
47االربعاء 29 سبتمبر 2010  
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com
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نحّلق في مرحلة انعدام 
الوزن. نتطاي���ر كالعهن 
املنف���وش. نع���وم كمثل 
الكائنات البحرية الرخوية، 
املائية  التيارات  تسحبنا 
بال ه���دف محدد. منارس 
االنتح���ار اجلماعي كمثل 
احليت���ان ح���ن تضرب 
الش���طآن فتنف���ق عل���ى 

رمالها. 
نعرف أسرار اخلارطة 
ونص���ر على الس���ير في 
االجتاه املعاكس، ال ليلنا 

ليل وال نهارنا نهار. 
في السياسة واألسواق 
والفن والصحافة واملجتمع 
املدن���ي، أبطالنا املزيفون 
يأتون من العدم ميتطون 
السراب، ومن األخيلة نصنع 
اخلص���وم أو نتخيله���م. 
شخص نكرة لم يسمع به 
أحد من قبل، ميسي، فجأة، 
الفرسان فال يشق  فارس 

له غبار. 
احلشود تتظاهر ضد 
ش���خص مجهول، ندوات 
ال���رد على  تعق���د بهدف 
مجهول آخ���ر، مذيعة هي 
امللونة  أق���رب للقنين���ة 
الفارغة متأل صورها أغلفة 
املجالت الفنية وتتحول إلى 

جنمة النجوم.
نعيش العصر الذهبي 
للهشاش���ة. ال أسوار من 
أو  حولن���ا وال خن���ادق 
متاريس وال أجهزة إنذار. 
نله���ث في الع���راء. نرى 
الدجاجات نسورا كواسر، 
واألرانب منورا شرس���ة. 
نهرع إلى أقرب ملجأ لنتقي 
قصف الطائرات الورقية. 
نتقاتل فيما بيننا بسبب 
إشاعة أو كالم مريض. نرعد 
بوجه الفراغ ونتحشد حول 
الوهم. وال حول وال قوة 

إال باهلل.

محطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

أسوأ ما ميكن أن ينتهي إليه وضع أمة هو أن تعتمد على أذنها ال 
عقلها فتجري مع اجلارين وتقف مع الواقفن كحال البقرة الش����هيرة 
»شقرا« التي كلما انطلقت اخليل انطلقت معها حتى قيل »مع اخليل 

يا شقرا« ومن ذلك:

> > >

معروف أن الكويت مجتمع محاف����ظ وقد جرت العادة منذ عقود 
ط����وال عند القبض على فت����اة كويتية أن يؤخذ عليها »تعهد« وال تس����جل بحقها قضية 
تطبيقا للمبدأ اإلس����المي الذي يحث على الستر ال الفضح وما قد ينتهي األمر فيه بالقتل 
كما حدث مؤخرا في اململكة العربية السعودية عندما قبض على فتاتن جتلسان مع شابن 

في سيارتهما على هامش أحد األفراح.

> > >

سجلت بحق الفتاتن قضية واستدعي والدهما في الصباح لتسلمهما فلحقه شقيقهما 
وأطلق عليهما النار وقتلهما عند باب املخفر وانهار األب بعد فقدانه ابنتيه وابنه ومعرفته 
بالفضيحة الكبرى التي ستمس شرف العائلة إلى االبد، لقد حترى رجل األمن الكبير في 
الكويت بحكم خبرته وسنه املصلحة العامة واملفهوم اإلسالمي بالستر بينما بحث آخرون 
عن املصالح الشخصية والبطوالت الفارغة فانتهى األمر بالفضيحة القائمة واإلخالل الصارخ 

باالنضباط العسكري بعد استقواء الرتب األقل بالنواب على الرتب األعلى.

> > >

وسؤالنا للناخبن الكويتين من إناث وذكور وهم املسؤولون عن تصرفات نوابهم: هل 
يرضون بترس����يخ مبدأ »تس����جيل« القضايا على الفتيات الكويتيات عند أي زلة ومن ثم 
فضحهن وتدمير سمعة عائالتهن دون ذنب، أم األخذ مببدأ »التعهد« والستر الذي استفادت 
منه فتيات كثيرات خالل السنوات املاضية حتى أصبح البعض منهن اآلن زوجات وأمهات 
ورمبا جدات؟! وش����خصيا لم اهتم بالسؤال حتى عن أس����ماء أطراف القضية من ضباط 

ومتهمن، فالقضية أكبر من املتاجرة السياسية والتصيد واملزايدة.

> > >

تتميز إدارة املعهد التطبيقي ممثلة بالدكتور يعقوب الرفاعي وطاقمه املساعد، بالكفاءة 
الشديدة وطهارة اليد املتميزة، وقد سكب د.الرفاعي املاء البارد على من أراد الصيد في املاء 
العكر عندما أعلن الدكتور أنه ال مناقصة تتم في املعهد دون الش����فافية املطلقة وعرضها 

على اجلهات الرقابية وبذلك سحب البساط من الباحثن عن البطوالت وخلق األزمات.

> > >

الوض����ع احلالي ف����ي إدارة اجلامعة ال يقبله أحد، وقد كان الواج����ب إما التمديد ألربع 
س����نوات للدكتور الفهي����د خاصة أنه ال مأخذ عليه فيما يخ����ص كفاءته أو أمانته عدا أنه 
ال يخض����ع لضغ����وط بعض النواب، أو أن يتم في املقابل إخب����اره قبلها بوقت كاف بعدم 
التمديد وإعطاؤه تفرغا علميا كحال نوابه واختيار البديل له لتتم عملية التسلم والتسليم 
املعت����ادة، األمران لم يتما وقد يكون اخليار األفض����ل ضمن املعطى القائم أن ميدد للفهيد 
أربع سنوات مع طلب وضع استقالته حتت تصرف الوزيرة لتفعيلها في الوقت الذي تراه 

مناسبا وهذا أضعف اإلميان.

> > >

آخر محطة : 1 � أتتني ردود كثيرة على سلسلة مقاالت األستاذ هيكل وسأحاول تخصيص 
أحد املقاالت املستقبلية لتلك الردود.

2 � بعيدا عن ترهات هيكل التاريخية فقد تعرضت مصر قبل 6 عقود حلالة من االختالف 
الشديد وعدم االستقرار السياسي وكان أحد االقتراحات التي طرحت آنذاك لتوحيد الصفوف 
وترسيخ االس����تقرار، مفاحتة شخصية كويتية معروفة كملك على مصر وسنتناول تلك 

احلقيقة التاريخية واسم تلك الشخصية في مقال قادم.
3 � وإلى احلاضر فقد اقترب عام 2011 ولم يتصاعد الدخان األبيض فوق أرض الكنانة 
حول القي����ادة القادمة التي نتمنى أن تكون متديدا للرئيس مبارك كي يس����تخدم خبرته 
وحكمته ونفوذه واتصاالته الدولية حلل معضل مياه النيل اخلطير الذي يهدد الش����عب 

املصري بالعطش واملنطقة باحلروب والتشتت واالنقسام.

الرأي اآلخر وحاكم كويتي لمصر! فورت لويس � CNN: بدأت في قاعدة فورت لويس العس����كرية في واشنطن 
بالواليات املتحدة جلسات اس����تماع ألول خمسة جنود أميركين متهمن بقتل 

ثالثة مدنين أفغان عن سابق إصرار وبشكل متعمد.
وستقرر جلسة االستماع هذه ما إذا كان لدى القوات األميركية األدلة الكافية 

ضد اجلندي جيرمي مورلوك، من أجل تقدميه حملاكمة عسكرية.
وكان العميل العسكري اخلاص، أندرس����ون واغنر، قد شهد أن مورلوك قد 

اعترف في حتقيق خاص في أواخر مايو املاضي بأنه متورط في جرائم قتل.
غي����ر أن محامي مورلوك، ماي����كل وادينغتون، أملح إلى أن موكله، كان حتت 
تأثير املخدرات عندما حتدث مع واغنر وأنه لم يكن ينبغي مقابلته في ذلك احلن 
إال بعد مرور بعض الوقت. وأش����ار وادينغتون الى أنه كان قد مت نقل مورلوك 
من قندهار في أفغانس����تان من أجل تقييم حالت����ه العقلية عندما أجريت معه 
املقابلة. إال أن واغنر أقر بأنه لم يكن هناك دليل مباشر على كشف مورلوك عن 
مس����ؤوليته في عملية القتل للمدنين األفغان، حيث لم جتر أي عملية تشريح 
للجثث أو حتقيق شرعي بشأنها. وكان املسؤولون قد اتهموا 12 جنديا أميركيا 
مبا أطلق علي����ه »مؤامرة قتل مدنين أفغان والتغطي����ة عليها« إلى جانب تهم 
تتعلق بالتمثيل باجلثث وبتر أجزاء منها لالحتفاظ بها كتذكارات، مبا في ذلك 
اجلماجم واألصابع والعظام. ويواجه خمس����ة من اجلنود تهم ارتكاب جرائم، 
فيما يواجه سبعة آخرون تهما أقل شأنا، مثل املشاركة في التغطية على اجلرائم 
وانتهاء باالس����تخدام غير القانوني للمخ����درات. وينتمي هؤالء اجلنود لكتيبة 
املش����اة الثانية في فرق العمليات قرب قندهار بجنوب أفغانستان. أما اجلنود 
اخلمس����ة الذين يواجهون تهمة ارتكاب جرائ����م القتل فهم، إلى جانب مورلوك، 
كالف����ن غيبس وأندرو هوملز وآدم وينفيل����د ومايكل واغون، وينتمي جميعهم 
لفرقة الهجوم اخلامسة. وطبقا للوثائق، فاجلنود اخلمسة متهمون كذلك بإلقاء 
قنابل يدوية باجتاه مدنين أفغان. واتهمت السلطات اجلندي غيبس باالحتفاظ 
بعظام إصبع وكذلك عظام قدم وأس����نان من جثث ملدنين أفغان، بينما احتفظ 

اجلندي مايكل غاغون بجماجم بشرية.

اتهام جنود أميركيين بقتل أفغان واالحتفاظ بجماجمهم كتذكارات

جيرمي مورلوك

التصميم الذي قدمته ديزني ملوظفتها كحل ملشكلة ارتدائها احلجاب

»ديزني« تسمح ألميركية مسلمة
بوضع حجاب من تصميمها خالل العمل

عمدة ألماني يطالب بتدريس الدين اإلسالمي
في المدارس األلمانية

� يو.بي.آي: توصلت  لوس أجنيليس 
أميركية مسلمة إلى اتفاق مع مجمع ديزني 
الند في جنوب كاليفورنيا يسمح لها بارتداء 
حجاب أزرق من تصميم املؤسس���ة فوقه 

قبعة خالل العمل.
وذكرت صحيفة »لوس أجنيليس تاميز« 
أن املجمع قام بتعي���ن نور عبداهلل )22 
عاما( من ش���يكاغو هذا الصيف كموظفة 
متدربة لبي���ع التذاكر بعد مقابلة هاتفية 
وقال مجلس العالقات اإلسالمية األميركية 
إن القيمن على املجمع سألوها بعد حضورها 
إلى كاليفورنيا عن سبب عدم تصريحها 

بأنها محجبة خالل املقابلة.
وقد طلب منها العمل في قسم أقل تفاعال 
مع الزبائن إلى ح���ن تصميم زي خاص 
بها على أن يس���تغرق ذلك 5 أشهر وهي 

مدة تدريبها.
وقد تدخل املجلس ووافقت ديزني على 
إعادة عبداهلل إلى وظيفتها على أن ترتدي 
وشاحا أزرق فوقه قبعة على شكل »بيريه« 
من دون أن يكون لها احلق بخلع القبعة.

وقالت املتحدثة باس���م ديزني سوزي 
ب���راون إن بائعي التذاك���ر يتعن عليهم 
ارتداء زي موحد مشددة على أن املؤسسة 
تس���عى لتأمن تأقلم جميع املوظفن من 

كل األديان.
وكانت املسلمة إميان بودالل رفعت دعوى 
متييز ضد »ديزني الند« في وقت س���ابق 
هذه السنة بعد منعها من العمل كمضيفة 

في مطعم تابع للمجمع بسبب حجابها.

برلن � د.ب.أ: طالب رئيس حكومة والية هيسن 
األملاني���ة،  فولكر بوفي���ر، بإدخال دروس الدين 

اإلسالمي في املدارس األملانية.
وق���ال بوفير في مقابلة م���ع صحيفة »بيلد« 
األملانية واسعة االنتش���ار نشرتها على موقعها 
اإللكتروني امس: »يتعن على األطفال املنحدرين 
من عائالت مس���لمة اخلروج م���ن الفناء اخللفي 
للمس���اجد. لذلك فإنني أؤيد بوضوح تام إدخال 
دروس الدين اإلسالمي )في املدارس( على أن تدرس 
بلغة أملانيا وم���ن قبل معلمن مدربن على نحو 

خاص ال يعلون الشريعة على دستورنا«.
وأكد بوفير ضرورة أن يصبح تعزيز اندماج 
املهاجرين املهمة املس���تقبلية األولى في املجتمع 
األملاني في ظل التطور الدميوغرافي، وقال: »إننا 
نحتاج من أجل ذلك إلى بوصلة سياسية واجتماعية 

واضحة«.

وفي معرض إجابته على س���ؤال حول ما إذا 
كان يعني بكلمة »بوصل���ة« وجود ثقافة رائدة 
في املجتمع، قال بوفي���ر: »أنا أؤيد دائما الثقافة 
الرائدة، لك���ن ليس مبفهوم املغاالة الوطنية، بل 
كتعبير عن قيمنا املسيحية الغربية،  فمن يريد أن 
يعيش معنا لألبد يتعن عليه أن يعترف بنظامنا 
األساس���ي الدميوقراطي احلر ويحرص على أن 
يتعل���م أطفاله اللغة األملانية مبكرا بقدر اإلمكان 

ويتبع مبادئ كرامة اإلنسان والتسامح«.
وعن األشخاص الذين يعزفون عن االندماج في 
املجتمع، قال بوفير: »رفض االندماج يوجد أيضا 
على مستوى نشطاء الروابط اإلسالمية واملثقفن 
واألكادميين، وكان سيتم نصحهم بطريقة أفضل 
إذا كانوا يؤيدون إس���الما أوروبيا، لكن ينبغي 
توضيح أن من ال يرس���ل ابنه للمدرسة لشهور 

طويلة يتعن معاقبته بغرامة في النهاية«.

»نعوش مبهجة« لتحدي وحشة الموت
سنغافورة � د.ب.أ: كشفت مؤسسة 
خيري���ة س���نغافورية النقاب أمس 
الثالثاء عن ثالثة نعوش ذات ألوان 
مبهجة صممها نزالء في املؤسسة في 
اطار حملتها لتحدي الوحش���ة التي 

حتيط باملوت.
وأوضحت مؤسس���ة »ليان« انها 
ابتكرت مشروع »النعوش املبهجة« 
التابوت م���ن رمز للخوف  لتحويل 

والفزع واحلزن الى تعبير فني.
وقالت إلس���ي تشوا، وهي واحدة 
من نزالء املؤسس���ة شاركت فنانن 
من س���نغافورة في تصميم نعشها 
اخلاص: »انني ال أخشى التحدث عن 

رحيلي النهائي«.
وأضافت: »انه شيء معبر للغاية 
أن أمتكن من تصميم نعشي ورؤيته 

قبل موتي«.
وتأتي املبادرة، التي شجعت املزيد 
من األش���خاص على إبداء رأيهم في 
تصميمات توابيتهم، في اطار حملة 
املؤسسة بعنوان »احلياة قبل املوت«، 
والتي تلقي الضوء على أهمية االهتمام 

بشكل أفضل باملوت.

وقال املدير التنفيذي للمؤسس���ة 
لي بوه واه: »هن���اك مصمم لألزياء 
والش���يكوالتة، فلم ال يك���ون لدينا 
مصمم للنعوش، ما يعكس بش���كل 
أفضل حياتنا وشخصياتنا وأحالمنا 

املتفردة«.
وأضاف ان »قصة احلياة الفردية 
وراء كل نعش ش���خصي س���تكون 
مح���ور حديث مؤثر خالل املراس���م 

اجلنائزية«.

ثالث نزيالت حول عدد من »النعوش املبهجة« في الدار

 االنبا بيشويالبابا شنودةد.محمد عمارة

مصر تراجع قنوات »نايل سات« للتأكد من عدم بثها مواد طائفية
واألنبا بيشوي.. يؤكد: لم يضغط علّي أحد ألعتذر للمسلمين

مقتل المئات ومحاصرة عشرات اآلالف في انزالق أرضي بالمكسيك
املكسيك � وكاالت: غمر انزالق تربة 
ما ب���ن 100 و300 منزل فجر أمس في 
والية اوكساكا بجنوب شرق املكسيك. 
وأبدى حاكم الوالية مخاوفه من ان يؤدي 
األمر الى مقتل ألف شخص، ومحاصرة 

عشرات اآلالف.
وصرح حاكم والية اوكساكا اوليسيز 

رويز للتلفزيون ان »قسما من هضبة 
انهار بعرض 200 متر على ما بن 100 

و300 منزل«.
وحتدث عن مخاوف من مقتل 500 
إلى 600 ش���خص وقد يصل العدد الى 

ألف شخص.
وأوضح احلاكم انه حتى الس���اعة 

التاسع��ة م��ن صباح أمس لم تتمكن 
ف��رق اإلغاثة م���ن الوصول الى موقع 
انزالق التربة في املنطقة اجلبلية التي 
ش���هدت امطارا غزيرة في األس���ابيع 

األخيرة.
وأفاد احلاكم بأن ما بن 300 و1000 
ش���خص قد حوصروا حتت األنقاض 

جراء االنزالق في وقت مبكر من اليوم 
الثالثاء، بينما كانوا نائمن.

ونقلت شبكة »سي.ان.ان« االخبارية 
األميركية عن احلاكم قوله ان االنزالق 
الضخم الذي تعادل مس���احة 300 متر 
قد غمر قرابة 300 منزل في منطقة ذات 

كثافة سكانية عالية.

اعلن����ت احلكومة   � القاه����رة 
املصرية االثنن انها بصدد مراجعة 
القنوات التلفزيونية التي تبث على 
القمر املصري »نايل سات« للتأكد 
التزامها بتعاقداتها بعدم بث  من 
مواد ذات طبيعية دينية متطرفة او 

تدعو الى الطائفية او العنف.
وقال وزير االعالم املصري انس 
الفقي في تصريح للصحافين انه 
»اصدر تعليماته باعادة مراجعة 
القن����وات التلفزيونية التي تبث 
على القمر املصري نايل س����ات« 
والتأكد من انها تلتزم بتعاقداتها 
مع ادارة املنطقة االعالمية احلرة 
ومع ادارة النايل سات والتزامها 

ببنود التعاقد.
وذكر الفقي ان القنوات ملزمة 
بحسب تعاقداتها بعدم بث مواد ذات 
طبيعة دينية متطرفة او تدعو الى 
الطائفية او العنف وكذا مراجعة 
محتوى بعض هذه القنوات ومدى 
اتفاق����ه او تعارض����ه مع مواثيق 

الشرف االعالمي.
وكان عدد من القنوات قد تناقل 
اراء رجال دين مس����لمن واقباط 
ح����ول قضية تصريح����ات االنبا 
بيشوي القائلة ب� »حتريف القرآن« 
وحدث جدل واس����ع بن املسلمن 

واملسيحين.
وكان املفكر االسالمي د.محمد 
س����ليم العوا االمن العام السابق 
لالحتاد العاملي لعلماء املس����لمن 
ذكر في تصريحات لقناة »اجلزيرة« 
الفضائية القطري����ة ان الكنائس 
املصرية مخازن لألسلحة مما اثار 
سخط الكنيسة االرثوذكسية التي 

كل االطراف.
وأكد وزير االعالم رفضه الكامل 
مناقشة العقائد الدينية على وسائل 
االعالم املرئية والسمعية، مشيرا 
الى ان مثل هذه املناقشات الفقهية 
والفلسفية مكانها مجمعات البحوث 
الدينية وكليات الالهوت وقاعات 
البحث والدراسة وليس القنوات 

التلفزيونية.
في س����ياق متصل، قال األنبا 
بيشوي، سكرتير املجمع املقدس 
مط����ران دمي����اط وكفر الش����يخ 
املصريت����ن، إن الباب����ا ش����نودة 
الثالث، بابا اإلسكندرية وبطريرك 
الكرازة املرقسية، لم يضغط عليه 
إلصدار بيان اعتذار للمسلمن حول 
تصريحاته التي »فسرت« على أنها 

حتريف آية من القرآن الكرمي.
وقال بيش����وي، في حوار مع 
صحيف����ة »الش����روق اجلديدة« 
املستقلة نشرته امس: »البابا لم 
يطلب مني أن أفعل ش����يئا على 

رد زعيمها البابا ش����نودة الثالث 
بالقول »ربنا يسامحهم«.

التوتر اوجها  وبلغت حال����ة 
م����ع تصريحات االنبا بيش����وي 
الذي اش����ار ال����ى ان بعض آيات 
الكرمي بحاجة للمراجعة،  القرآن 
مضيفا ان املسلمن مجرد ضيوف 
عليهم )االقب����اط في مصر( وهي 
التصريحات التي اس����تدعت ردا 
رسميا من االزهر الشريف. ويرى 
مراقب����ون ان مراجع����ة احلكومة 
للقنوات التي تبث عبر »نايل سات« 
متثل فرصة للتضييق على برامج 

ناقدة للحكومة املصرية.
وناش����د الفقي في بيانه امس 
املسؤولن عن القنوات الفضائية 
املصرية والعربية االبتعاد عن اثارة 
القضايا العقائدية واخلالفية على 
شاش����ات التلفزيون النه ال طائل 
من وراء ذلك س����وى اثارة الفتنة 
وتأجيج النار واشعال اخلالف بن 
اطراف الوطن الواحد واخلاسر هو 

اإلطالق ولم يضغط علي، ووافق 
فقط على أن أصدر بيانا اقترحه 
علي أح����د الصحافي����ن األقباط 

لتوضيح موقفي«.
وكان املفكر االسالمي د.محمد 
البحوث  عمارة عض����و مجم����ع 
االس����المية قد فجر عدة مفاجآت 
في قضية اس����اءة االنبا بيشوي 
للمسلمن والطعن في بعض آيات 
القرآن الكرمي، حيث اشار الى ان 
ه����ذه التصريح����ات ال تعبر عن 
موقف ورأي ش����خصي لبيشوي 
وامنا هي رأي املؤسسة الكنسية 

والبابا شنودة نفسه.
مؤكدا ان محاول����ة »لي عنق 
آيات القرآن« عل����ى حد تعبيره، 
وتفس����يرها لتش����هد للمسيحية 
جاءت على لس����ان البابا شنودة 
وفي كتاباته اكثر من مرة ومنها ما 
ورد في كتابه »املسيحية والقرآن« 
املطبوع في مطبعة املجد مبحرم 
بك باالسكندرية والذي اعاد ما جاء 

فيه في مجل����ة الهالل بعد توليه 
البابوية وهو ايضا ما فعله مرقص 
عزيز في كتابه »استحالة حتريف 

الكتاب املقدس«.
واك����د د.عمارة في تصريحات 
صحفية نشرتها جريدة االسبوع 
املصرية املستقلة ان البابا شنودة 
س����بق ان اش����ار الى ان املسلمن 
مجرد وافدي����ن على مصر جاءوا 
ليس����كنوا معنا، وذلك في العدد 
الصادر بتاريخ 1 يناير من مجلة 

مجالس االحد عام 1951.
وفجر د.عمارة مفاجأة اخرى 
بتأكي����ده ان البابا كان عضوا في 
جمعية »االمة القبطية« عام 1952 
والتي كان ش����عارها »مصر كلها 
وطننا اغتصبها العرب واملسلمون 
منذ 14 قرنا واللغة القبطية لغتنا 
واالجني����ل دس����تورنا« واضاف 
عمارة ان د.جنيب اسكندر وزير 
الصحة في حكومة النقراشي سأل 
شنودة عام 1948 قائال »حلساب 
من تعملون؟ انكم تهددون وحدة 

العنصرين«.
واشار املفكر االسالمي الى ان 
البابا دافع عن احملاضرة التي ألقاها 
االنبا توماس في اميركا عام 2008 
والتي اشار فيها قائال: انك عندما 
تقول للمسيحي انت عربي فأنت 

تهينه.
وتساءل د.عمارة قائال: »ملاذا لم 
تعان مصر من الطائفية قبل تولي 
البابا ش����نودة كرسي البابوية؟« 
وملاذا ال توجد اية مشاكل طائفية 
مع الكنيسة االجنيلية او الكنيسة 

الكاثوليكية؟ 

مفكر إسالمي يتهم البابا شنودة بتأييد دعوى »تحريف القرآن«


