
االثنين 2 اغسطس 2010   9محليات
حبيب: نداء الكنيسة األميركية لحرق القرآن إرهاب عالمي

استنكر الباحث اإلسالمي الشيخ راضي حبيب دعوة 
الكنيسة األميركية جلعل يوم 11 سبتمبر ذكرى عاملية 
حلرق القرآن، واصفا إياها بأنها إرهاب مماثل إلرهاب 

11 سبتمبر.
وقال في تصريح صحافي: ان ما دعت إليه الكنيسة 
األميركية برعاية مالكها تيري جونز هو بحد ذاته إرهاب 
ودعوة لتأجيج إرهاب نائم وهي في حقيقة األمر جاءت 
لتس����اند إيقاظ إرهاب 11 سبتمبر على حد السواء مما 

يستدعي إدراج مالكها على قائمة اإلرهاب العاملي.
وأكد حبيب ان السياسة الغربية العرجاء العوجاء 
لها دور انفعالي واستفزازي، وعامل رئيسي في نشوء 
اإلرهاب ف����ي العالم، وأن نفس التطرف اإلرهابي الذي 
اعتدى على الغربيني، هو الذي يعتدي اآلن على املسلمني 

قتال وتفجيرا كما هو مش����اهد في العراق وأفغانستان وفي بعض دول 
اخلليج.

وأضاف ان األصل في القرآن الكرمي الدعوة للتسامح ونشر السالم 
في أرجاء املعمورة البشرية، وتوحيد البشرية من حيث اللون والقومية 
ومكافح����ة العنصرية، ولم يكن هجوميا او انتقاميا او دمويا بل انتهج 
االس����لوب الدعوي االيجابي كما جاء في قوله تعالى )اذهبا إلى فرعون 

إنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى( طه 43.
وزاد حبيب اما بالنسبة للجانب القتالي فقد انتهج القرآن منهج القتال 
الدفاعي وليس الهجوم االبتدائي كما ف����ي قوله تعالى: )وال تقاتلوهم 

عند املس����جد احلرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوه����م كذلك جزاء الكافرين ف����إن انتهوا فإن اهلل 
غفور رحيم( البقرة 192، ودعا القرآن إلى إعطاء املؤلفة 
قلوبهم من غير املسلمني من الصدقات والزكاة كما في 
نص قوله )إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني 
عليها واملؤلفة قلوبهم( التوبة 60، فهذا فيه داللة نصية 

كافية على إنسانية القرآن العالية.
وأكد حبي����ب ان ما افتعلته طائف����ة من املتطرفني 
اإلرهابيني في واقعة 11 س����بتمبر ال ميثل القرآن وهو 
خارج عن أساليبه مطلقا، وقد جاء في احلديث املأثور 
»كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه«، وعموما ليس من 
الضرورة ان يكون املسلم في كل أحواله متبعا للقرآن 
بكل حذافيره بل قد يخالف ويعاكس ويناقض بعمله 
ما جاء به القرآن الكرمي، وهذا ال يحسب على القرآن حتى يؤخذ كحجة 
حلرق القرآن نعوذ باهلل. وأوضح أن املقرر في أصول االستدالل الفقهي 
أن القرآن حجة على املس����لم وليس عك����س ذلك، مبعنى أال يؤخذ عمل 
املسلم كحجة يؤاخذ بها القرآن. واختتم الشيخ راضي حبيب بقوله: إن 
القرآن يستنكر مبضامينه اإلنسانية فكرة الهجوم على املباني املدنية 
واألش����خاص املدنيني الع����زل، وقد نهى نهيا صريح����ا عن قتل النفس 
البريئة مطلقا، وان الدعوة الى حرق القرآن هي في حد ذاتها هدم حلصن 
اإلنسانية احلصني وخرق ملبادئ اإلنسانية ودستور احلرية، ليحل محله 

بعد ذلك نظرية تعميم الشر.

الشيخ راضي حبيب
إميان احلميدان عقب توقيع االتفاقية مع م.جابر احلسن

474945 دينارًا تكلفة 
المقر الجديد ألمانة األوقاف

وقعت األمانة العامة لألوقاف ممثلة في أمينها العام باإلنابة إميان 
احلميدان ومكتب بنيان لالستشارات الهندسية ممثال ب� م.جابر احلسن 
عقد دراسة وتصميم املقر الدائم لها بقيمة 474945 د.ك وملدة 18 شهرا 
الى جانب االجناز والذي سيتم تنفيذه وبناؤه في منطقة الشويخ )ع( 
اإلدارية على مساحة 10000 متر مربع. ومتنت احلميدان التوفيق للمكتب 
الهندسي في اجناز االعمال املنوطة به على أكمل وجه، من جانبه قال 
أبو احلسن ان املكتب سيقوم بإجناز االعمال حسب البرنامج الزمني، 

مؤكدا حرص املكتب الهندسي ليكون املقر رمزا معماريا.

الصانع الستثناء »الشؤون« في رمضان 
من قرار تشكيل فرق العمل من 5 أعضاء

 بشرى شعبان
اكد مراقب ادارة اجلمعيات اخليرية 
واملبرات في وزارة الش����ؤون احمد 
الصانع ان الوزارة وعمال بقرار ديوان 
اخلدمة املدنية واللوائح والقرارات 
اخلاصة بتشكيل فرق العمل قامت 
بتش����كيل فريق عمل ملتابعة عمل 
اجلمعيات اخليرية واملبرات واللجان 
خالل ش����هر رمض����ان املقبل من 5 
موظفني. واضاف الصانع ان هذا العدد 
غير كاف وال يفي بالغرض ملتابعة 
عمل اجلمعي����ات واملبرات واللجان 
اخليرية التي يزيد عددها على 300 

جمعية وجلنة ومبرة. وبني ان هذا االمر سيزيد العبء على الفريق، 
متسائال كيف سيتمكن 5 موظفني من العمل خالل 24 ساعة في اليوم 
الواحد وخالل اقامة الصلوات والعشر االواخر في املساجد وجتمعات 
املواطنني. وذكر انه في السابق كان عدد فريق العمل 38 موظفا يشكل 
م����ن االدارة وبعض اجلهات اخلارجية، ام����ا اآلن فالعدد اصبح فقط 
خمس����ة، وقال ان الوزارة ارس����لت كتابا الى ديوان اخلدمة الستثناء 

الوزارة خالل شهر رمضان من القرار اخلاص بتشكيل الفرق.
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