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املوقع املقترح القامة املركز االسالمي

أميركا  من جوان����ب ع����دة 
بحاجة ماس����ة اليوم، وفي هذا 
األسبوع، الى جرعة كبيرة من 
التس����امح الدين����ي، هناك عدد 
الناس يقضون وقتا  كبير من 
طويال امام التلفزيون، ويدعون 
ان املس����يحية ديان����ة مبجلة 
الدينية  ويحتقرون املعتقدات 
األخ����رى، خاص����ة املعتقدات 
االس����المية، ويا أصحابي، هذا 
السلوك يجب ان يتوقف، فمن 
أشعل فتنة عدم التسامح الديني 
هي وسائل اإلعالم، واغلبكم رآها 
وشاهد تغطيتها حول خطة بناء 
مركز اسالمي على بعد قطعتني 
س����كنيتني من ب����رج التجارة 
العاملي، واملركز سيحتوي على 
مسجد وصالة عرض ومسبح، 
وحاله س����يكون كحال جمعية 
الش����باب املس����يحيني ومراكز 
املجتمع اليهودي املنتشرة بكل 

انحاء البلد.

المركز االسالمي

وحسب معلوماتي يحتوي 
املرك����ز على خزان����ات خاصة 
ومركز لرعاي����ة األطفال، اآلن 
س����أكون صريح����ة معكم، ان 
العقالنيني املؤمن����ني املهتمني 
بغيرهم يستطيعون ان يرفضوا 
شعورهم جتاه بناء هذا املركز 
بالقرب من »الغراوندزيرو« ولكن 
هذا ال يبرر موجة اخلوف والشك 
التي طغت على هذا البلد خالل 
األيام املاضية، ووسائل االعالم 
تسمي هذه املوجة باسم »موجة 
االسالمو فوبيا« والتي تعصف 

بالواليات املتحدة االميركية.
القسيس  وش����اهدت قصة 
تيري جونز على ال� »CNN« وهو 
قسيس مبدينة جينز فيل بوالية 
فلوريدا الذي اعلن ان احلادي 
عشر من سبتمبر في هذا العام 

سيكون يوم حرق القرآن.
اس����تهجان  »أص����وات 
احتجاجية ض����د دعوة جونز 

من اجلمهور«

حرق النصوص المقدسة

ش����كرا لكم على ردة فعلكم 
هذه، فهي متاما ك����ردة فعلي، 
القس����يس يرأس كنيسة  فهذا 
محايدة باس����م مرك����ز حمامة 
السالم!! وتلفظ القسيس بجميع 
األلفاظ املنحطة واملسيئة وغير 
الدقيقة عن اإلسالم، والتي لن 

اقبل باعادتها من منبري هذا، 
رسالته عبارة عن كره وخوف، 
وانا استطيع ان اؤكد لكم انه ال 
يوجد باالجنيل أو تعاليم املسيح 
اي ش����يء عن حرق النصوص 
املقدس����ة للديانات األخرى، ال 

وجود لشيء من هذا النوع.
ان دعوته حلرق القرآن عمل 
مش����ني، وليس عمل سالم، وال 

يرجتف صوتك قليال«.

النقد القاسي

وكما تعلمون ان السيد املسيح 
ل���م يكن لديه أي وقت للجداالت 
الدينية، لقد وفر النقد القاس���ي 
الذين كانوا  الكنائس  لرؤس���اء 
يحددون من هو املقدس ومن هو 
غير املق���دس، ومن هو النظيف 

ومن هو ليس كذلك.
ولنتخيل م���اذا كان ميكن ان 
يقول السيد املسيح للقس تيري 
الداعية حلرق  جونز وحملت���ه 
القرآن؟ باعتقادي انه كان سيقول: 

»ان هذا يجب ان يتوقف«.
املسلمون يؤمنون بأن القرآن 
هو مجمع الوحي املنزل على النبي 
محم���د من اهلل قب���ل 1400 عام، 

القصص ليب���رروا بها جلوءهم 
للعنف، وأي شخص هنا يشكك 
في كالمي ويعتقد انني على خطأ، 
الى االجنيل  يستطيع ان يرجع 
ويقرأ االنشودة 137، وستجدون ان 
كتابنا اخلاص يحتوي على سطور 
جتعلنا قلقني، ولكن كما هو احلال 
في االجنيل فان الفكرة املهيمنة 
في القرآن هي السالم واالهتمام 
بالغير وحب اهلل والعدالة وحق 
اجليرة وحق الغرباء، في االجنيل 
القتل محرم عليكم، وفي  عندنا 
القران آية مفاده���ا انه من قتل 
نفس���ا بغير نفس أو فس���اد في 
األرض فكأمنا قتل الناس جميعا 
الناس  ومن احياها فكأمنا احيا 
جميع���ا هذه الكلمات هي كلمات 
س���الم مليئة باالميان، وكلمات 

عالقة له بالتفاهم وال عالقة له 
ببناء جسور التواصل، امنا هو 

اجلنون.
االخب����ار اجلي����دة ان هناك 
كثي����را من اجلماع����ات وكثيرا 
من الكنائ����س وحتى اجلمعية 
الوطنية لالجنيليني ادانوا هذا 
العمل، بل وحثوا الكنيسة على 

إلغاء هذا احلدث.
ان احلديث عن الرب يجب ان 
العقل  يتسم باجلالل وانفتاح 
والرغب����ة في التعل����م لتحدي 
افكارنا وتساؤالتنا، فهذه هي 

سمات التواضع.
عندم����ا كنت في املدرس����ة 
املس����يحية قرأت جمل����ة قالها 
شخص ال يحضرني اسمه وهي: 
»عندما تتكلم عن اهلل يجب ان 

ويؤمنون كذلك بان محمدا هو آخر 
األنبياء واملعلمني والرسل ومنهم 
آدم وموسى وعيسى وابراهيم وكل 
األنبياء الذين ذكروا في كتابنا، 
وكلمة »إسالم« تعني االستسالم 

ملشيئة اهلل.

حقائق مجردة

والقرآن كتب في وقت كان فيه 
املسلمون يسحبون من بيوتهم 
ويتهمون ويقتل���ون، والتوراة 
ايضا كتبت عندم���ا كان اليهود 
يسحبون من بيوتهم ويتهمون 
ويقتلون، واملؤرخون سيخبرونكم 
بان معظم الكتب املقدسة حتتوي 
على قص���ص حروب وصراعات 
في صفحاتها، وعلى مر التاريخ 
اس���تعملت معظ���م األديان تلك 

من املمكن ان تنقذ العالم، اذا ما 
اسكناها قلوبنا.

ال تشاركوا بالعنصرية

الشيء الثاني الذي ميكن ان 
تفعلوه هو عندما يرس���ل إليكم 
شخص رس���الة بريدية مسيئة 
لالسالم فقوموا بإلغائها وال تقوموا 
باعادة ارسالها الى آخرين، ومن 
امثلة تلك الرسائل تلك التي تصور 
انه دين شيطاني،  االسالم على 
وال تشاركوا في تأسيس الصورة 
النمطية املغلوطة عن االس���الم، 
ال تش���اركوا في العنصرية وال 
تستسلموا خلوفكم، ال بأس بأن 
نشعر بقليل من اخلوف، فكلنا 
معرضون ملثل هذه املشاعر ولكن 
ال تستسلموا له، وال تشاركوا تلك 

املجموعات الصغيرة املتطرفة في 
آرائها، ولكن ركزوا على املاليني من 
املسلمني املتحلني باإلميان والذين 
ال تختلف أولوياتهم ومخاوفهم 

وعاداتهم عنكم بشكل كبير.
ثالث���ا، عندما تفك���رون في 
اليهم كأفراد،  املسلمني فانظروا 
مثل البرفيسور في والية أوهايو، 
فكروا في املهندس الذي يعمل في 
مصنع هوندا، فكروا في املعلم في 
املدرسة االبتدائية التي تقع في 

اجلهة املقابلة لشارعكم.
وعندما تفكرون في املسلمني 
تذكروا الذي���ن ماتوا في احداث 
احلادي عش���ر من سبتمبر، وال 
اتكلم هنا عن مختطفي الطائرات 
الذين كان عددهم ال يتعدى اصابع 
اليدين، بل تذكروا محمد سونهامي 
هاماندي الذي ولد في باكستان 
وجاء الى الواليات املتحدة طفال مع 
والديه، لعب كرة القدم من الثانوية 
وارتاد اجلامعة ثم اصبح رجل 
اسعاف بدوام جزئي، وقد مات ذلك 
الشاب املسلم في 11 سبتمبر أثناء 
محاولته انقاذ أرواح احملتجزين 

هناك.
عندما تفكرون باملس���لمني، 
تذكروا محمد صالح الدين قادري 
ال���ذي كان يعمل نادال في مطعم 
يقع في أعلى برج التجارة العاملي، 
ومات في ذل���ك اليوم، واجنبت 
زوجت���ه طفله���ا بع���د احلادثة 

بيومني.

فكروا بالمسلمين

عندما تفكرون في املس���لمني 
تذكروا راما س���الي، امرأة كانت 
تبل���غ من العم���ر 28 عاما وكان 
جيرانه���ا يصفونها بأنها مرحة 
وكرمية، ولقيت حتفها في احدى 
الطائ���رات التي مت اختطافها في 
احلادي عشر من سبتمبر وكانت 
حامال في ش���هرها السابع بأول 
أبنائها. عندما تفكرون في املسلمني 
تذكروا مؤس���س دائرة مسلمي 
اميركا الشمالية الذي كان يعمل 
في برج التج���ارة العاملي ولقي 
مصرعه في احداث 11 س���بتمبر 

ايضا.
هذه الفئة من املس���لمني اآلن 
يوزع���ون عش���رات اآلالف من 
املصاحف كردة فعل على الدعوة 
القرآن، وكل قصدهم هو  حلرق 
نش���ر كلمات اإلميان والس���الم 
الالتي  السيدات  واألمل، واحدى 
يعملن في خدم���ة العمالء قالت 
لي: »رمبا علينا ان نعلن يوم ال� 
11 من سبتمبر يوما لشراء القرآن 
ان  انه ملن مصلحتنا  وقراءته«. 
ننشر رس���التنا املتسمة باحلب 
واألمل والس���الم، ولكن دعونا 
نفعلها بجالل واحترام واألهم من 
هذا كله بتواض���ع، وهبنا الرب 
كافراد وكأمة وكمسيحيني، القدرة 

على ان نفعل هذا.

ليس كل رجال الدين المسيحيين في أميركا على غرار جونز.. والدليل
خطبة القسيسة ديبورا ليندسي الموجهة ضد القس الداعي لحرق القرآن 

في 2010/9/30 ردت القسيسة األميركية ديبورا ليندسي على 
دعوة القس تيري جونز حلرق القرآن بخطب�ة مؤثرة مازالت تردداتها 
مس�تمرة في الواليات املتحدة بعد أكثر من شهر على إلقائها مع إقبال 
جماهيري عليها على »اليوتيوب«. »األنباء« تنش�ر النص الكامل للخطبة 

التي تستحق القراءة. وفيما يلي نصها احلرفي:

أكدت أن أميركا بحاجة ماسة  لجرعة كبيرة من التسامح الديني

ع�ن  المغلوط�ة  النمطي�ة  الص�ورة  تأس�يس  ف�ي  نش�ارك  أال  يج�ب 
للخ�وف االستس�الم  وع�دم  العنصري�ة  ع�ن  االبتع�اد  وعلين�ا  اإلس�الم 

ال يج�ب التركيز على المجموع�ات الصغيرة المتطرف�ة لكن على الماليين من المس�لمين 
المتحلي�ن باإليم�ان والذي�ن ال تختل�ف أولوياته�م ومخاوفه�م عن�ا بش�كل كبي�ر

الذي�ن  من�ا  البع�ض  س�لوك  يتوق�ف  أن  يج�ب 
ويحتق�رون  مبجل�ة  ديان�ة  المس�يحية  أن  يدع�ون 

اإلس�الم خاص�ة  األخ�رى  الديني�ة  المعتق�دات 

كلم�ات الق�رآن كلم�ات س�الم م�ن الممك�ن 
قلوبن�ا أس�كناها  م�ا  إذا  العال�م  تنق�ذ  أن 

القسيسة األميركية 
ديبورا ليندسي

القس تيري جونز

لنتخي�ل ماذا يمكن أن يقول الس�يد المس�يح للقس جون�ز وحملته الداعية لح�رق القرآن.. باعتقادي أنه كان س�يقول »إن هذا يج�ب أن يتوقف«

المرك�ز اإلس�المي المقترح بن�اؤه في موقع ب�رج التجارة س�يحتوي على مس�جد وصالة عرض ومس�بح 
وحال�ه س�يكون كح�ال جمعي�ة الش�باب المس�يحيين ومراك�ز التجمع اليه�ودي المنتش�رة ف�ي أميركا

ال يوج�د ف�ي اإلنجيل أو تعاليم المس�يح أي ش�يء عن ح�رق النصوص المقدس�ة للديانات األخ�رى.. ودعوة جون�ز لحرق القرآن عمل مش�ين
عندما نفكر في المس�لمين يجب أن نفكر فيمن ماتوا منهم في أحداث 11 سبتمبر.. ومن مصلحتنا أن ننشر رسالتنا المتسمة بالحب واألمل والسالم


