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إال كتاب اهلل4
أوباما لألميركيين في الذكرى التاسعة لهجمات سبتمبر: لن ننقسم بسبب الدين

واشــــنطنـ  وكاالت: ذّكر الرئيس األميركي باراك أوباما 
األميركيني امس االول باالحتاد الذي أعقب هجمات 11 سبتمبر 
2001، وطالبهم بالتركيز على القواسم املشتركة بينهم بدال 

من التركيز على اخلالفات.
وقال أوباما، في خطابه األسبوعي اإلذاعي: »إذا كان هناك 
درس ميكن استخالصه في الذكرى التاسعة، فسيكون أننا 
أمة واحدة وشعب واحد ال يربطنا احلزن فحسب، لكن أيضا 

مجموعة من املثل املشتركة«.
وتدخل الرئيس األميركي في اجلدل الدائر حول خطط 
حرق املصحف الشريف وقال انه يأمل »في أن ميتنع سكان 

فلوريدا عن القيام بذلك«.
وأكد أوباما أن الواليات املتحدة »لن تعاني من االنقسام 

بسبب الدين«.
وقال »من املهم للغاية اآلن بالنسبة للغالبية الساحقة 
من الشــــعب األميركي التشبث بأفضل شيء لدينا: اإلميان 

بالتسامح الديني والوضوح بشأن من هم أعداؤنا«.
وقال اوباما ان حرق املصحف ميثل انتهاكا للقيم األميركية 
ويسبب »ضررا شديدا« للواليات املتحدة في مختلف أنحاء 
العالم ويعرض اجلنود األميركيني في أماكن مثل أفغانستان 
والعراق للخطر، معربا عن أمله في ان يتراجع كاهن الكنيسة 
عن تنفيذ تهديده وحذر من ان التهديد قد يكون أداة جتنيد 

لتنظيم القاعدة.
وأضاف أوباما »نحن لسنا في حالة حرب مع اإلسالم، 
نحن في حرب ضد املنظمات اإلرهابية التي شوهت اإلسالم 

أو استخدمت شعار اإلسالم للقيام بأعمالهم التدميرية«.
وأضــــاف الرئيس األميركي »في هذا اليوم نتذكر أحلك 
حلظاتنا وندعو إلى أعلى حس من الوحدة والهدف املشترك 
فقد واجهنا أســــوأ نوع من الفساد األخالقي بأفضل ما في 

إنسانيتنا«.
وإذ أشار إلى ان أميركا تختبر أوقاتا عصيبة حذر أوباما 
من »أن يحاول أحد اســــتغالل األلم لتفريقنا على أســــاس 

االختالفات«.
وأكد ان الهدف من يوم الذكرى الوطني في 11 ســــبتمبر 

هو تذكير األميركيني بـ »اننا ال نقع في هذه التجربة«.
وأضاف »إذا كان هناك أي درس ميكن اســــتخالصه من 
هذه الذكرى فهو اننا دولة واحدة وشعب واحد مرتبط ليس 

باألسى فقط بل مبجموعة من املثل املشتركة«.
وخلــــص إلى الدعوة »للحزن على من فقدناهم وتكرمي 
من ضحوا والقيام بأفضل ما لدينا حتى نحترم القيم التي 

نتشاركها في هذا اليوم واأليام املقبلة«.
كما تطرق أوباما إلى اجلدل الدائر بشأن بناء مسجد في 
نيويورك بالقرب من موقع هجمات 11 سبتمبر 2001 قائال 
انه يجب الســــماح للمسلمني بالبناء في أي منطقة يسمح 

فيها جلماعات دينية أخرى بالبناء.
وأضاف ان »هذا يعني أنه إذا أمكن بناء كنيسة في أحد 
املواقع فيمكن بناء معبد يهودي، وإذا كان ميكن بناء معبد 
هندوســــي، فيجب أن يسمح ببناء مسجد في املوقع«. ولم 
يذكر أوباما صراحة مسجد مدينة نيويورك، لكن تصريحاته 
هذه أوضحت بيانات ســــابقة أصدرها بشــــأن هذا اجلدل، 
والذي أصبح محورا مهما في انتخابات التجديد النصفي في 
الكونغرس. وعلى مستوى السياسة اخلارجية دعا الرئيس 
األميركي اســــرائيل الى متديد قرار جتميد االستيطان في 
الضفة الغربية احملتلة، مؤكدا انه سيواصل جهوده الحالل 

السالم في الشرق األوسط.
وقــــال اوبامــــا ان اطــــالق املفاوضــــات املباشــــرة بني 
اسرائيل والفلسطينيني االسبوع املاضي »جتاوز توقعات 

كثيرين«.
ورأى ان »واحدة من نقاط اخلالف األساسية هذا الشهر 
سيكون احتمال انتهاء جتميد االستيطان اليهودي في 26 

سبتمبر«.
وأضاف انه ابلغ رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
االسبوع املاضي في البيت األبيض، انه »ما دامت احملادثات 
تتقدم بشكل بناء، فإن األمر يستحق متديد قرار التجميد«. 
وأكد اوباما انه طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس اثناء وجوده في واشنطن الطالق مفاوضات السالم 

املباشرة، إعطاء نتنياهو هامشا للمناورة.
ودعا الرئيــــس األميركي عباس الــــى ان »يظهر للرأي 
العام االسرائيلي انه جدي وبناء في هذه احملادثات لتصبح 
سياسات رئيس الوزراء نتنياهو أسهل قليال اذا رغب في 

متديد قرار وقف االستيطان«.
وكان مسؤولون اسرائيليون قالوا ان القرار لن ميدد لكن 
الفلسطينيني حذروا من انهم سينسحبون من املفاوضات 

اذا تواصل النشاط االستيطاني في الضفة الغربية.
وعبر اوباما عن بعض التفاؤل قبل توجه وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون الى مصر واسرائيل االسبوع 
املقبل مع بدء اجلولة الثانية من املفاوضات املباشرة االولى 

منذ ديسمبر 2008.
وقال الرئيس االميركي »أبقى متفائال لكن االمر سيكون 

صعبا«.
وأكد اوباما ان نتنياهو وعباس توجها الى املفاوضات في 
البيت االبيض »بروح من اجلدية والود جتاوزت توقعات 

كثيرين«.
وذكر ان الرجلني أكدا مجددا االسبوع املاضي هدف اقامة 
دولتني تعيشان جنبا الى جنب واتفقا على اجراء محادثات 

كل أسبوعني.
لكنه اضاف »املعوقات التي ينبغي جتاوزها كبيرة جدا بني 
الوضع اليوم وهدفنا النهائي وستكون هناك مجموعة كبيرة 

من الناس في املنطقة تريد نسف هذه املفاوضات«.
وردا على سؤال عما ينوي القيام به اذا توقفت املفاوضات، 
قال اوباما ان ادارته ستشجع وتسهل املفاوضات ولو ان قرار 
احالل السالم عائد الى الطرفني املعنيني في نهاية املطاف.

وأضاف ان اجلانبني »يحتاجان الى بعضهما البعض«، 
مشيرا الى ان الفلســــطينيني يريدون دولة لهم واسرائيل 

تريد حماية الطابع اليهودي والدميوقراطي للدولة.
وتابع اوباما ان »إحياء هذه احملادثات كان ينطوي على 
مجازفة بالنسبة الينا لكنها مجازفة تستحق ان نقوم بها 
الن البديل وهو الوضع القائم ال ميكن ان يســــتمر«. وقال 

»اذا فشلت هذه املفاوضات، فسنواصل احملاولة«.
وقال اوباما ان الهدف الذي وضعه لنفسه ولفريقه هو 
مساعدة عباس ونتنياهو على ارساء ثقة متبادلة »والبدء 
في التفكير كيف ميكنهما ان يساعدا بعضهما على النجاح 

بدال من التفكير« في طرق تخريب كل منهما لآلخر.
وأضاف ان عودة الســــالم الى الشرق األوسط »ستبدل 
على املدى البعيد املشهد االستراتيجي في الشرق األوسط« 
بطريقة تساعد واشــــنطن على التعامل مع برنامج ايران 

النووي ودعمها للمجموعات الناشطة ضد اسرائيل.
وقال »نحن ال نفعل ذلك لنرضي أنفســــنا بل الن األمر 

سيساعد في ضمان امن أميركا أيضا«.

أكد أن للمسلمين الحق في بناء دار عبادة بأي مكان وكذلك المسيحيون واليهود والهندوس
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تقرير: الواليات المتحدة تواجه
»أمركة« التهديد اإلرهابي

واشنطنـ  رويترز: بعد 9 سنوات من 
هجمات 11 سبتمبر، ذكر تقرير نشره مركز 
سياسة احلزبني الذي يتخذ من واشنطن 
مقرا له ان الواليات املتحدة تواجه تهديدا 
متزايدا من متمردين محليني و»أمركة« 

قيادة القاعدة.
وقال التقرير ان »التهديد الذي تواجهه 
الواليات املتحدة مختلف عما كان عليه 
احلال قبل 9 سنوات، مشيرا الى انه »ميكن 
القول ان الواليات املتحدة مختلفة قليال 
عن أوروبا فيما يتعلق بوجود مشكلة 
إرهابية داخلية تضم مهاجرين ومسلمني 
من السكان األصليني باالضافة الى الذين 

حتولوا الى اإلسالم«.

قضايا بارزة

وفيما جاء التقرير في وقت حساس 
بالنسبة للواليات املتحدة، أكد ان القاعدة 
وفروعها في باكستان والصومال واليمن 
أقامـــوا احلد األدنى من بنية أساســـية 
»أوليـــة« للتجنيد في أميركا، مشـــيرا 
الى إدانة ما ال يقل عن 43 شـــخصا من 
مواطني الواليات املتحدة أو املقيمني فيها 
أيديولوجية متشددة وقضايا  لتبنيهم 
بارزة ألشخاص مت جتنيدهم وسافروا 

للخارج للتدريب.
وتابـــع التقرير قولـــه: »خالل العام 
املاضي وحده شـــهدت الواليات املتحدة 
اجنذاب أميركيني موســـرين من سكان 
الضواحي وأبناء مهاجرين كادحني الى 
اإلرهاب، ولم يعد علـــى ما يبدو هناك 

ملمح واضح لإلرهابي«.
ازدياد  التقرير حـــاالت من  وعرض 
األميركيني في قيادة القاعدة وحلفائها:

- رجل الدين املسلم املولود في أميركا 
أنـــور العولقي الذي يعد اآلن واحدا من 
الشخصيات البارزة في القاعدة في شبه 

اجلزيرة العربية.
وللعولقي صلة باحملاولة الفاشـــلة 
لتفجير طائرة ركاب فوق ديترويت في 
يوم عيد امليالد في 2009 باالضافة الى 
اطالق النار العشوائي الذي وقع في قاعدة 
فورت هود العسكرية في تكساس قبل 

شهر وأدى الى سقوط قتلى.
- عدنان شكري جمعة وهو مولود 
في السعودية ونشأ في بروكلني بفلوريدا 
ويعتبـــر زعيمـــا كبيرا فـــي العمليات 

اخلارجية للقاعدة.
- ديڤيد هيدلي وهو من سكان شيكاغو 
ولعب دورا في دراســـة أهداف هجمات 
مومباي عام 2008 باسم جماعة عسكر 
طيبة التي تتخذ من باكستان مقرا لها.

وقال التقرير »ال توجد سابقة تذكر 
لألدوار البارزة املتعلقة بالعمليات والتي 
يقوم األميركيون حاليا بلعبها في القاعدة 

واجلماعات التابعة لها«.

أفضل رد

وخلص التقرير الى التأكيد ان أفضل 
رد على أي هجوم ســـيكون اظهار اننا 
كمجتمع قادرون على النهوض من جديد 

وان مثل هذه األعمال لن ترهبنا«.

»العفو الدولية« تدين »أجواء االضطهاد« 
ضد المسلمين في أميركا

الجالية المسلمة في نيويورك 
توقد الشموع في موقع انهيار البرجين

نيويــــورك ـ أ.ف.پ: دانت منظمة العفو الدولية جو »االضطهاد« 
السائد ضد املســــلمني في الواليات املتحدة الذي يشكل تهديد القس 
تيري جونز باحراق مصاحف آخر تعبير عنه. وعبر الفرع االميركي 
للمنظمة املدافعة عن حقوق االنسان انها »تشعر بقلق عميق بتزايد 
املعلومات التي تتحدث عن جرائم ارتكبت ضد مســــلمني او مشاعر 
معادية للمســــلمني«. والى جانب التهديد باحراق نســــخ من القرآن، 
ذكرت املنظمة طعن سائق سيارة اجرة مسلم في نيويورك واحراق 
مسجد يجري تشييده في تينيسي )جنوب( وتخريب مركز اسالمي 
فــــي كاليفورنيا )غرب(. واضاف ان »هــــذه اجلرائم تغذي اجواء من 
اخلوف والتمييز واالضطهاد ضد املسلمني«، مؤكدة ان »هذه )اجلرائم( 
ال مكان لها في مجتمع قيمه هي احلرية والعدالة واملســــاواة«.ودعت 
املنظمة السلطات االميركية الى »اتخاذ اجراءات قوية ضد الهجمات« 
التي تستهدف مسلمني، مؤكدة انه »من الضروري ان تعزز السلطات 

االجراءات لضمان حماية اعضاء كل اجلاليات بالطريقة نفسها«.

 دبيـ  العربية.نتـ  وكاالت: تعتزم اجلالية املسلمة في نيويورك 
إيقاد الشموع بالقرب من موقع انهيار برجي التجارة العامليني. 

وقال اإلمام فيصل عبد الرؤوف زعيم اجلالية واملتحدث باسمها: 
»ســـنجتمع لنعلن عن دعمنا لقيم حرية العقيدة واملســـاواة بني 
األديان املختلفة التي نص عليها الدستور األميركي«. مشيرا إلى 

أن اللقاء التذكاري يعبر عن »القيم األميركية«.
وأضاف عبد الرؤوف أن من بني حقوق اجلالية اإلســـالمية في 
أميركا بناء مسجد في مركز اجلالية على األرض التي متتلكها في 
21 شارع بارك باالس. وناشدت اجلالية جميع الراغبني في املشاركة 
في احتفال الشموع بأال يحضروا غير الشموع واألعالم األميركية 

معهم، مبينة أن أية شعارات سيكون غير مرحب بها.

القس جونز يعلن تراجعه نهائيًا 
عن حرق نسخ من القرآن الكريم

كنيسة ثانية تقرر حرق المصحف.. وابنة جونز: والدي مجنون

عواصم ـ وكاالت: أعلن القس األميركي 
تيري جونز تراجعه نهائيا عن حرق نسخ 
من القرآن الكرمي، ونقلت شبكة )سي.إن.إن( 
اإلخبارية األميركية أمس عن جونز قوله 
لن نحرق القرآن بال ريب، ليس اليوم وال 

في أي وقت.
إلى ذلـــك، وبعـــد ان تواصل الغضب 
االسالمي في انحاء العالم، دخلت كنيسة 
أميركية جديدة الى »موضة« حرق نسخ من 
املصاحف وأعلنت بدورها أنها ستشعل النار 
بنسخ من الكتاب الكرمي جمعتها للحرق 
امس في فناء مقرها الواقع بأرياف مدينة 
توبيكا في والية كنساس األميركية، طبقا 
ملا أعلنته »وســـتبورو ببتيس تشيرش« 
فـــي موقع لها على االنترنت. وتفخر هذه 
الكنيسة بأنها تكره كل شيء تقريبا، من 
يهود ومســـلمني ومســـيحيني تقليديني، 
حتى وجنود أميركيني ســـقطوا قتلى في 
حروب الواليات املتحدة باخلارج، اذ يشارك 
أعضاؤها في جنازاتهم وهم يحملون الفتات 
بشـــعارات للتذكير بأن اهلل يكره معهم 

اجلنود القتلى أيضا.

كنيسة »وستبورو ببتيس«

وكنيســـة »وســـتبورو ببتيس« هي 
معمدانية مستقلة، لكنها خارجة عن القانون 
الكنســـي العام ومتمردة على أي طائفة 
مسيحية معروفة، الى درجة ان القسيس 
تيـــري جونز الذي تراجع أمس االول عن 
حرق نسخ من املصاحف يستحق منحه 
جائزة نوبل للســـالم اذا ما متت مقارنته 
مبؤسسها فرد فلبس، الشهير بكرهه وحقده 

على كل شيء تقريبا.
وتســـتمد الكنيســـة قوتها من عائلة 
مؤسســـها بالذات، فالعائلة كثيرة العدد 
في أركنساس ومتمولة وتقود منذ 20 سنة 
حمالت كراهية لكل شيء ال يعجبها، ومنها 
اعالنها الفرح بحدوث هجمات 11 سبتمبر 
العام 2001 في واشنطن ونيويورك، ألنها 
تعتبر ما حدث اشارة لكره اهلل للواليات 

املتحدة.
وللكنيسة مواقع عدة على االنترنت، 
كل منها مختص بكراهية معينة، ولكنهم 
يدعون اهلل في جميعها أن يزيد من عدد 
قتلى اجلنود األميركيني ليصل الى مئات 
اآلالف، والـــى احداث املزيـــد من الكوارث 

الطبيعية كإشارة من اخلالـــــق تعبر عن 
كرهه ملا يكرهونه، ومن بينــــه االســـالم 
كدين وشريعة، لذلك قاموا فـــــي منتصف 
2008 بإحراق عدد من نســـخ املصاحــف 
ولكن دون أي ضجـــة اعالميـــــة، فبقي 
اشعالهم النار في املصاحف في حدود علم 
أعضاء الكنيسة التي عادت وأبرزت على 
مواقعها فـــي االنترنت صور وڤيديوهات 
عملية أول حرق للمصاحف معروفة من 

كنيسة أميركية.

»مجنون« بالسيطرة

وعودة الى القس املتطرف جونز، قال 
اشخاص يعرفونه انه يطلب الطاعة التامة 
والعمل دون مقابل من اتباعه احملدودين جدا 

وانه يبيع االثاث املستعمل من مقره.
وطرد هذا الشـــخص من كنيسة كان 
يرأسها في املانيا بســـبب تطرفه ويشك 
فـــي ارتكابه مخالفات مالية، وحتى ابنته 
تقول انها تعتقد انه فقد عقله في حملته 

املتعصبة ضد االسالم.
واكتســـب جونز ـ وهو قـــس لم يكن 
معروفا من قبل عمره 58 ـ اهتماما عامليا 

مبقترحه املتطرف احراق املصحف.
ووصفت اميا جونز ابنته التي ال تعيش 
معه في الكنيسة اياها بانه ينتهج مع اتباعه 
نهجا يجبر على الطاعة من خالل »العنف 
العقلي« ويهدد بعقاب اهلل. وقالت انه جتاهل 
رسائلها عبر البريد االلكتروني التي حثته 

فيها على عدم حرق املصحف.
وقالت ملوقع »شبيغل اونالين« االملاني 

»اعتقد انه اصبح مجنونا«.
وقبل اطـــالق جونز دعوة »يوم حرق 
القرآن العاملـــي« ـ واملعلقة اآلن ـ لم يكن 
معروفا تقريبا سوى جليرانه في غينزفيل 

وطائفته السابقة في كولون باملانيا.
ومنتقدو جونز يصفونـــه بانه رجل 
متسلط يقول ان العمل من اجل كنيسته 
املغمورة هو الطريق الوحيد للخالص وان 

تركها سيجلب اللعنة.
من جانبه، أقر القس األميركي املتطرف 
تيري جونز أنه لم يقرأ القرآن الكرمي ولم 
يطلع حتى على بعض ما جاء فيه، وذلك 
في رده على سؤال لـ »اجلزيرة«، واضاف 
»وال أعرف ماذا يقول القرآن، لكنني أعرف 

ما يقوله اإلجنيل عن القرآن«.


