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بي��روت � أ.ش.أ: أثنى رئيس الهيئة الش��رعية في حزب اهلل 
الش��يخ محمد يزبك على تصريحات ش��يخ األزهر اإلمام األكبر 
د.أحم��د الطيب األخي��رة، مؤكدا أنها ترافقت م��ع فتاوى علماء 
الش��يعة بتحرمي التعرض للصحاب��ة وأزواج النبي عليه الصالة 

والسالم.
وق��ال يزبك � في تصري��ح له امس � إن تصريحات ش��يخ 

األزه��ر ج��اءت لترد عل��ى من أراد س��وءا باملس��لمني، وللذين 
يلبس��ون لباس رجال الدين زورا وينفذون محاوالت أعداء األمة 
لشق عصا املسلمني وش��رذمتهم وبث التفرقة فيما بينهم، بدال 
من العمل على جمعهم لتفويت الفرصة على املتربصني باإلسالم 
واملسلمني، وأضاف أن كل محاوالت التفرقة هي سراب وستبوء 

بالفشل.

مسؤول بحزب اهلل يشيد بتصريحات شيخ األزهر

قائد األوركسترا اإلسرائيلي: ال عالقة لفاغنر بالهولوكوست
بعد عزم أوركسترا »الحجرة« المشاركة بمهرجان في موطن الموسيقار األلماني

برلني ـ د.ب.أ: ناشد دانييل بارينبومي 
عازف البيانو وقائد األوركسترا االسرائيلي 
الذي يحظي بشهرة عاملية اليهود ألن يتبنوا 
أســــلوبا مختلفا ازاء موسيقى املوسيقار 
االملاني الذي عاش في القرن التاسع عشر 
ريتشارد فاغنر، قائال إنه ليس هناك صلة 
بني أعمال فاغنــــر ومذبحة اليهود النازية 
)الهولوكوست(. وفي حلقة نقاش أقامتها 
أوبرا برلني قبيل العرض االول ألوبرا »راين 
غولــــد« من تأليف فاغنر، والتي ســــيقود 
بارينبومي االوركسترا فيها، قال املوسيقي 
إن الوقت قد حــــان للمضي قدما والتخلي 

عن اعتباره من احملرمات القدمية.
وقال »ال أعتقد أنــــه ميكن للمرء ربط 
فاغنر باحلل النهائي للمســــألة اليهودية 
واملتمثــــل في خطة النــــازي للتخلص من 

يهود أوروبا«.
ووصم فاغنر )1813 ـ 1883(، الذي ألف 
عددا من كالســــيكيات املوسيقى االملانية، 
لسلوكه املعادي للسامية وحلقيقة أنه كان 

املؤلف املوســــيقي املفضل للزعيم النازي 
أدولف هتلر. وقال بارينبومي إن فاغنر كان 
مثاال ايديولوجيا لهتلر »لكن ال أســــتطيع 
أن أقبل أنه لذلك السبب كان ملهما لهتلر«. 
وقبل أســــبوع، اثارت أوركسترا احلجرة 
االســــرائيلية جدال واســــعا عندما أعلنت 
التزامها بخطط املشاركة في مهرجان مدينة 
بايرويت االملانية،  موطن املوسيقي فاغنر 

العام املقبل.
ونشر فاغنر كتابات زعم فيها ان اليهود 
ميثلون عنصرا غريبا وغير مرحب به في 
املجتمع االملاني، وهو سلوك كان معتادا في 
القرن التاسع عشر. وانتقد بارينبومي احملرمات 
احمليطة بفاغنر في اسرائيل والتي على الرغم 
من أنها قائمة على جتربة الهولوكوست إال 
أنها لم تعد مناسبة. ويعرف عن بارينبومي 
محاوالته للترويج للمصاحلة في الشــــرق 
االوسط عبر املوسيقى وقد أنشأ أوركسترا 
ويســــت ايسترين ديفان املكونة من شباب 

العازفني من اليهود والعرب عام 1999.

دراسة سعودية: عدد المواقع المتطرفة 300 
وأقل بكثير مما يعتقده الغرب

الرياضـ  د.ب.أ: كشفت دراسة جديدة أجرتها 
اململكة العربية السعودية أن هناك نحو 300 
موقع إلكتروني يروج لألفكار املتطرفة وهو 
عدد يقل كثيرا عن األرقام التي أوردتها دراسات 
غربية، بحســــب ما ذكرته صحيفة »سعودي 

جازيت« السبت املاضي.
وكان رونالد نوبل، من منظمة الشــــرطة 
اجلنائية الدولية )اإلنتربول( قال الشهر املاضي 
إن هناك نحو 4500 موقع إلكتروني متطرف في 
2006 مقارنة بـ 12 فقط عام 1998. وقال إن عدد 

تلك املواقع مستمر في التزايد السريع.
غير أن معد الدراسة السعودية، فايز الشهري 
املتخصص في بحوث اإلنترنت،  قال إن ثمة 
مبالغة في تلك البيانات بسبب أن اجلماعات 

الغربية التي تراقب اإلنترنت تصنف املواقع 
اإلسالمية ببساطة على أنها متطرفة.

ومت إعالن نتائج هذا البحث خالل ورشة 
عمــــل ترمي إلى احلد من املعتقدات املتطرفة. 
ولم يتضح بعد إذا كانت تلك الدراســــة جرت 

بتمويل من احلكومة.
لكن املتحدثــــني في ورشــــة العمل حثوا 
احلكومة السعودية على تعزيز جهودها لنشر 
املواقع التي تتصدى للتطــــرف، انطالقا من 
قلة عدد املواقع املعتدلة، طبقا لـ »ســــعودي 

جازيت«.
وقال وكيل وزارة الشــــؤون اإلســــالمية 
الســــديري، للصحيفة إن  واألوقاف، توفيق 

املساجد عليها دور أيضا لتقوم به.

وأوضح أنه البد من تطويع خطب اجلمعة 
لغرس »األمن الفكري« في الشــــباب الذي قد 

يتأثر مبثل تلك املواقع.
كما ركزت ورشة العمل كذلك على دور جلنة 
التابعة  االتصاالت وتكنولوجيــــا املعلومات 
للحكومة الســــعودية، مشيرة إلى أنه ينبغي 
على تلك الهيئة احلكوميــــة تعزيز مراقبتها 
للمواقع املتطرفة، التي تستخدم غالبا كأداة 

للتجنيد.
من جهتها، شــــكلت احلكومة البريطانية 
وحدة ملراقبة املواقع االلكترونية، بينما يضغط 
مسؤولون في مجلس األمن القومي األميركي 
على الكونغرس للمطالبة بأن تخضع جميع 

املواقع االلكترونية للمراقبة.

فلكيان يصوران مذنب هارتلي من بر السالمي

الكويـــت ـ كونا: متكـــن الباحثـــان الفلكيان 
الكويتيان بدر العميرة وفهد املشحني من تصوير 
املذنب هارتلي بواسطة اجهزة فلكية خاصة في 

صحراء الساملي.
وقال العميرة ان املذنب يوجد هذه االيام قرب 
مجموعة برشاوس على هيئة سحابة كروية مبينا 
انه ال ميكن مشاهدته بالعني املجردة بسبب صغر 

حجمه.
واشار الى ان املذنب يحتاج الى منظار ثنائي 
العينية )الدربيل( لرصده اضافة الى موقع رصد 

بعيد عن املدينة وتلوثها الضوئي والبيئي مشيرا 
الى ان فرصة املشـــاهدة االفضل له تكون اواخر 
شهر اكتوبر احلالي موعد وصوله الى اقرب نقطة 

من االرض.
وذكـــر العميرة ان هذا املذنب الذي اكتشـــفه 
الفلكي االســـترالي هارتلي عام 1985 والذي يتم 
احتســـاب مداره حول الشمس كل ست سنوات 
مير على بعض املجموعات النجمية اثناء مساره 
باجتاه السماء اجلنوبية وميكن تتبعه حتى شهر 

ديسمبر املقبل.

صورة مذنب هارتلي كما التقطها الباحثان الفلكيان بدر العميرة وفهد املشحني 

صحيفة إسبانية: عقوبة الرجم غير موجودة
في القرآن بل جاءت من اليهودية!

رئيسة معهد العلوم اإلسالمية في مرسيليا: إذا افترضنا أنه ال يوجد في القرآن فمن أين جاء المصطلح؟

موجة احتجاج في بريطانيا بسبب  فتوى تبيح االغتصاب في الزواج

وقالت الصحيفة ان السياسية 
أميريان قامت  اإليرانية نازنيان 
بالرد على السؤال الذي طرحته 
رئيسة معهد العلوم اإلسالمية عبر 
كتابها »اآللهة فقط من تستطيع 

املرور في اجلحيم«.
والذي جاء فيه أن الرجم عادة 
العقاب  اليهود في  اتبعها  قدمية 
ثم املسيحية وفيما بعد مت ربطه 
باإلســــالم وقيل إنــــه مأخوذ من 
القرآن، ومن هنا أشارت دولوريس 
السامية  اللغات  برامون استاذة 
بصفتها امرأة ومســــلمة إلى أنه 
من املستحيل أن يكون هذا العقاب 
هو الذي مت ذكره في القرآن وإمنا 
هو عادة يهودية قدمية ووردت 
في التوراة والعهد القدمي ولكنها 
اختفــــت منذ قــــرون. وحتى في 
الكتبة  املســــيحية فعندما أصر 
والفريســــيون على رجــــم امرأة 
زانية قال لهم السيد املسيح »من 
كان منكــــم بال خطيئة فليرجمها 

بحجر«.

معهد العلوم اإلسالمية في مرسيليا 
قولهــــا »إذا افترضنا أن الرجم ال 
يوجــــد في القرآنـ  على حد قول 
الكثيريــــن ـ فمن أيــــن جاء هذا 
املصطلح وكيف مت تفسيره ومت 

العمل به لقرون مضت«.

كقطع يد السارق، وقطع اقدام من 
يقومون بقطع الطرق أو التمرد ضد 
السلطة القائمة، واجللد، واعتبرت 
ذلك عقوبــــة مهينة للشــــخص 

وتخالف االتفاقيات الدولية.
وأوردت الصحيفة عن رئيسة 

إلى حالة حقيقية لكن مع بعض 
األخطاء في التنفيذ.

ووصفت الصحيفة الرجم بأنه 
العقوبة اجلسدية األكثر وحشية، 
واضافت انه فــــي بعض البلدان 
اإلســــالمية هناك عقوبات أخرى 

مدريدـ  وكاالت: نشرت صحيفة 
»الفان غارديا« االسبانية تقريرا 
زعمــــت فيــــه ان عقوبــــة الرجم 
غير موجــــودة في القرآن، إال أنه 
مــــع ذلك هناك عدد مــــن البلدان 
االســــالمية )منهــــا الســــعودية 
وإيران وأفغانستان( تطبق هذا 
باسم االسالم، وبشكل خاص على 
النساء اللواتي ميارسن اجلنس 
خارج املؤسسة الزوجية وهو ما 

يرفضه القانوني الدولي.
إلى حالة  وأشارت الصحيفة 
االيرانية ســــكينة اشتياني التي 
تواجه عقوبة الرجم بتهمة الزنا، 
وكذلــــك عقوبة االعــــدام بتهمة 
التحريض على قتل زوجها، لكن 
النظام االيراني قام بتعليق هذه 
العقوبة كخدعة للمنظمات الغربية 

املدافعة عن حقوق االنسان.
وذكــــرت الصحيفــــة أن فيلم 
»املراهــــق االيراني ســــيروس« 
ســــيعزز النقاش حــــول مصير 
سكينة، والذي مت انتاجه استنادا 

التعامل مـــن خاللها مع األزواج 
املتهمني باالغتصاب، رد الشيخ 
قائال: »رمبا تتم معاقبته، ورمبا 
يقدم على طلب الصفح، وهذا البد 

أن يكون كافيا«. 
وبينما القت تلك التصريحات 
موجة غضب شديدة من جانب 
الشـــرطة  النشـــطاء ورجـــال 
واجلماعات النسائية في بريطانيا، 
أكدت الصحيفة على أن الشـــيخ 
أصر على مزاعمه، وقال: »تعريف 
االغتصاب في الشريعة اإلسالمية 
هو ممارســـة الزنا باإلكراه. لكن 
مادامت املرأة زوجته، فال ميكن أن 
نطلق على ذلك مصطلح اغتصاب. 
وهذا يعد أمرا مستهجنا، لكننا ال 

نطلق عليه اغتصاب«.

الزواج ليس »مفهوما إسالميا«.
وتابعت الصحيفة بنقلها عنه 
قوله: »ال يعد هـــذا اعتداء، فهذا 
يشكل نوعا من أنواع التعدي على 
حقوق األشخاص الفردية. فعند 
الزواج، يكون مفهوما أن اجلماع 
اجلنســـي يعد جزءا من الزواج، 
لذا ال يجب أن يكـــون هناك أي 
شيء يعيق ممارسة اجلنس في 
الزواج. وبالطبع إذا مت ذلك على 
غير رغبتها، فـــإن هذا ال يكون 
أمرا جيدا، وال يكون أمرا مرغوبا 
فيه، وميكن لألزواج أن يتعاملوا 
مع أمر كهذا في إطار الشـــريعة 
اإلسالمية، لكن ليس هناك حاجة 
الشـــرطة«. وبسؤاله  الستدعاء 
عن الطريقـــة التي يجب أن يتم 

عن املساواة، واحلقوق املتعادلة«. 
وأكد الشيخ أبو سيد في الوقت 
عينه أن مفهوم االغتصاب داخل 

ورمبا يكون نشاطا غير الئق«.
وأضـــاف أبو ســـيد »أرى أن 
عدوان إبالغ الشرطة عن شخص 
ما يفوق العدوان الطفيف املتعلق 
بإجبار امرأة على اجلماع اجلنسي 
ضد رغبتها. وأعتقد أن كثيرا من 
السيدات اللواتي يزعمن تعرضهن 

لالغتصاب يكذبن«.
وأضاف في اإلطار ذاته قائال: 
»فـــي معظـــم احلـــاالت، تتلقى 
السيدات نصائح من احملامني فيما 
يتعلق بأن واحدا من بني أربعة 
أســـباب ميكن للمرأة أن حتصل 
مبوجبها على الطالق هو تعرضها 
لالغتصاب. وأرى أن سبب حدوث 
ذلك في هـــذا املجتمع يرجع إلى 
الفكـــرة التي تراودهن وتتحدث 

لندن ـ وكاالت: أصر الشيخ 
أبو سيد، الذي يدير أكبر شبكة 
محاكم شرعية في بريطانيا، على 
فتواه التي اعتبر فيها »االغتصاب 
في الـــزواج ليـــس جرما« وال 
يجوز احملاكمـــة عليه، معتبرا 
أن »اجلنس هو جزء من الزواج«، 
وهو ما أثار موجة احتجاج في 

بريطانيا.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن 
ممارسة اجلنس مع الزوجة على 
غير رضاها تعتبر اغتصابا، رد 
الشيخ بتحد قائال »ال«. ونقلت 
عنه صحيفة دايلي إكسبريس 
البريطانية قوله: »من الواضح 
أنه ال يوجد اغتصاب داخل إطار 
العالقة الزوجية. رمبا يكون عدوانا، 

متضامنون أوروبيون مع سكينة أشتياني اإليرانية

الشيخ ابو سيد

أكبر ثريات فرنسا تقاضي ابنتها بتهمة »العنف المعنوي« 
بعد اتهامها بالتهور بتبديد ثروتها

نساء فرنسا ثراء وهي تبلغ الـ 88 
من العمر، لكن مت رفضهما بسبب 

نقص تقرير خبير طبي.
وتعتبر مايرز ـ بيتانكور ان 
والدتها فقدت من قدراتها العقلية 

وانها تنفق ثروتها بتهور.
كما تتهم مصور املشــــاهير 
فرنسواـ  ماري بانييه باستغالل 
ضعف والدتهــــا للحصول على 
هبات بقيمة مليــــار يورو على 
شكل تأمني على احلياة ولوحات 

في عامي 1990 و2000.
واوضحت ليليان بيتانكور 
املوجودة في نيويورك حملاميها 
انهــــا ضاقت ذرعــــا مبضايقات 

ابنتها.
واثارت هــــذه القضية ضجة 
واسعة في يونيو عند الكشف في 
الصحف عن تسجيالت تنصت في 
منزل ليليان بيتانكور ترمي الى 

اثبات تضاؤل قدراتها العقلية.

حوالــــي 16 مليــــار يــــورو الى 
ابنتها.

االبنــــة مؤخرا طلبا  وقدمت 
باخضاع الوالــــدة للوصاية الى 
الوصايات في كوربوفوا  قاضي 
)ضاحية باريس( فيما كانت قدمت 
طلبني مماثلني سابقا بحق اكثر 

باريسـ  أ.ف.پ: تنوي وريثة 
ثروة شركة لوريال ملستحضرات 
التجميل ليليان بيتانكور مقاضاة 
ـ بيتانكور  ابنتها فرنسواز مايرزـ 
بتهمة »العنف املعنوي« بعد ان 
طلبــــت االخيرة للمــــرة الثالثة 
اخضاع والدتها لوصايتها، على 

ما اعلن احد محاميها السبت.
وقال باسكال فيلهلم عبر اذاعة 
»اوروبا« 1: »هذا ما ستفعله في 
مطلع االسبوع، االثنني او الثالثاء 
بالتأكيد.. اننا نعمل على وضع 
اللمســــات االخيرة على صياغة 
العنف املعنوي  الشكوى بتهمة 
وهــــي جرمية حديثة جدا تقارن 

بالعنف اجلسدي«.
وقــــال فيلهلــــم ان التعرض 
في فتــــرة قصيرة جدا ملطالبات 
االخضــــاع لوصاية اي ســــحب 
حقوقهــــا القانونية، امر ال ميكن 
القبول به الســــيما بعد حتويل 

ليليان بيتانكور

فاغنر


