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إال كتاب اهلل10

اضافة الى املنهج املتكامل الذي 
وضعته احلكومة األميركية الذي 
يرسخ ان االسالم دين العنف 
واجرام؟ الفتا الى ان وراء هذا 
القس حكومة ودولة وسياسة 
وخطة لتصوير االسالم على 

انه دين عنف.

فيصل الطويح

ق���ال عضو  م���ن جانب���ه 
املكتب السياسي في قوى 11/11 
فيصل الطويح: عظم اهلل أجر 
االمة االس���المية في خنوعها 
وخضوعها لهذا احلدث، الفتا 
الى ان���ه باألمس أس���يء الى 
صفوة اخللق، وكانت ردة فعل 
متواضعة خجولة، وبعدها جاء 
من يتعرض ألمهات املؤمنني ولم 
يتحرك منا احد، واليوم الطامة 
الكبرى ومحاولة طمس الدين 
االسالمي من هذا الفاجر الذي 
تقف وراءه القوى الصهيونية 
الت���ي أوعزت له به���ذا، أموال 
تصرف الظهار املسلمني على 
انهم شعوب اجرامية، يقابلها 
العربية،  خجل من حكوماتنا 
مؤكدا انه يجب على أميركا ان 
تعلم ان هذا الدين هو ما بقي لنا 
في هذا الزمن ولن نسمح لكائن 

من كان بالتطاول عليه.
وأكد انه اذا لم تقم احلكومة 
الزنديق،  األميركية بردع هذا 
فأناش���د الش���عب الكويت���ي 
واحملهم املسؤولية في مقاطعة 
املنتج���ات األميركية، واحمل 
احلكومة املسؤولية ألن تكون 

لها وقفة صادقة.

الصمت الجبان

بدوره قال الناشط السياسي 
محمد الهاجري: ماذا تنتظرون 
من ه���ذا القس اجلب���ان الذي 
تقف من خلفه أميركا والكيان 
الصهيون���ي؟ عتب���ي عل���ى 
احلكومات العربية واإلسالمية، 
على هذا الصمت اجلبان، باعثا 
برسالة الى الرئيس األميركي 
قائال: اذا أقدم هذا املجرم على 
حرق القرآن، فتوقع من املسلمني 
العال���م، أن  من جمي���ع دول 
يحرقوكم، رافضا لغة املجامالت، 
معربا عن أمله ف���ي ان تقوم 
الفضائيات بشن حمالت ضد 

هذا القس ومن خلفه.
الكلمة التالية كانت للناشط 
السياس���ي خال���د الش���ليمي 
الي���ه حال  اس���تعرض ما آل 
االمة االسالمية وشعوبها التي 
هانت عليهم أنفس���هم فهانوا 
على اجلميع، داعيا الى موقف 
قوي وشجاع من رؤساء الدول 
املداهنة،  اإلسالمية بعيدا عن 
ورسالة من اعضاء مجلس األمة 
الشرفاء الى احلكومة الكويتية، 

االنتصار لكتاب اهلل.
أعقب ذل���ك كلمة ألمني عام 
املنظمة العاملية لنصرة النبي 
ژ د.سالم الشمري، اشار خاللها 
الى ان تلك األعمال استفزازية 
يراد بها انشغال االمة بها، لذا 
القي���ام بأعمال مضادة  علينا 
تتمث���ل في قيام املؤسس���ات 
العربية والس���فراء ومندوبي 
الدول في األمم املتحدة، بتشريع 
قان���ون دولي مينع اإلس���اءة 
واالستهزاء والسخرية جلميع 

األديان السماوية.

واملسلمني في واشنطن التخاذ 
موقف حاسم.

بدوره قال النائب الس���ابق 
حسني اجلوعان: كما للبيت رب 
يحمي���ه، فللقرآن رب يحميه، 
فاهلل ه���و خير حافظ لكتابه، 
ولك���ن هن���اك رس���الة يجب 
القرار  الى أصح���اب  ايصالها 
في أميركا وهي ان ما س���يقدم 
عليه هذا الفاسق هو فعل شاذ 
سيكون بداية لضرب مصالح 
أميركا االقتصادية والتجارية 
وغيرها في كل بلد فيها مسلم 
موحد باهلل، مطالبا بالضغط 
على حكوماتنا وعلى مجلس 
التعاون اخلليج���ي ومنظمة 
العالم اإلسالمي ليكون لهم دور 
التذمر  فعال، وجتاوز مرحلة 
والشكوى والشجب اخلجول الى 
مرحلة التهديد وسحب السفراء، 
الفتا الى ان ما سيحدث ميسنا 

وميس عقيدتنا االسالمية.
كما وجه حديثه الى احلكومة 
األميركية قائال: ال ش���كرا، وال 
مرحبا، مبواقفكم وأنتم متلكون 
األكثر ويجب أن تعلموا مدى 
الغض���ب الذي يس���ود العالم 
اإلسالمي، ومدى االشمئزاز من 
هذه التصرفات، وما تصريحاتكم 
اال ابر تخدير تخدرون بها العالم 
اإلسالمي، وتستمرئون اذالل 

العالم االسالمي وامتهانه.

رسالة واضحة

بدوره قال علي املسري من 
القائمة االس���المية في جامعة 
الكويت: ان وقوفنا اليوم يهدف 
ال���ى ايصال رس���الة واضحة 
مفادها ان شعوبنا مازالت حية 
بالقرآن، ولن تقبل بالتعدي على 

كتاب اهلل.
وأضاف: لقد مت���ادت هذه 
القوة املس���تكبرة على جميع 
مقدساتنا االس���المية، وعلى 
جميع احلرمات االنسانية، مذكرا 
بان من قام بحادثة 11 سبتمبر 
هم ش���رذمة ال متثل االسالم، 
فأين هم مما يحدث في العراق 
وغزة وأفغانستان وباكستان؟ 
متس���ائال: أي عدالة هذه التي 
تتعامل بها احلكومة األميركية؟ 

النف���وس ووحدنا  تصفي���ة 
الصفوف، ان نواجه أميركا.

وتس���اءل: أين احلكومات 
العربي���ة  ال���دول  ورؤس���اء 
واالسالمية؟ مشيدا بتصريح 
رئيس وزراء بريطانيا السابق 
توني بلير ودعوته الى قراءة 
القرآن بدال من حرقه، مناشدا 
جمي���ع الكنائس واملعابد ضد 

هذا العمل.

أين التحرك اإلسالمي؟

النائب فالح  بدوره وج���ه 
الصواغ، رس���الة الى الرئيس 
األميركي »هل هذا هو الواجب 
على بلد الدميوقراطية؟ هل هو 
الواجب من الشعب األميركي 
التعدي على ديانات املسلمني؟ 
الى  داعيا املجتمع االس���المي 
التح���رك بكل قوة ملقاطعة كل 
املصالح األميركية حتى يعرف 
الشعب األميركي اننا ال نهاجم 
وال نعتدي على احد اال اذا اعتدى 
علينا، موجها رسالة الى رئيس 
واعضاء مجلس االمة باصدار 
بيان باسم الشعب الكويتي الى 
الشعب األميركي يرفض فيه هذا 

العمل واننا لن نسكت عليه.

بيان شديد اللهجة

أما النائب د.وليد الطبطبائي 
فقد أعلن ان وزير الدولة لشؤون 
مجلس االمة ووزير املواصالت 
أبلغه بان  البصيري،  د.محمد 
مجلس الوزراء سيصدر بيانا 
ش���ديد اللهجة يعبر فيه عن 
استنكاره للخطوة التي سيقوم 
بها ذلك املخب���ول، وان وزارة 
اخلارجية حتركت عبر سفارتها 
في واشنطن وجمعت سفراء 
ال���دول العربي���ة واخلليجية 
للتحرك على املس���ؤولني في 

أميركا وعلى وسائل االعالم.
وق���ال لقد ابتلين���ا في هذا 
الش���هر باثنني من املخبولني 
احدهما يحتفل بهالك ام املؤمنني، 
واآلخر يحتفل باحراق نس���خ 
من الق���رآن، الفتا الى انه يتم 
التطرف  تسليط الضوء على 
االس���المي وال يس���لط عل���ى 
التطرف املسيحي كأمثال راعي 

محمد راتب
رفض عدد من نواب مجلس 
األمة والنش���طاء السياسيني 
واألكادميي���ني، م���ا اعلن عنه 
راعي كنيسة فلوريدا، بإحياء 
ذكرى 11 سبتمبر بحرق نسخ 
من القرآن، محذرين من عاقبة 
هذه الفعلة الشنعاء، ومهددين 
مبقاطعة املنتجات األميركية ما 
لم توقف احلكومة األميركية هذه 
املهزلة، مؤكدين ان هناك مخططا 
ومؤامرة موجهة ضد االسالم 
واملسلمني بهدف استفزازهم، 
داعني الدول االسالمية والعربية 
ال���ى وقف���ة جادة وحاس���مة 
وصحوة رسمية للتحرك الدولي 
لنصرة االسالم، وداعني في نفس 
الوقت الرئيس األميركي باراك 
اوباما للقيام بعمل فعلي اليقاف 
تلك احملاولة، متس���ائلني ماذا 
س���تكون ردة فعلهم لو قامت 
مجاميع بحرق االجنيل او العلم 

والدستور األميركيني؟
التجمع  جاء ذل���ك خ���الل 
احلاش���د الذي نظمت له قوى 
11-11 في س���احة االرادة مساء 
أمس األول وحضره حشد من 
النواب احلاليني والس���ابقني 
وعدد من النشطاء السياسيني 

واملواطنني.
وق���ال النائب د.ضيف اهلل 
ابورمية، ما قام به القس سيئ 
الذكر، ما هو اال احد املخططات 
التي يدبرها الغرب حلرق القرآن، 
أو  أميركا  متسائال: هل جترؤ 
الغرب على حرق كتاب اليهود 

املقدس؟ 
أميركا  اذا كان���ت  وأضاف 
ورئسها يريدان لهذه الصداقة 
بينهما وبني الدول العربية أن 
تدوم، فعليها ايقاف هذا الرجل، 
مطالبا املسلمني في جميع دول 
العالم بالقيام مبقاطعة املنتجات 
األميركي���ة اذا لم تتوقف هذه 
املهزلة، مؤكدا ان تلك الدول ال 
حتترم اال القوة، وان قوة العرب 
واملسلمني في اقتصادهم القوي 
القادر على ان يجعل االخرون 

يركعون.
وتساءل: أين العالم االسالمي 
اآلن، وأين قادة الدول االسالمية 
حلماية الدين االس���المي، أين 
احلراك القوي لهؤالء احلكام؟ 
اجلميع طأطأوا الرأس، داعيا الى 
ضرورة أن يكون هناك موقف 
الدول االسالمية  قوي جلميع 
واملؤمتر االسالمي لوقف هذه 
املس���ألة، مؤكدا على ضرورة 
ان يكون هناك حترك قوي من 
بالتهديد  الكويتي���ة  احلكومة 

االقتصادي.

غيره من المعتقدات

وبدوره، وجه النائب مبارك 
اخلرين���ج س���ؤاال للحكومة 
األميركية والش���عب األميركي 
قائال: ماذا لو أق���دم أحد على 
حرق االجني���ل أو التوراة أو 
العلم أو الدستور األميركيني، 
الكنائ���س واملعاب���د، فهل  او 
سيس���كتون؟ اعلم ان الشعب 
األميرك���ي ال يقبل انطالقا من 
غيرته عل���ى معتقداته.. نحن 
ال منتلك األسلحة ولكن لدينا 
االميان باهلل، وغاندي لم يحرر 
الهند بالسالح وامنا باالعتصام، 
ونحن نستطيع اذا عملنا على 

د.جمعان احلربش

جانب من احلاضرات إال كتاب اهلل

د.حسني قويعان

د.ناصر الصانع

عدنان عبدالصمد

مبارك اخلرينج

د.وليد الطبطبائي

د.ضيف اهلل أبورمية

فالح الصواغ

ال تتحول العالقة بني الشعب 
األميركي والشعوب االسالمية 

من الصداقة الى العداوة.

ضغط مباشر

أما النائب الس���ابق وممثل 
البرملانيني اإلسالميني  منتدى 
العامليني د.ناصر الصانع فقال: 
هل يعقل ان يحرق كتاب اهلل 
في اليوم التالي لشهر القرآن؟ 
الى احلكومة  موجها رس���الة 
األميركية الت���ي بيدها إيقاف 
الفعل، وحتديدا للرئيس  هذا 
اوباما الذي اصدر بيانا استنكر 
فيه هذا الفعل، متسائال: مباذا 
ينفع هذا االستنكار من رئيس 
دولة؟ أين العمل منه، الفتا الى 
انه اتصل بالسفارة األميركية 
الرئيس  الى  إليصال رس���الة 
اوباما ليتبع استنكاره بعمل 
فعلي، داعيا الى ضرورة الضغط 
املباش���ر من الس���فراء العرب 

العالم، ومت اقراره بالفعل من 
جميع البرملان���ات في العالم، 
وهو معروض حاليا على األمم 

املتحدة.

3 رسائل

م���ن جانب���ه، وج���ه عايد 
العنزي، ثالث رس���ائل أوالها 
الباقية  انها  الى امة االس���الم 
وهم الزائلون، والرسالة الثانية 
وجهها الى الش���عب األميركي 
وخاصة م���ن معتنقي الديانة 
املسيحية، مفادها بأن هذا القس 
ال ميثلهم ويش���كرهم على ما 
قاموا به على مدى األيام املاضية 
إليقاف هذا األمر، ووجه الرسالة 
الثالثة الى احلكومة األميركية، 
مؤكدا انها باستطاعتها ايقاف هذا 
األمر، الذي يقوده هذا اخلبيث 
احلقير اإلمعة حملة من كراهية 
ضد االسالم واملسلمني، داعيا 
الى ايقاف هذا اخلنزير، حتى 

األميركي أن يتوقع ما هو غير 
املتوقع ضد املصالح األميركية 
في جميع أنحاء العالم، في حال 
متت هذه الفعلة الشنعاء، انطالقا 
من الشعور بأهمية احلفاظ على 

هذا الكتاب املقدس.
وأضاف، القضية في يد اوباما 
ألنها تتعلق باملصلحة القومية 
األميركي���ة، وباألم���ن القومي 
األميركي على مستوى العالم، 
لذا على احلكومة األميركية ان 
تتصدى لهذا األمر، ألن استفزاز 
العالم االس���المي ليس باألمر 
الهني، وان املصالح األميركية 
س���تصاب بالضرر اذا مت هذا 

الفعل.
وأعلن ان الشعبة البرملانية 
في مجلس االمة قدمت اقتراحا 
أقرته جميع البرملانات الدولية 
واالحتاد البرملاني الدولي، بقرار 
يذهب الى األمم املتحدة يدين 
كل من يسيء الى أي ديانة في 

الكنيسة في فلوريدا، داعيا الى 
ضرورة تسليط الضوء على 

هذا اجلانب.

القصة كبيرة

م���ن جانب���ه ق���ال النائب 
عدن���ان عبدالصم���د، القضية 
ال تتعلق بالقس او الكنيس���ة 
منفردة، او بفرد قابع حتتضنه 
االستخبارات البريطانية لكي 
يسيئ الى ام املؤمنني، وال تتعلق 
بشخص يحاول رسم كاريكاتير، 
فالقضية أكبر من ذلك، وال يجوز 
علينا أال نحصرها في هذا االطار 
الضيق، بل هناك مؤامرة خبيثة 
ضد االسالم يجب االنتباه اليها، 
الذي بدأ يهتدي به الكثيرون في 
الدول الغربية وأصبح هو الذي 
يخيف الدوائر االستخباراتية في 
الغرب وبالتالي بدأت املؤامرات 

تزداد.
الرئيس  وأض���اف، عل���ى 

نواب وسياسيون في ساحة اإلرادة: هل تجرؤ أميركا على حرق كتاب اليهود المقدس؟
في تجمع نظمته قوى 11-11 تضمن التهديد بمقاطعة المنتجات األميركية
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