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القاهرةـ  د.ب.أ: أعتذر البابا شنودة 
الثالث بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقســـية عن اقتباسات نشرت ألحد 
مساعديه )األنبا بيشوي( تساءل فيها 
عما إذا كانت بعض آيات القرآن محرفة، 
وهو األمر الذي آثار غضب املســـلمني 
مبصر، وقال إنه اليقبل اإلساءة للمشاعر 

الدينية ألي أحد.
وقال البابا في حوار أذيع أمس األول 
)االحد( اجلـــزء األول منه على القناة 
األولى بالتلفزيون املصري »أنا آسف 
جدا ألن يحصل جرح ملشـــاعر األخوة 
املسلمني، كون أننا نشعر أنهم زعالنني 

فهذا أمر ال يرضينا«.
وأضاف »احلـــوار الديني يدار في 
املساحة املشتركة بيننا، وأن يصب من 

أجل خير البلد ونشر 
الفضيلـــة ولكن ال 
نتدخل في اخلالفات 
الدينية، فكل له إميانه 
الذي يعتز به«، وعدد 
البابـــا مجموعة من 
القضايا املشـــتركة 
بني اجلانبني كإثبات 
وجود اهلل وشـــرح 
صفاتـــه للملحدين 
باإلضافة إلى القضايا 

الوطنية.
الصحف  وكانت 

قد اقتبســـت من األنبا بيشوي، الذي 
يعد الرجل الثاني في الكنيسة القبطية 
األرثوذكسية، تســـاؤله عما إذا كانت 

بعض آيـــات القرآن 
قد أضيفت في عهد 
اخلليفـــة عثمان بن 
عفـــان ÿ كذلـــك 
ملســـلمي  وصفـــه 
مصر بأنهم ضيوف 
على املسيحيني وهو 
أثـــار ردود فعل  ما 
غاضبة حيث تظاهر 
آالف املسلمني مبدينة 
اإلسكندرية، وأصدر 
األزهر بيانا شـــديد 
اللهجـــة اعتبر فيها 
تصريحات ســـكرتير املجمع املقدس 

بأنها غير مسؤولة.
كما أعتبر البابا أن تصريحات بيشوي 

التي قال فيها إن املسلمني ضيوف على 
األقباط، أنها انتزعت من سياقها، مشيرا 
أنه ليس كل ما ينشر في الصحف يؤخذ 

على محمل الصدق.
وتابع البابا: »أنا على استعداد بالقول 
إننا كأقباط ضيوف على املسلمني في 
مصر ألنهـــم أغلبية، مضيفا أن مجرد 
إثارة قضية الضيوف من األساس أمر 
غير الئق، ورأى البابا أن بعض الصحف 
تسيء استخدام احلرية،  فالبد أن تتجه 
برسالتها نحو خير البلد وليس إثارة 
املشكالت«. وأشار البابا إلى أنه لم يتوقع 
تطور األحداث إلى ذلك الوضع، مستدركا: 
»لو كنت أعلم ما سيحدث خالل املؤمتر 
كنت طلبت من األنبا بيشـــوي بوقف 

املؤمتر«.

نيويوركـ  رويترز: قال اإلمام فيصل 
عبدالرؤوف الــــذي يقف وراء اخلطة 
املثيرة للجدال لبناء مركز ثقافي اسالمي 
قــــرب موقع هجمات 11 ســــبتمبر في 
نيويورك ان هذا املشروع يهدف الى منع 
وقوع هجوم مماثل. وقال عبدالرؤوف 
في مقابلة االحــــد املاضي مع برنامج 
»60 دقيقة« في شبكة »سي بي اس« 
التلفزيونية انه يشعر بان من واجبه 
املســــاعدة في حماية األميركيني غير 
املسلمني من مثل هذا العنف. وأضاف 
ان بناء املركز الذي سيضم قاعة للصالة 
على بعد بنايتني مــــن مركز التجارة 
العاملي املدمر هو »الشيء الصواب الذي 

نفعله. فأميركا بحاجة اليه ومسلمو العالم بحاجة اليه. 
علينا ان ننشر السالم«. ويقول منتقدو هذا املشروع ان 
قرب املركز ملوقع الهجمات ال يتســــم بحساسية في حني 

يقول أنصار املشروع ان الساسة هيمنوا 
بشــــكل خطأ على هذا النقاش املفعم 
باملشــــاعر قبل انتخابات الكونغرس 
في الثاني من نوفمبر. وسئل عما اذا 
كان بناء املركز في مكان قريب جدا من 
موقع الهجمات أمرا ال يتسم بحساسية 
فقال عبدالــــرؤوف »نريد منع وقوع 
9/11 اخرى، نريد منبرا، لتعزيز صوت 
املعتدلني«. وقال عبدالرؤوف ان »احلملة 
من اجل كسب القلوب والعقول جزء 
مهم« في اي قتال عسكري ضد املتطرفني 
الراديكاليني من دينــــه. واضاف »لو 
حدثت 9/11 مرة أخرى فانني أريــد ان 
أكون أول من ميوت. ان واجبي كمسلم 
أميركي الوقوف بينكم انتم األميركيون غير املسلمني وبني 
الراديكاليني الذين يحاولون مهاجمتكم«. وولد عبدالرؤوف 

في الكويت وهو متجنس باجلنسية األميركية.
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إن واقعة حبس ضابطني في الداخلية 
كانت بســــبب تطبيقهما القانون وذلك 
بضبطهما رجال وامرأة في وضع مخل 
بشكل علني وفقا للقانون بنص املادة 
198 من قانون اجلزاء التي جتّرم الفعل 
الفاضح العلني في مكان عام وتعاقب عليه 
باحلبس ملدة سنة، كما أن الضابطني قد 
التزما بالقانون الذي أوجب على الشرطي 
القبض على املتهمني بدون أمر في اجلنح 
املشهودة كما نصت عليه املادة 56 من 
قانون اإلجراءات بل إن املادتني 59 و60 
من قانــــون اإلجراءات قد أوجبتا لزوما 
على الشرطة عند القبض على متهم في 
حال اجلرم املشــــهود تسجيل الواقعة 

وإبالغ احملقق وتسليمه له.
إذن ما قام به الضابطان عند القبض 
على املتهمني في حال اجلرم املشــــهود 
بالفعل الفاضح العلني وتسليمهما بكتاب 
إحالة للمحقق لهو تطبيق صحيح للقانون 
كما ذكرنا. ولكن الغريب أن يعاقبا ألنهما 
طبقــــا القانون بل واألشــــد من ذلك هو 
صدور بيان من وزارة الداخلية يخالف 
احلقيقة ويفتقد املصداقية ولألسف حيث 
أشار البيان إلى أن حبس الضابطني كان 
بسبب تركهما ملكان العمل بينما الوثائق 
املنشورة بالصحف دلت على خالف ذلك 
وانه مت محاكمتهما وحبسهما لعدم تنفيذ 
أوامر الرؤساء وهي عدم االتصال مبدير 
األمن وأخذ األمر منه باإلحالة مع انهما 
اتصال برئيــــس املخفر وأمرهما بإحالة 

الواقعة إلى التحقيق.
إن أبعاد هــــذه الواقعة كثيرة ولعل 
ابرزها هو ادخال االحباط واالنهزامية لدى 
رجال الشرطة إذا ما أرادوا  تطبيق القانون 
وكأن لســــان حالهم يقول لنترك احلبل 
على الغارب وليفعل املجرمون ما يشاءون 
مادام الشرطي ُيعاقب واملجرم ُيترك وال 
ُيحاسب. كذلك أعطت هذه الواقعة األمان 
لكل مفسد ومتجاوز للقانون بأنه حتى 
وإن ُضبط وُقبض عليه باجلرم املشهود 
فإنه باتصال واحد ينتهي كل شيء كما 
قالت تلك املتهمة سليطة اللسان للشرطة 
وهددتهم وأهانتهم، وفــــي النهاية هي 
التي كسبت اجلولة ولألسف، والبركة 
في ذلك املسؤول األمني الذي يحمي مثل 

هذه األشكال.
هــــذه  مثــــل  إن 
الواقعــــة جتعلنــــا 
نسلط الضوء على 
انتشار ظاهرة الفعل 
العلني في  الفاضح 
األماكن العامة خاصة 

خروج البنات مع الشباب في السيارات 
ووقوفهم في أماكن معزولة مثل مواقف 
ســــيارات املدارس أو خلف اجلمعيات 
التعاونية أو األماكن املظلمة وممارسة 
الرذيلــــة واألفعال املشــــينة على مرأى 
ومسمع من وزارة الداخلية التي ولألسف 
ال حترك ساكنا وكيف يتصرف رجل األمن 
في مثل هذه احلاالت مادامت الرسالة التي 
يريد ان يوصلها املسؤولون في الوزارة 
ان من يقوم مبنع هذه املنكرات ويريد 
تطبيق القانون سيكون مصيره مصير 

هذين الضابطني ولألسف.
إن ممارسة الرذيلة في العلن والطرق 
واألماكن العامة لهي منكر عظيم وقد نبأ 
به نبينا محمد ژ واعتبره من عالمات 
الساعة حيث جاء في احلديث الصحيح 
عن النبي ژ أنه قال »والذي نفسي بيده 
ال تفنــــى هذه األمة حتــــى يقوم الرجل 
إلى املرأة فيفترشها في الطريق فيكون 
خيارهم من يقول لو واريتها خلف هذا 

احلائط« رواه أبويعلى.
كل الشكر لإلخوة أعضاء مجلس األمة 
على إثارة هذا املوضوع وطلب تشكيل 
جلنة حتقيق التي أرجو أن تشكل بعيدا 
عن أعضاء احلكومة وأن حتدد مدة شهر 
على األكثر إلجناز هذا التقرير وأال تكون 
على غرار جلان التحقيق األخرى التي 
تستغرق سنوات في إعداد تقاريرها، وفي 
النهاية يكون التقرير لصالح احلكومة 

لألسف.
إن الرســــالة التــــي أوجههــــا لوزير 
الداخلية هي ان أقــــول له ليس العيب 
الوقــــوع في اخلطأ ولكن كل العيب هو 
الدفاع عن الباطل واإلصرار عليه ولعل 
معالي الوزير في هذه الواقعة على احملك 
في إنصاف من طبق القانون ومحاسبة 
األيام  من يحمي املفسدين واملجرمني.. 

بيننا.. ولنر ما يحدث!

»البكيني« هو ساتر عورة املرأة، وهو 
خير من عدمه!

ولقد أثيرت في األيام األخيرة، قضية 
ارتداء بنت السيد »محمد البرادعي« الرئيس 
الســـابق لوكالة الطاقة الذرية واملرشح 
ملنصب رئيس اجلمهورية في بالده »مصر« 
حيث قام بعض »أوالد احلالل« بنشر صور 
ابنته املتزوجة وهي ترتدي »البكيني«، 
قاصدين من ذلك اإلساءة إليه، والتأثير 
على فرص فوزه في املنصب الذي يسعى 
إلى الفوز بـــه، وكذلك لإليقاع بينه وبني 
مناصريه »اإلخوان املســـلمون« والذين 
ستتأثر مصداقيتهم وهم يناصرون رجال 

تلبس ابنته »البكيني«!
تفحصت األمر وقلبته على وجوه عدة، 
فلم أجد فيه ما وجده أولئك الذين قاموا 
بنشر الصور، من حيث مساسه بشخصية 
البرادعي أو عالقته بالعمل السياســـي! 
فلست أرى أن البرادعي قد ارتكب ما يخل 
بشرفه السياسي أو يظهر تقصيره أو عدم 
صالحيته للمنصب املتقدم إليه، وال أقول 
ذلك دفاعا عن البرادعي – حتديدا – بل هذا 
الرأي ينطبق على اخللق جميعا وعلى أي 
متقدم ألي وظيفة أو منصب، حتى لو كان 

منصب »املفتي«!
أين اجلرمية وأين اخلطأ؟! فجل النساء 
يرتدين »البكيني«، وبنت البرادعي – إذن 
– ما أخطأت، ثم إذا جتاوزنا هذه احلقيقة 
وتلك البديهيـــة وجارينا القائلني بجرم 
مرتدية »البكينـــي« فما ذنب أبيها؟! هل 
هو من ارتدى »البكيني« حتى تؤخذ عليه 

زلة وخطيئة وجرما؟!
أم كونه سمح البنته بارتداء البكيني، 
اعتبـــروا ذلـــك مثلبة حتط مـــن قدره 
السياسي؟ هل ساءل أولئك القوم أنفسهم 
ما إذا كانت سلطة األب أو سطوته متتدان 
إلى البنت وتســـيطران عليها حتى بعد 
زواجهـــا وارتباطها برجل آخر ودخولها 
مملكة مســـتقلة ليس لألب من ســـلطان 

عليها؟
من املفترض أن يكون الذين نشـــروا 
الصورة هم من املتدينـــني ودافعهم إلى 
ذلك غيرتهم الدينية وعدم مباركتهم لرجل 
غير متدين يحتل عرش بالد املســـلمني، 
وعلى افتـــراض صحة هذا االســـتنتاج 

الدينية  الهوية  حول 
لناشري الصورة، فإن 
اخلطأ واإلثم في هذه 
احلالـــة يقعان عليهم 
هم، ال على غيرهم، فقد 
الدين  خالفوا صريح 
بتجسسهم على حياة 

الناس اخلاصة، ثم أثموا بنشرهم للصورة 
التي يعتبر نشرها من وجهة النظر الدينية 
محرما، وهم بذلك سعوا إلى نشر احملرم، 
ثم إن الدين يحض على مكارم األخالق، 

وال أظن فيما فعلوا مكرمة!
أما إن كانوا ال ينتمون للفصيل املتدين، 
فأحرى بهم أن يعززوا احلريات الفردية في 
إطارها املعقول، ال أن يعتبروا البكيني مقاسا 

لألخالق وصحيفة سوابق للسياسي.
هل نحن مدانون ومعيبون إذا ما ارتدت 
بناتنا البكينـــي؟! أم ان املـــدان واملعيب 
والســـاقط هو من جتســـس عليهن وقام 
بنشر صورهن – ال انتقاما منهن – بل من 

آبائهن؟!
وأهم ما في هذه القضية أن الرجل مرشح 
ملنصب سياسي، ومحاسبته أو محاكمته 
وتقييمـــه يجب أن تتم وفـــق هذا املعيار 
السياسي، ال وفق أمزجة سوداوية متخلفة 
ترمي إلى هدم الرجل وهزميته إنسانيا، ال 

سياسيا فقط!
إن النظر لألمور السياسية يجب أال مير 
عبر البوابة الدينية بأي حال من األحوال، 
وال – أيضا – مـــن خالل املوازين أو القيم 
األخالقية التي هي محل خالف بني طوائف 
املجتمع، فما يراه هذا الفريق عيبا ومثلبة 
يراه الفريق اآلخر محل تباه وتفاخر، وهذه 
هي طبيعـــة املجتمعات كلها، وإال أضحت 
مجتمعات باهتة ميتة ال حراك فيها، ثم إن 
منظومة األخـــالق والعادات والتقاليد هي 
منظومة متحركة وغير جامدة، وسريعة 
التغّير، ويبدو هذا األمر جليا عند اجلماعات 
املتدينة – على وجه اخلصوص – فنراهم 
يسارعون إلى حترمي املستحدث واملستجد 
ثم يتحولون إلى أكثر الناس استفادة منه، 
مثلما حـــدث عند محاربتهم للســـتاليت 
واألطباق الالقطـــة، وهاهم اليوم ميألون 
الفضائيات بغثهم وميألون جيوبهم بأموال 

تلك الفضائيات!

كنت قد استبشــــرت خيــــرا بتولي 
الشيخ راشد احلماد للمنصب الوزاري، 
ملا اعرفه عن هذا الرجل من دماثة وسمو 

في االخالق.
وكنــــت اعتقد ان حكمــــة رجل مثل 
الشيخ راشد احلماد وخبرته القانونية 
كرئيس سابق ملجلس القضاء االعلى، 

ستكون كافية إلضفاء جزء كبير من وقار الشخص على 
املكان ومن خبرة الرجل على الزمان ولكنني اعترف اليوم 

بأنني مخطئ!
ويعلم اهلل انــــي اكتب هذا املقال حبــــا في هذا الرجل 
واحتراما لتاريخه واعتزازا مني بشخصه واعلم ان حروفي 
قد تفســــر على غير حقيقتها وفي غير مواضعها ولكنني 
اعتقد بأنه من واجبي مصارحة الرجل بشكل صادق وصريح 
حتى ال اظلم امانتي اوال وال اظلم مصلحة الرجل ومصلحة 

بلدي من قبله.
لقد اصبحت احلياة شبه مشــــلولة في وزارتي العدل 
واالوقاف منذ تسلمك يا شيخ راشد حتى اننا ولآلن ننتظر 

ميالد وكيل للوزارة في »العدل«.
وحتى عندما نشــــبت مشكلة الزمالء في ادارة اخلبراء 
وهاجمك بعض اخواننا النواب وقفنا الى جانبك ولكن وبكل 

اسف لم نصل الى اليوم ألي حل في قضية اخلبراء.
لقد مت ربط قضية كادر اخلبراء بشكل متعمد وسخيف 
بكادر الفتوى والتحقيقــــات والقضاء، وهو امر دبر بليل 

حتى ال يرى الكادر النور في عهدك.
وبدال من ان تعمل على حل املشكلة وفصلها عن الكوادر 
االخرى خصوصا وانها ادارة مســــتقلة ال شأن لها بنزاع 
الفتوى مع القضاء، جلست يا شيخ راشد في مشهد املتفرج 

دون حراك!
يا شــــيخ املنصب الوزاري بقدر ما هو بحاجة لوقارك 
بحاجة ماســــة لقرار، ومن ال ميلك القــــرار ال ميكن له ان 

يستمر وزيرا.
هناك في القضاء ال احد يعقب عليك ان تأخر االمر لسنوات 
ولكن هنا في السياسة تأخرك في القرار يدخلك في النزاع 
السياسي، فيذهب التاريخ والوقار في مهب الريح الن الهدف 

االساسي للمنصب الوزاري مفقود لديك متاما.
انني اناشدك يا شيخ راشد وقبل ان يبدأ دور االنعقاد 
املقبل ومبجرد عودة صاحب السمو األمير حفظه اهلل وسمو 
رئيس مجلس الوزراء بإذن اهلل من اخلارج ان تطلب منهما 
املوافقة على تنحيك عن املنصب، فاستمرار الوضع على 
مثل هذا احلال يذكرني وبكل اسف بوزراء ال يليق مبقامك 

الكرمي ان تكون مثلهم دخلوا وخرجوا دون بصمة.
فلتكن بصمتك في تنحيــــك اذا لم تكن في قرارك، الن 

التنحي اشجع وابلغ قرار.
واهلل يشهد بأني لك من الصادقني.

احبسوهم.. إنهم يطبقون القانون! لزوم نعلم الشيخ بالسالفة»بكيني« البرادعي!

بعد إضراره بـ 30 ألف جهاز بإيران

ڤيروس »ستكس نت« يهاجم
إندونيسيا والهند وباكستان

نزاع على ملكية زمردة عمالقة
قيمتها 370 مليون دوالر

لندنـ  أ.ش.أ: ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( ان ڤيروس 
الكمبيوتر »ستكس نت« هاجم انظمة الكمبيوتر في اندونيسيا والهند 

وباكستان الى جانب ايران التي تعد االكثر تضررا.
واوضحت االذاعة االخبارية امس ان الڤيروس هاجم اجهزة الكمبيوتر 
الشخصي اخلاصة ببعض افراد طاقم محطة بوشهر النووية بايران، 
اال ان املسؤولني اكدوا ان اجهزة التشغيل باملنشأة لم تتأثر بالڤيروس. 
وكانت ايران قد اعترفت االحد بإصابة اكثر من 30 الف جهاز كمبيوتر 
داخــــل وحدات صناعية ايرانية، متهمة اســــرائيل والواليات املتحدة 
االميركية بالوقوف وراء هذا الڤيروس، ومعتبرة هذا الهجوم مبنزلة 

حرب الكترونية من جانب الغرب ضد ايران.

بي بي سي: تدور معركة قضائية في والية كاليفورنيا األميركية 
حول ملكية زمردة يعتقد انها من األكبر في العالم.

وتزن زمردة »باهية« التي تســــتمد اســــمها من اسم املنطقة التي 
اكتشفت فيها بالبرازيل 380 كيلوغراما.

وتقدر قيمة الزمردة بأكثــــر من 370 مليون دوالر، ويتنازع على 
ملكيتها ستة أشخاص على األقل.

وسيصدر حكم احملكمة بهوية املالك احلقيقي للزمردة في أكتوبر 
املقبل بعد االستماع إلى شهادات جميع املدعني مبلكيتها.

ومن هؤالء أنطوني توماس اإلداري في قطاع اإلنشــــاءات والذي 
يقول إنه دفع الثنني مــــن جتار املجوهرات البرازيليني مبلغ 60 ألف 
دوالر ثمنا للجوهرة )وهي نســــبة بسيطة من ثمنها( بعد إخراجها 
من باطن األرض. ويضيف توماس أنه رتب إجراءات شحن اجلوهرة 

إلى مقره في سان خوسيه إال أنها لم تصل أبدا.
ويصر على أنه تعرض لعملية احتيال بإقناعه أن اجلوهرة مسروقة 

وبالتالي ميكن بيعها ثانية مببلغ أعلى بكثير.
غير أن هناك مشكلة تعترض محاوالت توماس إقناع احملكمة بحقه 

بعد ان التهم حريق اندلع في منزله إيصال شرائه للزمردة.

فيصل عبدالرؤوف: المركز اإلسالمي في نيويورك
يهدف إلى منع وقوع هجوم إرهابي

اإلمام فيصل عبدالرؤوف 
البابا شنودة الثالث 

البابا شنودة يعرب عن شديد أسفه للمسلمين
بسبب تصريحات بيشوي عن »مراجعة القرآن«


