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إال كتاب اهلل8

3 مواقف في 24 ساعة للقس جونز: نلغي حرق المصحف.. نعّلق.. نلغي
الواليات المتحدة تحيي ذكرى 11 سبتمبر وسط عواصف من الكراهية ضد المسلمين

جماع�ة عراقي�ة تهدد: س�نلجأ إل�ى تنفيذ عمليات مس�لحة تس�تهدف الس�فارات األميركي�ة في الع�راق والعال�م إذا أحرق�ت المصاحف

)أ.پ( أطفال فلسطينيون بغزة يرفعون القرآن الكرمي خالل صالة العيد في بيت الهيا 

)رويترز( أفغان يحرقون اإلطارات في جالل آباد احتجاجا على دعوة القس األميركي حلرق القرآن 

عبر الترويج لتلك السياس���ات 
في صفوف ال���رأي العام فإنهم 
يسعون ايضا الى تعميق الشكوك 
اذا  الديني  الرئي���س  انتماء  في 
تصدى لتلك احلمالت بالرفض. 
ان خص���وم االدارة يرغبون في 
دفعها الى ركن تخس���ر فيه في 

كل االحوال«.
واوضح باحث آخر هو مالكولم 
راسل االستاذ في جامعة ميريالند 
ان احلملة ضد املس���لمني ترتكز 
على اسس سهلة ميكن لالميركي 
الع���ادي ان يفهمه���ا دون عناء، 
وش���رح ذلك بقول���ه »االميركي 
العادي ال يعرف شيئا يذكر عن 
االسالم اال ان من قاموا بهجوم 11 
سبتمبر كانوا مسلمني. واذا كان 
املتشددون سيقولون ذلك فقط 
فان من شأن ذلك ان يلقى رواجا 
بني االميركيني اذ انه يس���تدعي 
حقيقة معروفة من اجلميع وان 
كان يضعها ف���ي قالب مختلف 
متاما بعد ذلك. ان اللغة الشعبوية 
في اخلطاب السياسي االميركي 
تعود الى احللب���ة وحليفها في 
ذلك هو اجلهل، واعتقد ان على 
االدارة واالعالم ان يبذال جهد اكبر 
العاصفة السوداء  ملواجهة هذه 
التي ال تهدد املس���لمني وحدهم 
ولكنها تهدد القيم التي تأسست 

عليها الواليات املتحدة«.
وبينما تتواصل في نيويورك 
اس���تعدادات املنظمات والقوى 
اليمينية االميركية الحياء ذكرى 11 
سبتمبر حول شعار رفض اقامة 
املزمع تشييده  املركز االسالمي 
بالقرب من موقع الهجوم االرهابي 
فإن القوى املناوئة للحملة تواجه 
عاصفة الكراهية بقدر من الفاعلية 
دون ان يعني ذلك انها قادرة على 

موازنة كفة تأثير املتطرفني.
فق���د تعرض���ت احلملة ضد 
املركز االسالمي لتأثيرات  اقامة 
متناقضة من جراء ما قام به القس 
تيري جون���ز من دعوة الحراق 
القرآن، فبينما ادت دعوة القس 
جونز ال���ى الترويج ملوجة من 
معاداة االس���الم فانها في نفس 
الوقت صدمت مشاعر االغلبية 
الساحقة من االميركيني على نحو 
جعلهم اكثر ترددا في دعم موجات 
الكراهية ضد االسالم، وبعبارة 
اخرى فإن درجة الوقاحة الشديدة 
جلونز احرجت دعاة رفض اقامة 
»قرطبة« وجعلتهم يظهرون في 
ثوب من يؤي���دون قس يعرف 

اجلميع انه مختل عقليا.
وتوقع فران���ك جافني الذي 
يقود مجموعة معادية للمسلمني 
ولبناء »قرطبة« ان تؤدي »حماقة 
جونز« حسب وصفه الى التأثير 
التي  سلبا على احلملة املنظمة 
يقوم بها معارض���و »قرطبة«. 
وقال جافني الذي عرف مبقاالته 
املؤيدة السرائيل واملتشددة ضد 
الع���رب »ال اتفق مع جونز. انه 
يتبع نهجا فجا يفتقد القدرة على 
االقناع واعتقد انه يضر اكثر مما 

ينفع«.

والعالم إذا أحرقت مصاحف.
وأض���اف »م���ن يتعدى على 
مقدس���اتنا سنجعلها معه حربا 
طويلة االم���د ونس���تهدفه في 
عموم العالم ونحن قادرون على 

ذلك«.
أكد رئيس مركز  من جانبه، 
اله���دى اإلس���المي ف���ي مدينة 
غينزفيل بفلوريدا أحمد مهداوي 
أن ربط ح���رق املصاحف ببناء 
مسجد »غراوند زيرو« هو مبنزلة 

»ابتزاز«.

 أجواء 11 سبتمبر

اال ان الضجة التي اثيرت حول 
التزام اجلالية  املوضوع وحول 
االميركية املس���لمة ببناء مركز 
قرطبة خيمت على اجواء احياء 
ذكرى 11 س���بتمبر في الواليات 
املتحدة هذا العام، اذ يأتي احياء 
تلك الذكرى على نحو يختلف عن 
االعوام السابقة وذلك في ضوء 
احلملة الشرس���ة التي يواجهها 
االسالم على يد مجموعات منظمة 
متطرفة جعلت من بث الكراهية 
للمس���لمني محورا لتحركها من 
اجل استقطاب املزيد من االعضاء 

واالضواء.
التاس���عة  الذكرى  ومي���زت 
للهجوم االرهابي الكبير احلملة 
التي اقلق���ت العالم والتي قادها 
جون���ز حل���رق الق���رآن الكرمي 
واملعارض���ة الش���ديدة من قبل 
اليميني���ة املتطرفة  املنظم���ات 
وبعض املنظمات اليهودية لبناء 

مركز قرطبة االسالمي.
وقال االستاذ في جامعة جورج 
تاون روبرت بوالند ان ما يحدث 
يعبر ف���ي جانب منه عن املناخ 
الذي خلفته االزمة االقتصادية 

وان احدا لم يخول من تفاوضوا 
مع جون���ز بابرام اي اتفاق بهذا 

الشأن.
وكان جونز قد التقى باالمام 
محمد املصري رئيس اجلمعية 
االس���المية في وس���ط فلوريدا 
ليعلن بعد اللقاء عن الغاء خطة 
حرق 200 نس���خة من املصحف 
الشريف في مؤمتر صحافي عقده 
مع املصري بساحة مركز دوف 

الذي يقوده باملدينة.
وقال جونز في املؤمتر ان الغاء 
خطة اقامة مركز قرطبة سيحقق 
الهدف االصلي الذي بدأت بسببه 
حملته حلرق الق���رآن، واضاف 
»الشعب االميركي ال يريد مسجدا 

في غراوند زيرو«.
وكان مس���ؤول كبير مبكتب 
التحقيقات الفيدرالي قد قام بزيارة 
ملركز »دوف« ال���ذي كان القس 
ين���وي ان يرتكب فيه جرميته. 
ونش���رت صحيف���ة محلية في 
غينزفيل نبأ االجتماع الذي عقد 
بني مسؤول املكتب والقس الذي 
طلب ان يتصل به البيت االبيض 
وان يطلب منه العدول عن حرق 
القرآن حتى ميكن اعادة النظر في 

مشروعه الذي هز العالم.
اميركية ان  وقالت تقاري���ر 
مكتب التحقيقات الفيدرالي رمبا 
يكون قد عرض على جونز ادلة 
تش���ير الى تورطه في مخالفات 
ضريبية وابلغه ان تلك املخالفات 
ستفضي الى مالحقته قضائيا في 
حالة قيامه بحرق القرآن الكرمي، 
اال ان املكتب رفض الرد على سؤال 
مكتوب وجهته له محطة »سي.
بي.اس« حول ما دار في اجتماع 
غينزفيل او حول صحة ما نشر 
عن تهديد القس املتطرف مبتابعة 

اخلانقة التي تتعرض لها الواليات 
املتحدة، وفسر ذلك بقوله »في 
فت���رات االزم���ات االقتصادي���ة 
تنتعش اكثر االجتاهات الفكرية 
تخلفا وتشددا ويتراجع هامش 
التس���امح االجتماع���ي ويبحث 
الناس عن كب���ش فداء لتوجيه 
طاقتهم الغاضب���ة نحوه. ومن 
املؤس���ف حقا ان نرى ان عامال 
موضوعيا مثل هذا يتغلب على 
القيم االميركية التي اعتقد البعض 

انها اكثر رسوخا«.
بيد ان مفكر آخر هو الكاتب 
االميركي تش���ارلز بوت قال ان 
الس���بب فيما يحدث يتصل في 
املق���ام االول بحمل���ة انتخابات 
الكونغرس النصفية، وتابع »من 
السهل استعمال لغة حتريضية 
تخاطب اسوأ ما في النفوس في 
حملة تستهدف التركيز على ما 
ينس���ب الى االدارة احلالية من 
تفريط في االمن القومي االميركي. 
وحيث ان املسلمني متهمون بتهديد 
ذلك االمن، ف���إن توجيه اصابع 
االتهام اليهم من شأنه ان يضع في 
دائرة الضوء قضايا االمن القومي 
وان يجعل الناخب يش���عر بان 
اجلمهوريني اكثر تشددا في حماية 
ام���ن االميركيني، وحتى يتحقق 
ذل���ك فقد تعني على املرش���حني 
اجلمهوريني العمل على تعظيم 
اخلطر اي اثارة املزيد من الشكوك 
حول املسلمني«. وقال الصحافي 
االميركي املع���روف فريد زكريا 
ان احلملة تستهدف بصورة غير 
مباشرة تذكير الناخب االميركي 
بان الرئيس باراك اوباما قد يكون 
مسلما متخفيا، واضاف »فيما يريد 
خصوم االدارة احراجها بدفعها 
الى تبني سياسات غير عقالنية 

مخالفاته الضريبية.
وكان املكتب قد شدد التواجد 
االمني ف���ي غينزفيل التي يبلغ 
عدد سكانها 125 الف نسمة، فيما 
عقدت االدارة االميركية اجتماعات 
على مستوى وكالء وزارات االمن 
الوطني واخلارجية والدفاع اول 
من امس لبحث االزمة التي ادت 
ال���ى اعالن حال���ة الطوارئ بني 
اجهزة االمن في والية فلوريدا، 
وقال جونز انه مضطر اآلن حلمل 
مسدس شخصي للدفاع عن نفسه 
بعد ان تلقى اكثر من مائة تهديد 
بالقتل من مجهولني، فيما نظم 
انصاره دوريات على مدار االربع 

والعشرين ساعة حلمايته.

محادثة غيتس

في السياق نفسه، هاتف وزير 
الدفاع األميركي روبرت غيتس 
الق���س جونز ملنعه م���ن تنفيذ 
مخططه، واعلن املتحدث باسم 
الپنتاغون جيف موريل ان غيتس 
اجرى »محادثة هاتفية قصيرة 
جدا« مع القس تيري جونز واعرب 
غيتس عن »قلقه العميق ذلك ان 
احراق نسخ من القرآن قد يعرض 
للخطر حياة جنودنا وخصوصا 
العراق وافغانستان، ودعاه  في 
الى العدول ع���ن ذلك«، كما قال 

موريل امام الصحافيني.
وفي إطار ردود الفعل، هددت 
جماعة عراقية مسلحة بضرب 
املصالح األميركي���ة في العراق 

والعالم إذا مت حرق مصاحف.
وقال الش���يخ أك���رم الكعبي 
نائب أمني عام »كتائب أهل احلق« 
ل�»العربية« إن جماعته ستلجأ الى 
تنفيذ عمليات مسلحة تستهدف 
العراق  السفارات األميركية في 

واشنطن � أحمد عبداهلل والوكاالت
3 مواقف متناقضة في اقل من 
24 ساعة للقس املتطرف تيري 
جونز، فبعد أن أعلن في مؤمتر 
صحافي ام���س االول مع االمام 
محمد املصري رئيس اجلمعية 
االسالمية لوس���ط فلوريدا أنه 
يلغ���ي خطط اح���راق املصحف 
الشريف، ثم عاد ليقول انه ال يلغي 
اخلطط متاما بل يعلقها فقط يوما 
واحدا انتظارا لتنفيذ وعد االمام 
املصري له بنقل موقع بناء املركز 
االسالمي من مكانه قرب هجمات 
11 سبتمبر في مدينة نيويورك، 
وآخر هذه املواقف تأكيده امس 
انه لن يحرق املصاحف اليوم في 
ذكرى هجمات سبتمبر2001 على 
الوالي���ات املتحدة وإنه يأمل أن 
يعقد االمام محمد املصري رئيس 
اجلمعية االسالمية لوسط فلوريدا 
اجتماعا مع من يعتزمون إقامة 
مركز إس���المي ومسجد بالقرب 
الهجم���ات في مدينة  من موقع 

نيويورك.
القس تي���ري جونز  وق���ال 
لبرنام���ج »صب���اح اخلي���ر يا 
أميركا« في قناة »إيه.بي سي.« 
التلفزيوني���ة »خططنا اآلن هي 
أال نفعل ذل���ك. نعتقد أن االمام 
املصري س���يلتزم مبا قاله وما 
وعدن���ا به. نعتقد أننا � كما قال 
ووعد � سنقابل االمام في نيويورك 

غدا )اليوم(«.
وكان ترتيب املواقف الثالثة ان 
القس املتطرف اوال اعلن تراجعه 
عن خطط احراق 200 نسخة من 
املصحف الش���ريف في ذكرى 11 
س���بتمبر بكنيس���ته الصغيرة 
»دوف وورلد اوتريتش سنتر« 
في غينسفيل بوالية فلوريدا، ثم 
عاد ليهدد ب� »الرجوع« عن قراره 
اذا لم يتم نقل مكان بناء املركز 
االس���المي الذي يقع بالقرب من 
موقع هجوم 11 س���بتمبر 2001، 
واعطى القائمني على بناء املركز 
االسالمي »غراوند زيرو« مهلة 
يوما واحدا فإما نقله من مكانه 
واما العودة خلطط حرق املصحف 

الشريف.
وبعد ان قال القس جونز »انه 
الغى مش���روع إحراق نسخ من 
انه حصل في  القرآن«، مؤك���دا 
املقابل على وعد بنقل مكان بناء 
مسجد بالقرب من مركز التجارة 
العاملي في نيويورك، عاد ليهدد 
ب� »الرجوع« عن قراره وقال بعد 
ساعات على اعالنه الغاء مشروع 
احراق نسخ من القرآن – السبت 
- في ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر 
»قد نكون مرغمني على مراجعة 

قرارنا«.
وكان القس جونز يتحدث بعد 
لقاء مع امام فلوريدا محمد املصري 
الذي اعلن انه سيرافق القس الى 
نيويورك اليوم بعد ان قام بدور 
الوسيط بني القس واالمام فيصل 
عبدالرؤوف في مانهاتن الذي يقف 

وراء املشروع.
وأعل���ن املص���ري انه اتصل 
صب���اح اول م���ن ام���س بإمام 
نيويورك »للبح���ث والتوصل 
الى قرار بالنسبة الى نقل مكان 

املسجد«.
وأعلن االمام املصري »احرص 
على ش���كر الق���س جونز على 
شجاعته وألنه اخذ في االعتبار 
امن قواتنا في العالم اجمع«، لكن 
منظمي مشروع بناء املسجد نفوا 
اي مساومة مع القس، وبعد ان 
علم بالنفي، ق���ال القس جونز 
»اننا نعلق االش���ياء في الوقت 
الراه���ن الننا فع���ال محبطون 

ومصدومون«.
وكان آالف املسلمني الغاضبني 
قد خرج���وا إلى الش���وارع في 
أفغانس���تان امس بع���د صالة 
اجلمعة وهدد بعضهم مبهاجمة 
قواع���د أميركية بس���بب خطة 
راعي الكنيسة األميركية حلرق 

مصاحف.
وقت���ل محت���ج بالرصاص 
وأصيب آخرون أمام قاعدة حللف 
شمال االطلس���ي تقودها قوات 
أملانية في شمال شرق أفغانستان 
وقال احللف إنه يحقق في االمر، 
وامتدت املظاهرات في وقت الحق 
إلى العاصم���ة االفغانية كابول 

وخمسة أقاليم أخرى.

نفي التفاوض

ف���ي املقابل، قال املش���رفون 
على بناء املركز االسالمي انه ال 
توجد اي خطط لنقل موقع املركز 

 رفض عرض دونالد ترامب لشراء
موقع المركز اإلسالمي في نيويورك

نيويورك � يو.بي.آي: رفض مالكو املوقع في مانهاتن الذي تنوي 
جماعة إس����المية إنش����اء مركز إس����المي فيه عرضا قدمه املليونير 
األميركي دونالد ترامب لش����رائه في مس����عى منه لوضع حد للجدل 
القائم حول إقامة مس����جد قرب املوقع السابق لبرجي مبنى التجارة 
العاملية اللذين دمرا في اعتداءات 11 سبتمبر. ونقلت شبكة »سي ان 
ان« عن محامي أحد مالك����ي املوقع )الزناتي( قوله إن عرض ترامب 
مجرد »محاولة مثيرة للش����فقة للحصول عل����ى الدعاية«، مؤكدا أن 
موكله حصل على عروض أخرى وقد رفضها. وقد عرض ترامب دفع 
مبل����غ يفوق 25% على املبلغ الذي دفع مقابل املوقع. وميلك الزناتي 
51% من املوقع ولديه 3 ش����ركاء آخرين. وطلب ترامب في حال بناء 
مس����جد في املركز أن يكون على بعد 5 مجمعات على األقل من موقع 
برج����ي مبنى التجارة العاملية. وقال ترامب »أقدم هذا العرض كأحد 
س����كان نيويورك وكمواطن أميركي ليس ألنني أظن أن املوقع مذهل 

بل ألنه سينهي مسألة حامية«.

إيران:  »مشروع شيطاني متأثر بإيحاءات صهيونية«
طهران � أ.ش.أ: وصف املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
رامني مهمانبرست محاولة قس أميركي حرق القرآن الكرمي بأنها 

حركة »استفزازية وشيطانية متأثرة بإيحاءات صهيونية«.
ولفت مهمانبرست � في تصريح لوكالة مهر اإليرانية شبه 
الرس���مية � إلى رد فعل بعض حكومات الدول الغربية بش���أن 
دع���وة القس األميركي وكذلك ادانة منظمة املؤمتر اإلس���المي 
لتلك اخلطوة، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزما في 
هذا الش���أن. ووصف املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
محاولة القس األميركي حرق الق���رآن الكرمي بأنها »قرع على 

طبول احلرب الدينية«.

الجزائر: عدد المعتنقين لإلسالم سيتضاعف
اجلزائر � يو.بي.آي: توقع وزير الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائري 
أبو عبداهلل غالم اهلل امس االول أن يتضاعف عدد املعتنقني لإلسالم 
ف����ي الدول الغربية في ظرف عام بع����د دعوة قس أميركي إلى إحراق 
نس����خ من القرآن في ذكرى هجمات 11 س����بتمبر2001. ووصف غالم 
اهلل ف����ي تصريح إلذاعة اجلزائر احلكومية دعوة القس تيري جونز 
بالسلوك الش����اذ داخل املجتمع األميركي الناجت عن »قس متطرف«. 
واعتبر أنه »ليس كل املجتمع األميركي على هذا احلال إمنا هو شذوذ 
ف����ي املجتمع صادر عن هؤالء املرضى عقليا ألن ضمائرهم ال تتحمل 
اخلير ويريدون الش����ر«. وقال »إن ذلك لن مين����ع الناس من دخول 
اإلسالم في الدول الغربية وسترون أنه خالل السنة املقبلة سيتضاعف 
عدد الذين يدخلون اإلس����الم بسبب هذا العمل املتعصب ألن املجتمع 

األميركي يعترف بالكرامة الفردية والكرامة اإلنسانية«.

السعودية:  »صورة من صور اإلرهاب«
مكة املكرمة � أ.ف.پ: ندد إمام مكة املكرمة صالح بن حميد 
بالدعوة التي وجهها قس أميركي الى إحراق مصاحف، معتبرا 
انه���ا »صورة من صور اإلرهاب«. وقال بن حميد الذي يترأس 
مجلس القضاء األعلى في الس���عودية في خطبة عيد الفطر ان 
الدع���وة الى احراق املصاحف هي »ص���ورة من صور اإلرهاب 
والتشجيع عليه وتهيئة أجوائه«. وكان رئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري حاضرا.وقال ان احراق املصحف »ال ميثل حرية 
للتعبير بل هو اعتداء على اإلسالم وأهله في حريتهم الدينية 
وهي إس���اءة واضحة فاضحة لديننا ومقدس���اتنا وشعائرنا 

ومشاعر أمتنا«.

سيف اإلسالم القذافي: »تأجيج للكراهية واإلرهاب«
طرابلس � ا.ف.پ: دان سيف االسالم جنل الزعيم الليبي معمر 
القذاف���ي الدعوة التي وجهها قس اميرك���ي الى احراق مصاحف، 

معتبرا انها »لن تؤدي اال ملزيد من الكراهية واالرهاب«.
وبعد ان دان »هذه الدعوة املس���تفزة للمس���لمني في االش���هر 
املقدس���ة«، قال سيف االسالم القذافي في بيان انه »من احملزن ان 
يفسح العالم املجال لقوى الش���ر والكراهية«، مؤكدا ان ذلك »لن 

يؤدي اال الى املزيد من االرهاب«.
ورأى جنل القذافي ان »االس���تهزاء برسولي وديني وكتابي قد 
فاق كل حدود االمر الذي يتطلب وقفة جادة من العالم االس���المي 

للرد على هذا االستفزاز واالهانة واالرهاب«.

وبريطانيا تدين: نلتزم  التسامح الديني 
ونعارض أي محاولة تسيء إلى جماعة دينية

لن���دن � أ.ش.أ: أدانت احلكوم���ة البريطانية أمس األول دعوة 
القس األميركي الى حرق نس���خ من القرآن الكرمي، وما دعت إليه 
إح���دى الكنائس في والية فلوريدا األميركية الى إحراق املصحف 

الشريف.
ونقل راديو »س���وا« األميركي عن رئي���س الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون قوله انه يعارض بشدة أي محاولة تسيء الى أي 

جماعة دينية أو اثنية.
واضاف رئيس الوزراء البريطاني ان هذه املسألة تخص بشكل 
رئيس���ي الواليات املتحدة اال ان بريطانيا لن تتغاضى عن حرق 
أي كتاب، مش���ددا في الوقت نفس���ه على التزام بالده بالتسامح 

الديني.
م���ن جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني األس���بق توني 
بلير خطة حرق نس���خ من الق���رآن الكرمي بأنه���ا »تنم عن عدم 

االحترام«.

المش�رفون عل�ى بن�اء »غراند زي�رو«: ال توجد أي خطط لنق�ل موقع المركز اإلس�المي من مكان�ه الحالي ولم نخ�وّل أحداً للتف�اوض مع جونز


