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 اإلنسان ..و  القرآن وقودها امريكية نريان

 حديدي صبحي

 09-09-2010القدس العريب: 

 

 النسخ مئات إبحراق هتديده ينف ذ لن جونز تريي األمريكي القس   أن   األرجح
 املسلمني' إىل' حتذير' توجيه وهبدف ،11/9 هجمات لذكرى إحياء القرآن، من

 ؛'أورواب يف يفعلونه أهنم يبدو ما هنا يفعلوا أن نريدهم ال: 'التايل مفاده ،'املتشددين
 ،'ودستوران لقانوننا اخلضوع عليهم فإن   أمريكا يف أقاموا مىت أهنم يعلموا أن'و

 تلقفتها تصرحيات سلسلة يف قال كما  ،'علينا أعماهلم جدول يفرضوا ال أن: 'وأخريا  
 دافيد اجلنرال خماوف على الرد   ويف كذلك،.  والعاملية األمريكية، اإلعالم وسائل

 جونز اعترب أفغانستان، يف األمريكان اجلنود حياة على اخلطوة خماطر حول برتايوس،
 أن منهم طالبا   الراديكايل، اإلسالم إىل االهتام أصابع توجيه' اجلنرال على أن  

 '!هلم نركع لن أننا وخيربهم يتوقفوا، وأن خيرسوا،

 يفلح أن هيهات إذ   ملموس، حمتوى أي   من خال   هراء أو ل، جانب يف هذا،
 أو بدستورها، املس   أو املتحدة الوالايت قوانني تبديل يف' املتشددون املسلمون'

 السوسيولوجية احلقائق عن فضال   يركع؛ جعله أو شعبها، على أجندة أية فرض
تزل أن من تعقيدا   أكثر أمريكا يف اإلسالم مشهد جتعل اليت الكثرية والثقافية  يف خيخ

، جانب يف وهو،. وحده اإلمياين البعد  كنيسة  راعي هبا يتسرت   خشبية لغة حمض اثن 
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د أبي   إسوة عليها، التوصيف هذا ينطبق إذ   ـ متش ددة مغمورة  إسالمي ديين، تشد 
 املوقف تضخيم طريق عن االنتباه لفت إىل يسعى ـ... أو يهودي او مسيحي أو

 هذه أنصار كان  سنة، قبل. حملاربته متطر ف سلوك على واحلض   اإلسالم، من
 ،'الشيطان من اإلسالم' عبارة عليه كختبت  قميص ابرتداء أطفاهلم ألزموا قد الكنيسة

 بسبب الدروس حضور من منعهم على اإلدارة أجرب مم ا املدرسة، إىل به والذهاب
 بل النتيجة، هلذه حزينا   جونز يكن ومل. املدرسي اللباس حول املرعية األنظمة خمالفة
 .التعليم من أهم   اإلجنيلية الكنيسة خدمة واجبات أن   اعترب

 األمريكية اخلارجية وزيرة تريدان كما) ومنفردة فردية ظاهرة واعتباره أمر، هذا
 50 الـ عددهم يتجاوز ال الذين أتباعه سوى ختص   ال ،(نصد ق أن كلنتون  هيالري

. متاما   خمتلف آخر أمر ؛(العريب اإلعالم يف أمريكا عش اق من عدد بش ران كما)
 أعلن حني يكذب يكن مل جونز ان   البساطة، ابلغ منطق على اتكاء الظن ، أغلب

 البيت من جاءت واليت القرآن، إحراق من ملنعه هلا يتعر ض اليت العلنية الضغوط أن  
 التأييد مواقف من أقل   تظل   املسيحي، الغرب يف كبار  وساسة والفاتيكان األبيض

ق أن   املرء على عسريا   وليس. سر ا   وصلته اليت  عن النقاب يكشف حني جونز يصد 
 كنيسته  إىل أرسلها قد كان  للحرق املرشحة القرآن نسخ من مئات أن   حقيقة

 .تنفيذها يف قدما   املضي   على وحيثونه هذه، خطوته يباركون متحمسون متربعون

 من الديين للشطر األحدث التجل ي سوى ليس هذا املهووس القس   ألن   ذلك
 ويتعزز يتواصل الذي الشطر وهو ،11/9 بعد ما ألطوار اجلدد احملافظني فلسفة

 مأزق من تنتقل اليت) السياسة اعتبارات على ينهض ال األمر واقع يف ألنه ويتعمق
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 ومح ى العقيدة محية من يتغذى بل ،(أفغانستان مثل العراق يف هزمية، إىل فشل إىل
س على التنافس   الناصري، يسوع ليس هذا املهووس القس   عند األمثل البطل. املقد 

 السابق األمريكي الرئيس بل إجنيلي، مسيحي دين رجل من ينتظر أن للمرء كما
ر الذي االبن، بوش جورج  وما. الكنيسة قلب يف جونز مكتب جدار صورته تتصد 

 القس   أذن يف ترد دا   األكثر العبارة فلعل   القرآن، نسخ وقودها انر إشعال يزمع دام
 انرا ، أشعلنا لقد: ''الثانية للوالية تنصيبه خطبة يف بوش هبا نطق اليت تلك هي جونز
 '.ظلمة األشد   العامل زوااي إىل املتأججة النار هذه تصل سوف يوم وذات

 العزم سياق يف وإدراجها العبارة هذه تفكيك سبيل على اخلري، من يكون وقد
 وليام القس   هو مسيحي، أمريكي دين رجل رأي على الوقوف القرآن، حرق على

 امتداد هو بل منعزال ، متطرفا   ليس جونز القس  : 'يقول كتب  الذي ألربتس،. ي
 اليقني وعلى الذات على املتمركزة األمريكية العقائد يف' ظلمة األشد   الزوااي'لـ

 اإلخنراط من فبدال   أمريكا، روح أصاب مرض أعراض أحد جونز والقس  . املسيحي
 ضد   الرهيبة 11/9 هجمات بعد إليه احلاجة أبمس   كن ا  الروح، عن حبث يف

 ذي من أكثر أمريكا عسكرة لتربير اهلجمات تلك بوش إدارة استخدمت أمريكا،
 روح على الظلمة من املزيد يلقي التسامح انعدام' أن   ألربتس القس   ويضيف'. قبل

 نريان أشعل زائفة،' اإلرهاب على حرب' حول بوش إدارة له رو جت وما. أمريكا
 تنميط تستهدف' متأججة انر' وإهنا. وعرضها أمريكا طول يف والبغضاء اخلوف
 ويف منهم، لقل ة مدم ر سلوك وبني بينهم التمييز بدل اإلسالم، أتباع مجيع وأبلسة

 األمريكان للساسة اخلارجية السياسة عن غافال   األمريكي الشعب جتعل ذاته اآلن
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 مجاعي بشكل املسلمني، ضد   اجلرائم ارتكاب على تقوم سياسة وهي أنفسهم،
 '.أمريكا ابسم ابرد، وبدم وعشوائي،

 أولئك صفوف إىل انضم   قد االبن بوش امللِهم بطله كان  جونز، القس   وقبل
 فاستخدموه ،'الفاشي اإلسالم' تعبري استهواهم الذين واحملللني والكت اب الساسة

 خطاب ففي. خصوصا   نيويورك برَجي   اهنيار بعد وتكرارا ، مرارا   وابتهاج، خبف ة
 هوية، بوصفه املسلم ضد   العقائدية الغلواء هذه جانب يف وحتديدا   للغاية، خطري)

 ألقاه ،'(عقائدية قنبلة' اعتربته حني الصواب األمريكية' نيوزويك' أسبوعية جتانب
 تالقى ،'للدميقراطية الوطين املعهد' يف 2005( أكتوبر) األو ل تشرين 6 بتاريخ
 األمريكي، للرئيس التبشريي الشخصي املزاج مع اجلدد للمحافظني املتشد د اخلط  
 .مناهضته وأسباب السياسي، اإلسالم قراءة حول

 أن قبل واملصطلح، التسميات يف الرأي بوش قل ب ذاك خطابه مستهل   ويف
 الراديكالية تسمية الشر   هذا على يطلق البعض: 'عنده املفض لة الصيغة على يستقر  

يه َمن   كذلك  ويوجد إسالمية، جهادية يعتربه اآلخر والبعض اإلسالمية،  يسم 
 سياسية رؤاي خلدمة اإلسالم يستغل   الراديكالية من الشكل هذا. فاشية ـ إسالمو

 إلمرباطورية والعصيان، واإلحنراف اإلرهاب طريق عن التأسيس، عمادها عنيفة
 اجلهاد فكرة يشو هون املتطرفون هؤالء. ودينية سياسية حر ية كل    تنكر مشولية

 أيضا   ولكن واهلندوس، واليهود املسيحيني ضد   اإلرهايب لإلجرام دعوة إىل فيحو لوهنا
 '. هراطقة يعتربوهنم مم ن أخرى، مذاهب من املسلمني ضد  
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 لتلفيق تبسيطية بنتائج الدمياغوجية املقد مات ميزج الذي اإلستهالل، هذا بعد
 ما يف حقا   حيار املرء جيعل حنو على اخلطبة بوش ختم وحده، الباطل منه يخراد حق  
 الراديكالية إن  : 'الباردة احلرب قاموس من مباشرة قادمة املفردات كانت  إذا

 فشل حتت م موروثة تناقضات على حتتوي الشيوعية، اإليديولوجيا مثل اإلسالمية،
 اإلنساين اإلبداع يف الثقة فقدان طريق عن للحر ية، كراهيتها  ويف. الراديكالية تلك

 اإليديولوجيا هذه تنسف اجملتمع، نصف إسهامات على والتضييق التغيري ومعاقبة
م جتعل اليت ذاهتا السمات  '.انجحة اإلنسانية واجملتمعات ممكنا ، اإلنساين التقد 

 أهل منازلة من متكنوا وكيف إذا ، غابرة، عصور إىل املسلمون هؤالء ينتمي هل
 احلديث الوحيد الشيء إن: 'بوش إجابة هنا والتكنولوجيا؟ والعلوم واحلداثة احلديث

 من تبقى ما وأم ا. ضد ان يستخدموهنا اليت األسلحة هو املتشددين هؤالء رؤية يف
 فكرة على احلرب وإعالن املاضي، عن الزائغة الصورة إال تعر فه فال السوداء رؤيتهم
م  فإن   اإليديولوجيا، هذه على احلرب يف القادمة احلصيلة كانت  وأاي  . بذاهتا التقد 

م احلر ية يكرهون الذين أولئك: شك   حمط   ليست النتيجة  على حكموا قد والتقد 
 ابملستقبل، تؤمن اليت هي احلر ة الشعوب وألن  . واإلهنيار واإلحنسار، ابلعزلة، أنفسهم

 '.املستقبل سيمتلك الذي هو احلر   الشعب فإن  

رة التداعيات سلسلة تنقطع ال ولكي واخلامتة، اإلستهالل وبني  ببالغة املذكِ 
 أتكيد بوش أعاد أبسره، القرن هذه مستقبل على سريعا   رشقها فيتم   الباردة احلرب

 اإلجرامية اإليديولوجيا' أن  : اإلرهاب على احلرب حكاية يف فأكثر أكثر يستهويه ما
 يف تشبه، املعركة وهذه. نعيشه الذي اجلديد القرن حمك   هي الفاشيني لإلسالميني

This file was downloaded from QuranicThought.com



 16من  6صفحة 

 

 اإلسالمية، فالراديكالية. املنصرم القرن خالل الشيوعية ضد   الكفاح كثرية،  أوجه
 بذاهتا، ذاهتا تعني   طليعة تقودها خنبوية، أبهنا تتصف الشيوعية، كاإليديولوجيا  متاما  

 خري هو ما املسلمني تعليم دوره إن   يقول الدن بن. املسلمة اجلماهري ابسم تنطق
 خريا   والثراء، الرخاء يف ترىب الذي الرجل، هذا يعتربه وما. خبري ليس هو وما هلم

 طريقه أن   هلم يؤكد وهو. وانتحاريني قتلة يصبحوا أن سوى ليس املسلمني، لفقراء
 '.نفسه هو فيها يسري ال أنه رغم اجلن ة، إىل السبيل وحدها هي

 فلسطني أبهل حاق ما كل    عن املسؤول األو ل اجلز ار) األمريكي الرئيس ختي لوا
 ضد   املسلمني لفقراء نصريا   صار( رائسَتني   امتداد على عذاابت من ولبنان والعراق

 وأتباع حك ام من العربية األنظمة فاسدي طراز من األغنياء وليس أغنيائهم،
 نصريا   قبلها، ختي لوه،! الدن بن أسامة يخدعى الذي الغين   ذلك بل وعمالء،

 اللبناين واجلنوب وعيرتون الشعب وعيتا قاان شيعة) أخرى مذاهب من للمسلمني
 كَمن    يبدو وهو ختي لوه ث   ؛'الفاشيني الراديكاليني املسلمني' ضد   ،!(مثال   أبسره،

 هذا مساجلة! الطبقية التعبئة يف املاضي، القرن مطلع روسيا بالشفة على يزاود
 املتحدة، والوالايت أورواب يف وهناك هنا النطاق واسع شائع وهو التفكري، يف النسق

 الذات تذكري يكون قد ورائها من الوحيد والطائل مثقوبة، قربة يف ابلنفخ أشبه تظل  
  املستقبل على ثقيلة سدوال   ويرخي عناء، دون احلاضر على أذايله جيرجر املاضي أبن  

 مئات وعقيدة املشرق نتاج واملسيحية، اليهودية مثل اإلسالم، كان  فإذا. كذلك
 عقاله من انفلت صرف، أورويب نتاج الفاشية فإن   األرض؛ رايح أربع يف املاليني
. ومغارهبا األرض مشارق إىل الكارثية عواقبه فامتد ت يوم، ذات والفلسفي الفكري
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 ـ اإلسالمو'و ،'انزية ـ اإلسالمو' مثل مصطلحات العاجل، القريب يف سننتظر، فهل
 عن احلديث ميكن كهذه،  حال تفاقم يف وكيف، ؟'ماسونية ـ واإلسالمو' شيوعية

 والعقائد؟ والدايانت واحلضارات الشعوب بني الثقافية اهلو ة لردم أفق أي  

 اليت ابلصيغة خوضها، جونز القس   ينوي اليت الصليبية احلملة هذه مناسبة ويف
 حيث من املسلمني ملشاعر استفزازا   أشد   ولكنها الشكل، حيث من مسرحية تبدو

 اإلسالم بني الروابط حول السجال فيها يندلع مناسبة كل    يف كما  املضمون؛
 أبعاد هو األكرب الغائب فإن   استطرادا ؛ واإلرهاب اإلسالم بني العالقة ث   والعنف،
 السياسة مثة األعمق اجلوهر ويف. واالجتماعية والتارخيية والثقافية السياسية السجال

 والدينية العقائدية جتلياته يف الراهن، الكوين القو ة ميزان ومثة العقائد؛ قبل أو ال ،
 واهليمنة اإلخضاع حروب من الطويل التاريخ ذلك اثلثا ، ومثة، اثنيا ؛ والثقافية،

 .الواقع يف اجلانبني على والغزو،

 األشهر) روبرتسون ابت الواعظ كان  املغمور، املهووس القس   جونز، تريي وقبل
 احلزب تصفيات يف واملرشح ،'املسيحي التحالف' زعيم املقارنة، يقبل ال مبا واألقوى

 فيه ورأى دينا ، اإلسالم اعتبار رفض قد ،(الرائسية 1988 النتخاابت اجلمهوري
 على الشعوب وإجبار أبسره، العامل على السيطرة هدفها عاملية يةسياس حركة'

 زوااي الدوام على ومثة كثريون،  سيأيت وبعدمها كثريون،  أتى قبلهما'. للشريعة اخلضوع
 .لظاها خيتلف أن دون وقودها، يتباين وحرائق أمريكا، يف الظلمة دامسة
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 ابريس يف يقيم سوري وابحث كاتب'  

 

 

 

 

------------------------------------------
-------------------------------------- 

 صدقت - شاويش وفيق

 حبرق هتديده ينفذ لن جونز تريي القس أبن تكهنك يف سيدي اي صدقت
 امام جانبه اىل وكان,  القرار هذا القس اعلن فقط دقائق وقبل,  الكرمي املصحف

 .ودمت صحته االحداث اثبتت الذي الرائع لتحليلك شكرا, مسلم

 

 

------------------------------------------
-------------------------------------- 

 .املدين املنطق عسكرة - عتيق سامل
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 سبتمرب، 11 وهجمات الشيوعي، املعسكر وإهنيار اإلسرائيلي، العريب الصراع
 يف املتعاقبة األمريكية اإلدارات قبل من إستغالهلا مت كلها  الثمينة الفرص من. اخل

 أخطائها، إصالح على والعمل خطاايها، عن والندم نفسها مراجعة فبدل. حمله غري
 عن انهيك املدين، املنطق عسكرة لصاحل فأكثر أكثر وتعصبت وتطرفت تشددت
 اإلستباقية ابحلروب يخسمى ما فكانت إلسرائيل، األعمى دعمها يف مغاالهتا

 واملصداقية العسكرية اهليبة على خاصة السلبية الشديدة وإنعكاساهتا العدوانية
 حجم طبعا  . املركبة الوطنية اإلجتماعية املعاانت وطبعا   اإلقتصادية واحلالة السياسية

 بشرف كفروا  الذين اجلدد احملافظني من اإلنسانية أعداء يدركه ال املصائب هذه
 وسياسات الصهيونية عبيد من اإلنتهازيني ككل  فهؤالء طاهنم،أو  وخانوا مهنتهم

 .الصيد عملية هلم لتسهل الصافية املياه تعكيري يف حياهتم اإلستعمارية، تسد فرق
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  عبداملطلب ومجال املصاحف حرق عن

 األفندي عبدالوهاب. د

 

2010-09-09 

 

 

  

  

 السياسية الدراسات مدرسة يف حماضرة إللقاء 2003 عام يف دعيت( 1)
 املفكر ذكرى ختلد اليت السنوية احملاضرات سلسلة ضمن لندن جبامعة واالقتصادية

. األسبق الربيطاين اخلارجية وزير والد ميليباند، رالف االشرتاكي السياسي والناشط
 احلادي القرن يف أمريكا قوة' العام ذلك حماضرات سلسلة عنوان كان  وقد

 العامل يف أمريكا نفوذ زاوية من القضية أتناول أن مين طلب حيث ،'والعشرين
 للعراق أمريكا غزو سبقت اليت الفرتة يف احملاضرة تلك أعدت وقد. اإلسالمي

 .بشهرين الغزو بعد ألقيت ولكنها
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(2) 

 حول السجال كانت  عليها الضوء إللقاء احملاضرة سعت اليت احملورية النقاط من
  وقد. اإلسالم على حرب أبهنا اإلرهاب على أمريكا حرب وصف ميكن كان  إذا ما

 هاشم، بن عبداملطلب سنة يتبع أن جيب املسلمني معشر موقفنا أن تعليقي كان
 ألنه الكعبة هدم محلة قائد أبرهة منه سخر حني وسلم، عليه هللا صلى الرسول جد

 رد فكان آابئه، دين رمز احلرام البيت يتهدد الذي ابخلطر يهتم ومل مجاله، رد طلب
 أرادت فإذا وابملثل. اإلبل هذه رب أان بينما حيميه، راب للبيت إن: عبداملطلب

 قادر وتعاىل سبحانه هللا ألن شأهنا، فهذا ورسوله هللا على احلرب شن وغريها أمريكا
 ومزارعنا بيوتنا عن بعيدا   احلرب هذه يشنوا أن هو يهمنا ما. الذكر حبفظ وعد مريد
 .نفطنا وآابر

 

(3) 

 الذي اجلدل األايم هذه أاتبع وأان تبعها الذي والسجال املداخلة تلك استعدت
. السبت غد يوم املصاحف حلرق دولية محلة يقود أن قرر مهووس أمريكي قس أاثره

 يف حمفوظ مصون القرآن ألن ،'القرآن حرق' ب سيقوم الرجل أن صحيح وليس)
 يطاله أن ميكن وال املطهرون، إال ميسه ال مكنون، كتاب  يف فهو واألرض، السماء

 من نسخا   سيحرق أنه هو الرجل سيفعله ما قصارى وإمنا. غريه وال الرجل هذا
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 وإمنا احملفوظ، الذكر مكانة يف شيئا   يؤثر لن األمحق العمل هذا فمثل(. املصحف
 .الدمار قومه على جيلب وقد نفسه سيضر

 

(4) 

 بعقائدهم، االستهتار وإظهار املسلمني إغاظة هو الرجل هدف أن صحيح
 قرروا ممن صاحل قوم طغاة شأن ذلك يف شأنه والعصيان، والفسوق الكفر وإظهار

 خياف وال فسواها، بذنبهم رهبم عليهم فدمدم هللا، من آية جاءهتم اليت الناقة عقر
 .عقباها

 

(5) 

 هللا جتلي إىل يكون ما أقرب ألنه صاحل، انقة من بكثري شأان   أعلى القرآن
 جبل على القرآن هذا أنزلنا لو: 'احلشر سورة يف ورد وقد. اإلنسان بين على املباشر

ا: 'األعراف سورة يف ورد كما.'  هللا خشية من متصدعا   خاشعا   لرأيته  َوَلمَّ
 ِإىَل  انظخر   َولَـِكنِ  تـََراين  َلن قَالَ 'ِإلَي كَ  أَنظخر   أَِرين  َرب ِ  قَالَ  َربُّهخ  وََكلََّمهخ  ِلِميَقاتَِنا مخوَسى'َجاء

ََبلِ  تَـَقرَّ  فَِإنِ  اجل  ا تـََراين  َفَسو فَ 'َمَكانَهخ  اس  ا َجَعَلهخ  لِل َجَبلِ  رَبُّهخ  جَتَلَّى فـََلمَّ  موَسى'َوَخرَّ  دَكًّ
ا َصِعق ا  أثر بني ارنةاملق ومن.' ال مخؤ ِمِننيَ  َأوَّلخ 'َوأانَ   ِإلَي كَ  تـخب تخ  سخب َحاَنكَ  قَالَ  أَفَاقَ  فـََلمَّ
 وخطورهتا القرآنية الظاهرة عظمة ندرك عليه القرآن ونزول للجبل اإلهلية الذات جتلي

 .ومكانتها
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(6) 

 على اإلهلية الذات مع املباشرة املواجهات هذه مثل يف يدخل أن إذن أراد من
 املوىل ليتحدى السماء إىل فيه يرقى صرح بناء على القدرة فرعون ادعاء طريقة

 ما العقالء يبتعد أن هو به ننصح ما كل.  شأنه فهذا لوجه، وجها   وتعاىل سبحانه
 تنتظر كارثة  أي املعلوم غري فمن املشؤوم، اليوم ذلك يف ونواحيها فلوريدا عن أمكن
 .القوم

 

(7) 

 مع له مشكلة ال أن بزعمه يدعي السماء مع املواجهة هذه توىل الذي القس
 ال أنه كذلك  نكرر وحنن. تعاىل هللا وكالم القرآن مع مشكلته وإمنا املسلمني،

. يعتقدون فيما أحرار فهم غريهم، أو اليهود أو املسيحيني مع دينية لنا مشكلة
 إذالل ويتوىل واملوارد، األراضي وينهب بالدان يغزو من مع هي مشكلتنا ولكن

 قيادات من الساحقة الغالبية فإن علمنا وحبسب. ذلك يفعل من يوايل أو اإلنسان
 جنود من كثري  ذلك ومثل إجنيل، وال بتوراة يؤمنون ال ملحدون هم الصهيونية احلركة

 جنود وكل الصهاينة كل  أعلن لو حىت ولكن. وحديثه قدميه والغزو االستعمار
 كل  الزكاة ويؤتون الصالة يقيمون وأصبحوا ورسوله، ابهلل إمياهنم اليوم الغزو جيوش
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 أهل حق يف اجلرائم ارتكاب عن يتوقفوا مل ما تنتهي لن معهم املشكلة فإن يوم،
 .أهلها وإذالل هنبها ويواصلون غزوها اليت البالد

 

(8) 

 هذه ألن ورسوله، هللا حماربة وميتهن ابلكفر جياهر من على نشفق حنن ابلطبع
 ولكن. هذا التهلكة سبيل عن ابالبتعاد لنصحناهم استنصحوان ولو خاسرة، حرب
 ومعتقدات وبوذية هندوسية من املخالفة الدايانت وأصحاب ابملالحدة مليء العامل

 تفسري فإن وعليه. املسلمني وبني بينهم للصدام مربرا هذا يكون أن دون اخرى،
 حياربوا مل فاجلزائريون. احلقيقة عن بعيد دينية صراعات أبهنا اليوم الدائرة الصراعات

 بسبب اليهود حياربوا مل والعرب والفلسطينيون علمانية، أو مسيحية ألهنا فرنسا
 هي أبرهة، مع عبداملطلب مشكلة كانت  كما  معهم، مشكلتنا. الدين يف املخالفة

 .اإلبل هنب يريدون أهنم

 

(9) 

 أال جيب محاقات من يرتكبوه أن وشيعته املهووس القس هذا يعتزم ما فإن وعليه
 مما ابلرغم حمفوظ ابق والقرآن. نفسه إال يهلك ال فالرجل املسلمني، ابل يشغل

 حقيقة عن هذا يصرفنا أن جيب وال. تفتيش وحماكم مغول من الرجل أسالف فعله
 متكررة رسائل املاضية األعوام خالل أتلقى ظللت وقد. وظروفها الدائرة املعركة
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 املكان وحيدد ،'املقبل السبت يوم القرآن حرق' ب سيقوم البعض أن تدعي متشاهبة
 من اليت الرسائل تلك جتاهل على دأبت وقد. ذلك حيدث أن دون والوقت،
 إىل وتدفعهم املسلمني هتيج أن تريد جهات قبل من مدسوسة كانت  أهنا الواضح
 مثل جتاهل األفضل ومن. ودينهم املسلمني مسعة إىل تسيء هوجاء أعمال ارتكاب

 األمهية ويعطونه الناس إليه يلتفت مل إذا أتثري أي لعمله يكون لن الذي املعتوه هذا
 .إليها يتوق اليت اإلعالمية والتغطية

 

 

 

 

------------------------------------------
-------------------------------------- 

 200 ليس نسخة 2000 فليحرق - املتحدة الوالايت=  املصرى نبيل

 حرق إىل أدعوه وأان ، القرآن من نسخة 200 حيرق أن جونز تريى القس يريد
 إذا ، ابلطبع يشرتيها النسخ؟ هذه على حيصل كيف...   20000 أو 2000

 األوحد الكتاب هو القرآن هذا ألن أمامه، املتواجدة النسخ مجيع يشرتى دعوه
 ، النقطة هذه ىف القرآن من يقرب كتاب  يوجد ال. العامل هذا ىف القلوب ىف احملفوظ
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 احملف حنرق املسلمني معشر وحنن. وصيانته حبفظه وعد الكتاب أنزل الذى أيضا
 هللا وسبحان ، هذا إبالنه املسلمني غري من الكثري استفز جونز تريى. يبلى حني
 متعاطفني اآلن أصبحوا ، اإلسالم مع أو ضد رأى هلم يكن مل الناس من الكثري فإن
 " لكم خري وهو شيئا تكرهوا أن وعسى" املسلمني مع
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