
أوباما يحذّر من خطة حرق المصحف: تدعم »القاعدة« وتهددنا بالخطر

بلير: »يؤسفني حرق القرآن«
لندنـ  د.ب.أ: انضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير 
بصوته امس لعدد متزايد من الشخصيات الدولية ناشدت قسا في 
الواليات املتحدة لوقف خطط حرق نسخ من املصحف الشريف في 

11 سبتمبر اجلاري.
وقال بلير في بيان »يؤسفني حرق القرآن«.

وجاء في البيان »إنه ازدراء وخطأ وسيلقى إدانة من جميع معتنقي 
الديانات ومـــن ال دين لهم. ان ذلك ال ميثل بأي حال وجهة نظر أي 

شخص راشد في الغرب أو في أي جزء آخر من العالم«.
وقال بلير »ليس من الضروري أن تكون مسلما لتقاسم )املسلمني( 
اإلحســـاس بالهم العميق إزاء التعامل مع الكتاب اإلسالمي املقدس 

بهذه الطريقة غير احملترمة«.
وأضاف »بدال من حرق نســـخ من املصحف، أحث على قراءته«. 

يذكر أن بلير أسس مؤسسة دينية لتشجيع التفاهم بني األديان.

تأهب أمني في السفارات األميركية 
خوفًا من ردود األفعال

واشنطن ـ أ.ش.أ: أمرت اخلارجية األميركية سفاراتها في جميع 
أنحاء العالـــم مبراجعة إجراءاتها األمنية، فـــي أعقاب تأكيد القس 
األميركي تيري جونز املضي قدما في خططه الرامية إلى حرق نسخ 
من القرآن الكرمي غدا )الســـبت( تزامنا مع الذكرى التاسعة ألحداث 

احلادي عشر من سبتمبر.
ونقل راديـــو هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.ســـي( امس عن 
مســـؤولني أميركيني قولهم: إنه يتعني على السفارات األميركية في 
اخلارج أن تقدم النصـــح للرعايا األميركيني حيال املخاطر التي قد 

يتعرضون لها جراء االحتجاجات.

الباكستاني رحمن مالك أمس خطة 
حرق نسخ من املصحف الشريف 
ووصفها بأنها جرمية دولية ميكن 
أن تعرض »السالم والتآلف« في 

أنحاء العالم للخطر.
وفي خطاب ألمني عام الشرطة 
الدولية »انتربــــول« رونالد كيه 
نوبل، دعا مالك املنظمة لالتصال 
بالســــلطات املعنية في الواليات 
املتحــــدة لوقف »العمل اإلجرامي 
البشع الذي يعتزمه املختل تيري 
جونز«. وحذر مالك من أن حرق 
نسخ من املصحف سيثير غضب 
العالم اإلســــالمي بأســــره وقال 
»سيجلب خرابا ال ميكن مداواته 
على سالم العالم والسيما في وقت 
يحارب فيه العالم كل أنواع أعمال 

اإلرهاب«.
وأدان املتحدث باســــم وزارة 
اخلارجيــــة الباكســــتانية عبــــد 
الباســــط أيضا خطة قس والية 
فلوريدا حلرق نسخ من املصحف 
قائال إن إســــالم أباد على اتصال 
مبنظمة املؤمتر اإلسالمي لوضع 
اســــتراتيجية جماعيــــة للدول 

اإلسالمية بهذا الشأن.

الكياسة في احلياة العامة والسعي 
لتكرمي ذكرى الذين فقدوا أرواحهم 

في 11 سبتمبر«.
وقـــال الكاردينال ماك كاريك 
تيودور، ورئيس أساقفة واشنطن 
الفخري »هذه أفعال من مجموعة 
متطرفـــة صغيـــرة جـــدا، وهم 
يعتقدون أنهم يفعلون الشـــيء 
الصحيح وأنـــا واثق انه خالف 
ذلـــك«. وأضـــاف: »الذين أخذوا 
أنفســـهم خارج التيار الرئيسي 
للمسيحية أو اليهودية أو اإلسالم 
أعتقد أنه من املهم أن نبعث لهم 
رســـالة ميكننا ان نخبرهم فيها 
بأن هذا ال يعبر عن جوهر أميركا 

احلقيقي«.
كما دان الرئيس اللبناني ميشال 
ســــليمان عزم كنيســــة أميركية 
معادية لإلسالم إحراق مصاحف 
السبت ملناسبة ذكرى اعتداءات 11 
سبتمبر 2001، معتبرا ذلك »مناف 

لتعاليم الديانات السماوية«.
واستهجن سليمان، بحسب ما 
جاء في بيان صادر عن مكتبه، »ما 
أعلنته مجموعة دينية في الواليات 
املتحدة عن نيتها إحراق نسخ من 

القرآن الكرمي على املأل«، معتبرا ذلك 
»منافيا بصورة صارخة لتعاليم 
الديانات الســــماوية الســــمحاء، 
ويتناقــــض كليا مع منطق حوار 
احلضارات واألديان والثقافات«.

ودعا إلــــى »التبصر مليا في 
التعاليــــم املســــيحية واملفاهيم 
اإلنسانية التي تشدد على محبة 

اآلخر واحترامه«.
وفي الشــــرق االوسط، أكدت 
ايران ان تنفيذ املشــــروع سيثير 
ردود فعــــل »ال ميكن الســــيطرة 
عليها«، بينما اعتبر أحد املسؤولني 
في جماعة اإلخوان املسلمني في 
مصر عصام العريان ان ذلك سيزيد 
من احلقد حيال الواليات املتحدة 

في العالم االسالمي.
البارز  العالم األزهري  وحذر 
الشيخ عبداملعطي البيومي عضو 
مجمع بحــــوث األزهر من انه في 
حال نفذت كنيسة أميركية خطتها 
القاضية بحرق مئات املصاحف فإن 
هذا األمر قد يؤدي الى »تخريب« 
العالقات بني واشــــنطن والعالم 

اإلسالمي.
من جانبه، أدان وزير الداخلية 

العالم أن يعرف أن هذه األصوات 
النشاز ال متثل أميركا، وال متثل 

املسيحية أو اليهودية«.
وتابعت ماتسون قائلة: »هؤالء 
الديانات  الناس )زعماء وقـــادة 
الواليات املتحدة األميركية(  في 
ميثلون القيم احلقيقية ووجهات 
نظر الغالبية العظمى من اليهود 
األميركيني واملسيحيني، لذلك ال 
نرى ان هـــذه األحداث البغيضة 
ليس لها أي تبرير، امنا هي نوع 
الكراهية ضد املســـلمني في  من 

الواليات املتحدة األميركية.
» أما احلاخام نانسي فوكس، 
كراميـــر، وأســـتاذ مشـــارك في 
الدينية فـــي احدى  الدراســـات 
الكليات اليهودية، فقال: »إننا نقف 
إلى جانب املبدأ القائل إن مهاجمة 
أي دين في الواليات املتحدة هو 
مبثابة عنف موجه ضد احلرية 

الدينية جلميع األميركيني«.
وأكد أن »التهديد بحرق نسخ 
من القرآن الكرمي ما هو إال جرمية 
شنيعة، السيما أننا نطالب اليوم 
بأقوى إدانـــة ممكنة من الزعماء 
الدينيـــني. نحن ندع اجلميع الى 

بترايوس قائد القوات الدولية في 
أفغانستان.

البيت  وصرح املتحدث باسم 
األبيض روبرت غيبس بان »هذه 
اخلطوة تعرض حيــــاة جنودنا 

للخطر.
ومن الواضح ان أي عمل كهذا 

هو مصدر قلق لهذه اإلدارة«.
ورأت ســــاره بالني املرشحة 
اجلمهوريــــة الســــابقة ملنصــــب 
نائب الرئيس في خطة الكنيسة 

»استفزازا ال فائدة منه«.
وبعيدا عن فلوريدا، الى قلب 
واشــــنطن، شــــاركت »العربية.
نــــت« في اجتماع دعا إليه زعماء 
دينيــــون من مختلــــف الديانات 
املسيحية واإلسالمية واليهودية 
في العاصمة واشنطن، وذلك حلث 
القس تيري جونز راعي كنيسة 
دوف التبشيرية في والية فلوريدا 
األميركية على التخلي عن خطته 
املشؤومة حلرق نسخ من القرآن 
الكرمي  وفي بدايــــة اللقاء، قالت 
د.إنغريد ماتسون رئيس اجلمعية 
اإلسالمية ألميركا الشمالية »على 
أي مســــلم في أي جزء من أجزاء 

عواصم ـ وكاالت: على الرغم 
من التنديدات الدولية والدعوات 
العامليـــة لوقف اجلرميـــة قبل 
وقوعها، تعهـــد القس االميركي 
املتطـــرف تيـــري جونـــز راعي 
كنيسة »دوف وورلد اوتريتش 
سنتر« البروتستانية الصغيرة في 
غينسفيل بوالية فلوريدا والتي 
ال يتعدى أفرادها الـ 50 شخصا، 
باملضي قدما في خططه بحرق مئتي 
نسخة من املصحف الشريف غدا 
السبت مبناسبة الذكرى التاسعة 
11 سبتمبر، بينما حذر  لهجمات 
الرئيس األميركي باراك اوباما من 
ان خطة حرق نسخ من املصحف 
ستكون أداة جتنيد للقاعدة وحث 
القس على إعادة النظر في قراره 
وقال اوباما في مقابلة مع برنامج 
»صباح اخلير يـــا أميركا« على 
شبكة تلفزيون »ايه بي سي«: هذا 
منجـــم جتنيد للقاعدة، واضاف: 
ميكن ان يقع عنف خطير في أماكن 
مثل باكستان وافغانستان وميكن 
ان يزيد ذلك مـــن جتنيد االفراد 
املســـتعدين لتفجير انفسهم في 

مدن اميركية او اوروبية.
من جانبه، حذر القائد األعلى 
للقوات األميركية في أفغانستان 
اجلنرال ديڤيد بترايوس، من أن 
حرق نسخ من املصحف الشريف 
رمبــــا يكون فضيحــــة للواليات 
املتحدة كفضيحة سجن أبو غريب 

في العراق.
ونقلت محطة »إن بي ســــي« 
التلفزيونية عن بترايوس قوله إن 
صور حرق املصحف ستستخدم 
إلذكاء املشاعر املعادية لكل ما هو 
أميركي وإحلــــاق الضرر مبهمة 
أفغانستان  الواليات املتحدة في 

ومناطق أخرى من العالم.
وقال بترايوس: »نحن قلقون 
حيال استخدام صور حرق القرآن 
بنفس الطريقة التي استخدم بها 
متطرفون صــــورا من أبو غريب 
ال ميكــــن أن متحى مــــن الذاكرة 

بسهولة«.
وبعد اجتماع عقدته أمس األول 
لدراسة ردها على التظاهرة، قال 
الناطق باسم بلدية غينسفيل بوب 
وودز ان مسؤولي املجموعة الدينية 
سيرتكبون، بإحراقهم »املصحف« 
مخالفة للمادة 10-63 في قانون 
البلدية التي حتظر اشعال النيران 
في الهواء الطلق وميكن ان يحكم 
عليها بغرامة قدرها 250 دوالرا.

واضاف انه قد جتري اعتقاالت، 
موضحا ان »األمر سيكون مرتبطا 
مبا ســــيحدث بعــــد تدخل رجال 
اإلطفاء والشــــرطة في غينسفيل 

إلخماد النار«.
من جانبه، قال البيت األبيض 
ان خطة كنيســــة »دوف وورلد 
اوتريتش سنتر« تشكل »مصدر 
قلق« و»تضع قواتنا في خطر«، 
مؤيدا بذلك مخاوف اجلنرال ديڤيد 

جماعة أميركية تعد بشراء مصحف 
مقابل كل نسخة تحرق منه

واشنطنـ  يو.بي.آي: قالت »مؤسسة احلريات الدينية للعسكريني« 
وهي جماعة معنية بترويج التســـامح الديني في اجليش األميركي 
إنها ستشتري نسخة جديدة من القرآن مقابل كل نسخة يتم إحراقها 
إذا مضت كنيسة في فلوريدا مبخططها إلحراق نسخ من املصحف 

الشريف.
وقالت اجلماعة انها ستتبرع بالنسخ التي سيتم شراؤها للجيش 
الوطني األفغاني، مشيرة إلى انها تسعى إلى القيام بأي شيء للوقوف 
بوجه القس تيري جونز الذي دعا حلرق نسخ من القرآن في فلوريدا 

في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

الڤاتيكان: »حرق القرآن« يشكل 
»إهانة خطيرة« للمسلمين

دبيـ  سي إن إن: اكتسبت اجلبهة املناهضة لدعوة قس أميركي بـ 
»حرق القرآن« في الذكرى التاسعة لهجمات 11 سبتمبر 2001، زخما 
جديدا خالل الساعات القليلة املاضية، بإعالن الڤاتيكان رفضها لهذه 
الدعوة، والتي وصفتها بأنها تتضمن »إهانة خطيرة« للمسلمني في 

كل أنحاء العالم.
وقال املجلس البابوي للحوار بني األديان، في بيان، إنه تلقى بـ 
»قلق بالغ« املقترح الذي تقدم به القس اإلجنيلي تيري جونز، راعي 
كنيســـة »دوف وورلد أوتريتش« في غاينســـفيل بفلوريدا، بشأن 
»إحراق نســـخ من القرآن الكرمي«، في ذكرى »االعتداءات اإلرهابية، 

التي أودت بحياة أبرياء كثيرين«.
وجـــاء في البيان: »أمام أعمال العنف ال ميكن أن يضع أحد كتابا 
مقدســـا من قبل جماعة دينية موضع جـــدل، ألن لكل ديانة، ولكل 
كتاب مقدس، ومكان عبادة، ورمز ديني، احلق في أن يكون محترما 

ومحميا.. إنه احترام وليد كرامة األشخاص«.

المركز اإلسالمي بنيويورك سيضم أماكن 
عبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أكد املســـؤول عن مشـــروع املركز اإلسالمي 
املزمع إنشاؤه قرب برجي مبنى التجارة العاملي في نيويورك اإلمام 
فيصل عبدالرؤوف أن املركز سيضم أماكن عبادة خاصة للمسلمني 
واملسيحيني واليهود. وقال عبدالرؤوف في تصريح لراديو »سوا« 
األميركي امس »إن مؤسســـته تسعى لبناء جسور من التفاهم بني 
األديان املختلفة«، مشـــيرا إلى تسمية املركز باسم »قرطبة« املدينة 
األندلســـية التي شـــهدت عصرا من التفاهم واالزدهار الثقافي بني 

املسلمني واملسيحيني واليهود.
ودافع املسؤول عن مشـــروع »دار قرطبة«، قائال »إن مؤسسته 
ستستمر في خططها لبناء ذلك املركز اإلسالمي بالقرب من مقر مركز 
التجارة العاملي«، مشيرا إلى أن املركز املقترح بناؤه سيضم أماكن 
عبادة لألديان السماوية الثالثة، إضافة إلى نصب تذكاري لضحايا 

أحداث احلادي عشر من سبتمبر.
وأوضح أن الرئيس األميركي باراك أوباما وعمدة مدينة نيويورك 
يدعمان املشـــروع، األمر الذي حظي بتقدير املسلمني داخل وخارج 
الواليات املتحدة. وأشار إلى أن مؤسساته ستعلن عن مصادر األموال 
التي ســـتتلقاها لبناء املركز اإلسالمي في رد على بعض املعارضني 

لبناء املسجد الذين أثاروا الشكوك حول مصدر تلك التبرعات.

تصاعد موجة اإلدانات العربية واإلسالمية والغربية لخطط القس المتطرف

األزهر: سيؤدي الى »تخريب« العالقات بين واشنطن والعالم اإلسالمي
قادة األديـان في  واشـنطن: أفعال مجمـوعــة متطرفة صـغيرةبترايوس: حرق نسخ من المصحف ربما يكون فضيحة »أبو غريب« أخرى

باكستان: جريمة دولية  تعرض »السالم والتآلف« في أنحاء العالم للخطر
لبنـان: منـاٍف بصـورة صارخـة لتعاليـم الديانـات السـماوية السـمحة ويتناقض كليـًا مع منطـق حـوار الحضـارات واألديـان والثقافات

)أ.ف.پ( أميركية حتتج أمام مركز »التواصل العاملي« في غينسفيل على عزم كنيسة صغيرة في فلوريدا حرق نسخ من القرآن الكرمي غدا 

 المجلس المركزي للمسلمين ينتقد كلمة ميركل
 في حفل تكريم صاحب الرسوم المسيئة

بوتسدامـ  د.ب.أ: أثار تكريم المستشارة األلمانية أنجيال ميركل للرسام 
الدنماركي كورت ويسترجارد صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد ژ 

انتقادات حادة من قبل المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا.
وفي حديثه مع صحيفة »ميتلدويتشه تسايتونج« األلمانية امس قال 
أيوب أكســـل كولر، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا عن 
خطاب ميركل الذي دافعت فيه عن حق ويســـترجارد في رسم مثل هذه 

الرسوم: »بهذا يعاد سكب الزيت على النار«.
ورأى كولر أن ميركل »تغذي بهذا عداوة المسلمين مثلما فعل زاراتسين 

في عباراته التحريضية«.
من جانبه قال أيمن مازيك، األمين العام للمجلس المركزي للمسلمين 
في حديث مع إذاعة »دويتشـــالند راديو« اليوم ان تكريم ويسترجارد 
في هذا الوقت يعد ذا إشـــكالية كبيرة، وراى مازيك أن الرسوم صورت 

المسلمين في كافة أنحاء العالم على أنهم إرهابيون.
وفي ســـياق متصل اتســـم رد فعل ريناته كوناســـت زعيمة الكتلة 
البرلمانية لحزب الخضـــر المعارض إزاء ظهور ميركل في حفل تكريم 

ويسترجارد بالتشكك قائلة «لو كنت مكانها لما فعلت هذا«.
في الوقت نفسه شددت كوناست على حرية الرأي حتى في الرسوم 
الكاريكاتورية لكنها اعتبرت إلقاء المستشارة خطابا في هذه المناسبة 

تصعيدا.
كانت ميركل حضرت مساء امس االول في مدينة بوتسدام حفل تسليم 

جائزة لويسترجارد من اتحاد »إم 100« للصحافيين.
وألقت ميركل خطابا خالل الحفل أثنت فيه على شجاعة ويسترجارد 
الذي يواجه تهديدات بالقتل منذ 2005 عندما نشـــرت رسومه المسيئة 

للنبي محمد في صحيفة دنماركية.
ودافعت ميركل عن حق ويسترجارد في رسم ما يشاء باعتبار أن ذلك 

جزء من حرية الصحافة التي تعد من الحقوق األساسية في أوروبا.
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7 إال كتاب اهلل

صحف سعودية: عمل شيطاني يغذي التطرف واإلرهاب
الريـــاضـ  وكاالت: في اطـــار ردود الفعل العربية 
واالســـالمية واالنســـانية حول العالم التي تستنكر 
محاولـــة حرق املصحف الشـــريف املقرر غدا بذكرى 
احداث 11 سبتمبر في كنيسة بوالية فلوريدا االميركية، 
طالبت صحف ســـعودية واشنطن بأن تعمل وبشكل 
حقيقي علـــى منع القس األميركـــي تيري جونز من 
السير قدما في تهديده واإلقدام على إحراق نسخ من 
القـــرآن الكرمي ملا له من خطـــورة في تغذية التطرف 
وتقوية اإلرهاب. وحذرت صحف »الوطن« و»املدينة« 
و»اجلزيرة« و»الرياض« و»اليوم« - في افتتاحياتها 
امس من أن مثل هذه التصرفات ستغذي التطرف بشكل 
قد يتعذر إصالحه بعد ذلك، الفتة إلى أن القرآن الكرمي 
أكثر من مجرد كتاب مقدس للمسلمني وأنه كالم اهلل 
ومنهاج للحياة ويحتل في قلوبهم قداسة ال يضاهيها 

أي كتاب آخر.
فمن جانبهـــا، طالبت صحيفة »الوطـــن« اإلدارة 
األميركية بأن تســـعى سعيا يتجاوز الرفض اللفظي 
إلى وقف هذا العمل املخالف لكل قيم احلرية األميركية 
ليس ألنه كذلك وحسب وإمنا ألنه يعرض حياة مئات 
اآلالف من األميركيني خارج أميركا للخطر وهم اجلنود 
األميركيون في غير مكان من العالم اإلسالمي، كما أنه 
قـــد يؤدي إلى خلل أمني كبير داخل الواليات املتحدة 
نفســـها وأنه ليس من املمكن تصور ردود الفعل وما 
ميكن أن يؤدي إليه عمل متهور كهذا، مؤكدة أن إيقاف 

تنفيذه مهمة أمنية أميركية خالصة.
بدورها، نبهت صحيفة »املدينة« الســـعودية إلى 

أن اإلســـاءة للقرآن الكرمي بهذا الشكل قد تدفع كثيرا 
من الشباب املتحمس للســـقوط في أحابيل اإلرهاب 
سواء عن ضعف أو جهل، كما أنها ستؤدي إلى تباعد 
ورفض متبادل بني املســـلمني والغـــرب بدال من بناء 
جسور التواصل التي عمد العقالء للحرص على مدها 

وتقويتها.
وأشارت »املدينة« إلى ان هذا القس املسيحي الذي 
تطرف في موقفه حتى قرر حرق املصحف ال يختلف 
عن شـــيخ تطرف في تفسيره للدين حتى قرر تكفير 
وقتـــل كل مخالف وأن كليهما منبـــع للتطرف يجب 
القضـــاء عليه ومنعه من الدفع باملجتمع اإلنســـاني 
نحـــو الكراهية التي قد تؤدي في النهاية إلى مواجهة 

ال فائدة ترجتى منها.
من جانبها، حذرت صحيفة »اجلزيرة« من أن مثل 
هذا العمل غير املتبصر سيشعل مواجهة وفتنة دينية 
ويهدم كل ما أجنز من توثيق العالقات ومد جســـور 
احلوار والتســـامح بني املســـلمني واملسيحيني أتباع 

الديانتني األكبر بشريا.
وأوضحت »اجلزيرة« أن هذا العمل الشيطاني إن 
مت فسيجعل منه هدفا للمتطرفني واملتشددين الذين 
سيجدون فيه حتريضا على مواجهة الفعل اإلجرامي 
بفعل آخر يوازيه في البشاعة إن لم يزد عليه، الفتة 
إلى أن هذا ما دفع البيت األبيض وجنراالت أميركا في 
املناطق اإلسالمية وبالذات في أفغانستان والعراق إلى 
أن يروا في عمل شيطان فلوريدا عمال خطيرا سيعرض 

القوات والتواجد األميركي للخطر.


