
)أ.پ( رجل دين اسالمي يتحدث إلى الصحافيني قبيل دخوله للكنيسة للحديث إلى القس املتطرف تيري جونز في محاولة إلثنائه عن خطط حرق املصاحف 

الكويت تدين الدعوة لحرق نسخ من القرآن: تطاول على العقيدة ونسف لالحترام المتبادل

صرح مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية الكويتية امس بأن 
الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للدعوة املشينة 
التي أعلنتها كنيسة مركز احلمائم للتواصل العاملي بوالية فلوريدا 
في الواليات املتحدة بحرق نسخ من القرآن الكرمي في ذكرى الـ 

11 من سبتمبر األليمة.

وأضاف املصـدر ان مثل هذه الدعوة الشـاذة ال تتفق أبدا 
واحلرص على جتسيد روح التسـامح التي تدعو إليها شريعتنا 
السـمحة، كما أنها تعد تطاوال على عقيدتنا وعلى قيم االحترام 
املتبادل للعقائد السماوية ومساسا صارخا مبشاعر املسلمني في 
أرجاء األرض ونسفا لكل اجلهود اإلنسانية اخليرة الهادفة الى دعم 

وتعزيز حوار احلضارات بني األمم والشعوب لينعم العالم باألمن 
والسالم والطمأنينة بعيدا عن التعصب والفرقة والعنف.

كما أضاف املصدر ان وزارة اخلارجية قد باشرت وعلى الفور 
حتركها من خالل عدد من بعثاتها في اخلارج، حيث مت تكليف 
سـفيرنا لدى الواليات املتحدة األميركية بالتنسيق مع سفراء 

دول مجلس التعاون اخلليجي بواشنطن للقاء املسؤولني بوزارة 
اخلارجية األميركية والتعبير لهم بداية عن التقدير للموقف الرسمي 
للواليات املتحدة الرافض ملثل هذه الدعوة املشينة والطلب 
منهم العمل على وضع حد ملثل هذه املمارسات التي ستقود 

الى تكريس التعصب ومتزيق املجتمعات البشرية.

كما مت تكليف مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
للعمل مع املجموعة العربية، وكذلك مع ممثلي الدول األعضاء 
في منظمة املؤمتر اإلسالمي التخاذ اخلطوات العملية الهادفة 
الى ضمان احترام تعاليم الشـريعة اإلسـالمية السمحة وعدم 

اإلساءة الى مقدساتنا وعقيدتنا.

مصدر مسؤول في »الخارجية« أكد أنها مساس صارخ بمشاعر المسلمين

»التعـاون« للقـاء المسـؤولين  بالتنسـيق مـع سـفراء دول  المتحـدة  الواليـات  الكويـت فـي  تكليـف سـفير 
فـي الخارجيـة األميركيـة وطلـب العمـل علـى وضـع حـد لمثـل هـذه الممارسـات الداعيـة لتكريـس التعصـب

»التوافق الوطني«: فعل مشين يخالف 
تعاليم الدين ويؤجج المشاعر اإلسالمية

اصدرت حركة التوافق الوطني االسالمية بيانا 
قالت فيه ان االنسان جبل على معتقدات يعتنقها 
عقال وقلب���ا، واختلفت هذه املعتقدات بني اطياف 
البش���ر على مر العصور، والعق���الء من بني آدم 
كان���وا دوما يحترمون ه���ذا االختالف، وباحترام 
االختالف تعايشت البشرية بتنوعها واختالفها، 
واملعتقد دوما فوق املمارسات اخلاطئة، اذ يستغل 
املستغلون االمور العقدية لتبرير فسادهم وظلمهم، 

والظلم دوما بال دين.
وتابعت بأنه من هذا املنطلق نستنكر ما تعتزم 
القيام به كنيسة مركز احلمائم للتواصل العاملي 
وقسها تيري جونز من حرقهم للقرآن الكرمي واهانتهم 
للدين االسالمي، وقالت ان هذه اخلطوة ستؤجج 
حتما املشاعر االسالمية بل مشاعر االمة السماوية 
ككل ملا قد تتبعها من ردات فعل غير مس���ؤولية 

مشيرة الى ان احلماقة ال تولد اال احلماقة.
واضافت احلركة في بيانها ان ما قاله القس جونز 

من ان وقت احلوار قد انتهى، هو تنظير لنظرية 
بالية حتتم الصراع احلضاري بني االمتني االسالمية 
واملسيحية، بينما املشتركات بني هاتني االمتني بل 
وبني االمة االنسانية ككل حتتم تالقي احلضارات 
وتكاملها، وهذه هي س���نة تاريخ احلضارات في 

هذه االرض.
واعرب���ت احلركة عن تقديرها لقداس���ة البابا 
بنيديكتوس السادس عشر والفاتيكان ممثال عن 
الكاثوليك، واملط���ران عطا اهلل حنا خادم القدس 
الشريف ممثال عن الكنائس الشرقية لالرثوذكس 
وجميع قادة الكنائس من مختلف املذاهب املسيحية 
التي استنكرت هذا الفعل املشني املخالف لتعاليم 
املس���يح گ، مؤكدة ان يدل على حرصهم على 
التالقي حول املشتركات واحترام االختالفات، داعية 
جميع القادة وصناع الرأي والقرار في العالم الى 
الوقوف للحيلولة دون هذه احلماقة والكفر بالقيم 

السماوية للديانات االبراهيمية.

قوى »11/11« تدعو 
الشعب الكويتي للتجمع 
في ساحة اإلرادة لنصرة 

المصحف الشريف
دعت قوى »11/11« جميع 
الكت���ل البرملاني���ة وجميع 
النواب والش���عب الكويتي 
والقوى السياسية واملجتمعية 
والنقابية والطالبية للتجمع 
غدا بساحة اإلرادة في الساعة 
)التاسعة مساء( للتعبير عن 
رفض ما تعتزم عمله إحدى 
الكنائس األميركية من حرق 

للقرآن الكرمي.
ج���اء ذلك عل���ى خلفية 
دع���وة أطلقته���ا كنيس���ة 
احلمائ���م للتواصل العاملي 
وقسها تيري جونز حلرق 
القرآن الكرمي وإهانة الدين 

اإلسالمي.

»إحياء التراث«: الدفاع عن كتاب اهلل فرض عين
على الحكومات والشعوب والبد من رد عملي

نهاد عوض: سنصلي العيد قرب كنيسة التطرف 
دب����ي � العربية: ق����ال الدكت����ور نهاد 
عوض، الرئيس التنفيذي ملجلس العالقات 
اإلسالمية-األميركية )كير(، في واشنطن، 
إنه س����يتوجه مع مجموعة من القيادات 
اإلسالمية لصالة العيد في مركز مارتن لوثر 
كينغ في بلدة غينسفيل بوالية فلوريدا، 
وهي املدينة التي تشهد خطة القس املغمور 
بحرق نسخ مصاحف، وأوضح »سيكون 
حديثنا هن����اك في خطبة العيد عن منهج 
الوسطية واالعتدال السمح في اإلسالم«.

وأضاف د. ع����وض: »من جانبنا، قمنا 
بتوجيه املس����لمني ف����ي الواليات املتحدة 
بأن يراعوا أقصى درجات الهدوء والصبر 
وضبط النفس وتفويت الفرصة على من 
يريد أن يشوه ويطعن في اإلسالم. وأفضل 
طريق����ة لالنتصار لكتاب اهلل هو االلتزام 
بأخالق القرآن الكرمي ونبيه محمد واتباع 

تعاليمه«.
وأكد أن »القس تيري جونز يشرف على 
كنيسة مفلسة، ويسعى إلى الشهرة وطلب 

املعونات املالي����ة، وما أقدم عليه هو فعل 
فردي ال ميثل عموم األميركيني«.

وأشار إلى أن »القس رجل ميتاز بالعناد، 
وال يتكلم عن معرفة، ويجهل ما هو مقدم 
علي����ه، ولو أنه قرأ الق����رآن وعرف ما في 
الق����رآن، ملا أقدم على ه����ذه اخلطوة التي 
قب����ل أن تغضب الن����اس هي تغضب رب 
الن����اس. وإن كان هو يؤم����ن باهلل فعليه 
أن يعطي نفس����ه الفرصة، ألن اجلهل هنا 

ليس عذرا له«.

طالبت جمعية إحياء التراث، 
العاملني اإلس���المي  العقالء في 
واملسيحي بالوقوف ضد حملة 
القس األميرك���ي تيري جونز، 
معتبرة ان الدعوة التي أقدم عليها 

حلرق القرآن جرمية نكراء.
وقالت اجلمعية في بيان لها 
ان الدفاع عن كتاب اهلل فرض 
عني على كل احلكومات والشعوب 
اإلسالمية ويجب ان يقف اجلميع 
ضده���ا كل وفق ما تيس���ر له، 
وداعي���ة الى رد عملي س���ريع 
بتنفيذ مش���اريع لنشر القرآن 
الكرمي وتفس���يره، مشيرة الى 
انها بصدد إطالق مشروع حول 
طباعة وتوزيع املصحف سيعلن 

عن تفاصيله قريبا.
وفيما يلي نص بيان جمعية 
إحياء التراث: قال اهلل عز وجل: 
)ان الذين يؤذون اهلل ورسوله 
لعنهم اهلل ف���ي الدنيا واآلخرة 
وأعد لهم عذابا مهينا � األحزاب: 
57( وقال س���بحانه: )إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له حلافظون(:

احلمد هلل رب العاملني الذي 
أنزل القرآن هدى للناس وبينات 
من اله���دى والفرقان، والصالة 
والسالم على رسوله املصطفى، 

وعلى آله وصحبه أجمعني.
لقد أنزل اهلل عز وجل كتابه 
املعجز القرآن الكرمي ليكون هداية 
للبش���رية جميعا، وقد أخبرنا 

اهلل عز وجل ع���ن اهل الكتاب 
من اليه���ود والنص���ارى انهم 
س���يتفرقون حوله بني مصدق 
ومكذب، يق���ول اهلل عز وجل: 
)ليسوا س���واء من أهل الكتاب 
أمة قائمة يتلون آيات اهلل آناء 
الليل وهم يسجدون � آل عمران: 

.)113
كما أثنى سبحانه وتعالى على 
من صدق به في قوله: )ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم 
قسيس���ني ورهبان���ا وأنهم ال 

يستكبرون � املائدة: 82(.
وها نحن اليوم نرى جرمية 
جديدة اهتز له���ا العالم أجمع 
يسعى فيها أعداء اهلل ورسوله 
حلرق نسخة من كتاب اهلل عز 
وجل للتعبير عن عدائهم لهذا 
العاملني  الدين وإثارة فتنة بني 

اإلسالمي واملسيحي.
قال اهلل تعال���ى: )إن الذين 
يؤذون اهلل ورسوله لعنهم اهلل 
في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا 
مهينا � األح���زاب: 57(، ويقول 
عز وج���ل: )إن الذين يحادون 
اهلل ورس���وله كبتوا كما كبت 
الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات 
بينات وللكافرين عذاب مهني � 

املجادلة: 5(.
وأضاف البي���ان: ونحن في 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي 

إذ ندرك فداح���ة هذه اجلرمية 
وخطورتها لنرى وبالش���ك ان 
الدعوة جرمية نكراء  مثل هذه 
في تعديه���ا على كتاب اهلل عز 
وجل وعلى اهلل ورسوله وعلى 
أمة اإلسالم، كما ان فيها خروجا 
على تعاليم الديانات السماوية 
السابقة، وخصوصا املسيحية 
التي بش���ر نبيها عيسى گ، 
بق���دوم النبي الكرمي محمد ژ 
كما في قوله تعالى: )ومبش���را 
برس���ول يأتي من بعدي اسمه 

أحمد(.
لذا، فإن من الواجب على كل 
مسلم ومسلمة، وعلى العقالء في 
العاملني اإلسالمي واملسيحي، بل 
والعالم أجمع الوقوف في وجه 
هذه اجلرمية النكراء، ومنعها بكل 
طريقة ممكنة، واألخذ على يدي 
هذا السفيه املدعو )تيري جونز( 
أال تبت يدا هذا الشقي الذي وجد 

فيه الشيطان ضالته.
وقالت اجلمعية: الش���ك ان 
اهلل حافظ كتابه من التحريف 
والتبديل إلى يوم القيامة، إال ان 
الدف���اع عن كتاب اهلل عز وجل 
ف���رض عني يج���ب أن تقوم به 
الشعوب واحلكومات كل وفق 
ما يتيس���ر له، وإنا في جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي لندعو لرد 
عملي على هذه اجلرمية بتنفيذ 
حملة عاملية لنصرة كتاب اهلل 

عز وجل تتضمن طباعة وتوزيع 
املصحف الكرمي بكميات كبيرة 
ومبا ال يقل عن مليون نس���خة 
لكل ق���ارة من ق���ارات العالم، 
وتتضم���ن كذلك طباعة معاني 
تفسير القرآن الكرمي الى مختلف 
العالم،  الرئيس���ية في  اللغات 
وخصوصا اللغتني االجنليزية 
الدول  والفرنس���ية. كما ندعو 
االسالمية واملؤسسات اخليرية 
للمبادرة الى تنفيذ مشاريع لنشر 

القرآن بأسرع وقت ممكن.
ونح���ن في جمعي���ة احياء 
التراث االسالمي بصدد اطالق 
مش���روع حول طباعة وتوزيع 
املصحف سنعلن عن تفاصيله 

قريبا ان شاء اهلل.
وأخيرا، فإنن���ا في جمعية 
إحياء التراث اإلس���المي لنثمن 
التي  املواق���ف االيجابي���ة  كل 
صدرت من مختلف اجلهات وعلى 
العالم باستنكار هذه  مستوى 
النك���راء، وخصوصا  اجلرمية 
زعماء الكنائس ورؤساء الدول 
واملسؤولني الدوليني الذين رفضوا 

هذه اجلرمية واستنكروها.
واهلل نسأل ان يحفظ كتابه 
أمة االس���الم  ودينه، وان يعز 
واملس���لمني، وان يهيئ لها أمر 
رشد يعز به أهل طاعته، ويذل 
به أه���ل معصيته، واحلمد هلل 

رب العاملني.

دعت الدول اإلسالمية لتنفيذ مشاريع لنشر القرآن بأسرع وقت ممكن

»تحدياً للقس المتطرف« 

الجمعة
10  سبتمبر 2010

5 إال كتاب اهلل


