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الفليح: محاوالت سابقة إلهانة القرآن 
المطيري: يريدون زرع الكراهية في النفوس

بمبادرة كويتية..  المجموعتان العربية واإلسالمية 
تدينان حرق نسخ من القرآن الكريم

مببادرة من الوفد الدائم للكويت لدى األمم املتحدة دانت املجموعتان 
العربية واالس����امية اعتزام املتطرف تيري جون����ز بوالية فلوريدا 
األميركية حرق املصحف الشريف تزامنا مع الذكرى التاسعة ألحداث 
ال� 11 من سبتمبر. وأعربت املجموعتان في بيانني منفصلني عن بالغ 
قلقهما وعن ادانتهما الش����ديدة »لنوايا كنيسة مركز اليمامة لنجدة 
العالم باحراق نسخ من املصحف الش����ريف«، وأكدتا »أن هذا العمل 
املشني يكرس مشاعر الكراهية واحلقد ويعزز من حمات التحريض 
التي تشن ضد االسام واملسلمني حتت حجج واهية كاحلرية الدينية 
وحرية التعبير«. وأضافتا أن »هذا العمل املش����ني يتعارض مع القيم 
التي جاءت بها الديانات الس����ماوية واملبادئ األساس����ية التي نصت 

عليها الصكوك واالتفاقيات الدولية ذات الصلة«.
ورحبت املجموعتان بردود الفعل الصادرة من املسؤولني في الواليات 
املتح����دة ومن عدة جهات دولية أخرى أدانت تلك النوايا وقالتا »اننا 
نخشى أال تكون تلك االدانة كافية ملنع حدوث هذا الفعل املشني الذي 
يسئ الى مشاعر املس����لمني كما يسئ للمبادئ والقيم التي تدعو لها 
ونعمل من أجلها«.  وأوضحتا أن »احترام األديان والثقافات والرموز 
الدينية ونشر ثقافة التسامح أمر ال غنى عنه في التقريب بني الشعوب 

وتعزيز احلوار والتفاهم بني مختلف احلضارات«.
وذكرت املجموعة االسامية في بيانها أن ذكرى 11 سبتمبر األليمة 
التي راح ضحيتها آالف األبرياء من مختلف الديانات وفئات املجتمع 
ينبغي أن تكون يوم وحدة وتضامن لانسانية بأسرها ويوم تقارب 
وتفاهم بني املعتقدات متاما مثلما حدث يوم تضامن فيه اجلميع غداة 

تلك األحداث في ادانتها وفي التعاطف مع ضحاياها.

ليلى الشافعي
تتابع����ت ردود الفعل احمللية على ما اعلنه القس تيري جونز من 
اعتزامه حرق نسخ من املصحف الشريف، وقال مدير إدارة العاقات 
العامة واالعام باللجنة االستشارية العليا للعمل على تطبيق الشريعة 
د.عصام الفليح لم يكن مشروع حرق القرآن الكرمي في اميركا هو اول 
مشروع إلهانة كتاب اهلل عز وجل واالعتداء على الدين االسامي وإهانة 
املسلمني، فقد سبقتها محاوالت سابقة في بعض الدول وعلى رأسها 
الكيان الصهيوني، باستخدام اوراق القرآن الكرمي في رول احلمام - 
اعزكم اهلل - واستخدامها في امور النظافة وغير ذلك، باإلضافة الى 
االستخدام السيئ من قبل السحرة من وضعه في املجاري او غير ذلك، 
وما حصل من بعض محاوالت االهانة للمصحف في معتقل غوانتانامو 
بأساليب مختلفة من باب استفزاز املعتقلني املسلمني وتعذيبهم نفسيا 

ودفعهم لاعتراف مبا ليس فيهم.
ولعل أبرز االسباب ملثل هذه التعامات مع كتاب اهلل عز وجل من 
قبل أولئك املسيحيني املتطرفني هو عدم احترام بعض قادة املسلمني 
لش����عوبهم، ففي بعض من الدول االسامية الكبرى جتد الدين مهانا 
واملتدينني معتقلني، وال يحترمون شعائر االسام، وجتد بعض قادة 
الفك����ر واصحاب القلم من املتطرفني الليبراليني والعلمانيني معادين 
لكل من يحمل راية االس����ام، وال يحترمون اي رأي اسامي، فإذا كان 

املسلمون مهانني في بادهم، فهذا يعني ضعف دينهم.
األمر اآلخر هو ضعف ردود األفعال على املستوى السياسي جتاه 
القضايا الدينية في العالم االسامي، بدءا من منظمة املؤمتر االسامي 
ورابطة العالم االسامي وجامعة الدول العربية، ثم االسيسكو واالمم 
املتحدة، اضف الى ذلك عدم اس����تثمار العاقات في املنظمات الدولية 
مثل مؤمترات عدم االنحياز واالوابيك التي ترتبط مبصالح مشتركة 

مع دول املسلمني.
وزاد: واالغرب من ذلك عدم استثمار العاقات السياسية واالقتصادية 
مع العديد من دول العالم، وعلى رأس����ها الڤاتيكان الذي يرأس جميع 
الكنائس في العالم ما بني رئاسة مباشرة ورئاسة شرفية، فما فائدة 
هذه الزيارات وهذه العاقات اذا لم تؤت ثمارها في مثل هذا الوقت.

نعم.. إنها رسالة الضعف التي وهن بسببها املسلمون حتى باتوا 
ال يس����تطيعون الدفاع عن كتاب اهلل عز وجل، وال عن نبيهم ژ وال 
عن أزواجه أمهات املؤمنني وأصحابه الغر امليامني رضوان اهلل عليهم 

جميعا.
واآلن.. جاء دور االنتفاضة للدفاع عن كتاب اهلل، فالقضية ليست 
حرق اوراق كما يستس����هلها البعض، إنها امتداد للدعوة التي اطلقها 
الرئيس الس����ابق إنها حرب صليبية، وهي استمرار الختبار وقياس 
ردود فعل املسلمني جتاه عقيدتهم وثوابتهم فصمتهم دليل استمرار 
ضعفهم واستمراء وهنهم، وحتركهم دليل االستيقاظ من الغفوة التي 
شابت العالم االس����امي فترة من الزمن الذي قادته القومية العربية 
والعلمانية حتى ألغت املفاهيم والقيم االسامية احلقيقية، وها نحن 

بسبب تاريخهم وأفعالهم ننال من الذل الشيء الكثير.
من جهته، يقول رئيس جلنة الفردوس للزكاة والصدقات والدعوة 
واالرشاد بإحياء التراث االسامي سعود املطيري: لقد آملنا هذا احلدث 
اجللل واملتمثل في عزم احدى الكنائس االميركية على اطاق دعوى 
حلرق املصحف الش����ريف في ذكرى احداث 11 سبتمبر، وهذه دعوى 
تطرف وارهاب وتعص����ب بغيض من ذلك القس املتطرف، فهو يريد 
زرع البغض والكراهية لدى الشعب االميركي نحو االسام واملسلمني، 
بدعوى انهم سبب في احداث 11 سبتمبر، وهذا هو عني الظلم واجلور 
على االسام واملسلمني، فقد قال تعالى )وال تزر وازرة وزر أخرى( ، 
فما ذنب االسام واملسلمني من فئة اخطأت في حق الشعب االميركي، 
وهي ال متثل إال نفسها، واالسام واملسلمون منهم براء، فقد استنكرت 
جميع الشعوب االسامية احداث 11 سبتمبر، وقامت حكوماتها مبحاربة 
هذا الفكر الضال، فهو مناف لسماحة وتعاليم االسام، وكذلك فإن هذه 
الدعوى � دعوى حرق املصحف � تقوض اجلهود الداعية الى نشر ثقافة 
االسام ونبذ العنف والتطرف بني الشعوب، وقتل جميع اجلهود التي 
تدعو الى الس����لم واحلوار مع اآلخر، وكذلك دعوى العيش في سام 

وتبادل الثقافات املعتدلة والوسطية بني الشعوب.

سعود املطيري د.عصام الفليح

جدد مجل���س الوزراء ادانة 
الكويت واس���تنكارها الشديد 
للدعوة املش���ينة التي اعلنتها 
احدى الكنائ���س في الواليات 
الى حرق  املتحدة األميركي���ة 
نس���خ من الق���رآن الكرمي في 
ذكرى احداث احلادي عشر من 

سبتمبر.
الدولة لشؤون  وقال وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح ل� »كونا« ان »هذا 
العمل الشنيع ميثل اهانة بالغة 
ملشاعر املسلمني في كافة انحاء 
العالم وتطاوال مرفوضا على 
العقيدة االسامية وعلى اقدس 
مقدسات املسلمني كتاب اهلل الذي 
انزل هداية للبشرية جمعاء«.

الروض���ان ان »هذا  واك���د 
التصرف الش���اذ يعد خروجا 
صارخا عل���ى تعالي���م وقيم 
الس���ماوية وعما  الديان���ات 
استفزازيا منحرفا يستوجب 
الس���بل والطاقات  العمل بكل 
النكراء  لوقف هذه اجلرمي���ة 
والدفاع عن كتاب اهلل املقدس 
واتقاء ردود فعل ومضاعفات 

ال حمد عقباها«.
واضاف »ان مجلس الوزراء 

من شجب خلطط هذه الكنيسة 
ووصفه اخلطوة بأنها »مدمرة 
وخطي���رة« وق���د تثير موجة 
عنف. وأوضح أن غالبية الشعب 
األميركي واملؤسسات اإلعامية 
األميركية واملؤسسات األميركية 
غير احلكومي���ة قد عبرت عن 
اس���تيائها جتاه خط���وة هذه 
الكنيس���ة وطالبتها بالتخلي 

عن فكرتها الشنيعة.
الش���يخ سالم  واس���تذكر 
العب���داهلل م���ا ين���ص عليه 
الذي يكفل  الدستور األميركي 
احلرية الدينية وحرية املعتقدات 
السيما أن احلرية الدينية وحرية 
التعبير يعتب���ران من املبادئ 
األساسية للمجتمع األميركي.

واكد الشيخ سالم العبداهلل 
في ختام تصريحه على قيامه 
بنقل طلب دول مجلس التعاون 
ملس���ؤولي اإلدارة األميركي���ة 
باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان 
الدين اإلسامي وعدم  احترام 
اإلساءة للمس���لمني ودعوتها 
الش���أن  الفوري بهذا  للتحرك 
لتفادي أي تداعيات أو عواقب 
قد حتدث بس���بب هذه املسألة 

اخلطيرة.

أنه أوضح لادارة األميركية أن 
دول املجلس ترى أن قيام هذه 
الكنيسة بهذه اخلطوة من شأنه 
أن يثير مشاعر الغضب الشعبي 
العارم في جميع الدول اإلسامية 
وه���و األمر الذي قد تطرأ على 
العديد من االنعكاس���ات  أثره 
الس���لبية التي ال تخدم الهدف 
الرام���ي إلى اس���تتباب األمن 

والسلم الدوليني.
كما أن تهديد الكنيسة بحرق 
نسخ من القرآن الكرمي يعتبر أمرا 
منافيا بصورة صارخة لتعاليم 
الس���ماوية السمحة  الديانات 
ويتناقض كليا مع منطق حوار 
احلضارات واألديان والثقافات 
السيما أن كل تعاليم ومفاهيم 
الديانات السماوية تشدد على 
محبة اآلخر واحترامه وتشجع 
على قيم التسامح والسام ونبذ 

العنف.
وذكر س���فير الكويت لدى 
واش���نطن أن���ه نقل ل���ادارة 
األميركية إش���ادة دول مجلس 
التعاون وشكرها على موقف 
اإلدارة األميركي���ة جت���اه هذه 
القضي���ة وباألخ���ص ما ذكره 
الرئيس األميركي باراك أوباما 

بنقل استنكار وإدانة دول مجلس 
اإلدارة األميركية  الى  التعاون 
وذلك كون الكويت رئيس الدورة 

احلالية ملجلس التعاون.
وقال الشيخ سالم العبداهلل 
انه نقل للمسؤولني في اإلدارة 
األميركية إدانة واستنكار دول 
مجلس التعاون الشديدين لهذه 
املسألة اخلطيرة التي حترض 
على الكراهية والعنف وتسيء 
لاسام واملسلمني وتعبر عن 
إهانة لديانة ينتمي لها أكثر من 

مليار مسلم.
وذكر الشيخ سالم العبداهلل 

املمارسات التي تقود الى املزيد 
من العنف والتعصب ومتزيق 

املجتمعات البشرية«.
من جانب ثان قام س���فراء 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
املعتمدون لدى الواليات املتحدة 
بنق���ل اس���تنكارهم وإدانتهم 
الشديدين إلى اإلدارة األميركية 
بشأن تخطيط كنيسة في والية 
فلوريدا حلرق نسخ من القرآن 
الكرمي. وذكر سفير الكويت لدى 
الواليات املتحدة الشيخ سالم 
العبداهلل ل� »كون���ا« بأنه قام 
السفراء اخلليجيني  نيابة عن 

يتاب���ع اجله���ود واالتصاالت 
التي باشرتها وتقوم  احلثيثة 
بها وزارة اخلارجية على كافة 
املستويات بالتنسيق مع دول 
مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية واالس���امية ملنع هذا 

العمل االجرامي«.
وقال ان »مجل���س الوزراء 
الواعي  العاملي  يشيد باملوقف 
ال���ذي اجمع عل���ى ادانة هذه 
اجلرمية الش���نيعة معربا عن 
تقدي���ره للموق���ف الرس���مي 
للواليات املتح���دة األميركية 
الرافض لهذه الدعوة ملا متثله 
من هدم للجهود الرامية لتعزيز 
حوار احلضارات وتاقي االديان 
املتبادل وتقويض  واحترامها 
ألهدافها الس���امية في تكريس 
الس���ام واالستقرار في العالم 
التطرف والتعصب  بعيدا عن 
ب���ني  التس���امح  وب���ث روح 

الشعوب«.
وذكر الروضان أن »مجلس 
الوزراء يدعو الى ضرورة العمل 
اجلاد التخاذ تدابير وخطوات 
عملية لضمان احترام التعاليم 
االسامية السمحة وعدم املساس 
مبقدسات املس���لمني وجتنب 

الشيخ سالم العبداهلل روضان الروضان

سيد محمد شهابيد.بسام النعمانيد.عبدالعزيز الفايز

مجلس الوزراء يدعو التخاذ  تدابير عملية لضمان عدم المساس برموز اإلسالم
جدد إدانة الكويت لدعوة كنيسة بفلوريدا إلى حرق المصحف: تصرف شاذ وخروج صارخ عن الديانات

س�فيرنا في واش�نطن نقل لإلدارة األميركية إدانة دول »التعاون« لدعوة القس جونز: تحرض على الكراهية والعنف وتس�يء لإلس�الم والمس�لمين

ديبلوماسيون ل� »األنباء«: القرآن سيظل محفوظًا من رب العالمين
بشرى الزين

القس  أثارت قضية ع���زم 
األميركي تيري جونز إحراق 
نسخ من القرآن الكرمي استياء 
املسلمني بشكل خاص وأتباع 

الديانات السماوية عامة.
م���ن  ع���دد  ووص���ف 
الديبلوماس���يني في تصريح 
ل� »األنب���اء« ان هذا التصرف 
املشني ينم عن حقد وكراهية 
لإلسام واملسلمني، كما يثير 
استياء املسيحيني امللتزمني وكل 

األحرار في العالم.
وأضافوا ان مثل هذه األعمال 
ستزيد من حال التشنج والعداء 
بني أتباع الديانات، مشيرين الى 
ان ه���ذا التصرف ال يبرره أي 
شيء وال يعبر عن رأي املجتمع 
األميركي املعروف بتس���امحه 
وحريته في االعتقاد وان ما قال 
به القس األميركي ال يعدو ان 

يكون عما فرديا شاذا.
الرسمي  الناطق  أكد  وفيما 
السفارة األميركية لدى  باسم 
الكويت ان حرية األديان وحرية 
التعبي���ر منصوص عليها في 
الدس���تور األميركي واإلعان 
العاملي حلقوق اإلنسان، فإنه 
ج���دد إعرابه ع���ن ان احلرق 
املتعم���د ألي كتاب مقدس هو 
عمل بغيض ومرفوض، مشيرا 
الى ان ال���رد األفضل على هذا 
الهجومي يكون عبر  اخلطاب 
التواصل  احلوار ومد جسور 

بني املجتمعات واملعتقدات.
وفيما يلي التفاصيل:

وصف سفير خادم احلرمني 
الفايز  الشريفني د.عبدالعزيز 
عزم القس األميركي تيري جونز 
احراق نسخ من القرآن الكرمي 
بانه عمل خس���يس وينم عن 
عقلية متخلفة وحقد وكراهية 
لإلسام واملس���لمني وال شيء 

يبرر هذا العمل املشني.
واضاف الفايز في تصريح 
ل� »األنب���اء« انه لع���ل ردود 
الفع���ل األميركي���ة والدولية 
أظهرت بوضوح ان هذا العمل 
ال يلقى أي تأييد من أي دولة 
في العالم، وامنا سيبقى عما 
فرديا ال يعبر عن رأي املجتمع 
األميركي املعروف بتس���امحه 

وحرية االعتقاد.
وذكر الفايز ان هذا التصرف 
مادام فرديا فإن التعقل وعدم 
االندفاع العاطفي أمر مطلوب 
حتى ال يعطى له حجم أكبر من 
حجمه احلقيقي، مؤكدا ان القرآن 
الكرمي سيظل كتابا محفوظا من 

رب العاملني.
من جهته، أكد سفير لبنان 
لدى الكويت د.بسام النعماني 
ان عزم القس األميركي جونز 
على حرق املصحف الكرمي عمل 
مدان ومرفوض من قبل كل من 
له إدراك ووعي مبا يحويه هذا 
الكتاب الكرمي ومؤمن بتعاليمه 

وأحكامه.
وأض���اف النعماني انه من 

الديانات املسيحية  من زعماء 
واليهودية واإلسام، مذكرا بان 
احلرية الدينية والتسامح الديني 
من الدعامات األساسية التي قام 
عليها املجتمع األميركي وهما 
اليوم يشكان حجر األساس كما 
كانا فترة تأسيس الباد، الفتا 
الى ان مكتب���ة البيت األبيض 
حتتفظ بنسخة من القرآن كما 
ان أحد أعضاء الكونغرس قد 
أدى ميني الوالء على نس���خة 
من الق���رآن تعود الى توماس 
جيفرسون أحد اآلباء املؤسسني 

للواليات املتحدة.
وذكر انه في مدينة غاينزفيل 
وجميع أنحاء فلوريدا احتشد 
مواطنون ومسؤولون للوقوف 
ضد ه���ذا الق���س ومجموعته 
التي ترعى احلدث،  الصغيرة 
الفت���ا ال���ى ان رئي���س بلدية 
غاينزفيل كويج لوي أدان هذا 
التصرف ووقع على إقامة يوم 
التضامن بني األديان في املدينة 

اليوم.
كما جاء ف���ي البيان »نحن 
نعتقد اعتقادا راس���خا بحرية 
األديان وحري���ة التعبير فهي 
حق���وق عاملي���ة ن���ص عليها 
الدس���تور األميركي واإلعان 
العاملي حلقوق اإلنس���ان ومن 
هنا فإننا نؤك���د من جديد ان 
التدمير املتعمد ألي كتاب مقدس 

هو عمل بغيض«.
واض���اف »نعتق���د ان الرد 
األفض���ل على ه���ذا اخلطاب 
الهجومي يك���ون عبر احلوار 
واملناقشة«، مشيرا الى خطاب 
الرئيس باراك أوباما في القاهرة 
قبل أكثر م���ن عام والذي جاء 
في���ه ان قمع األفكار لن ينجح 
أبدا في التخلص منها، لذا فإننا 
نشجع األفراد على اتباع األمثلة 
النموذجية من املواطنني وقادة 
املجتمع والسياسة والدين في 
مختلف أنحاء العالم الذين دخلوا 
با كلل في حوار بناء قائم على 
االحترام وردوا على هذا اخلطاب 
املبنية على  وفندوه باحلجج 
املبادئ ومدوا جسور التواصل 
ب���ني املجتمع���ات واملعتقدات 
وتعاملوا مع بعضهم البعض 

بكرامة واحترام متبادل.
كما أش���ار ال���ى ان وزيرة 
اخلارجية هي���اري كلينتون 
ذكرت ف���ي خطابها على مأدبة 
اإلفطار ي���وم الثاثاء املاضي 
ان ما يثلج الصدر ان التنديد 
الواض���ح ال���ذي ال لبس فيه 
بهذا العمل املش���ني واملتس���م 
بقل���ة األدب ه���و تنديد عبر 
عنه ق���ادة دينيون أميركيون 
الدينية  الطوائ���ف  من جميع 
بدءا من املسيحيني اإلجنيليني 
وصوال الى احلاخامات اليهود 
اضافة الى الق���ادة العلمانيني 
األميركيني من مدنيني وصناع 
الرأي العام، مضيفة ان التسامح 
الديني متجذر منذ العهود األولى 

للتاريخ األميركي.

واجب السلطات األميركية ان 
متنع هذا التصرف بأي شكل من 
األشكال، مشيرا الى انها تدرك 
ان عملية حرق الكتاب الكرمي 
ستتبعها ردود فعل وأعمال تنم 
عن احلقد والكراهية نظرا ملا 
يحظى به هذا الكتاب من قدسية 
رمزية خاصة لدى املس���لمني، 
مضيف���ا الس���يما ان الق���رآن 
الكرمي ككل الكتب الس���ماوية 
الى احملب���ة واالحترام  يدعو 
والتمس���ك باألخاق واإلميان 

باهلل تعالى.
وذكر النعماني أن اختيار 11 
سبتمبر يوما حلرق املصحف 
يزيد من حال التشنج خاصة 
ان املسلمني أدانوا ورفضوا ما 
قامتبه قلة جاهلة باسم الدين، 
مؤكدا على ان احداث سبتمبر 

الذين طاملا أيقنوا بأهمية التآخي 
والتعايش السلمي واإلنساني 

في ظل احلكم اإلسامي.
وتاب���ع ان ه���ذه املؤامرات 
الى يقظة  اخلبيثة س���تؤدي 
الش���عوب ومضاعفة االقبال 
نحو مفاهيم االسامي وتعاليمه 
وتعزز من وحدة املس���لمني، 
مش���يرا الى ان تقاعس الغرب 
عن ادانة رواية سلمان رشدي 
ورسام الكاريكاتير الدمناركي 
دفع املتطرفني للمزيد من الدناءة 
والوقاحة. وفي بيان للسفارة 
األميركية تلقت »األنباء« نسخة 
منه جاء على لس���ان الناطق 
الرسمي باسم السفارة »ندين 
هذه األعمال ألنها ال متثل القيم 
األميركية وتنطوي على عدم 

التسامح وعدم االحترام«.

كانت السبب في مشاكل طالت 
العالم كله، مضيفا: ال شيء يبرر 
قتل األطفال والنساء وال حرق 

الكتب.
وبدوره قال القائم باألعمال 
اإليراني سيد محمد شهابي ان 
الهلع الغربي املتعاظم من انتشار 
اإلسام في املجتمعات البشرية 
اجلأ التيار املسيحي املتصهني 
لهذه الفتنة الوقحة بعد ان واجه 
الفشل الذريع في مشروع رواية 

اآليات الشيطانية.
وأضاف ان هذه التصرفات 
الهوجاء تثير استياء املسيحيني 
امللتزمني وكل األحرار وأتباع 
الديانات السماوية ناهيك عن 
املليار  مليار مس���لم ونصف 
امل���ودة واالحترام  يكنون كل 
الخوانهم املسيحيني واليهود 

وأضاف »مع اننا نحترم حق 
املواطنني األميركيني في التعبير 
عن ال���رأي إال اننا قلقون جدا 
من احملاوالت املتعمدة لإلساءة 
الى أي أفراد من أي اجلماعات 

الدينية أو العرقية«.
وأشار الى ان اإلدانة العامة 
لهذا العمل أعرب عنها عدد من 
املنظمات مبا ف���ي ذلك رابطة 
اإلجنيلي���ني الوطنية ومجمع 
املعمداني���ة اجلنوبية ورابطة 
مكافحة التش���هير، مضيفا ان 
اجلمعية اإلس���امية لألديان 
األميركية الشمالية عقدت قمة 
يوم الثاث���اء املاضي لتوحيد 
اجلماع���ات الديني���ة من أجل 
التس���امح والرد على  تعزيز 
املعادية للمسلمني،  اخلطابات 
القمة ممثلني بارزين  وشملت 

أكدوا أنه عمل مشين سيزيد من حال العداء بين أتباع الديانات
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