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موسى أبوطفرة املطيري

نتابع، وعن كثب، ما يحدث في ساحة االنتخابات التكميلية 
ونســتاء جدا من الصراعات والفنت التي يحاول البعض من 
هنــا وهناك افتعالها إما لضمان جناحه أو لضمان ســقوط 

املرشح اآلخر.
والريب أن ذلك أمر في غاية السوء إذ ان أي خلل سيسيء 
إلــى الكيان االجتماعي الذي ينبغــي ان يتصف بالتضامن 

والتكاتف والوحدة الوطنية الشاملة.
السؤال الذي يطرحه مثل هذا املشهد هو سؤال نابع من 
قلق حقيقي ملواطن بسيط حول الثقافة التي كان يفترض أن 
تســود املجتمع الكويتي بعد كل هذه السنوات من التجارب 
الدميوقراطية، والتي علمتنا نحن املواطنني املعنى الســامي 
للحرية فــي االختيار وحرية التعبير الصــادق عن إرادتنا 
الوطنية وحســن انتخاب من يصلح ألداء دور مؤسساتي 
حقيقي لتطوير البالد وتوفير العيش الكرمي والرخاء للشعب.
وال شــك في أن قلقنا مستحق، فعندما نشاهد مثل هذا 
التراشــق فإننا نكون أمام محاولة عبثية البعض بتجربتنا 

الدميوقراطية العريقة.
ينبغي أن تعبر االنتخابات عن رغبة حقيقية لدى املرشح 
في أن يحمي مصالح الشــعب، وهذا ال يتحقق بأي حال من 
األحوال باتهام اآلخرين والتشــكيك في ذممهم ووالءاتهم، 
ألن الغاية من الدميوقراطية هي حماية التشكالت االجتماعية 
وحماية املؤسسات الدميوقراطية من أن تصبح أداة للمصالح 

واألهواء ومسرحا للصراع على القوة والقدرة.
لقد أنشأ آباؤنا وأجدادنا في الكويت بناء اجتماعيا وسياسيا 
يقوم على التســامح واحملبة والتعاضــد، كما أنه بني على 
الوضوح والرأي الصريح والصدق، وهكذا يجب أن يستمر، 
أما غير ذلك فإنه ليس إال تشتيتا للطاقات وتضييعا للوقت 
وعدم احترام ألفراد الشعب، حيث إن آمالهم وأحالمهم يجب 
ان توضع على أعلى سلم األولويات وتنفيذها مبا يليق بها.

ان االنتخابات هي حركة نحو التغيير إلقامة مجتمع أفضل، 
ومن املؤكد أن التراشق الذي نشهده بني احلني واآلخر معول 
يهدم الثقة التي نحتاج إليها كأبناء مجتمع واحد، وفيه تخريب 

لتماسك أفراد الوطن الواحد.
وأدعو كل كويتي الى رفع صوته بثبات ضد التشــرذم 
والتناحر االنتخابي، فلن نســمح بأن يتحول بلدنا اجلميل 

الى طائفية أو فئوية أو صراعات.
دعونا نصنع احلياة زاهية متألقــة بعدالة وصدق، فإن 

الصراعات ال تورث إال األحقاد والدمار.

األمثال جتسد حياة الشعوب واحلضارات على مر العصور، 
فهي تتضمن املوروث التاريخي، وتعبر عن العمق الفكري 
والثقافي لكل حضارة، أعظمها احلضارة االسالمية التليدة، 
اخلارجة عن املألوف بقوتها وتقدمها على كافة األصعدة، حتى 

اضحت مضربا لألمثال، ومصدرا لاللهام...
 بيد انه في عصرنا هذا، انقلبت املثل واملفاهيم القيمية، 
واسمحوا لي أن أسهب قليال بتوضيح املفهوم القيمي، وهو 
برأيــي »أن نعتز أوال مبا لدينا من امكانيات، حتى ان كانت 
متواضعة ونعمل على تطويرها، ثم نكتســب ثانيا مما لدى 
غيرنا من األمم األخرى، وهذا يقاس على مســتوى الفرد 
والدولة واألمة«، ولكن ما أن يتقدم الثاني على األول، نصبح 
تبعا لهم، تبعا لتلكم القوة املنتجة، نعم قد نكون متساوين 
في التقدم والتطور، ولكــن الفارق هنا، أن تقدمهم انتاجي 

مثمر، وتقدمنا استهالكي مستنزف!!
وهذا على ما يبدو هو السر األعظم في التبعية ملثل وقيم 
تلكم القوى العظمى، وهو مــا نراه جليا على ضربنا أمثلة 
محبطة في مجالسنا ومنتدياتنا، تعبر عن أوضاعنا االجتماعية 

وانفعاالتنا النفسية!!
خذ أمثلة من مثلنا املثلى: 

»اليد اللي ما تقدر تدوسها.. بوسها«!
هذا املثل عدواني جدا.. يدعونا الى ان »ندوس« يد اآلخر، 
فإن لم نســتطع فهناك حل ذليل هو ان ننحني و»نبوس« 

هذه اليد.
أال يوجد حل وسط، وهو ان نصافح هذه اليد؟!

أظن- وليكن هذا الظن إثما!- ان املفاوض العربي في عملية 
السالم يؤمن بهذا املثل ويطبقه بحذافيره.

»مد رجلينك.. على قد حلافك«.
هذا املثــل يطالبني بقطع قدمي النها اطول من اللحاف، 

بدال من ان ينصحني بصناعة حلاف أطول.
»غير جبل وال تغير طبع أو جبله«

هذا املثل يدعو الى اســتحالة التغيير وأن تسلم مبا أنت 
عليه من فشل وسوء أخالق.

ما سبق هو مجرد نزر يسير من أمثلة سلبية هائلة، تقوض 
من تقدمنا نحو النجاح والتميز واالصالح واالنتاجية املثمرة.
ان تلك األمثلة من رواســب املوروثات، أبا عن جد، كابرا 
عن كابر، تعشــش في عقولنا وسلوكياتنا، وبالتالي حتبط 
من لديه ارادة في التطوير لذاته، أو لغيره فيقبع جامدا في 
مكانه. واملعضلة كذلك أننا ننظر اليها على أنها أمثلة موثقة، 
ورمبا مقدسة، وقد نسميها حكما صادقة ملن سبقونا، ومن 
يكثر اســتعمالها يقال عنه انه شخص ميلك جتربة كبيرة 
فــي احلياة، ومن ال يصغي لكالم األولني أصحاب التجارب 
)ما فيه خير(!!! »هكذا نزعم« حتى ان كانت جتاربهم موغلة 

في السلبية.
اذن من الذي يساعد على ترويج هذه االمثال بني الناس، 

ويحاول زرعها في عقولهم؟
هل السلطوية العظمى تقف وراء هذه األمثال التبعية الواهنة؟ 
ملاذا فطاحلة مثقفينا ينعتون حصانهم الطروادي بالدهاء 
والنباهة وحمارنا العربي وصاحبه بالسخرية والبالهة؟! مع 
أن األول مجسم خشبي بائس قصته دنيئة املبادئ واملثل، 
والثانــي كائنان حيان ذكيان، فجحا ذكرت قصصه التاريخ 
بالذكاء املفرط، واحلمار ثالث اذكى حيوانات العالم بعد قردة 
الشمبانزي والدالفني، حسب احد األبحاث املنشور في جامعة 

»اكالهوما« األميركية.
هذه اســئلة اسوقها الى كل قارئ لهذا املقال علنا نوجد 
احللول ونؤســس »جمعية أمثالنا التحفيزية لشحذ الهمم 
العربية« وتكونون احد أعضائهــا الفاعلني، ونعود كما كنا 
مضرب امثال لهم، ويكون أولئك تابعني لنا بقوتنا االنتاجية 
وكافة القوى األخرى وهو ما أراه اليوم قد حتقق مع الرؤية 

الفاعلة.

كانــت التكهنات ســوداوية في بداية 
التحضير الشــعبي إلنشاء وحدة رسمية 
إلدارة األوقاف اجلعفرية الكويتية قبل 2003م 
)بشروط شــرعية وقانونية( فال احلكومة 
استولت وحتكمت وفق مشتهاها على هذه 
األوقاف، ولم تسجل على اإلدارة أنها مصدر 
للطائفية، ولم يثبت أحد أن العمل يجري على 
نقيض األحكام الشرعية اجلعفرية ذات الصلة، 
بل هناك استفتاءات مستمرة مع املرجعية 
الدينية إزاء أي إشكاالت شرعية. نعم بعض 
املواد الالئحية املالية والرقابية لألمانة العامة 
لألوقاف قد ال تنسجم مع روح بعض هذه 
األحكام، وهو األمر الذي يسعى ويطمح إليه 
العاملون في إدارة الوقف اجلعفري ملزيد 
من االستقاللية، والى التطوير في الهيكلية 
اإلدارية، وملواجهة توسع األوقاف اجلعفرية 
فيها التي تنامت حلتى اآلن الى ما يربو ما 
قيمته 60 مليون دينار كويتي بعد أن كانت 
حوالي 5 ماليــني فقط. وتتنوع أوجه ريع 
األوقاف من أثالث وعقارات ألوقاف ذرية 
)على األبناء واألقارب(، وأوقاف مقيدة ألوجه 
خيرية محددة بعينها، وأوقاف مطلق اخلير. 
وهي متارس دورها داخل وخارج الكويت 
حتت ضوابط ورقابة وزارة اخلارجية الكويتية 
وبالتنسيق مع سفاراتها. مما جعلها تكسب 

ثقة حتى مع من كان يعارض املشروع. 
عموما، هدف األوقاف هو سد احتياجات 
املجتمع بدوافع إنسانية خيرية، غير ربحية، 
ولذلك قدمت لإلدارة مشاريع كبرى كوقفية 
العاملية  الوطنية، وأخرى لالوقاف  للوحدة 
االنسانية وأخرى بيئية ملواجهة التصحر، 
وملواجهة أمراض الزهامير ومعاجلة جروح 
الغرغرينا...الخ لكن لألسف قصور اإلمكانيات 

االدارية والفنية حال دون ذلك. 
ويكفي إلدارة الوقف اجلعفري أن يشرفها 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح 
حفظه اهلل برعايته السامية جلميع ملتقياتها 
الوقفيــة التي تســتضيف خاللها العلماء 
والباحثني إلثراء شــعيرة الوقف وآثارها 

على األمة. 
وحياكم اهلل أعزائي في امللتقى الوقفي 
اجلعفري الثامن، والذي يقام حتت عنوان 
»القانون ضمــان للوقف والواقف«، وذلك 
صبــاح االثنني 18 اجلاري في كراون بالزا 

بالفروانية.

يقصد لندن كل عــام آالف املواطنني 
من أجل العالج ويواجهون معضلة ال تكاد 
تنتهي، وهي ارتفاع اسعار السكن فيها، 
لكون أغلب املواطنني يفضلون منطقة قريبة 
مــن املكتب الصحي ومن اماكن جتمع ما 
يحتاجون إليه من معيشــة، والتي تتركز 
في املباني احمليطة في شارع »االجولرود«، 
حيث تذهب ال يقل من 80%  من املخصصات 
املصروفة للمريض ومرافقه من قبل وزارة 
الصحة على السكن والذي يصل متوسطه 
العادية، وليس  االســبوعي في االوقات 
مبواســم الصيف لقرابة 350 دينارا، أي 
يتحتم على املواطنــني دفع 1400 دينارا 
شــهريا من أجل السكن فقط، ناهيك عن 
املأكل والتنقل ومصاريف املترجم، حيث 

ال تفي تلك املخصصات ملا صرفت له.
وحقيقــة االمر أن حل هذه املشــكلة 
بسيط لو ارادت وزارة الصحة ذلك، ويكون 
بإقدامها على خطة لشراء إحدى العمارات 
االستثمارية في هذه املنطقة وتخصيصها 
لســكن الكويتيني، وبالطبع ليس باملجان 
وامنا يتم تأجيرها مببلغ محدود او معقول 
للمرضى، وكذلك يتم تخصيص دور كامل 
يكون خاصا بإدارة املكتب الصحي، وذلك 
حتى يكون املواطنون على مقربة من مراجعة 
املكتب والتي تتم بشــكل يومي تقريبا، 
وتكون عوائد االيجار للوزارة لتحســني 
خدماتها، وكذلك حتى يتم استثمارها بشكل 

يخدم املرضى.
وهذا املقترح وان كان بعيد املنال لرغبة 
الوزارة، إال انه قد يكون قريبا ألحد التجار 
من الذين قد تكون لديهم رغبة صادقة في 
الربح من جهة، وخلدمة ابناء وطنهم، وهي 
دعوة مني لتبني هذا املقترح الذي سيعود 
بالنفع على اجلميع بعيدا عن حســابات 
اخلســارة، لكون لندن بلد ال تقف وفود 

قاصديه للعالج وللسياحة ايضا.
فمن ســيتبنى هذا املقترح وينتشل 
املواطنني من درك غالء اسعار الشقق التي 
تصل في موسم الصيف الى ارقام فلكية 
تعجز عنها مخصصات وزارة الصحة؟! 

رســوم وزارة الصحة التي 
أقرتها األسبوع املاضي وأهمها 
تقاضي 20 دينارا من كل متقدم 
لطلب فحص طبــي للعمل في 
القطاع اخلاص هي ليســت في 
شكلها بأكثر من ضريبة مستترة 
الرســوم، األهم أن  حتت اسم 
هذه الرسوم تستهدف شريحة 
الباحثني  أو  العمل  العاطلني عن 
العمل، وهو املسكني أصال  عن 
يبحث عن عمــل وأغلبهم من 
أولئك الباحثني عن العمل يأخذ 
مصروفه من والديه، وانت هنا 
وألنك كوزارة صحة خصصت 
املتقدمــني للعمل فــي القطاع 
اخلاص، فكأنك تأخذ ماال ممن 
ال ميلكه أصال، أو باألصح »تطر 

من احلافي نعال«.
> > >

وزارة الصحة بقرارها فرض 
هذه الرسوم التي كانت مجانية 
تفتح بابا على احلكومة كلها بأن 
أي وزارة متى ما أرادت أو اشتهت 
أو »طق براس وزيرها« قامت بال 
قانون وال »دياولو« وفرضت ما 

تريد من رســوم أو زادت قيمة 
التي تتقاضاها دون  الرســوم 

الرجوع ألي جهة.
> > >

الرسالة التي أوجهها بعد هذه 
الفوضى التــي ارتكبتها وزارة 
الصحة ممثلة بوزيرها في زيادة 
الرسوم إلى مجلس األمة املوقر 
احملترم، فــي أن يتبنى أي من 
أعضائه مشروع قانون بتحديد 
سقف الرسوم التي تتقاضاها أي 
وزارة أو جهة حكومية نظير تقدمي 
خدماتها للجمهور، أو تبني قانون 

لتقنني صالحية الوزراء في فرض 
أي رســوم أو زيادة أي رسوم 
األمة،  إلى مجلس  الرجوع  قبل 
فال يجــوز أن وزيرا صحا من 
نومه - وألنه مطلق اليد - وأصدر 
قرارا بزيادة رسوم للخدمات التي 
تقدمها وزارته إلى اجلمهور او 
أقر رسوما جديدة غير موجودة 

أصال كما فعل وزير الصحة.
> > >

منطقيا ودستوريا ال يجوز 
بل إنه يجــب أال تقوم أي جهة 
حكومية بزيــادة أي عبء مالي 

على املواطنني نظير اخلدمات التي 
لهم إال مبوافقة مجلس  تقدمها 
األمة، وان يكون عرض ذلك على 
املجلس مبسببات الزيادة، أما واهلل 
وزير قرر من رأسه الزيادة فهذا 
ال يصح وال يجوز وال يستقيم مع 
املنطق، كمثل خدمة الفحص الطبي 
للمتقدمــني لوظيفة في القطاع 
التي كانت مجانية منذ  اخلاص 
ما قبل الدستور، واالهم هنا ملاذا 
املتقدمون في القطاع اخلاص، لم 
فقط أبناء القطاع اخلاص الذين 
تضع احلكومة دوبها ودوبهم؟!

> > >
قــرارات وزارة الصحة في 
زيادة الرسوم األخيرة على بعض 
خدماتها خاطئة جدا، وضريبة 
مستترة تفرض على الناس دون 
وجه حق، وكان األولى وبدال من 
أن تبحثوا عن زيادة مدخولكم 
الباحثني  العاطلــني  من جيوب 
عن عمل أن تراقبوا مشاريعكم 
وأوامرها التغييرية التي تضيع 
املاليني عليكم ســنويا بدال من 
أخذ املالليم من جيوب العاطلني. 

ضمن اخلدمات امليسرة التي 
تقوم بها وزارة الداخلية حتسني 
خدمات اإلقامة لألجانب حيث ألغت 
امللصق الذي يوضع في جوازات 
السفر واعتمدت البطاقة املدنية في 
معامالتها عند مراجعتها للدوائر 
الرسمية وذلك عن طريق خدمة 
أون اليــن.. إن هــذه اخلطوة 
ستســهل كثيرا على املواطنني 
والوافدين وستخفف االزدحام 
وتقضي علــى طوابير االنتظار 
وهذه في احلقيقة تصب في إطار 
شعار الشرطة في خدمة الشعب.

 ونحن إذ نحيي وزير الداخلية 
الذي يســعى منذ توليه حقيبة 
الوزارة إلى تبني كل املقترحات 
واألســاليب التــي تخفف عن 
املواطنني عناء املراجعات املتكررة 
على دوائر الوزارة، ونحيي أيضا 
املسؤولني في الوزارة على هذه 
اخلطوة، فإننــا نتمنى أن يتبع 
هــذه اخلطوة، خطــوة أخرى 
املواطنني عند  للتســهيل على 

مراجعتهم إلصدار جوازات السفر 
وإجــازات القيادة وما يتبع ذلك 
من إجراءات مثل إصدار دفاتر 
رخص السيارات وبطاقة اجلنسية 
الكويتية.. فحبذا لو بادرت الوزارة 
باعتماد البطاقة املدنية عند إصدار 
جوازات السفر ورخص القيادة 
وضرورة التقيــد بإصدار هذه 
املدنية  للبطاقة  املستندات وفقا 
أو رخص  بكتابــة اجلــوازات 
القيادة بأربعة أسماء.. ألن مثل 

للمواطنني  هذا اإلجراء يتسبب 
بإصدار اعتمادات للمصادقة.. 
مثال نقوم بإبراز البطاقة املدنية 
عند ســفرنا إلــى دول اخلليج 
ورمبا تتطور في املستقبل مع 
دول عربية أخرى، واملشكلة عندما 
يسافر الكويتي من إحدى الدول 
التي تعتمــد البطاقة املدنية إلى 
دول أجنبية تفاجأ بأن األسماء في 
جوازات السفر مختلفة، وأود هنا 
أن أذكر املسؤولني بوزارة الداخلية 

بقرار وزاري رقم 513 لسنة 1988 
بشأن قيد األسماء رباعيا استنادا 
الى القانون رقم 82/32 في نظام 
املدنية وهو مرسوم  املعلومات 
أميري.. وحدد هذا القرار كتابة 
األسماء في املستندات الصادرة 
عن وزارة الداخلية من جوازات 
أن  القيادة رباعيا على  ورخص 
حتفظ األسماء كاملة مهما تعددت 
مبلفات املعامالت اخلاصة.. )صدر 
الكويت  بتاريخ 89/1/8 بجريدة 

اليوم الرسمية(..
ال شــك بأن هــذه اخلطوة 
ســتخفف عن املواطنني بعض 
اإلشكاالت بخصوص عدم مطابقة 
األسماء في اجلوازات ورخص 

القيادة مع البطاقة املدنية.
وال يسعنا في اخلتام إال أن 
الداخلية ورجال  نحيي وزيــر 
الوزارة على هذه اخلطوة املتقدمة 
باعتماد البطاقة املدنية لدى إجناز 

معامالت الوافدين.
واهلل املوفق.

احلكمة سراج العطاء

حول 
االنتخابات 

التكميلية
الشيخ د.أحمد محمد

عمق احملبرة

حمار جحا 
وحصان 

طروادة!
Twitter: @A _ F9966 فهد الدبيان

املوقف السياسي

خطوة متقدمة 
لـ »الداخلية«

عبد احملسن احلسيني

مع حالة الصدمة واحلزن التي 
يعيشها العالم، وال سيما املسلمون 
من احلادثــني اإلرهابيني اللذين 
راح ضحيتهمــا 49 مصليا في 
أثناء صالة  مسجدين بنيوزلندا 
اجلمعــة يوم 15 مــارس 2019، 
املتنوعة  ظهرت ردود األفعــال 
من مختلف املستويات الشعبية 
واإلعالميــة والرســمية، والتي 
اتسم معظمها مبهاجمة العنصرية 
وخطاب الكراهيــة املتنامي في 
الغرب والتخويف من املسلمني، 
ولكن أظهرت ردود فعل أخرى 
الفارق في تناول احلوادث  تبني 
اإلرهابيــة التي يتســبب فيها 
املواطنون الغــرب، أو تلك التي 
يتســبب فيها املواطنون العرب 
واملسلمون، حيث أطلقت العديد من 
وسائل اإلعالم الغربية على القائم 
بأنه »مسلح«  باحلادث اإلرهابي 

Gun Man، وليس »إرهابي«.
ولكن وعلــى الرغم من هذه 
التعامل مع هذه  االزدواجية في 
احلادثة، البد من التحذير مبقابلة 

التطرف والكراهية بتطرف في 
الكلمات واملشــاعر فنجمع كل 
الشــعوب الغربية بسلة واحدة 
وكأنهم يوافقون على ما اقترفه 
اإلرهابي املتطرف، فهناك اختالف 
بني الشعوب في نظرتها لإلسالم، 
وحتى املعارضني منهم لإلسالم، 
أو من ال يفضلونه على اإلطالق 
وال ممارساته، ال يؤيدون القتل 
وال يباركون ما جرى من حوادث 
إرهابية عنصرية ضد املسلمني.

فــي كتاب »كيــف ينظرون 

إلينا؟ اإلســالم واملسلمون في 
استطالعات الرأي العاملية« عرضت 
لبعض نتائج اســتطالعات رأي 
الشعوب ومنها الغربية عن مدى 
تفضيلهم اإلســالم واملسلمني 
والتي تبني االختالف في نظرتهم 
بشكل عام ومن قضية ألخرى، 
فعلى سبيل املثال، جاء الصهاينة 
اإلسرائيليون كأغلب جنسية ال 
تفضل املســلمني حسب بعض 

استطالعات مركز بيو.
وأما ما يتعلق بقبول املهاجرين، 

فقد كان الشعب النيوزلندي في 
املرتبة الثانية في قبول املهاجرين 
من بني 138 دولة حسب استطالع 
 Gallup World رأي غالوب العاملي
Poll عام 2016، وهو ما يوضح أن 
احلادثة شاذة عن املسار املجتمعي 

في قبول اآلخر املهاجر.
الشــعوب  وهكــذا تختلف 
بنظرتها للمسلمني واملهاجرين 
ألسباب عديدة قد يكون بعضها 
ليس بدوافع عنصرية وكراهية 
بقدر دوافع اقتصادية وسياسية، 
والكثيرون ممن يخالطون غير 
املســلمني في التعليم والتجارة 
والسياحة وغيرها يتفقون أن القلة 
القليلة هي تلك املتطرفة الدموية، 
وهو ما يستدعي بضرورة ضبط 
انفعاالتنا، وعدم تكرار خطأ غيرنا 
من الغرب حينما حاربوا املسلمني 
ككل، وحتميل فئة الغرب ككل ذنب 
فئة صغيرة من املتطرفني والتغافل 
عن جهات أخرى مســؤولة من 
وسائل إعالم وسياسيني محرضني 
حتى لو كانوا من أبناء جلدتنا. 

عالم اآلراء

على رسلكم 
ليس كلهم 

يريدون قتلنا!
samir@gulfopinions.comد.سامر أبو رمان
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الصحة
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

إن العمــل اإلرهابي اجلبان 
الذي ارتكبه املجرم القذر الذي 
استهدف املصلني املسلمني في 
بيت مــن بيوت اهلل في األرض 
أثنــاء أدائهم صالة اجلمعة في 
مدينة كرايســت تشيرش في 
نيوزيلندا قد نتج عنه وفاة 50 
شــخصا وإصابة اكثر من 100 
مسلم بريء، حيث قام املجرم 
اجلاني اجلبان األسترالي الذي 
يبلغ من العمر 28 سنة بتصوير 
التي هزت كل  البشعة  جرميته 
العالم وبثها مباشرة عبر االنترنت 
على »فيســبوك«، وقد ظهرت 
العنصرية على  الكتابات  بعض 
سالحه الذي ارتكب به املجزرة 
مهاجما بها املســلمني والدولة 

التي  العثمانية ومعركــة ڤيينا 
خسرها املسلمون ووضعت حدا 
لنفوذ الدولة العثمانية في أوروبا.

إن احلادث اإلرهابي الذي هز 
الضمير اإلنساني خلف صدمة 
في املجتمــع الدولي أدانته كل 

العالم وقد صنف إعالميا  دول 
ودوليا بأنه عمل إرهابي جبان 
راح ضحيته أفراد مساملون من 
الكادحة ومهاجرون من  الطبقة 
عدة دول ينعمون باألمن واألمان 
في نيوزيلندا، التي تصف بأنها 

واحدة من الدول اآلمنة.
إن هذا العمل اإلرهابي الشنيع 
مثال للعنصرية املتزايدة ومعاداة 
لإلسالم واملســلمني في العالم 
ويجب اتخاذ اإلجراءات حلماية 
العبادة في كل  املسلمني ودور 

أرجاء العالم.
لعل هذا احلادث يوقظ ضمير 
التكاتف حملاربة  العالم، ويجب 
التطــرف والكراهية واإلرهاب 

الذي ال دين له.
القلــب للضحايا  ندعو من 
بالرحمــة واملغفرة  االبريــاء 
وأسكنهم اهلل فسيح جناته ونعزي 
انفسنا وأهليهم وأحباءهم ولكل 
املسلمني بهذا املصاب اجللل الذي 

نتمنى عدم تكراره.

انتظارات

اإلرهاب 
ال دين له

Sns555666@yahoo.comدالي محمد اخلمسان
@bnder22


