يرضي جميع األطراف.

الجميعة: القرآن محفوظ في الصدور قبل السطور
السويلم: يجب معاقبة كل من يطعن بالقرآن

راضي الحبيب: ال أمانع في مشاركتي
في قناتي »وصال« و»صفا«

ردود الفعل تتوالى مستنكرة تصريحات بيشوي

تبين له أن ما نشر من عبارات مسيئة كانت عبر المسجات

شيخ األزهر غاضب »بشدة« من تصريحات بيشوي ويجهز ردًا قويًا لتفنيد ادعاءاته

الفنت بني أبناء الوطن«.
الداعي���ة صفوت  واس���تنكر 
حج���ازى ما س���ماه »تدخل األنبا 
بيشوي ورجال الكنيسة في الشأن 
اإلسامي وتفس���يرهم القرآن في 
الفترة األخيرة مبا يخدم أهدافهم«. 
وقال: »املفترض أن له عقيدته التي 

يؤمن بها وال يجب أن يخوض في 
عقيدة املسلمني فهذا أمر غير مقبول، 
وعقيدتنا كمسلمني ال مجال فيها 
للشك ألن اآليات الكرمية واضحة 

وصريحة«.

هجوم من اإلخوان على بيشوي

تغيير مقاصدها، هو أمر مرفوض 
وال يجوز شرعا«.

وقال: »ينبغ���ي أن يكون الرد 
على بيشوي من أهل العلم إليضاح 
احلقائق وإظهار التدليس الذي ورد 
في كامه، خاصة أنه استقطع كام 
ال���رازى من س���ياقه مبنطق )وال 
تقربوا الصاة(«، كاش���فا عن أن 
األزهر يدرس املوضوع حاليا بشكل 
علمى للتوصل إلى أفضل الصور 
التي ميكن الرد بها، خاصة أن األزهر 
مؤسسة عاقلة ال ميكن أن تصدر 
بيانا كلما حتدث كل من هب ودب«، 

على حد تعبيره.
ووجه »السايح« رسالة إلى األنبا 
بيش���وي طالبه فيها »بالعقانية 
ووزن الكام قبل النطق به، خاصة 
أن املواطنة التي تطالب بها الكنيسة 
في كل حوار أو مناسبة تقتضى أن 
نتريث في إصدار الكام وأال نسيء 
إلى أحد نهائيا، أو نسعى إلى إحداث 

آي���ات القرآن الك���رمي قد أضيفت 
إلى املصحف بعد وفاة النبي« لم 
يكن نقدا أو اتهاما، بل »تس���اؤل 
مشروع« عن نص قرآني »يشعر 
بأنه يتعارض مع العقيدة املسيحية 
بحثا عن حل مقبول للخاف، مشددا 
على رفضه اإلس���اءة لإلسام أو 

جتريح رموزه«.
وأكد بيشوى أن ما قصده من 
ذكر تفاصيل احلوار الذي جرى بينه 
وبني مسؤولني في سفارة مصر في 
قبرص، هو التأكيد على أن احلوار 
بني األصدقاء ميكن أن يحل األمور 
املختلف عليها، وتساءل: »كيف يتم 
القرآن«،  اعتبار ذلك هجوما على 
مش���يرا إلى أن امللحق العسكري 
بالسفارة قدم »تفسيرا آخر للنص 
كان مقبوال بالنسبة لنا وال يتهم 

املسيحيني بالكفر«.
وقال: »ال أريد احلديث إلى اإلعام 
مرة أخرى، ألنن���ي كلما حتدثت 
يخرج���ون كامي عن س���ياقه«، 
مضيف���ا: »أنا أدافع عن املس���جد 
األقصى وأنادي بعدم ازدراء األديان 
في احملاف���ل الدولية مثل مجلس 
العامل���ي والفضائيات،  الكنائس 
وأعتق���د أنه ليس م���ن العدل أن 
يتهمني ش���خص بازدراء اإلسام 
أو اإلساءة إليه، وعندما أرد على من 
يجرحون املسيحية والكتاب املقدس 
من املفكري���ن واملثقفني، أرد دون 

جتريح وانظروا إلى كتبي«.
وتابع بيشوي »لقد اعترضت 
في اس���كتلندا خال لقاء مجلس 
الكنائ���س على ح���رق املصحف 
وطالبت بعض املسيئني للمقدسات 
اإلسامية بالتوقف والتراجع عن 
هذا احلديث ألن شبابنا هو الذي 

يدفع الثمن«.
وكش���ف عن اتفاقه مع اإلذاعة 
املصرية عل���ى تقدمي برنامج تتم 
ترجمته إلى اللغة العبرية ويتوجه 
إلس���رائيل التي تريد بناء هيكل 
سليمان للمرة الثالثة مكان املسجد 
األقصى »ألثبت لهم كيف أن اهلل في 
العهد القدمي ومن خال نصوص 
التوراة ال يريد بناء هيكل سليمان 

للمرة الثالثة«.

 تدخل غير المسلم
في تفسير القرآن مرفوض 

من جهته، أكد د.أحمد السايح، 
أستاذ العقيدة اإلسامية، أن »تدخل 
غير املس���لم في تفس���ير اآليات 
القرآنية بغير ما جاء به اهلل، وبهدف 

»الوحدة الوطنية« لتهدئة الوضع، 
قبل رد فعل غير مسؤول، عن طريق 
دعاة الصوفية ومريديها املنتشرين 

في احملافظات. 
الباقي  الش����يخ عبد  ووصف 
احلبيبي، شيخ الطريقة احلبيبية، 
تصريحات األنبا بيشوي، سكرتير 
املجمع املق����دس، ومطران دمياط 
وكفر الش����يخ، بأنه����ا »كام غير 
مسؤول من ش����خص مسؤول«. 
وتابع: »القرآن لم يخطئ في حق 
أى ديان����ة وحث املس����لمني على 
ضرورة التعامل مع املس����يحيني 
واحترامهم وليس محاربتهم«. وقال 
إن ما يفعله بيشوي هو نوع من 
املغالطات التي يحاول أن يقنع بها 
أتباعه لتثبي����ت عقيدتهم. ولفت 
إلى أن تصريحاته ستش����عل نار 
العنف والفنت الطائفية. وأشار إلى 
أن مكانة بيش����وي كرجل ثان في 
الكنيسة، وقوله إن القرآن محرف 
ينذران بكارثة حقيقية في البلد.

ودعا احلبيبي، بيش����وي إلى 
احلفاظ على وحدة البلد وااللتزام 
بتعالي����م اإلجنيل الداعي للمحبة 
والسام، كما طالب شيخ األزهر 
وكبار قيادات اإلسام باالجتماع 
مع كبار رجال الدين الكنسي إلنقاذ 
الوحدة الوطنية والتأكيد على لغة 

التسامح والبعد عن العنف. 
من جانبه أدان السيد محمود 
األش����راف،  نقي����ب  الش����ريف، 
تصريح����ات األنبا بيش����وي عن 
القرآن وأبدى اندهاشه من خروج 
مثل ه����ذه التصريحات من رجل 
الطيبة  العاقات  مس����ؤول، رغم 
التي جتمع رجال الدين الكنسي مع 
رجال األزهر. وأضاف أن أي رجل 
دين في أي ديانة يجب أن يتسم 
بآداب احل����وار واحترام الديانات 
األخرى، وعدم إثارة الفنت والتفرقة. 
ولفت إلى أن املس����لمني ملتزمون 
بتعاليم القرآن والسنة، في املودة 
واحملبة مع املسيحيني، خصوصا 
األقباط، رغم أي تصريحات غير 
مس����ؤولة.  واتفق الش���ريف مع 
احلبيبي في مطالبة ش���يخ األزهر 
ومفتي اجلمهورية وكبار رجال الدين 
اإلسامي، بعقد اجتماعات ولقاءات 
مع رجال الدين املس���يحي، وفتح 
باب للتح���اور وتوضيح املفاهيم 
املغلوطة، وتوجيه النصح إلى كل 
متعصب يري���د أن يثير الفنت في 
الباد ومحاسبة املخطئني من كا 

الطرفني.

العربية: يعكف ش���يخ   � دبي 
األزهر الدكتور أحمد محمد الطيب 
على إعداد »بيان قوي« يصدر عن 
األزهر السبت 2010/9/25، للرد على 
تصريحات األنبا بيشوي سكرتير 
املجمع املقدس والرجل الثاني في 
الكاتدرائية القبطية، والتي طالب 
فيها مبراجعة بعض آيات القرآن 
آيات أضيفت  الكرمي، »فقد تكون 
إليه في عهد عثمان«، حسب قوله. 
وقالت مصادر مسؤولة مبشيخة 
األزه���ر إن ش���يخ األزهر غضب 
بشدة بسبب ما ورد في محاضرة 
بيش���وي أول من أمس في مؤمتر 
العقيدة األرثوذكس���ية  تثبي���ت 
املنعقد بالفيوم، مش���يرة إلى أنه 
»لم يك���ن يتوقع صدور مثل هذه 
املواقف، خصوصا في الوقت الذي 
يس���عى فيه اجلميع للتأكيد على 
أهمية الوح���دة الوطنية بدال من 
الطائفية«. ونقلت  الفتنة  إشعال 
صحيفة »املصري اليوم« اجلمعة 
عن السفير محمد رفاعة طهطاوي 
املتحدث الرسمي باسم شيخ األزهر 
أن الدكتور الطيب أصدر تعليماته 
بعقد اجتماع طارئ برئاسته اليوم 
لتفنيد »ادعاءات بيشوي وإعداد رد 

قوي عليها«.

ردود فعل غاضبة

والتزال تصريحات بيش���وي 
بشأن مطالبته مبراجعة آيات القرآن 
الكرمي تثير ردود فعل غاضبة على 
املستويني املسيحي واإلسامي في 
مصر. فقد طالب عدد من العلماء 
والدعاة املس���لمني األنبا بيشوي 
إثارة  العقانية وجتنب  »بالتزام 
الفتنة«، رافضني ما اعتبروه »تدخا 
في تفسير اآليات القرآنية لتغيير 

مقاصدها«.
ودعت قيادات ومشايخ الطرق 
الصوفية إلى س���رعة عقد لقاءات 
للتهدئ���ة، مؤكدي���ن أن مواق���ف 
سكرتير املجمع املقدس »ال متثل 
املسيحيني«. وطالب عدد من قيادات 
جماعة اإلخوان املسلمني بيشوي 
»مبراجعة نفسه بدال من مراجعة 
آيات القرآن«، ووصفوا تصريحاته 

بأنها »غير مسؤولة«.
من جهته، قال األنبا بيشوي إن 
ما جاء في النص املطبوع حملاضرته 
الذي تسرب إلى الصحف قبل أن 
يلقيها في مؤمتر تثبيت العقيدة 
األرثوذكس���ية »قد أسيء فهمه«، 
وأن تساؤله »عما إذا كانت إحدى 

وش���ن عدد من قيادات جماعة 
اإلخوان املسلمني هجوما عنيفا ضد 
تصريحات األنبا بيشوي، ووصفوها 
»بالدعوة الصريحة إلثارة الفتنة 
الطائفية بني املسلمني واملسيحيني«، 
وطالبوه مبراجعة نفسه. ورفض 
الدكتور رشاد البيومى، نائب املرشد 
العام ل���� »اإلخوان« التعليق على 
تلك التصريحات، وقال: »ال جدوى 
من الرد على حديث ال جدوى منه 
والدخول في مهاترات ال فائدة منها«. 
من جانبه، وصف الشيخ عبداهلل 
اخلطيب، عضو مكتب اإلرش���اد 
السابق، امللقب ب� »مفتي اجلماعة« 
تصريحات سكرتير املجمع املقدس 
ب� »االفتراء واإلثم العظيم«، وأضاف: 
إن القرآن الكرمي كتاب »محفوظ« 
لم يتغير ولن يتغير، ومن يشكك 
في آياته يعتبر متجاوزا حلدوده 

وعليه مراجعة نفسه.
وطالب د.جمال حشمت، عضو 

مجلس ش���ورى »اجلماعة« األنبا 
بيش���وي مبراجعة نفسه بدال من 
مراجعة آيات القرآن الكرمي، معتبرا 
خطابه دعوة صريحة إلثارة الفنت 

بني املسلمني واملسيحيني. 
وقال د.سعد الكتاتني، رئيس 
الكتل���ة البرملانية ل���� »اإلخوان« 
»عل���ى األنبا بيش���وى الكف عن 
إطاق مثل هذه التصريحات غير 
املسؤولة، وغير املوفقة من رجل 
يفترض فيه التعقل، ألنه يتحدث 
باس���م طائفة لها دين مغاير عن 
املس���لمني، الذين أراد منهم محو 
آي���ات من كتابهم الك���رمي«. ودعا 
مشايخ وقيادات الطرق الصوفية 
واألشراف، رجال الدين اإلسامى 
واملسيحي، إلى سرعة عقد لقاءات 
لتهدئة األوضاع عقب تصريحات 
األنبا بيشوى، وقالوا إن تصريحاته 

ال متثل اجلانب املسيحي.

شيخ األزهر يدعو للوحدة الوطنية

وطالبوا الدكتور أحمد الطيب، 
ش���يخ األزهر، بتفعي���ل برنامج 
الوطنية« م���ع رجال  »الوح���دة 
إلى  الكنس���ي، باإلضافة  الدي���ن 
العامة للطرق  مطالبة املش���يخة 
الصوفية بدعوة الدعاة واملريدين 
الحتواء أى رد فعل غير مسؤول 

من اجلانبني.

الطرق الصوفية تدعو للتهدئة 

وقال الشيخ محمد عاء ماضى 
أبو العزامي، عضو املجلس األعلى 
للطرق الصوفية وشيخ الطريقة 
العزمية، إن الق���رآن غير محرف 
ومحفوظ م���ن اهلل، وطالب بعدم 
التحريف  اتهام���ات  اخلوض في 
بني الديانات حفاظا على املواطنة 
والتعايش مع اآلخر. وأضاف ان 
»القرآن أمرنا باملودة مع املسيحيني 
وع���دم تكفيره���م واعتباره���م 
أهل كت���اب«، وتاب���ع بقوله: »إن 
تصريحات األنبا بيشوي ال متثل 
اإلخوة املسيحيني في وجود البابا 
ش���نودة«، مطالبا بعدم االنفعال 
السريع من رجال الدين في مواجهة 
تلك التصريحات حتى يعلن البابا 
بيانا كنسيا.  ولفت إلى أن الطرق 
الصوفية »تعمل من خال املواقع 
اإللكترونية واملؤمترات على ضرورة 
التحاور بني املسلمني واملسيحيني 
للتعاي���ش واالحتاد«. وطالب أبو 
العامة للطرق  العزامي املش���يخة 
الصوفية بس���رعة تنفيذ برنامج 

الشيخ راضي احلبيب

األنبا بيشوي د.احمد محمد الطيب


