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زكريا عزمي

أكد أن االعتداء على الكنائس إرهاب وليس فتنة

مستشار شيخ األزهر لـ »األنباء«: ثورة إصالح مشيخة األزهر بدأت قبل »25 يناير« 
اآلخر املواج����ه ألوروبا فقيل إنه 
سيكون اإلسالم، وذلك في الوقت 
الذي نشأت فيه حركات تطرف، 
وقالت أوروبا من وقتها: هذا هو 
اإلس����الم، وما ساعد على ذلك هو 
سكوت املس����لمني وكأنه حقيقة، 
ومن بني األسباب كذلك أن باحثي 
أوروبا ال يرون ما يحدث بش����كل 
موضوعي في العالم اإلس����المي، 
وهذا يدعمه وجود تعميم في أن 
الغرب كله أسود وأنه ضد اإلسالم، 
فال نحاول االتصال به بشكل جيد 
لش����رح وجهة نظرنا، كما أننا ال 
الذاتي، وهذه حالة  النقد  منارس 

مرضية البد أن نخرج منها.
وملعاجلة هذه األزمة يجب علينا 
أن نفهم اآلخرين بلغتهم ومنطقهم 
وثقافتهم حتى يفهمونا بثقافتنا 
ومنطقن����ا، وأن نفرق بني اإلعالم 
والدولة، حيث يعيش إعالم الغرب 
التعرف  الفوضى جتاه  حالة من 
احلقيقي عل����ى اإلس����الم، بينما 
في اجلامع����ات الغربية هناك نقد 
علمي موضوعي صحيح لإلسالم 
واملس����لمني، ويج����ب اس����تغالل 
اجلاليات اإلس����المية ف����ي أوربا 
والغرب لتصحيح صورة اإلسالم، 
ألن اجلاليات اإلسالمية في أوروبا 
أحسن فهما وتعبيرا عن اإلسالم 
للعالم األوروبي من العالم اإلسالمي 
ألنهم على أرض الواقع، ولكن عليهم 
أال ينقلوا أنظمة بالدهم الثقافية 
واحلياة اليومية التقليدية، واخللط 
بينها وبني الدين، وهو ما يتسبب 
في تزايد الرفض لإلسالم، خاصة 
فيما بتعلق باملظهر العام، ميكن 
للجاليات اإلس����المية أن تصحح 
الص����ورة عن اإلس����الم من خالل 
إنشاء جمعيات إس����المية تعمل 
في هدوء وتفاهم في التواصل مع 
الغربي، وإظهار اإلسالم  املجتمع 
بصورته احلقيقية كدين يقبل اآلخر 
وال يصطدم مع����ه، وأن يضربوا 
بأنفسهم مثاال على عنوان إيجابي 
عن اإلسالم ومبادئه، كما ان على 
اجلالية اإلسالمية أن تقبل باملواطنة 

في أوروبا.

أهم محطات حياتك؟ 
٭ نشأت في احدى قرى محافظة 
املنوفي���ة وتتلمذت ف���ي كتاب 
القرية وحصل���ت على التعليم 
األزهري ودرست بجامعة األزهر 
وحصلت على ليسانس في اللغات 
واحلضارات السامية وفى 1974 
عينت معيدا باجلامعة وحصلت 
على الدكتوراه عام 1987 في اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بدرجة ممتاز 
مع مرتبة الشرف حيث أرسلني 
األزهر الشريف الى السوربون 11 
عاما ثم عدت الى األزهر وأوفدتني 
اخلارجية املصرية الى افريقيا ثم 
عدت الى باريس واصبحت استاذا 
بجامعة السوربون حتى يوليو 
2010 عندما طل���ب مني األزهر 
الع���ودة. مت���زوج وأب لبنتني: 
مليس معيدة بالسوربون، والما 
مذيعة بالتلفزيون الفرنسي. اهم 
القراءات: أقرأ في عدد كبير من 
التاريخ واحلضارة  الكتب منها 
والفلسفة والشعر الصوفي وأقرأ 
كل يوم كتابا قبل النوم. هواياتي.. 
لدي احساس دائم بالفقر العلمي 
لذل���ك حتى هوايات���ي اصبحت 
الق���راءة ثم القراءة وفي باريس 
خصصت وقتا لدراسة السياسة 
اما اآلن فمتعتي في لقاء الطالب 
وإلقاء احملاض���رات والرد على 

اسئلة الشباب.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

واملوس����ع للجنة ح����وار األديان 
باألزه����ر، وس����يتم التركيز على 
القيم اإلنسانية املشتركة من احلق، 
والعدل، واملساواة، وكرامة اإلنسان، 
ومنع الظلم، ومحاربة اجلهل والفقر 
واملرض، والدعوة للخير واجلمال، 
وهذه األسس جميعها مشتركة بني 
اجلميع، واإلسالم دعا للحوار من 
أجلها أما العقائد وثوابت األديان فال 
حوار حولها، وسيكون هناك تعاون 
مثمر بني املركز والرابطة العاملية 
خلريجي األزهر حتى ميكن توظيف 
إمكانيات خريجي األزهر املنتشرين 
في العالم لترسيخ القيم اإلسالمية 
واإلنسانية ودفع مسيرة احلوار 
البناء بني أتباع األديان والثقافات 
األخرى، كما أن املركز سيتحاور مع 
اآلخر من رجال الدين المسيحي، 
وال مانع من احلوار مع رجال الدين 
اليهودي، ولكن ل����ن يتحاور مع 
الصهاينة فهذا خط أحمر في حوارنا 
مع اآلخر، فإننا نتحاور مع اآلخر أيا 
كان إال احلوار مع الصهاينة الذين 
ال يعرفون لغة احلوار، وابتعدوا 
عن القيم واغتصبوا أرض الغير، 
واعتدوا على حرماته وهدموا القيم 
التي نتح����اور من أجلها، واملركز 
اليهود  لن يتحاور مع املتطرفني 
الذين ال يعرفون قيمة احلوار، ألن 
احلوار مع املتطرف غير مجد على 
اإلطالق س����واء كان هذا املتطرف 
مسيحيا أو يهوديا أو حتى مسلم، 
واحلوار ه����و لغة العصر احلالي 
ولغة املستقبل التي ال مفر منها ومن 
يبتعد عن لغة احلوار فلن يلحق 
بالركب احلضاري، الن احلوار مع 
اآلخر أصبح »قدر« املرحلة احلالية 
واملقبلة، ولذلك فإن األزهر يأخذ 
على عاتقه إدارة مستقبل احلوار 
املقبلة  الفت����رة  احلضاري خالل 

لتحقيق االستقرار اإلنساني.

هل سيقتصر املركز في حواره مع 
اآلخر على الغرب؟

٭ احلوار الذي سيقوم به املركز 
العاملي س����يكون متعدد احملاور، 
محور خارج����ي مع أتباع األديان 
السماوية األخرى، وسيكون من 
أجل البحث عن القواسم املشتركة، 
والوصول إلى الس����الم اإلنساني 
املنشود انطالقا من ثوابت وتعاليم 
اإلسالم، ومحور داخلي ذاتي في 
الداخل اإلسالمي مع اآلخر املسلم 
املختلف معنا في املذهب ال العقيدة 
مثل الشيعة وغيرهم، ومحور رابع 
وهو احلوار مع اآلخر املختلف معنا 
في الدين داخل األوطان اإلسالمية 
لتحقيق التعايش السلمي في العالم 
العربي واإلسالمي، ولن يقتصر 
املركز في حواره مع أتباع األديان 
السماوية فقط بل إنه ال مانع لدينا 
من احلوار م����ع العلمانيني وغير 
الدينيني لتحييدهم وقرع حججهم 
وعدم إث����ارة الفتنة ف����ي الداخل 
اإلسالمي، ولن نس����مح بحدوث 
الفوضوية في احلوار خاصة مع 
اآلخر، ولن نسمح ألحد بأن ميلي 
علينا شروطا في احلوار، وإذا لم 
يقم هذا احلوار على الندية والتكافؤ 

فال حاجة لنا به.
نحن والغرب مس����ؤولون عن 
تنامي ظاهرة اخلوف من اإلسالم، 
يوجد سوء تفاهم متبادل سببه 
بعض أفعال بعض املسلمني، والغرب 
مسؤول أيضا عنها، وهناك موجة 
في العالم كله هدفها التخويف من 
اإلسالم صنعتها أوروبا وشاركناها 
في ذلك، فقد صنعت أوروبا اخلوف 
من اإلس����الم بعد سقوط االحتاد 
السوفييتي، حيث كان البد أن يوجد 

يؤدي إلى النظرة السلبية لإلسالم 
من قبل الغرب كانعكاس لسلوك 

املسلمني.
النق����اب في عمومها  وقضية 
مختلف عليها بني العلماء املسلمني 
أنفس����هم والرأي الغالب فيه أنه 
عادة وليس عبادة ومن ثم فترك 

املسلمة الفرنسية له أفضل.
ويجب على املجتمع املس����لم 
في فرنس����ا أن يعمل على جتذير 
وجوده في األراضي الفرنسية وال 
يشغل نفسه بهذه القضايا الفرعية، 
ان العالم اإلس����المي يعاني أزمة 
دينية شديدة أخطر ما فيها فوضى 
اخلط����اب الديني، فأكثر من  %99  
من الذين يتحدثون في الدين غير 
مؤهلني وغير دارسني، باإلضافة إلى 
أن عددا كبيرا من الدارسني لإلسالم 
ال يعرفون املناهج احلديثة لفهم 
إلغاء للفكر  اإلسالم وهي ليست 

والتاريخ .

أنت صاحب فكر مختلف عن 
العلمانية فأنت من القالئل الذين 

يقولون انها ال تعادي الدين؟
٭ أنا ال أدافع عن العلمانية لكنني 
أراها ليس����ت ضد اإلسالم وهي 
بيئة صاحلة جدا ألن يعيش فيها 
اإلسالم، واملشكلة أن الناس ترى أن 
العلمانية فصل الدين عن احلياة 
وهذا ال أرضاه لكنني أرى فصل 
الدين عن الدولة مبعنى أال تستخدم 
الدولة كس����تار لتحقيق أغراض 
سياس����ية، وهذا دأب احلكومات 
اإلسالمية منذ العهد األموي، فاإلمام 
احمد بن حنبل مت جلده وسجنه 
وتعذيبه لرأيه املخالف في قضية 
خلق الق����رآن، واحلقيقة أن هذه 
القضية مت اس����تغاللها ألغراض 
سياس����ية، والبع����ض منا يجهل 
هذه األس����باب، وهي انه رغم أن 
اخلالفة اإلسالمية كانت غنية جدا 
كان هناك نوع من الظلم وفقراء 
مسحوقون وكان ابن حنبل وليا 
لعامة الفقراء، والدولة خافت منه 
حتى ال يش����عل نار الثورة على 
اخلالف����ة، ومن هن����ا مت توظيف 
القضية ألغراض سياسية حتت 

عباءة الدين.

ما دور املركز العاملي للحوار 
باألزهر؟ 

٭ املركز العاملي للحوار باألزهر 
سيتولى عملية إدارة احلوار مع 
الغرب على أسس علمية وحضارية 
حتقق الندية والتعايش السلمي 
آليات  والسالم اإلنساني ووضع 
للحوار بني األزهر ورجال الثقافات 
النش����ط  البديل  األخرى ويكون 

واالحتق����ان الديني وبالفعل كان 
لبيت العائلة دور في احداث اطفيح 
باجليزة وهدم الكنيسة وكذلك في 
حرق كنيسة امبابة وكانت هناك 
جلنة مشتركة قامت بزيارة موقع 
احلادث وأعدت تقارير ورفعتها 

للجهات املسؤولة في مصر.

وماذا عن الدول التي تصدر لنا 
اإلرهاب والتطرف في ثوب الدين؟ 
٭ نرف����ض كل التي����ارات الت����ي 
تأتينا من اخلارج، ومصر ليس 
ألي دولة وصاية عليها وترحب 
بكل من يحمل لها النوايا الطيبة، 
مصر بلد رائد وسمحت للبعض 
بتصدير اشكال متعددة من األفكار 
واألزياء التي ال تسير مع طبيعة 
مصر وهناك جهات ال حتب مصر 
وضعف مصر من الداخل سيتيح 
لتلك اجلهات ان تؤثر فيها، وقد 
ظهر على الساحة اإلسالمية خالل 
األع����وام األخيرة جيل من الدعاة 
يهتم باملظه����ر ويبتعد كثيرا عن 

جوهر اإلسالم.

وكيف تنظر إلى هذه الظاهرة؟
٭ هؤالء الدع����اة حولوا الدعوة 
اإلس����المية إلى جتارة، ووسيلة 
لتحقيق مكاس����ب مادية مهملني 
اجلوان����ب األصولية ف����ي الفكر 
املبتعد عن  اإلسالمي املس����تقيم 
املظاه����ر، فهم يركزون على األثر 
املظهري دون التطرق إلى تعليم 
العق����ول، م����ا أدى إلى س����هولة 
استقطاب الشباب للعقائد الشاذة 
وأفكار جماعات عبدة الش����يطان 
واإلمي����وز، فتم تغيي����ب الدعاة 
الفاعلني عن عمد في وسائل اإلعالم 
والفضائيات ومت إبراز هؤالء الذين 
يحصرون اإلس����الم في مظاهر ال 
تغني والتسمن من جوع، والعالم 
اليوم خاص����ة الغرب ينتظر من 
املسلمني تقدمي فكر تاريخي بصورة 
واقعية، ولكن لألس����ف البضاعة 
تأتيهم رديئة في صورة دعاة وأئمة 
ال يعرفون أصول ومناهج اإلسالم 
احلديثة، فقط يتحدثون عن إسالم 
العصور الوسطى وكأن اإلسالم ال 
يتفاعل مع التطورات احلديثة في 

العصر الراهن.

كيف تنظر إلى احلظر الفرنسي 
للنقاب؟

٭ أزمة النقاب في فرنسا قضية 
هامشية، ولألسف الشديد شغلوا 
بها وتركوا قضيتهم األساس����ية 
التي تؤصل حقهم في املش����اركة 
املبنية على  الفاعلة  السياس����ية 
حقوق املواطنة احلقيقية، كل هذا 

٭ ه����و تي����ار نش����أ ع����ام 1927 
باإلسماعيلية على يد اإلمام حسن 
البنا وكان لإلخوان األوائل دور 
كبير في العلم والتوعية وحترير 
مصر ومع تطور وخلط االوراق قد 
ال يروق لنا بعض آرائهم وكذلك 
الس����لفيون ممن رس����خوا لألمة 
»اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم« والعلماء والفقهاء، ومن 
حق اي انس����ان ان يكون سلفيا 
واتباع مذهب اإلم����ام مالك وابن 
حنبل واإلمام بن تيمية فالعلماء 
تعلموا بعضهم من بعض كاإلمام 
ابوحنيفة النعم����ان واإلمام زيد 
بن على »الزيدية« واإلمام جعفر 
ائمة الشيعة وكان  الصادق احد 
بينهم اخت����الف في اآلراء وليس 

خالفا.
ما حدث في مصر مؤخرا وحرق 
الكنيسة، فمن يحرق دور عبادة 
اي كانت فهي جرمي����ة ال يقبلها 
اإلسالم وكانت حادثة هدم كنيسة 
»صول« تعد اول مرة في تاريخ 
اإلسالم واملس����لمني وهي إساءة 
لإلسالم وان الرسول ژ مؤسس 
اإلسالم االول كان يتعامل مع اليهود 
والنصارى وغيرهم وبعده سيدنا 
ابو بكر وعمر رضي اهلل عنهما، 
فهناك فوضى في اخلطاب الديني 
منذ اكثر من 30 عاما فتحنا أبوابا 
خلفية للدعاة لينشروا ويروجوا 
ألفكار أدت للتدهور وسببت الضرر 
لإلسالم واملسلمني ومتر األديان 
بفوضى وتطرف وخطاب ديني 
غير واع يسبب حاالت االحتقان 
والفوضى والصدام التي نراها اآلن 
وعلينا تصحيح انفسنا أوال و»بيت 
العائلة« يرفض ش����ق الصفوف 
املصرية ويرسل توصيات حاسمة 
للجهات املسؤولة بالدولة املجلس 
العسكري املصري ومجلس الوزراء 
بانه البد ان يطبق القانون على كل 
من يلعب بسفينة الوطن سواء كان 
مسلما او مسيحيا وان ما حدث في 
امبابة هو جرمية ارهابية وليس 

فتنة.

هل تلعب مبادرة »بيت العائلة« 
دورا في تلك األحداث؟

٭ ان مب����ادرة »بيت العائلة« مت 
إطالقه����ا قبل الث����ورة بعدة أيام 
وتضم عددا من العلماء أصحاب 
الفكر املستنير من األزهر والكنيسة 
برئاسة شيخ االزهر د.احمد الطيب 
واألمني العام وزير األوقاف السابق 
د.حمدي زقزوق وعلماء من الدين 
املسيحي من القساوسة املشهود 
لهم باالعتدال في الفكر. والغرض 
الفنت  العائل����ة مواجهة  من بيت 

العمالقة التي حتمل شرف مصر 
والعالم االسالمي.

وردا على سؤال: هل غياب دور 
األزهر أفرز لنا تلك التيارات 

الدينية؟ 
٭ ان األزه����ر لم يغ����ب بل غيب 
اياد خفي����ة وراء تغييب  وهناك 
دور األزهر الش����ريف من الداخل 
واخلارج، موضحا ان العالم يصيبه 
منذ عدة عقود عدد من املش����اكل 
منها التطرف واإلرهاب والصراعات 
الداخلية واخلارجية، ومصر في اول 
القرن كانت ملتقى ثقافات تأتي اليها 
من »اليونان � واألرمن � وايطاليا 
وكذلك املضطهدون في بالدهم ومن 
الشرق سورية ولبنان وغيرهما 
فتحت مص����ر ابوابها واحتضنت 
كل الثقافات واجلنسيات ومن ثم 
كانت بلدا جاذبا، ومن نصف قرن 
إذن  أصبحت مصر بلدا ط����اردا، 
اريد تغييبها ومن  رسالة األزهر 
مصلحة اي قوى ال حتب مصر ان 
تغيب دور األزهر الذي ميثل البعد 

العاملي ملصر.

مصر بلد األزهر 

ويؤكد د.عزب ان األزهر له دور 
تنوي����ري تعليمي اكادميي ثقافي 
التراث ونش����ر وسطية  وحماية 

اإلسالم وليس له دور تنفيذي.

وعن تغيير اخلطاب الديني؟
٭ لألزهر دور في تخريج األئمة 
والدعاة من خ����الل كليات اصول 
الدين والدعوة والشريعة والقانون 
الديني  هذه هي مصادر اخلطاب 
ولك����ن نش����أت زوايا ومس����اجد 
وفتحت مصر ابوابها ألساليب في 
اخلطاب الدين����ي ال تليق مبصر، 
وشدد عزب على ان األزهر يعترف 
بالتعددي����ة واالختالف الذي ورد 
في القرآن الكرمي )ولو ش����اء ربك 
جلعل الناس امة واحدة واليزالون 
مختلفني( هذا ش����رع اهلل، واشار 
ال����ى ان األزهر يؤمن بكل املذاهب 
»الش����يعة والزيدي����ة والوهابية 
وااليباضي����ة« بكل املذاهب ولكن 
ال يعطي احلق ملذهب واحد ليقول 
هو وحده الصحيح، ويؤكد عزب ان 
اإلسالم منذ عصور ازدهاره وحتى 
وقت قريب كان����ت هناك مذاهب 
متعددة، واخت����الف األئمة رحمة 
اغناء  التفسير  واختالف مدارس 
للمجتمعات االسالمية واألغلبية 
كانت على املذهب الصحيح »السنية 
الوس����طية« والبد ان نؤمن ايضا 
ان  العلم واملعرفة والبد  بنسبية 
نؤمن باآلخر فهناك فرق بني التنوع 
والصدام واخل����الف واالختالف، 
التنوع في����ه اغناء ولكن اخلالف 
والصدام وفرض الرأي حتدث الفرقة 
واآلن نحن في مرحلة هذا اخلالفات 
والصدامات التي تضعف اإلسالم 
وتشوه صورته. جند الوهابية في 
جزيرة العرب ضد األضرحة وفي 
مصر اضرح����ة األولياء ال نهدمها 
وليس فيها شبه شرك باهلل ولكن 
من ال يريد الصالة في مسجد فيه 
ضريح فله حرية ذلك ويترك من 
يريد ان يصلي بحريته، فاملسلمون 
الفاحتون األوائل عندما فتحوا مصر 
الفرعونية مما  املعابد  لم يهدموا 
يدل على عظمة اإلسالم وال اريد 
ان اسمي سلفي او غيره ولكن من 
يعتدي على ضريح او غيره نرفضه 
متاما وكل ما ميت للنبي محمد ژ 

أحبه واحترمه وال أعبده.

كيف ترى تيار اإلخوان املسلمني؟ 

يعد د.محمود عزب مستشار 
ش����يخ األزه����ر للحوار وأس����تاذ 
احلض����ارة اإلس����المية بجامعة 
السوربون بفرنسا هو أحد علماء 
الذي����ن حملوا  الش����ريف  األزهر 
عل����ى عاتقهم مس����ؤولية نش����ر 
رسالة وسطية اإلسالم وفي ظل 
الظروف التي متوج بعاملنا العربي 
واإلسالمي كانت للدكتور محمود 
عزب بصمات لها اكبر األثر في درء 
الفنت من خالل احلوار وإنشاء بيت 
العائلة »الذي يضم كبار العلماء من 
الديانة االسالمية واملسيحية« الذي 
لعب دورا مهما في اآلونة االخيرة 
حلماية مصر من الفنت، ويرى عزب 
ان الكويت تعد منوذجا للدول التي 
يعيش فيها العديد من اجلنسيات 
وميارسون شعائرهم الدينية بحرية 
ولكنه يرفض الصدام والتطاول 
على الصحابة والسلف الصالح، 
مؤكدا ان الكويت من الدول التي 
تطبق الوسطية في اإلسالم ولديها 
مركز عاملي للوسطية، مشيرا الى 
حواراته مع عدد من علماء الكويت 
خالل املؤمترات والندوات وعلى 
الرغم م����ن ان د.محمود عاش في 
فرنسا منذ أكثر من 40 عاما حتى 
أصبح أحد أركان العمل اإلسالمي 
في الغرب بش����كل عام وفرنس����ا 
بشكل خاص، اال انه ترك كل هذا 
ليعود إل����ى األزهر ليحقق حلمه 
مبساعدة شيخ األزهر في إنشاء 
مركز عاملي للحوار باألزهر، وأكد 
ع����زب أن املركز العامل����ي للحوار 
باألزهر سيدير عملية احلوار مع 
اآلخر ويقبل احلوار مع اجلميع 
مبن فيهم اليهود، أما الصهاينة 
واإلسرائيليون فال حوار معهم 
وهم ميثلون خطا أحمر ألنهم قتلة 
ومحتلون لالراضي الفلسطينية، 
ويرى د.عزب ان األزهر اجلديد 
منذ تولى الشيخ احمد الطيب له 
توجهات جديدة من اجل تطويره 
الن األزه���ر في الثالث���ني عاما 
املاضية اصابه كثير مما أصاب 
مصر فهو شقيق القاهرة التوأم 
فهو مصري لكنه عاملي وال توجد 
مؤسسة في مصر وال في العالم 
لها ما لألزه���ر الذي بدأ مصريا 
واس���تمر عامليا يصيبه بعض 
ما يصيب مصر لكنه مؤسس���ة 
للعلم والفقه واحلضارة االسالمية 
والتفسير والقرآن، وبدأت ثورة 
إصالح مشيخة األزهر قبل ثورة 
25 يناير وج���اءت ثورة يناير 
لتتغير مصر كلها واألزهر يبارك 
الثورة ويكمله���ا ونتحاور مع 
الش���باب ونقدم لهم محاضرات 
مبشيخة األزهر ومسجد السلطان 
حسن، الشباب ميلكون الشجاعة 
واملستقبل، واالزهر ميلك احلكمة 
التي يحتاج اليها الشباب، وذكر 
د.عزب ان إصالح األزهر ش���مل 
حت���ى القوانني فهن���اك قانون 
103 لعام 61 وهو املنظم لألزهر 
وش���ؤونه، ويعيد شيخ األزهر 
وعدد من القانونيني دراسة هذه 
القدمية إلعادة تشكيل  الالئحة 
هيئة كبار العلماء التي انشئت 
عام 52 من كبار العلماء األزهريني 
وهي التي ستنتخب شيخ األزهر 
والشرط االول في شيخ األزهر ان 
يكون من أكابر العلماء املسلمني 
الذين يجمعون بني األصالة في 
عراق���ة الت���راث واحلداثة غير 
املخل���ة لالرتق���اء باملجتمعات 
االسالمية لذلك البد ان ينتخبه 
كبار العلماء وادعو ايضا العالم 
خاصة االسالمي ان يضع األزهر 
في مكانت���ه األكادميية العلمية 

)ناصر عبدالسيد( د.محمود عزب مستشار شيخ األزهر للحوار يتحدث إلى الزميلة هناء السيد 

د. محمود عزب

الكويت منوذج 
ملمارسة العديد من 

اجلنسيات لشعائرهم 
الدينية بحرية

»بيت العائلة« 
يضم كبار العلماء 

من اإلسالميني 
واملسيحيني حلماية 

مصر من الفنت 

انتخاب شيخ األزهر 
عن طريق هيئة كبار 

العلماء.. والشرط 
األول أن يكون 

من أكابر العلماء 
املسلمني

القضاء يؤيد منع ورثة الشاذلي وزوجته 
من التصرف في أموالهم

أميرة السالم.. أسوأ أغنية يسمعها املصريون

بعد أن نزعوا حجابها وقصوا شعرها

مسلمة تتهم أقباطًا باختطافها 
ودق الصليب على يدها

أيدت محكمة جناي���ات القاهرة أمس األول 
برئاسة املستشار جمال الدين صفوت رشدي 
قرار جهاز الكس���ب غير املشروع مبنع ورثة 
الوزير الراحل كمال الشاذلي من التصرف في 
أمواله���م وكل ممتلكاتهم الس���ائلة والعقارية 
واملنقولة في ضوء ما تبني للجهاز من أن تلك 
املمتلكات جاءت حصيلة كس���ب غير مشروع 
للوزير الراح���ل، وتضمن القرار كال من أرملة 

الوزير وأوالده محمد ومعتز ومنى.
كما قررت احملكمة إرجاء الفصل في ش���أن 
من���ع وزير الداخلية االس���بق حبيب العادلي 
وزوجتيه إلهام شرشر وأنوشك كارولني وكرمياته 
الثالث: جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف 
من التصرف في أموالهم الى جلسة غد اخلميس 
بناء على طلب دفاعهم لتقدمي مستندات تتعلق 

بالقضية.

هناك مسابقة دولية تقام كل عام الختيار أسوأ 
أغنية.. وكان آخره����ا حصول فتاة أميركية على 
ه����ذا اللقب عن أغنية بغيضة حيث صوت عليها 

املستمعون ورشحوها ألسوأ أغنية.
األغنية املرشحة لهذا العام هي أغنية »أميرة 
الس����الم«، حيث قام أصحاب صفحة »أنا آسف يا 
ريس« على موقع التواص����ل االجتماعي الفيس 
بوك بتقدمي أغنية للس����يدة سوزان ثابت زوجة 
الرئيس املصري الس����ابق حسني مبارك، نعتذر 
فيها عما حدث لألس����رة، وانه����ا كانت قريبة من 

دخول السجن.
والغريب ان الصفحة قدمت أغنية لسوزان مبارك 

بعنوان »أميرة السالم« وتقول كلماتها:
قمر في سمانا نور - مكتوب عليه سوزان
في عينيها لناسها خير - صغير او كبير
بتقول لوطنها سير - وأعلى كمان وكمان

واقفة الدنيا تشوف - شالت من عينا خوف
بكره مش للظروف - وياها احنا في أمان

جددت حلم البنات - غيرت معنى اللي فات
هي طلعت كلمة حق طلعت - موتت فينا السكات

اتهمت فتاة مصرية مسلمة مجموعة � قالت 
انهم أقباط � باختطافها من ميدان التحرير الى 
مكان مجهول، و»دق« الصليب على يديها، بعد 

أن نزعوا حجابها وقصوا شعرها.
وقالت الفتاة، وتدعى رغدة سالم عبدالفتاح 
)19 عاما( من حي »إمبابة« ايضا في لقاء مصور 
لصحيفة الوفد، انها كانت في طريقها للتسوق في 
محالت وسط القاهرة، بالقرب من مكان املظاهرة 

عند مبنى التلفزيون التي ينظمها أقباط.
وقالت: دعاني احد املتظاهرين ويحمل اجنيال 
وصليب����ا لالنضمام اليه����م، ولكنني فوجئت 

باش����تباكات بني اجليش واملتظاهرين سقطت 
خاللها فاقدة الوعي.

وبعد ان أفاقت رغدة قالت انها وجدت نفسها 
مقيدة في غرفة مبكان مجهول وبجانبها 4 سيدات 
مس����لمات. وأضافت الفتاة قبل ان تكشف عن 
رأسها أمام الكاميرا ان اجلناة قصوا شعورهن 
جميعا، ثم دقوا الصليب بآلة حادة على أيديهن، 
ما أدى الى إصابة اثنتني منهن بنزيف دون ان 
يتلقني اي إسعافات وال يعرف مصيرهن حتى 
اآلن، ثم تركنه����ا ليال حتى ال تعرف اين كانت 

محتجزة.

إسرائيل تترقب عرض فيلم 
»الفاجومي« بالقاهرة

القبض على شبكة جتسس 
جديدة تابعة للموساد في مصر

قال التلفزيون اإلس���رائيلي ف���ي تقرير له عبر 
اإلنترنت ان هناك اهتماما كبيرا من قبل عدد من الدوائر 
الفنية بتل أبيب بفيلم الفاجومي، الذي سيعرض على 
شاشات الس���ينما املصرية في اخلامس والعشرين 
من مايو اجلاري عق���ب انتهاء مخرج الفيلم عصام 
الشماع من اعداد عمليات املونتاج واملكساج وطباعة 

الفيلم باخلارج.
وقال احملرر العربي في التلفزيون اإلس���رائيلي 
شادي بالن ان أهمية الفيلم تعود الى تناوله نضال 
جنم ضد ثالثة عهود من احلكم في مصر هي عهود 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الراحل 

السادات والرئيس السابق محمد حسني مبارك.

قالت صحف مصرية نقال عن مصادر امنية مصرية 
مطلعة ان اجهزة املخابرات املصرية ألقت القبض على 
شبكة جتسس ثالثة جديدة تابعة جلهاز املخابرات 
االسرائيلية )املوساد( بتهمة التخابر لصالح دولة 

اجنبية مبا يضر باألمن القومي للبالد.
وقال مصدر امني مطلع على سير التحقيقات ان 
الشبكة مت إلقاء القبض عليها منذ فترة قريبة، وتضم 
مصري���ني واجانب، وجار التحقيق مع املتهمني اآلن 
وسيتم االعالن عن تفاصيلها كاملة لوسائل االعالم 
خالل أيام، مش���يرا الى تواف���ر وكفاية ادلة الثبوت 

املادية ضد املتهمني.

قررت غرفة املشورة مبحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، 
إخالء سبيل د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس اجلمهورية 

السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات 
التي يباشرها معه جهاز الكسب غير املشروع في قضية اتهامه 

بتكوين ثروة طائلة، على نحو يفوق دخله الشرعي املقرر 
قانونا.

ويجري نقل عزمي الى سجن طرة حلني دفع الكفالة وإمتام 
إجراءات اإلفراج عنه.

يذكر ان جهاز الكسب غير املشروع بوزارة العدل، سبق له حبس 
زكريا عزمي، وجتديد حبسه بصورة متوالية، حتى وصلت فترة 
حبسه االحتياطي الى احلد األقصى املقرر قانونا مبعرفة السلطة 

املخولة للجهاز واحملددة بـ 45 يوما.

إخالء سبيل زكريا عزمي 
بكفالة 200 ألف جنيه


