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ﻤدﺨل

أرﺸﻴف

ﻤواﻗﻊ اﺨرى

اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻨﺎ

شيخ االزھر يصدر وثيقة للحريات العامة تشمل التعبير والفنون

ﻓﻴدﻴو

in

اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻷﻜﺜر ﻗراءة
ﻋﺒد اﻝﺒﺎري ﻋطوان ﺨطﺎب ﺤﺎﻓل
ﺒﺎﻝﺘﻬدﻴدات
ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ' ﻀروري اﻝﻤرأة
ﺘﻨﻀرب وﻝو ﻤرة ﻓﻲ اﻷﺴﺒوع' او :ﻝﻤﺎذا
ﺨطﺎﺒﺎت اﻝﻘذاﻓﻲ ﻤﺴﻠّﻴﺔ اﻜﺜر ﻤن ﺨطﺎﺒﺎت
اﻷﺴد!
ﻫذﻩ؟

رأي اﻝﻘدس اي ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻓﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ

ﺤزب اﻝﻨﻬﻀﺔ ﻴﻨﺘﻘد اﺴﺘﻘﺒﺎل ﻫﻨﻴﺔ
ﺒﻬﺘﺎﻓﺎت ﻤﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺴﺎﻤﻴﺔ
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ﺸﻴﺦ اﻻزﻫر ﻴﺼدر وﺜﻴﻘﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺸﻤل اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﻔﻨون
ﻤﺼر :ﻤﻨﻊ اﻴﻤن ﻨور وﻤﻤدوح ﺤﻤزة ﻤن اﻝﺴﻔر ﻀﻤن اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺒﺎﻝﻤواﺠﻬﺎت ﻓﻲ
وﺴط اﻝﻘﺎﻫرة
2012-01-10

اﻝﻘﺎﻫرة ـ 'اﻝﻘدس اﻝﻌرﺒﻲ' :ﻗرر ﻤﺴﺘﺸﺎرو اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻨﺘدﺒون ﻤن وزﻴر اﻝﻌدل ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ
أﺤداث ﻤﺠﻠس اﻝوزراء إﺨﻼء ﺴﺒﻴل أﻴﻤن ﻨور ﻤؤﺴس ﺤزب اﻝﻐد ﻤﻊ ﻤﻨﻌﻪ ﻤن ﻤﻐﺎدرة اﻝﺒﻼد،
وذﻝك ﻋﻠﻰ ذﻤﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠري ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب أﺤداث
ﻤﺠﻠس اﻝوزراء.
وأﻨﻜر ﻨور ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺴوب إﻝﻴﻪ ﺨﻼل ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﺒﻤﺎ ذﻜرﻩ ﺒﻌض اﻝﻤﺘﻬﻤﻴن
ﺒﺤرﻴق اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻤﺤﺒوﺴﻴن ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤن أن ﻨور ﻗد ﻗﺎم ﺒﺘﺤرﻴﻀﻬم ﻋﻠﻰ ﺤرق
اﻝﻤﺠﻤﻊ واﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ رﺠﺎل اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ واﻝﺸرطﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻗرر ﻤﺴﺘﺸﺎرو اﻝﺘﺤﻘﻴق وﻫم ﻜل ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وﺠدي ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ووﺠﻴﻪ اﻝﺸﺎﻋر
وﺤﺴﺎن ﻋز اﻝدﻴن ﻤﻨﻊ اﻝﻨﺎﺸط اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝدﻜﺘور ﻤﻤدوح ﺤﻤزة ﻤن ﻤﻐﺎدرة اﻝﺒﻼدٕ ،واﻋﺎدة
اﺒﻼﻏﻪ ﻝﻠﻤﺜول أﻤﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ اﻝﻴوم ﻝﻼﺴﺘﻤﺎع اﻝﻰ أﻗواﻝﻪ ﺒﻌد ﺘﻐﻴﺒﻪ ﻋن اﻝﺤﻀور
أﻤﺎم اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺒﺠﻠﺴﺔ اﻝﻴوم ﻝﻼﺴﺘﻤﺎع اﻝﻰ أﻗواﻝﻪ ﻓﻲ أﺤداث ﻤﺠﻠس اﻝوزراء
ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨرى أﻋﻠن اﻝدﻜﺘور أﺤﻤد اﻝطﻴب ﺸﻴﺦ اﻷزﻫر وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ﺘﺘﻀﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﻘﻴدة واﻝرأي واﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻔن واﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ ﻝﺘﻜون أﺴﺎﺴﺎ
ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ اﻝدﺴﺘور اﻝذي ﺴﻴﺘم إﻋدادﻩ ،وﺘﻌﺒر ﻋن رؤﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ
اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن واﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻝﺘﻠك اﻝﺤرﻴﺎت.
وأﻜد ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﺼﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘد ﺒﺎﻝﻤﺸﻴﺨﺔ اﻝﺜﻼﺜﺎء وﺠود ﻨﺼوص دﻴﻨﻴﺔ ﻗطﻌﻴﺔ وأﺼول
دﺴﺘورﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﻘﻴدة ،وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤق اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ
دون أن ﻴﻤس ذﻝك اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎﺌد اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ وﻗداﺴﺘﻬﺎ ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﻗرار
ﺤرﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴﺔ دون ﻋدوان ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎﻋر أو اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺤرﻤﺘﻬﺎ ﻗوﻻ أو ﻓﻌﻼ
ودون ﺨﻠل ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم.
ﻜﻤﺎ أﻜد ﺤق ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺘﻌدد ورﻋﺎﻴﺔ ﺤق اﻻﺨﺘﻼف ووﺠوب
ﻤراﻋﺎة ﻜل ﻤواطن ﻤﺸﺎﻋر اﻵﺨرﻴن واﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴﻨﻬم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺘﻴن ﻤن اﻝﻤواطﻨﺔ
واﻝﺸراﻜﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص وﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت.
وﺸدد اﻝطﻴب ﻋﻠﻰ أن ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺘرﻓض ﻨزﻋﺎت اﻻﻗﺼﺎء واﻝﺘﻜﻔﻴر ورﻓض اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ
ﺘدﻴن ﻋﻘﺎﺌد اﻵﺨرﻴن وﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺘﻔﺘﻴش ﻓﻲ ﻀﻤﺎﺌر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن.
ﻜﻤﺎ أﻋﻠن اﻝطﻴب ﺤرﻴﺔ اﻝرأي واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻀﻤن وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺤرﻴﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أم اﻝﺤرﻴﺎت ﻜﻠﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ
أن ﺤق اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝرأي ﻴﻜون ﺤ ار ﺒﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻤرﺌﻲ واﻝﻤﺴﻤوع واﻝﻤﻘروء،
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻷﺤزاب ٕوا ﺒداء ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻝرأﻴﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻔل اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻻﺒداء اﻝرأي ﻤﻊ اﺤﺘرام ﻋﻘﺎﺌد
اﻷدﻴﺎن اﻷﻝﻬﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ وﺸﻌﺎﺌرﻫﺎ ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝوطﻨﻲ واﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ وﻤﻨﻌﺎ ﻻﺜﺎرة
اﻝﻔﺘن اﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ أو اﻝﻤذﻫﺒﻴﺔ ﺒدﻋوى ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر.
وأﺸﺎر اﻝدﻜﺘور اﻝطﻴب إﻝﻰ ان ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻫﻲ اﻝﻤظﻬر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﻨﺸﺌﺔ
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ﻤﻨوﻋﺎت

عبد الباري عطوان :موھبة تحويل وطن من
االحزان الى وطن من الكلمات

ھاني سالمة :شخصية بطل فيلم "واحد
صحيح" متعددة العالقات النسائية تشبھني
قبل الزواج

شيخ االزھر يصدر وثيقة للحريات العامة تشمل التعبير والفنون

اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺠدﻴدة وﻓق ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺤرﻴﺔ وﺤق اﻻﺨﺘﻼف واﺤﺘرام اﻵﺨرﻴن ،ﻤطﺎﻝﺒﺎ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ
اﻝﺨطﺎب اﻝدﻴﻨﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻤراﻋﺎة ﻫذا.
وﺸدد ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻝﻔن ﻝﺘرﻗﻴﺔ اﻻﺤﺴﺎس وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝواﻗﻊ وﺘﺜﻘﻴف اﻝﺤواس اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
وﺘﻌﻤﻴق ﺨﺒرﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﺸﺨﺎص ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻨﻘد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن أﺠل اﻷﻓﻀل وﻝﻜن
ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌرض ﻝﻠﻤﺸﺎﻋر اﻝدﻴﻨﻴﺔ أواﻝﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘرة ،ﻤﻨوﻫﺎ ﺒﻀرورة ﻤراﻋﺎة ظروف
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻬﻀﺘﻪ.
وأﻜد اﻹﻤﺎم اﻷﻜﺒر اﻝدﻜﺘور أﺤﻤد اﻝطﻴب ﺸﻴﺦ اﻷزﻫر ﺘﻀﻤﻴن وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺤرﻴﺎت ﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺒﺤث
اﻝﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺎطرة اﻝﺘﻘدم اﻝﺒﺸري واﻜﺘﺸﺎف اﻝﻜون ،ﻤﻨوﻫﺎ ﺒﻀرورة ﺤﺸد طﺎﻗﺔ اﻷﻤﺔ
واﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻫو ﻤﺎ أﻜد ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘرآن ﻓﻲ اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﻘﻴﺎس واﻝﺘﺄﻤل
ﻓﻲ اﻝظواﻫر اﻝﻜوﻨﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎر ذﻝك ﻓرﻴﻀﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸراﺌﻊ.
ﻤن ﺠﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺌﻴس اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻔﻨﻲ ﺒﻤﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫر اﻝدﻜﺘور ﺤﺴن اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﺼرﻴﺢ
ﺼﺤﺎﻓﻲ إن ﻫذﻩ اﻝوﺜﻴﻘﺔ ﻴرﻓﻌﻬﺎ اﻷزﻫر ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴن ﻝﻸﺨذ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴد ،ﻤﺸﻴ ار
إﻝﻰ أﻨﻪ ﺸﺎرك ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ -ﻷﻜﺜر ﻤن  3ﺸﻬور -ﻋﻠﻤﺎء وﻤﻔﻜرون ﻤﺴﻠﻤون وﻤﺴﻴﺤﻴون،
ﻜﻤﺎ أن اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻻ ﺘﻌﺎرﻀﻬﺎ واﻷزﻫر ﻴطرﺤﻬﺎ ﻝﻠﻨﻘﺎش اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻝﻨﺸرﻫﺎ.
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ارﺴل ﻫذا اﻝﺨﺒر اﻝﻰ ﺼدﻴق ﺒﺎﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ
جومانة مراد :أرفض قبالت الفم ..وعريسي
الثالث مفاجأة وليس من دول الثورات العربية

ﻨﺴﺨﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ

ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟
"القدس العربي" ترحب بتعليقات القراء ،وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب
االساءات الشخصية والطائفية ،ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم .كما ترجو الصحيفة من
المعلقين ادخال االسم االول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب االسماء المستعارة .ويفضل ان
تكون التعليقات مختصرة بحيث ال تزيد عن  200كلمة.

حملة مغربية للمطالبة بنجوى كرم والشاب
خالد في موازين 2012
مزيد

أﺨﺒﺎر ﺨﻔﻴﻔﺔ

اﻷﺴم:
ﺒرﻴدك اﻷﻝﻜﺘروﻨﻲ:
اﻝﻤوﻀوع:
اﻝﺘﻌﻠﻴق:
Characters left

شبشب حسني مبارك باألسواق المصرية
بسعر  10جينھات

تقرير رسمي يشير الى إنتھاكات بحق
العامالت في النوادي الليلية في األردن
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You may enter up to 750 characters
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نشر مراقبات لمالحقة "الفتيات
المسترجالت" في الرياض ومجمع تجاري
يطرد  3منھن يوميا

 15ألف حالة خلع في الجزائر ..و"شذوذ"
األزواج المتھم األول
مزيد

ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت

رأس السنة االمازيغية تقليد عمره آالف
السنين تجاھلته السياسة وھمشه التعليم

السعوديات يتخلصن اخيرا من احراج شراء
ثيابھن الداخلية من بائعين رجال

ابناء غزة في االردن :نحن اشباح ولدنا في
المملكة وال احد يعترف بنا واستثماراتنا باسم
آخرين ومنازلنا مسجلة باسم السلطات

الساحة اللبنانية خلت من السياسة ولم
مين
ل من توقعات المنج ّ
تخ ُ
مزيد

رﻴﺎﻀﺔ
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مدافع منتخب الجزائر والسد القطري بلحاج
يواجه دعوى قضائية بتھمة تعدد الزوجات

الطفل سفيان ..الوجه اآلخر للنجم
األرجنتيني ميسي
مزيد

upload your videos or photos
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