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إال كتاب اهلل22
الحزب الجمهوري: يجب التفريق بين اإلسالم وبين التطرف لدى بعض المسلمين

متطرفون يمزقون المصحف أمام البيت األبيض.. ورجل يحرقه قرب »غراوند زيرو«

عواصمـ  وكاالت: حفلت الذكرى التاسعة لهجمات احلادي عشر 
من سبتمبر 2001 هذا العام بالكثير من األحداث والتوترات، فقد 
قام متظاهرون مناهضون لإلســـام بتمزيق صفحات من القرآن 
الكرمي أمام البيت األبيض، بالتزامن مع قيام رجل بتقطيع صفحات 
من املصحف الشـــريف وأشعل فيها النار أثناء احتجاج بالقرب 
من موقع مقترح لبناء مركز ثقافي إســـامي ومسجد قريب من 

موقع غراوند زيرو في نيويورك.
وقالت صحيفة »نيويورك ديلي نيوز« األميركية في موقعها 
على شبكة اإلنترنت أمس األول إن الرجل أخذ يصيح ويقول »إذا 
كانوا يستطيعون حرق األعام األميركية، فأنا بوسعي ان أحرق 

القرآن.. ينبغي اال تكون أميركا خائفة من إبداء رأيها«.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة اقتادت الرجل بعيدا، مشيرة 
الى إنه ال يبدو انه ألقـــي القبض عليه مرجحة أن يكون الرجل 
حـــرق املصحف متأثرا باخلطة التي عـــدل عنها القس األميركي 

تيري جونز بحرق نسخ من القرآن الكرمي.
من جانبه، قال راندال تيري، العضو في هذه اجلماعة املسيحية 
املتطرفة التي مزقت املصحف أمام البيت األبيض واملؤلفة من 6 
أشـــخاص والقريبة من جتمع »حزب الشاي« احملافظ، ان »أحد 
أســـباب قيامنا بذلـــك هو انه يجب وقف كذبة ان اإلســـام دين 

مسالم«.
وفي وقت سابق، قام ناشط آخر هو اندرو بيكام بتاوة عشرات 
اآليات القرآنية التي قال انها تدعو الى الكراهية ضد املسيحيني 
واليهود، ثم قام بتمزيق صفحات من مصحف صغير احلجم مترجم 

الى اإلجنليزية، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس.
وباســـتثناء عشـــرين صحافيا قاموا بالتغطية اإلعامية، لم 
تســـترع العملية انتباه ســـوى عدد قليل من السياح. ووقفت 
الشـــرطة على مسافة بضعة أمتار، ودونت أسماء املشاركني في 

التحرك اال انها لم تتدخل.
وجرى تنظيم هذا التجمع في اليوم الذي أحيت فيه الواليات 
املتحـــدة ذكرى مرور 9 أعوام على اعتداءات 11 ســـبتمبر، وبعد 
تراجع القس االميركي املتطرف تيري جونز عن دعوته الحراق 

نسخ من القرآن في فلوريدا )جنوب شرق(.
الى ذلك، شارك مئات األشخاص أمس األول في نيويورك في 
تظاهرتني األولى مؤيدة والثانية مناهضة لتشييد مسجد قرب 
موقع مركز التجارة العاملي الذي استهدفته اعتداءات 11 سبتمبر 

2001 التي أحيت الواليات املتحدة ذكراها التاسعة.
وبعد الظهر، ســـار نحو 1500 شـــخص حتت شمس ساطعة 
تأييدا ملشـــروع إقامة مركز ثقافي إسامي يتضمن مسجدا على 

بعد شارعني من املكان الذي استهدفته هجمات 11 سبتمبر متهمني 
معارضي املشروع بالتعصب.

وبعـــد ذلك بقليل، جتمع نحو ألفي شـــخص في مكان قريب 
إلعان معارضتهم للمشـــروع وجرت التظاهرتان بعد ســـاعات 
فقط على املراسم الرسمية إلحياء الذكرى التاسعة العتداءات 11 

سبتمبر 2001 التي أوقعت قرابة الثاثة آالف قتيل.
وعمدت قوات من الشرطة الى الفصل بني املجموعتني وانضمت 
اليها شرطة اخليالة. ومت قطع الطريق املؤدية الى املوقع املزمع 
تشييد املسجد فيه. ومع ان املتظاهرين من اجلانبني متكنوا من 
تبادل الشتائم اال ان أي حوادث لم تقع. وكتب على الفتة رفعها 
مؤيدو املشروع، وغالبيتهم ناشطون غير مسلمني: »أوقفوا احلرب 

العنصرية على الشعب املسلم«.
وقالت الناشطة السلمية جاين توبي )70 عاما( »الناس خائفون 

الن هناك حملة مناهضة للمسلمني في بادنا«.
ويقف وراء مشـــروع بناء املركز اإلسامي اإلمام فيصل عبد 
الـــرؤوف بهدف اعطاء صورة جديدة عن اإلســـام في الواليات 

املتحدة.
ويؤيد رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ املشروع، وكذلك 
الرئيـــس االميركي باراك اوباما الذي ذكـــر أمس االول أن حرية 

املعتقد هي حق أساسي في الواليات املتحدة.
لكن االستطاعات تظهر ان االميركيني وسكان نيويورك يفضلون 
ان يتم تشـــييد املســـجد في مكان بعيد عن موقـــع اعتداءات 11 

سبتمبر.
وحتولت معارضة املشروع الى حركة وطنية يقودها مقدمو 
برامـــج اذاعية محافظون باالضافة الى حـــركات عدة جمهورية 

ومعارضة ألوباما.
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ عن احلزب اجلمهوري 
جـــون كايل إنه من املهم التفريق بـــني العقيدة املتطرفة لبعض 
املسلمني وبني الدين اإلسامي الذي يتبعه أكثر من مليار مسلم 

حول العالم.
ونقل راديو »سوا« األميركي الليلة قبل املاضية عن السيناتور 
اجلمهوري قوله، في رد احلزب اجلمهوري على احتفال ذكرى 11 
من سبتمبر، إن التركيز على اإلسام دون االلتفاف لاعداء يشتت 
انتباهنا ويسيء إلى هؤالء املسلمني، مشيرا إلى انه البد من معرفة 

ما يريده العدو وكيف يسعى إلى حتقيق أغراضه.
بدوره، شدد نائب الرئيس األميركي جو بايدن على أن األميركيني 
في هذه الذكرى ال يزورون أماكن الهجمات من أجل العزاء بل من 

أجل التذكر والبناء.

أفغاني يرقد في مستشفى مصابا بجروح إثر تظاهرة شارك فيها ضد حرق نسخ من املصحف الشريف في بنغالديش أميركيون من أقارب ضحايا  11 سبتمبر وأعضاء من الكونغرس يقفون دقيقة صمتاً على روح أقربائهم

أميركا تحارب نفسها في ذكرى 11 سبتمبر
أ.ف.پ: فتح��ت  نيوي��ورك � 
الوالي��ات املتحدة امس األول حربا 
جديدة في موقع اعتداءات احلادي 
عشر من سبتمبر 2001، ضد نفسها 

هذه املرة.
الت��ي غلب عليها  فاالحتفاالت 
احلزن في نيويورك والپنتاغون مقر 
وزارة الدفاع االميركية بواشنطن في 
الذكرى التاسعة للهجمات، أصبحت 
جزءا من شعائر سنوية تهدف الى 

توحيد البالد.
لكن هذه السنة، انتهت هذه الوحدة مع توقف 
املوسيقى اجلنائزية وحتولت الى جدل صاخب بني 
آالف املتظاهرين حتت أنظار الشرطة التي انتشرت 
بكثافة. واملسألة املباشرة هي هل ميكن بناء مركز 
ثقافي إسالمي في مكان قريب من موقع االعتداءات 
»غراوند زيرو«. لكن الس��ؤال األكبر الذي يقسم 
الواليات املتحدة بعمق هو كيف ميكن التعايش مع 

املسلمني وأيضا األميركيني املسلمون.
فخالل االحتجاج على بناء املركز اإلسالمي، غلب 
الطابع العدواني على اخلطب ضد اإلس��الم وضد 
الرئيس األميركي باراك اوباما الذي أكد انه ال ميكن 

حتميل اإلسالم كدين مسؤولية االعتداءات.
وصفق ألفا شخص عندما قال اخلطباء ان املركز 
اإلسالمي هو غطاء خطة إلسالميني جهاديني يريدون 
غزو الواليات املتحدة وإقامة نصب لتكرمي إرهابيني. 
وقال جون الذي يقيم في نيويورك ورفض إعطاء 
اس��مه الكامل لوكالة فرانس برس »انهم يريدون 

بناء مسجد احتفاء بانتصارهم«.
ومتث��ل أقصى اليمني البريطاني املتطرف في 
التظاه��رة بأعضاء من رابط��ة الدفاع اإلجنليزية 
انضموا الى رفاق أميركيني كما فعل النائب الهولندي 
املعادي للهجرة غيرت فيلدرز. وصفق املتظاهرون 
بحرارة عندما قال فيلدرز »ارسموا خطا حتى ال 

تصبح نيويورك مكة جديدة«.
ولم يحرق املصحف خ��الل التظاهرة، األمر 
الذي هدد به قس من فلوريدا هذا االسبوع مثيرا 
االس��تياء في جميع أنحاء العالم. لكن املتظاهرين 
كانوا يتجولون وهم يوزعون صفحات ممزقة من 
املصحف. وقال احده��م »انها افضل أنواع ورق 

التواليت«، مؤكدا ان »الكراهية جتعلني قويا«.
وعلى مسافة قريبة منهم أكثر من ألف متظاهر 
آخرين يؤيدون بناء املركز اإلسالمي مدينني سلوك 

مواطنيهم الذي رأوا فيه متييزا.
وفصلت الش��رطة ب��ني املجموعت��ني، وردد 
مؤيدو بناء املرك��ز هتافات »عنصريون اخرجوا 

من نيويورك«.

وقالت واحدة من هؤالء جني توبي )70 عاما( ان 
»الناس خائفون ألن هناك حملة ضد املسلمني في 
بلدنا«. وكان اخل��الف الطويل حول موقع املركز 
اإلسالمي بالكاد يذكر خارج نيويورك. لكنه انفجر 
مع اقتراب انتخاب��ات الثاني من نوفمبر وأصبح 
محور حديث ومقابالت اليمني واملجموعات املعارضة 
ألوباما. ويعتبر بعض األميركيني املسلمني أعداء، 
بينم��ا تقاتل القوات االميركي��ة حركة طالبان في 
أفغانس��تان كما توجد تهدي��دات باعتداءات مثل 
محاولة تفجير س��يارة مفخخة في س��احة تاميز 

سكوير في نيويورك.
وكشفت استطالعات الرأي عن ان غالبية كبرى 
من األميركيني تعارض بناء املركز اإلسالمي قرب 
»غراوند زيرو« في مؤشر على انهم مازالوا يساوون 
بني اإلس��الم واإلرهابيني الذين نفذوا االعتداءات 

بعد 9 أعوام على وقوعها.
وأكد الرئي��س الدميوقراطي باراك اوباما عدة 
مرات على احلق الدستوري لكل املجموعات الدينية 

في إقامة دور للعبادة في اي مكان يريدونه.
وأمس األول أكد في خطابه مبناس��بة ذكرى 
االعتداءات ان اميركا ليست في حرب ضد اإلسالم 
بل ضد القاعدة. ودعا األميركيني الى عدم االستسالم 
ل� »الكراهية«. وقال »كما ندين التعصب والتطرف 
في اخلارج سنبقى أوفياء لتقاليدنا هنا كأمة متنوعة 
ومتسامحة« لكن يبدو أال احد في نيويورك يصغي 
لندائه. واضطرت الشرطة للوقوف بني التظاهرتني 
ملنع اي احتكاك بينهما. لكن احلش��د اختلط عند 
تقاطع الطرق وعلى األرصفة. وعندما التقى اجلانبان 

بديا وكأنهما مواطنني من دول متعادية.
وفي واحدة من املواجهات اقترب رجل ضخم 
من آخر على دراجة يحمل الفتة تؤيد بناء املركز 
اإلسالمي، وقال له »ميكنني ان اقول لك ما الفائدة 

من بناء مسجد.. سنتمكن من إحراقه«.
وفي زاوية اخرى أثارت امرأة تنكرت بش��كل 
متث��ال احلرية، غضب رجل ف��ي منتصف العمر 
من معارضي املش��روع. وقالت »كمسيحية اؤمن 

بحرية الديانات«.
وصرخ الرجل قبل ان تبعده الشرطة من املكان 
»آمل ان تكون اول من يصيبه اإلرهابيون عندما 

يضربوننا مرة اخرى«.
وأكد شاب آخر من مؤيدي مشروع بناء املركز 
اإلسالمي، وهو يهتف وسط حشد من املعارضني 
وق��د وضع قبعة كتب عليها تش��ي غيفارا، انهم 

يكرهون أوباما »ألنه اول رئيس اسود لنا«.
وحاول عدد من الش��رطيني إخراج الرجل من 
املنطق��ة لكنه ح��اول العودة وهو ي��ردد »أوباما 

أوباما«.

علماء: اختالفات لغوية بين »المصحف« و»القرآن«.. واهلل يتكفل بحفظه
مغالطات هامة كشفتها أزمة حرق المصاحف

وأضاف السلمي أنه حتى لو كان األمر 
كذلك فمن غير املقبول حرقه إال إذا كان 
لتكرميه وحمايته مثل حرق املصاحف 
القدمية، معتبرا أن ما قام به القس جونز 
الهدف منه إهانة املسلمني وهو أمر غير 
مقبول. وقال املشرف التربوي في مادة 
اللغة العربية حسني احلكمي إن املصحف 
يراد به القرآن وال فصل بينهما، كما أنه 

لم يرد ما يوحي بالفصل بينهما.
وأضاف احلكمي هناك من يرى بأن 
كلمة املصحـــف يقصد بها فقط الورق 
والغاف واحلبر وما أشبه، ولكن هذا 
املعنى غير شائع ومن األدلة على ذلك أن 
احلائض واجلنب ال ميسان املصحف فلو 

كان مجرد ورق ملا ورد هذا النهي.

من املسلم أن يكون طاهرا حينما يقدم 
على تـــاوة املصحف، فاملقصود ليس 
مجرد النظر إلى أوراق املصحف وإمنا 
إلى ما حتتويه هذه األوراق، واالعتداء 
علـــى هذه األوراق هـــو اعتداء على ما 
حتتويه هذه األوراق واعتداء على األمة 
كلها وإهانة لإلسام فاألمر ليس مجرد 
دعوة حلرق أوراق ميكن طباعة غيرها، 
وإمنا فيما حتمله هذه الفعلة من معان 

ودالالت«.
مـــن جهته، أكد د.عياض الســـلمي 
األستاذ بجامعة اإلمام أن لفظة املصحف 
تطلق على الوعاء الذي يكون فيه القرآن 
وأنهـــا مما اصطلح عليها له وحصرت 

فيه.

على عقيدتنا في تقديس كتاب اهلل«.
ويقرر د.طه أبو كريشة عميد كلية 
اللغة العربية األســـبق بجامعة األزهر 
»أن املصحف ليس هو القرآن في اللغة، 
ولكن ما كان سيفعله هذا القس األميركي 
مـــن حرق للمصحف إمنـــا هو امتهان 
للدين اإلسامي وامتهان لكتاب مقدس، 
ونحن مطالبون بأن نحترم أوراقه التي 
جمعـــت فيه، واجلرأة على هذا الكتاب 
بهـــذه الطريقة إمنا هي جرأة على اهلل 

وامتهان للدين في حد ذاته«.
ويرى د.طه أبو كريشة »أن املصحف 
املكون من أوراق دون فيها القرآن نحن 
مطالبون باحلفاظ عليه، فنحن مثا ال 
ندخل باملصحف مكانا جنسا ومطلوب 

ـ العربية: كشـــفت أزمة  عواصـــم 
دعوة القـــس األميركي تيـــري جونز 
حلـــرق املصاحف في ذكـــرى احلادي 
عشـــر من ســـبتمبر، ثم تراجعه عنها 
الكثير من املغالطـــات واألخطاء التي 
يقع فيها املسلمون من حيث التفريق 
بني »مصاحف« و»القرآن الكرمي«، فلدى 
العالم اإلسامي املايني من املصاحف ولو 
مت حرقها فسيتم على الفور طباعة مايني 
غيرها، فهل القرآن هو املصحف، وهل 
املصحف هو القرآن؟ يقول د.صاح عبادة 
اخلبير في علوم القرآن لـ »العربية.نت« 
إن »القرآن هو كتاب اهلل املنزل على نبيه 
بكام مسموع ولفظ مقروء، أما املصحف 

فهو ما يكتب في الصحف«.
ويضيف »نعم هناك كثيرون يغيب 
عنهم هذا الفرق بني املصحف والقرآن، 
ولذلك أعتبر أن دعوة هذا القس األميركي 
حلرق مصاحف ليس لها أي تأثير فمهما 
حرق من نســـخ فالقرآن محفوظ بإذن 

اهلل«.
وتابع »إن حقيقة القرآن أنه كام اهلل 
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
خلفـــه، وهو محفوظ من قدم األزل في 
اللوح احملفوظ، وهو نزل تاوة وليس 
كتابة في بادئ األمر، كما أن القرآن نزل 
مســـموعا والرسول بلغه للناس بلغة 
التاوة، أما املصحف فهو مجرد أوراق 
ســـطر فيها القرآن ولذلك حينما طلب 
اخلوارج من سيدنا علي االحتكام إلى 
املصحف أمســـك املصحف بيديه وقال 
»احكم يا مصحف بينهم احكم يا مصحف 
بينهم« وكان ذلك دليا على أن اخلوارج 
لم يفهموا معنى احلكم هلل، وتأكيدا على 
أخذهم بظاهر األمور، ودليل أيضا على 

أن املصحف ليس هو القرآن.
وأكد د.عبادة »أن اإلهانة التي تقع 
للقرآن وتستحق الرد هي إذا ما حرف 
هؤالء في آيات القرآن ومعانيه، وقد سبق 
لألميركيـــني أن ألقوا بأوراق املصحف 
ومزقوهـــا أمام العالم وألقـــوا بها في 
احلمامات في سجون العراق، فهذا األمر 
وحـــرق مصاحف وإن كان فيه شـــيء 
من اإلهانة للعالم اإلســـامي إال أنه لن 
يضيرنا كمسلمني في شيء، ولن يؤثر 
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