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»األوقاف« تدعو إلى صالة الكسوف غدًا 
تقام في تمام الساعة 10.42 صباحاً

القراوي: وسائل اإلعالم نجحت في إيصال رسالة 
مؤتمر »الوطن والمواطنة« ونشر الثقافة اإلسالمية

فرغلي: مشكالت العنف ال تعالج إال من جذورها

دعا إلى مواصلة دورها في ترسيخ مفهوم المواطنة

وختم عمادي بتوجيه الدعوة 
جلمهور املس����لمني وحثهم على 
التوجه للمساجد املذكورة للصالة 
فيها عند ابتداء الكس����وف إحياء 
لس����نة النبي ژ واقتداء بهديه، 
وفيما يلي املساجد املعينة لصالة 
الكس����وف: البحر � السرة � ق4، 
محمد بن اجلراح � القادسية � ق5، 
أبوالدحداح � الصليبخات � ق2، 
محمد ناصر الشهري � الفروانية، 
حصة الهاج����ري � الرقعي، زبن 
يوسف الزبن � عبداهلل املبارك � 
ق5، عبدالوهاب التركيت � الساملية 
� ق9، الش����ايجي � النقرة � ق9، 
العبدلي � الزه����راء � ق4، موزة 
النصراهلل � صباح السالم � ق10، 
البراء بن عازب � القصور � ق2، 
طلحة األنصاري � القرين � ق2، 
سالم العلي � اجلهراء � ق92، أبوبكر 
الصديق � ضاحية سعد العبداهلل 
� ق2، مواف����ق الدي����ن بن قدامة � 
القيروان � ق1، الضاحية � جابر 
العلي � ق8، الضاحية � الرقة � ق5، 

الضاحية � الفحيحيل � ق2.

النظر املتعددة وإسماع  وجهات 
األص����وات املختلف����ة، مما يتيح 
املمارس����ة الفعلية للمواطنة من 
خالل املشاركة والنقد، خصوصا 
ان املواطن الواعي بإمكانه املساهمة 
على نحو أفضل وبنش����اط أكبر 

فيما يخدم مجتمعه.
وقال ان املؤمتر جنح في إثبات 
أن قيما كاملواطنة واالنتماء هي قيم 
نابعة من تعاليم الدين اإلسالمي 
احلنيف وت����راث املجتمع احمللي 
الذي يدعم مفاهي����م االختالفات 
الثقافية والفكري����ة واالختالف 
في الرأي واحت����رام الرأي اآلخر 
والتعايش االجتماعي بني الشرائح 
االجتماعي����ة املختلفة مبا يحقق 
املصلحة العامة. وأشار إلى أهمية 
االندماج االجتماعي بني شرائح 
املجتمع وفئاته املختلفة مبا يحقق 
مصلحة األفراد الذين ينتمون له، 
التقدم والنمو  مؤكدا أن حتقيق 
للبلد مرتبط باملواطنة احلقة التي 
يجب أن تترجم من خالل اإلميان 
مببادئ الدين اإلس����المي لتكون 

نبراسا لهم.

وإحياء لها فق����د أصدرت وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلس����المية 
تعميما إداري����ا مت توزيعه على 
إدارات املس����اجد، وم����ن ثم على 
األئمة واخلطب����اء، تدعوهم فيه 
الى إقامة صالة »الكس����وف« في 
املساجد التي مت تعيينها في كل 
محافظة م����ن محافظات الكويت 
الس����ت، واملوضحة في اجلدول 

املرفق.

اإلس����المي وضرورة استثماره 
بشكل صحيح وفق رؤية عصرية 
تواكب جميع املتطلبات احلديثة، 
التطورات  ف����ي ظ����ل  خصوصا 
العلمية والتكنولوجيا احلديثة 
من أج����ل التص����دي للكثير من 
القضايا اإلسالمية التي تثار من 
حني إلى آخر، األمر الذي من شأنه 
تعزيز قدرات املواطنني باستمرار 
من خ����الل مواصل����ة تزويدهم 
باملعلومات وتيسير تدفقها خللق 

أسامة أبوالسعود
دعت وزارة األوقاف والشؤون 
إقام����ة صالة  ال����ى  اإلس����المية 
الثالثاء  »الكس����وف« يوم غ����د 
املواف����ق 4 اجلاري ف����ي عدد من 
املساجد التابعة لها، وقال وكيل 
الوزارة املساعد لشؤون املساجد 
ندبا فريد أسد عمادي: إن كسوفا 
جزئيا للش����مس سيش����اهد في 
الكويت مبشيئة اهلل تعالى )حسب 
تقومي العجيري( صباح يوم غد 
الثالثاء 4 اجلاري ويبدأ في متام 
الس����اعة 10.42 صباحا ويستمر 
الظهر،  الس����اعة 1.34 بعد  حتى 
وتابع عمادي: وقد ثبت في السنة 
النبوية الشريفة ان النبي ژ صلى 
لكسوف الشمس وخسوف القمر، 
وقال: »إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات اهلل تعالى ال ينكسفان 
ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم 
ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف 

ما بكم« )متفق عليه(.
وأض����اف: واقتداء برس����ول 
اهلل ژ وعمال بس����نته املطهرة، 

دع����ا مدي����ر إدارة اإلعالم في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
احمد القراوي األجهزة اإلعالمية 
إلى مواصلة دورها في ترس����يخ 
مفهوم املواطنة، مشيرا إلى أنها 
ليست قيمة عابرة تنتهي بانتهاء 
املؤمترات املعقودة للتعريف بها 
أو مرتبطة بفترة زمنية محددة، 
خصوصا وه����ي متثل مجموعة 
من العالقات اإلنسانية والثقافية 
واملادية تساهم مؤسسات الوطن 
التربوية والتعليمية واالجتماعية 

في تكريسها.
وأش����اد القراوي في تصريح 
صحافي بدور اجلهات اإلعالمية 
املختلفة في إيصال رسالة مؤمتر 
»الوط����ن واملواطنة ف����ي ميزان 
الش����ريعة« الذي نظمته الوزارة 
الش����ريعة بدول  ورابطة علماء 
مجلس التع����اون اخلليجي، من 
خالل إس����هامها ف����ي نقل أحداث 
وجلسات املؤمتر املختلفة ونقلها 

مبصداقية جلمهور املتلقني.
ولف����ت القراوي إل����ى أهمية 
اإلعالم في نش����ر الوعي الثقافي 

قالت املعاجلة النفسية د.رضوى فرغلي ان ما 
حدث ليلة رأس السنة 2011 بالقرب من كنيسة 
»القديسني« مبدينة االسكندرية املصرية يفتح 
ك���وة في جدار أمن ش���عب باكمله، ال يعلم أحد 
متى س���يتم السيطرة عليها، انذار نهائي حلالة 
دمار قادمة ان لم ننتبه اليه علينا ان نس���تعد 
لدف���ع فواتيرا باهظة، ان العن���ف الديني ليس 
س���وى دائرة واحدة من دوائر العنف االنساني 
احمليطة بنا، حرب يش���نها اصحابها ظنا منهم 
انها بتفويض الهي، فهي حرب مقدسة، ضد من 
يتصورنه على باطل، وال تقبل انصاف احللول 
وال التس���امح مع اخلصوم وال احتماالت اخلطأ 

وسوء التفسير.
واضافت في تصريح صحافي اذا كانت البشرية 
شهدت تطورا هائال املائ�ة عام األخيرة، اال ان هذا 
لم مينع وقوع مجازر دموية رهيبة راح ضحيتها 
املاليني، مثلما حدث في رواندا السباب عرقية او 
البوسنة والهرسك السباب عرقية ودينية وهناك 
من يرى ان العنف دافع غريزي لدى البشر للبقاء 
والتفوق على اآلخر والدفاع عما نعتقده حقا او 
صوابا كأن التاريخ البشري في حقيقة األمر ليس 
سوى تاريخ من العنف تعاني منه الدول مثلما 

يعاني منه األفراد واالقليات العرقية والدينية.

وتابعت د.فرغلي لن حتل مشكلة العنف الديني 
بصورها املعقدة، مبجرد اطالق الشعارات اجلميلة 
وتبادل احلوارات بني رجال الدين الرس���ميني، 
واالستماتة في الدفاع عن الذات في مواجهة خطاب 
اآلخر، وامنا مبعاجلة جذور املشكلة باتاحة جدران 
حماية متنوعة امام االنس���ان مثل تشجيع قيم 
العلم وحتسني منظومة التعليم، احترام حقوق 
االقليات ايا كان نوع اختالفهم عنا، التخلص من 
صور العنف الرمزي ووهم القداسة واالستعالء 
على بقية البشر، حلول افضل للبطالة واالزمات 
االقتصادية والتأمني الصحي، منع النقاش حول 
الهوية الدينية وتكفير اآلخر وهو أمر يتم علنا 
على الفضائيات وكأن البعض ميتلك صك االميان 
الوحيد من اهلل، فلكل انسان حرية اختيار الطريق 
الى اهلل، او حتى الفكر به، ويتحمل وحده الوزر 
واالثم، وما يهمنا نحن كشركاء في وطن واحد 
هو التعايش على اساس االحترام واحملبة وعدم 
االيذاء او االضرار باآلخر، او مبعنى آخر احلياة 
على اساس املشترك االنساني وتقبلنا االيجابي 

النفسنا واآلخر.
واشارت د.فرغلي الى ان اجلانب اآلخر للمشكلة 

يتمثل في استغالل الدين وتوظيفه سياسيا.

فريد عمادي

أحمد القراوي

ممثل الڤاتيكان في أوروبا يشيد بمشروع الوسطية

أسامة أبوالسعود
أش����اد ممثل الڤاتيكان لدى املؤسسات األوروبية الدوو 
جيوردانو مبش����روع الوسطية الذي تتبناه الكويت مبديا 
اس����تعداده لعرض أي فكرة ومقترح حول الوس����طية من 
الكوي����ت للمجلس األوروبي، وأك����د الدوو جيوردانو على 
هامش اللقاء الذي جمعه ووكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح والوفد املرافق مبحل إقامته مبدينة 
ستراس����بورغ خالل مش����اركته في مؤمتر الوسطية الذي 
يقيمه املركز اإلس����المي مبدينة ستراسبورغ، أكد ان هناك 
الكثير من القواسم املشتركة التي ميكن االتفاق عليها بني 

األوروبيني ودول العالم اإلسالمي.
وقد رحب د.الفالح باحلضور مبديا سعادته باللقاء مع 
ممثل الڤاتيكان حيث اس����تمع والوفد املرافق له الى شرح 
واف حول دور جيوردانو كممثل للڤاتيكان لدى املؤسسات 
األوروبية وان املجلس ميثل 47 دولة من أوروبا ومن خارجها 

ويحظون بصفة مراقبني في املجلس األوروبي.
وبنينّ د.عادل الفالح خالل شرحه للضيف دور الكويت 
الرائد في مجال تعزيز الوسطية، مبينا ان الوسطية طبيعة 

أهل الكويت كش����عب متعدد الثقافات ومنفتح على غيره 
من الشعوب.

وقال د.الفالح: ان تعزيز الوسطية جاء امتثاال لتوصيات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بجعل الكويت 

مركزا عامليا للوسطية.
وبعد االس����تماع الى شرح واف من وكيل الوزارة حول 
مفهوم الوس����طية أبدى الدوو جيوردان����و اهتمامه البالغ 
ف����ي املوضوع، كما تناول اجلانبان أهمية االهتمام بحماية 
األس����رة ألنها نواة املجتمع وجتنيبها كل ما ميكن ان يؤثر 

على كيانها ومبا يضمن لها دميومتها.
وفي نهاية اللقاء وجه وكيل الوزارة دعوة خاصة أللدوو 
جيوردانو لزيارة الكويت لالطالع على مش����اريع الوزارة 
عن كثب حيث أبدى الدوو سعادته بهذه الدعوة، كما تبادل 

اجلانبان الهدايا التذكارية بهذه املناسبة.
وعلى صعيد متصل، التقى د.عادل الفالح برئيس املجلس 
اجلهوي للديانة اإلسالمية مبنطقة االلزاس ادريس اياشور، 
حيث اس����تعرضا خالل اللقاء وضع اجلالية املس����لمة في 
ستراسبورغ وجهة االلزاس عموما، والذي بني العديد من 

املكتسبات التي حققها املجلس على مدى األعوام السابقة، 
كما مت اس����تعراض عرض مرئي ملا وصل اليه بناء املسجد 

الكبير في ستراسبورغ واخلطوات الالحقة له.
ويعتبر املجلس جهة حكومية رسمية من حكومة فرنسا 
يتم انتخاب اعضائها من املسلمني بني فترة وأخرى، ويهدف 
املجلس اجلهوي ال����ى حتقيق العالقات املتميزة وتكثيفها 
بني املس����لمني فيما بينهم وبني احلكومة الفرنسية كونهم 

مواطنني.
وشكر اياشور للوزارة تبرعها الكرمي واملساهمة بشكل 
رئيسي في بناء املسجد، والذي أكد انه سيساهم على نشر 
الوسطية في ستراسبورغ حيث تكاد تكون شغلهم الشاغل 
وتعزيزها لدى مسلمي االلزاس من األهداف الرئيسية التي 
يسعون اليها، وقد بحثا أوجه التعاون بني الوزارة واملجلس 
اجلهوي ومنها تزويده باملطبوعات اخلاصة والبرامج التي 

تتناول املهتدين اجلدد وتوفير مطبوعات الوسطية.
من األهداف التي يس����عى اليها املجلس وش����ارف على 
حتقيقه����ا تدريس مناهج التربية اإلس����المية في املدارس 

احلكومية.

على هامش لقائه وكيل »األوقاف« في فرنسا

الفالح: الوس�طية من طبيعة أهل الكويت كشعب متعدد الثقافات ومنفتح على غيره من الشعوب

درع تكرميية من د.عادل الفالح أللدوو جيوردانو د.عادل الفالح خالل استقبال ممثل الڤاتيكان لدى املؤسسات األوروبية

مجلس الجالية المصرية يعزي الرئيس مبارك والبابا شنودة

د.محمود أبوالعيون السفير صالح الوسيمي

اننا ابن���اء مصر في الكويت 
لعلى ثقة كبيرة في قدرة الشعب 
املصري على جتاوز تداعيات هذا 
العمل االرهابي وتفويت الفرصة 
على من ال يري���دون خيرا لهذا 
البلد بفضل تالحم نسيج االمة 

الواحدة.
ان االمل منوط بحكماء االمة 
وفي مقدمتهم قداستكم وابناؤها 
املخلص���ون للعمل على توحيد 
الصف وتعميق املواطنة وتعزيز 
روح الوالء واالنتماء ملصر الغالية 
حتت قيادة ابنه���ا البار وراعي 
الرئيس محمد حسني  نهضتها 

مبارك.
حف���ظ اهلل مص���ر م���ن كل 
مكروه وأدام عليها نعمة االمن 
واالمان بتالحم وتكاتف جميع 
ابنائها حتى تظل منارة لالميان 

والتسامح واحلضارة.

ومحميا بقيادتكم الرشيدة.
داع���ني املولى ع���ز وجل ان 
يحفظ مصرنا احلبيبة حصنا 
لالمن واالم���ان ويكلل جهودكم 
دائما بالنجاح لرفعة هذا الوطن 

الغالي.
وإلى قداسة البابا شنودة:

ببالغ االسى واالسف تلقينا 
انباء احلادث االرهابي الذي اوقع 
العدي���د من القتل���ى واجلرحى 
واالبرياء م���ن اخواننا املصلني 
بكنيسة القديسني باالسكندرية 
وغيرهم من اخوانهم املسلمني، 
وهو عمل ارهابي جبان لن يفلت 
مرتكبوه من العقاب وستالحقهم 
ايدي العدالة اينما كانوا، اننا في 
الوقت الذي نقدم فيه تعازينا الى 
اهلنا واخواننا فيمن سقطوا من 
شهداء لندعو اهلل بالشفاء العاجل 

للجرحى واملصابني.

اخوانهم بأرض الوطن من عمل 
ارهابي دنيء، ويؤكدون لكم ان 
االرهاب لن يؤثر في ثبات ومتانة 
الوحدة والتماسك واحملبة بني 
ابناء مصر وكله���م ثقة في ان 
امن مصر القومي سيظل مصانا 

الى الرئيس محمد حس���ني 
مبارك:

يتقدم ابناء مصر في الكويت 
ف���ي مجل���س اجلالية  ممثلني 
املصري���ة بالكوي���ت بخالص 
التع���ازي لكم عل���ى ما اصاب 

أسامة أبوالسعود
بخالص احلزن واملواس���اة 
وبقل���وب يعتصرها االلم، بعث 
مجلس اجلالية املصرية في البالد 
برئاسة القنصل العام جلمهورية 
الس���فير صالح  العربية  مصر 
الوس���يمي وامني ع���ام مجلس 
ابوالعيون  اجلالية د.محم���ود 
ونوابه ورؤساء الروابط املصرية 
في الكوي���ت واللجان املختلفة 
ببرقيت���ي عزاء ومواس���اة الى 
الرئيس املصري محمد حسني 
مبارك ولقداس���ة البابا شنودة 
بطريرك الكرازة املرقسية عبروا 
خاللها عن عميق احلزن واالسى 
واالس���ف ملا وقع من اعتداء آثم 
وحادث ارهابي على مصلني ابرياء 
بكنيسة القديسني باالسكندرية 
ليلة اول السنة امليالدية، وجاء 

نص البرقيتني كما يلي:

الصانع: المسلمون والمسيحيون 
شريان واحد في قلب مصر

ال� »إيسيسكو« تدين االعتداء
على كنيسة القديسين في اإلسكندرية

أدانت املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة � إيسيسكو � االعتداء 
اإلجرامي على كنيسة القديسني في مدينة االسكندرية بجمهورية مصر 
العربية، وذي أوقع عش����رات القتلى واجلرحى من املواطنني املصريني 
االبرياء. وقالت ال� »إيسيس����كو« في بيان لها صدر أمس ان هذا العمل 
اإلرهابي جرمية بش����عة يدينها ويحرمها االس����الم، تهدف الى زعزعة 

االستقرار في مصر، وضرب وحدة الشعب املصري وتهديد أمنه.
وقدمت ال� »ايسيسكو« تعازيها ومواساتها إلى أسر الضحايا، مؤكدة 
على ضرورة متاس����ك ابناء مصر، مسلمني ومسيحيني، وتعاضدهم في 

وجه كل املؤامرات التي تستهدف تعايشهم وسالمة وطنهم.
ودعت ال� »ايسيس����كو« إلى معاقب����ة كل من له يد في هذه اجلرمية 

البشعة، بأقسى العقوبات.

صرح احملامي رياض الصانع 
بأن الهجوم الذي استهدف كنيسة 
القديس����ني في مدينة االسكندرية 
مبصر ه����و عمل إرهاب����ي جبان 
ومنظ����م وبعيد كل البعد عن قيم 
وتقاليد املجتمع املصري، كما انه 
عمل جاء في وقت له حساسيته 
في مطلع  عام جديد يتطلع إليه 
املصريون بأمل، وانه جاء مبخطط 
من خارج مصر كما ان هذا الهجوم 
لم يستهدف االقباط ولكنه استهدف 
كل املصريني من اجل تفريق الوحدة 
الوطنية وزعزعة االستقرار بني 
املسلمني واملسيحيني، مؤكدا على 
أهمية التصدي لكل فكر متطرف 
او دموي، وهو ما ابان عنه الشعب 
املصري الشقيق الذي توافد باآلالف 
على املستش����فيات للتبرع بالدم 

إلنقاذ املصابني.
ان الفك����ر االرهابي املريض ال 
يعترف بالتعايش والسالم ويتحني 
الفرص خللق القالقل لشعب برهن 

علميا وعمليا على التعايش.
فإذا كانت السيارة التي انفجرت 
امام الكنيسة بعد منتصف الليل 

في أول ايام العام اجلديد مسببة 
مقتل واحد وعش����رين ش����خصا 
وإصابة تسعة وسبعني آخرين، 
بينهم ثمانية مس����لمني فباملقابل 
تسببت في تكاتف واضح اكبر من 
أن يهزه عمل إرهابي جبان وسيبقى 
منف����ذوه ومخطط����وه مطلوبني 
امام العدال����ة والقانون الوضعي 
واالخالقي، وعزاؤنا اخلالص لكل 
أسر الضحايا، ومتنياتنا بالشفاء 

لكل املصابني.

رياض الصانع

الهيئة العالمية للفقه اإلسالمي تدين التفجير اإلرهابي

»أنصار الشورى والسالم« تدين االعتداء على كنيسة القديسين
أصدر أمني عام جماعة انصار الشورى والسالم 
الدميوقراطية االسالمية  د.احمد املزيني بيانا استنكر 
فيه االعتداء اآلثم على كنيسة القديسني في االسكندرية 
جاء فيه: ان اآليات القرآنية في قول اهلل تعالى )ال 
إكراه في الدين قد تبني الرش����د من الغي( س����ورة 
البقرة آية 256. وقوله تعالى )أفأنت تكره الناس أن 
يكونوا مؤمنني( يونس آية 99، وقوله تعالى )واتقوا 
فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة( س����ورة 
األنفال آية 25. وكذلك ما جاء في السنة النبوية إذ 
قال رسول اهلل ژ »إن اهلل سيفتح لكم مصر فإذا 
فتحها عليكم فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيها 

صهرا وذمة«. صحيح مسلم.
وقال ژ »م����ن آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت 

خصمه خصمته يوم القيامة«.
وقول����ه ژ »من ظلم معاهدا او انتقصه حقا او 

كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب، فأنا 
حجيجه يوم القيامة«.

وكذلك العهدة العمرية »أعطاهم أمانا ألنفسهم، 
وألموالهم، وكنائس����هم، وصلبانهم وسائر ملتها ال 
تسكن كنائسهم، وال تهدم، وال ينتقص منها، وال من 
خيرها وال من صليبها، وال من شيء من اموالهم وال 

يكرهون على دينهم«.
واخلالصة ان االسالم نهى عن الغلو والتطرف 
واآلية الكرمية تقول )قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في 
دينكم غير احلق وال تتبع����وا أهواء قوم قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن س����واء السبيل( 
املائدة آية 77. ونرجو من وزارة التربية والتعليم 
شرح النصوص السابقة ألبنائنا حتى يكونوا على 
وع����ي وال ينخدعوا مبا يثيره اهل الفنت ومثال ذلك 

القاعدة ودعاة العصيان املدني في بلدنا.

الع���ام للهيئة  أصدر األمني 
العاملية للفقه اإلس���المي السيد 
الديباج���ي بيان���ا  أبوالقاس���م 
للتندي���د بالتفجي���ر االرهابي 
الذي استهدف كنيسة القديسني 
مبدينة االسكندرية بجمهورية 
مصر العربي���ة، وتأكيد الهيئة 
على اهمي���ة وضرورة التصدي 
الوحش���ية  ملثل تل���ك األعمال 
اخلسيس���ة والقضاء على الفنت 
الطائفي���ة والدع���وة للتكاتف 
الوطنية بني ش���عب  والوحدة 
البل���د الواحد، وجاء في البيان: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، )أنه 

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأمنا 
قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس 
جميع���ا � املائدة: 32(، ويتقدم األمني العام للهيئة 
العاملية للفقه االسالمي أبوالقاسم الديباجي بأخلص 
التعازي وصادق مواساته للرئيس محمد حسني 
مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ونيافة البابا 
شنودة الثالث بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقسية وفضيلة اإلمام علي جمعة مفتي جمهورية 
مصر العربية وفضيلة الشيخ د.أحمد الطيب شيخ 
األزهر الشريف ولالنس���انية جمعاء في ضحايا 
التفجير االرهابي اخلسيس الذي استهدف كنيسة 
القديسني مبدينة االسكندرية الذي اختلطت فيه دماء 

املواطنني املصريني من املسيحيني 
واملسلمني، ومن واقع احساس 
الهيئة باملس���ؤولية جتاه اقرار 
السالم العاملي بني البشر جميعا 
والتأكيد على اهمية احلوار بني 
اتباع الديانات املختلفة فإن الهيئة 

تؤكد وتدعو الى ما يلي:
� تعل���ن الهيئ���ة وجتدد ما 
التأسيسي  أعلنته في مؤمترها 
عن موقفها الراف���ض ملثل هذه 
العمليات الوحشية التي تستهدف 
اآلمنني واألبرياء في اي مكان وفي 
اي ظ���رف ومهما كان الدافع من 
م شرعا كما  ورائها، فهو أمر محرنّ
يقول اخلالق جل جالله )أنه من قتل نفس���ا بغير 
نفس أو فساد في األرض فكأمنا قتل الناس جميعا 

ومن أحيانا فكأمنا أحيا الناس جميعا(.
� وتؤكد الهيئة على ان االس���الم يكفل جلميع 
أتباع الديانات األخرى حرية اقامة شعائرهم الدينية 
والتعبي���ر عن آرائهم وينبذ كل اش���كال التطرف 
والتعصب وس���فك الدماء، حتى في احلروب فإن 
م  االسالم يجيز قتل من يقاتل املسلمني فقط، ويحرنّ
قتل الشيوخ والنس���اء واألطفال، وهذا في حالة 
احلرب، فكيف يكون الوضع في حالة السلم وفي 
بلد تسود فيه الوحدة الوطنية ويتكون نسيجه 

من املسلمني واملسيحيني؟

السيد أبوالقاسم الديباجي

المعتوق: نستنكر التفجير أمام كنيسة القديسين
واإلسالم واألديان السماوية تدعو للتسامح واألخوة

في بيان عن الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

البع���ض طيل���ة 14 قرنا، لكن 
اعداءه���م اليزالون يش���علون 
الع���داوة والبغض���اء بينه���م 
كي يفرقوا صفه���م ووحدتهم 
الوطنية مس���تخدمني السفهاء 

لهذه االعمال.
ونحن ف���ي الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية كلنا ثقة بأن 
عقالء املس���لمني واملس���يحيني 
وقياداته���م لن يس���محوا ملثل 
هذه االعمال االجرامية بأن تفرق 
بينهم كما سيقضون بعون اهلل 
تعالى على هذه املمارسات ليسود 
السلم واالمان بني افراد املجتمع 
املصري الكرمي، حفظ اهلل مصر 
كنان���ة للعروبة من كل مكروه 

ووقاها الفتنة.

املس���لمون  ع���اش  لق���د 
ف���ي مصر في  واملس���يحيون 
حسن جوار ورعاية لبعضهم 

الهيئة  اس���تنكر رئي���س 
العاملية  اخليرية االس���المية 
عب���داهلل املعت���وق احلادث 
االجرامي الذي طال كنيس���ة 
القديسني في مدينة االسكندرية 
اول من امس من خالل البيان 
الهيئة  التالي نصه: تستنكر 
العاملية  اخليرية االس���المية 
التفجير الذي مت امام كنيسة 
القديسني اول من امس ونتج عنه 
العشرات من القتلى واجلرحى 

والدمار في املمتلكات.
ان دي���ن االس���الم واالديان 
الس���ماوية االخرى التي تدعو 
لالخوة والتسامح وحسن اجلوار 
لتبرأ من هذا العمل الوحش���ي 

ومن قام به.

د.عبداهلل املعتوق


