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«باراك أوباما» رئيس الواليات املتحدة األميركية 
األسبق كان أفريقي األصل (من أب كيني)، وعمدة لندن 
«صادق خان» باكستاني األصل، حاصل على اجلنسية 
البريطانية، ووزير الداخلية البريطاني احلالي ساجد 
جاويد الذي تقلد ٤ حقائب وزارية من عائلة باكستانية 

مهاجرة إلى بريطانيا.
عمر الغبرا وزير النقل الكندي سوري األصل، ولد 
في السعودية وتخرج في جامعة دمشق ثم هاجر إلى 
كندا وأكمل دراسة املاجستير وحصل على اجلنسية 

ثم عني وزيرا فيها.
وأخيرا عزة محمود والتي أدت اليمني الدستورية 
أول من أمس وزيرة للشــباب بأستراليا لتكون أول 
وزيرة مسلمة في تاريخ أستراليا، من أصول مصرية.

إنها قصص واقعية ألشخاص تقلدوا أعلى املناصب 
في الدول املتقدمة دميقراطيــا وتنمويا وحضاريا، 
وصفقنا لهم في وســائل التواصل االجتماعي لعدم 

تفرقتهم بني املواطن األصلي واملواطن املهاجر.
وفي نفس الوقت انطلقت حملة من التنمر والغوغائية 
والهجوم الشخصي على الكويتية جيهان عبداحلليم 
عبده، ملجرد تكليفها للقيام بأعمال الوكيل املســاعد 
لشؤون رقابة شؤون التوظيف بديوان اخلدمة املدنية، 
لألمانــة ال أعرفها ولم ألتق معهــا في حياتي، ولكن 
ما تعرضت له من حملة شــعواء وإساءات وتشكيك 
بالوالء خالل األيام املاضية جعلني أتعاطف معها ومع 

أسرتها الكرمية.
هي مواطنة كويتية رغماً عن العنصريني، كفل لها 
الدستور كل احلقوق وألزمها بكل واجبات املواطنة.

واألغرب واألعجب من ذلك هو استمرار الهجوم 
والتنمر عليها حتى بعد أن طلبت إعفاءها، ملجرد أنها 

من أصول مصرية!
والســؤال هنا: مــاذا لو كانــت الكويتية جيهان 
عبداحلليم عبده من أصول أوروبية أو أميركية، فهل 

كانت ستتعرض ملا نالته كونها من أصل مصري؟!
واملؤسف أن القضية ليست قضية أصول مصرية 
فحسب، بل املسألة أكبر من ذلك وتطول اجلميع بسبب 
ما عشــناه وغذيناه على مر السنوات من تفريعات 
وتقســيمات اجتماعية طائفية وقبلية وطبقية، يظن 
البعــض أنها منحتنا احلق فــي التنمر على كل من 

يختلف معنا.
املفلس والناقص هو من يقيّم اآلخرين على أصولهم 
وعوائلهم وجنسياتهم، أما الناجحون فهم من يقيمون 
اآلخرين بناء على إمكاناتهــم وخبراتهم وكفاءاتهم 
وكيفية االستفادة منهم لتطوير بلدانهم ومجتمعاتهم.

إن لم نتعايش مع اختالفاتنا ونتسامى على خالفاتنا 
ونتقبل غيرنا، ونتعامل مع اإلنسان بإنسانيته، فال 

طبنا وال غدا الشر.
اخلطاب الفئوي والعنصري الننت الذي ال يؤدي إال 
ملزيد من الفساد والتشكيك في والءات املواطنني بناء 
على أصولهم هو خطاب مرفوض اجتماعيا وأخالقيا 

وقانونيا ودستوريا.
وختاماً، أدعو املولى عز وجل أن يشافي املرضى 

بالعنصرية من هذا الداء املزمن.

كان الســفر في اليابان القدمية قطعة من اجلمر، 
فالتضاريس اليابانية اجلبلية يصعب اجتيازها، ناهيك 
عن األمراض التي تصيب املسافرين بسبب الڤيروسات 
والبكتيريا التي كانت متأل املستنقعات واألنهار، وعدم 
وجود وسيلة لتأمني الطريق من قّطاع الطرق، والتاريخ 
الياباني مليء باملآسي التي تواجه املسافرين، والعديد 
من البعثات الرســمية بني حكام املقاطعات اليابانية 
أبيدت عن بكرة أبيها بطرق السفر، وكنتيجة حتمية 
لذلك، ظهرت الكثير من الشخصيات الوهمية املخيفة 
في التراث الياباني والقصص الفلكلورية التي تهدف 
إلى إخافة الشباب من خوض جتربة السفر بني املدن، 
وهذه الشــخصيات موجودة لدى جميع الثقافات، 
كالغول بالتراث العربي و«حمــارة القايلة» بالتراث 
احمللي، ولكن ألن التضاريس اليابانية كانت أشد من 
تضاريسنا التي تتميز بأنها سهول، تستطيع أن ترى 
من خاللها على مد بصرك، وإنارة خفيفة تستطيع أن 
تنير مساحات واسعة، ولهذه األسباب جند أن تراثهم 

تفوق علينا بأعداد الشخصيات.
الناظر لصورة األقمار الصناعية الليلية لليابان، 
يجد أنه ال يــكاد يكون فيها حاليا قطعة أرض غير 
مضيئــة، وهذا النور بدد عتمــة ظالم اخلوف من 
السفر، واصبح التنقل سهال لدرجة أن تعداد طوكيو 
بالليل أقل مباليني من ســكانها بالنهار، فكثير من 
موظفي طوكيو يسكنون خارجها، وهذا شيء محال 
مقارنة باليابان القدمية، ونتيجة لذلك توقفت مخاوف 
اليابانيني من السفر، وقل كثيرا ظهور الشخصيات 
املرعبة في الفكر اليابانــي، ولكن هذا أنعكس ثراء 
الفلكلورية،  الشــخصيات اخليالية والقصص  في 
على جانب إنتاج الرسوم الكرتونية وقصص «املانغا 
اليابانية» واألفالم، ويعتبر رافدا تراثيا مهما في هذه 
املجاالت، فخوف اليابانيني الســلبي سابقا أصبح 

يستخدم إيجابيا حاليا.
طبيعي أن يخاف اإلنسان من املجهول، ويشعر 
بعدم استقرار نفسي مادام هذا املجهول مستمرا، وهذه 
املخاوف تستشعرها في املجتمع الكويتي، ولكن ليس 
من ظلمات السفر بل من ظلمات املستقبل، فأي مجتمع 
ال تكون لديه خطة مستقبلية واضحة، حتى لو كان 
لديه كل سبل الراحة حاليا، سيسيطر عليه اخلوف، 
وفي أحاديث أفراد املجتمع غصة، يعلو صوتها كلما 
دار احلديث عن املســتقبل، بل وحتى الواقع احلالي 
غير املنظم، والناظر للوضع الكويتي يســتطيع أن 
يلحظ عدم وجود مشروع دولة ينخرط فيه كل أفراد 
املجتمع، فحتى «رؤية ٢٠٣٥» التي أعلنت بصوت خافت، 
اختفى صوتها، واصبحنا ندور في دوامة تسببت في 
تراجعنا، وأصبحنــا عكس اليابانيني، نطمح للعودة 
للماضي الذي كان أثر إنارة من حاضرنا، وأعتقد أن 
حل هذا التقهقر والنظرة التشــاؤمية املنتشرة، هو 
إنارة املستقبل بخطط واضحة تتبناها حكومة قادرة 
على تنفيذها، ومن خاللها نستطيع أن نحول مخاوفنا 
التي نعيش فيها حاليا إلى وقود ينير طريق املستقبل 

مثلما فعل اليابانيون مع مخاوفهم.

املتقاعدين ما  «مســاكني 
التي  املنحة  إال  عندهم سالفة 
وعدوا فيها، بل أثيرت عليهم 
االنتقادات والنكت ولم يحصلوا 

على شيء»!
نحن في خير ونعمة، اهللا 
خصنا باألمن واألمان وسعة في 
الرزق (ارتفع سعر برميل النفط 
إلى ١٢٠ دوالرا) ومكانة عالية 
ورفيعة بني الدول والفضل بعد 
اهللا لإلدارة احلكيمة والشعب 
الكرمي الوفي والسمعة الطيبة 
عند جميع شعوب ودول العالم 

لكويتنا احلبيبة.
سنظل على وفائنا لها، نحب 
من أحبها وعاش فيها ونحميها 
من كل شــر وفتنة حتى وإن 
تقاعدنا، فالكل وضع الكويت 
في قلبه وأمام عينه ال يهمنا 
قول حاسد وال تهريج مهرج.

لذا، فكل ما ينفع أهل الكويت 
املتناول يستاهلونه  وهو في 
ونحن في سعة وخير البد أن 
نفيض عليهم من اخلير لسد 
احتياجاتهم ومساعدة ضعافهم 

وخاصة املتقاعدين.
كثيــر من الــدول تعطي 
ميزات لكبار السن املتقاعدين 
من إعفاءات ورسوم وضرائب 
أكرمهم وســد  ومنهم مــن 
حاجاتهم كما في بعض الدول 

القريبة وهكذا.
لقــد وعدمتوهم ولكن لم 
يشعروا بهذا الوعد، بل منهم 
من أعد العدة لتغطية حساباتهم 
وسد احتياجاتهم، لكن هناك 
من يعرقل املسيرة ويتربص 
بهــم الدوائر واحلكومة تأخر 
التنفيذ إلجراءات غير مقنعة، 
الوعد عهد وال نخلفه فينطبق 

علينا قل الرسول ژ.

أفتتح كالمــي بقول اهللا 
تعالــى: (ولوطاً إذ قال لقومه 
الفاحشــة وأنتــم  أتأتــون 
تبصــرون) ڈ، ال يوجد 
ما هو أبلغ من كالم اهللا العظيم، 
فدائما ما كان الدين اإلسالمي 
الدستوري  وأحكامه األساس 
القوي واملتني للكويت وشعبها.

ودائما ما كانت انتفاضتنا 
للحق أقوى برهان على ذلك، 
فإنني أستغرب ما حدث أواخر 
األســبوع املاضــي من فعل 
الســفارة األميركية بالكويت 
لنشــر صورة في حســابها 
الرسمي لصورة لعلم املثليني، 
متجاهلة موقف الكويت الرسمي 
من هذا املجتمع، ضاربني باملادة 
٤١ الفقــرة األولى من اتفاقية 
الديبلوماسية  للعالقات  ڤيينا 
والتي تنص صراحة على أنه 
«يجب علــى جميع املتمتعني 
باالمتيازات واحلصانات، مع 
عدم اإلخالل بها، احترام قوانني 
الدولة املتعمد لديها وأنظمتها، 
ويجب عليهم كذلك عدم التدخل 

في شؤونها الداخلية».
كان من األجــدر بها كما 
هي حتترم حق املجتمعات أن 
حتترم دولة بأكملها وموقفها 
الذي ال تشوبه شائبة، حتى ال 
تتأثر العالقات الديبلوماسية ملا 
يعد تدخال سافرا في الشؤون 
الداخلية ملوقف الكويت وفرض 
فكر آخــر معارض لنصوص 

الشريعة اإلسالمية.
وبالرغــم من اســتدعاء 
الكويتية  وزارة اخلارجيــة 
للقائم بأعمال سفارة الواليات 
املتحدة األميركية وتسليمه 
مذكرة تؤكد رفض الكويت ملا 
مت نشره على موقع التواصل 
االجتماعي مبا صدر منها لم 
يتم حذف التغريدة أو تقدمي 
اعتذار رســمي، مــا يعني 
التصميم على ما حدث وعدم 

التراجع عنه.
فهل هذا شكل جديد من 
أشــكال فرض اآلراء وتغيير 
املفاهيم ســتنتهجه الواليات 

املتحدة األميركية؟

نقلت املواقع اإلخبارية نداءً من بابا 
الڤاتيكان إلى قادة العالم بأن ينزعوا 
السالح ويلجأوا للسالم وال يوقدوا 
النار على أبواب اإلنسانية، وأن يوقفوا 
الصراع لتأجيج احلرب وأن يتفاوضوا 
بصدق من أجل السالم في أوكرانيا. 
وأعتقد أن نداء البابا يجب أن يجد له 
صدى إيجابيا مببادرة من األمني العام 
لألمم املتحدة بعقد مؤمتر للسالم في 
أوكرانيا بعيدا عن مزايدات السياسة 
والتسابق على مد أوكرانيا باألسلحة 
إلطالة أمد احلرب وتبعاتها على األمن 
الغذائي وما نشهده من تبعات يصعب 

التنبؤ بأبعادها. 
وإن نــداء البابا يجب أن يقول له 
الساسة سمعاً وطاعة، وأن يلقوا السالح 
جانبا من أجل خير البشرية وأن نسمع 
من كل القيادات الدينية نداءات السالم 
في جميــع دول العالم دون مزايدات 

سياسية أو جتارة السالح والتسابق 
احملموم إلراقة دماء األبرياء وإشاعة 
التي عشــناها في  الفوضى والدمار 
معظم احلــروب العبثية التي ال تترك 
غالبا ومغلوبا بل يخرج اجلميع منها 
خاسرا من األرواح والتنمية، وهو درس 
قاس تعلمته البشرية في جميع دول 

العالم وفي مختلف العصور وال جتلب 
احلروب إال الدمار والهالك واإلرهاب. 
فهل يجد هذا النداء الباباوي صدى 
من مصاصي الدماء وأعداء اإلنسانية 
والسالم، أم أننا سنتعامل مع نداء البابا 

ببرود وسلبية؟
وأعتقد جازمة أن نداء السالم من 

قيادة دينية يجب أن يكون له تفاعل 
إيجابــي مــن أصحاب القــرار وهم 
الذين يستطيعون بجّرة  السياسيون 
قلم شجاع أن ينتصروا للسالم وينبذوا 
احلروب ويقرأوا دروس التاريخ، فهناك 
قادة اســتحقوا جائزة نوبل للسالم، 
وهناك ساسة ما زالت شعوبهم تدفع 
أثمانــا باهظة لقــرارات احلرب التي 
اتخذوهــا ولم ينصتوا إلــى نداءات 
الســالم، فكانت العواقب وخيمة من 
دمار وخسارة ليست ألولئك القادة ولكن 

لعدة أجيال من شعوبهم من بعدهم.
واألمثلة مــا زالت حية ملن يريد أن 
يتعلم، فمن غير املقبول إعادة البشرية إلى 
عصور شريعة الغاب والقبول بدمارها!

أمتنى أن نرى كل يوم نداءات السالم 
من جميع القيادات الدينية واالستجابة 
املتحدة لنستطيع  السريعة من األمم 

حتقيق السالم العاملي.

«يعتقد صندوق النقد الدولي، أن 
حترك مجلــس االحتياطي الفيدرالي 
(البنك املركزي األميركي) لرفع أسعار 
الفائدة وتشديد السياسة النقدية بقوة، 
سيعيق االنتعاش االقتصادي في العديد 

من دول العالم». 
وقد حذر صندوق النقد الدولي من 
أن موجة تشــديد السياسات النقدية 
التي بدأها «املركزي» األميركي ستوجه 
الناشئة والبلدان  ضربة لالقتصادات 
الفقيرة املثقلة بالديون، وتوقع الصندوق 
أن يتباطأ النمو االقتصادي في آسيا 
واألسواق الناشئة في ٢٠٢٢ إلى ٥٫٤٪ 
مقارنة بـــ ٧٫٣٪ خالل العام املاضي، 
وسط رياح التشديد النقدي وتداعيات 
الروسية- األوكرانية وتفشي  احلرب 
ڤيروس كورونا من جديد في الصني.
وفي تصريــح لوزيــر اخلزانة 
األميركي السابق سمرز، قال إن قرار 
رفع الفائدة فــي مارس جاء متأخرا، 
ما ساهم في تكريس التضخم، وعزز 
مخاطر دفع االقتصــاد نحو الركود 
في غضون عامــني، فيما يتوقع بنك 
«جولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» 
أن يواجه االقتصــاد األميركي خطر 
الركــود في ٢٠٢٣، بفعــل التداعيات 

السلبية لرفع الفائدة على النمو ومعدالت 
إنفاق األسر والشركات، «رويترز».

األثر على حياتنا املعيشية:
إن رفع أســعار الفائدة يؤدي إلى 
تباطؤ نســبي في النمو االقتصادي، 
رفع تكلفــة االقتراض، تأثر املنتجني 
سلبا، مكاسب أكبر للمودعني في البنوك 

املصرفية. 
التضخم:

اإلمارات  إلــى دولــة  وبالنظــر 
«الشقيقة»، جند حتسن ظروف األعمال 
إلى أقوى مستوياتها هذا العام، حتى 
مع تعرض الشركات لضغوط التضخم، 

حيث اختارت الشركات إلى حد كبير 
امتصاص التكاليف املرتفعة. فقد ارتفع 
اإلنتاج في القطاع غير النفطي للبالد 
بأســرع وتيرة منذ ديسمبر املاضي، 
وشهدت الوظائف فيه زيادة متجددة، 

«إس آند بي غلوبال».
العقارات العاملية 

- أســتراليا: مديــر األبحــاث فــي 
بأن  التوقعات  إنه «مع  «كورلوجيك»، 
يرفع بنك االحتياطي األسترالي أسعار 
الفائدة، حيث يحتمل أن نشهد مزيدا 
من تراجع الزخم في قطاع اإلســكان 
خالل الفتــرة املتبقية من العام، ومع 

ارتفاع معدالت الفائدة، ستتجه معدالت 
القــروض العقارية املتغيرة أيضا إلى 
أعلى، ما يقلل من القدرة على االقتراض 
ويؤثر على تقييمات البنوك لالقتراض».
إلى  - اململكة العربية السعودية: تهدف 
تشييد مبان هي األضخم في العالم في 
مدينة «نيوم» اجلديدة كليا، ستحتضن 
ناطحات السحاب مزيجا من املساحات 
الســكنية واملكاتب واحملال التجارية 
املمتدة من ســاحل البحر األحمر إلى 
الصحراء، متثل حتوال عن املفهوم الذي 
أعلن عنه العام املاضي، لبناء سلسلة 
من املباني املرتبطة بعضها ببعض من 
خالل شــبكة قطارات فائقة السرعة 

حتت األرض.
- أميــركا: ذكــر محللــو األبحاث 
االقتصادية انه مع الزيادة الكبيرة في 
األقساط الشهرية، أصبح املشترون 
ممن ال ميلكون مدخرات لسداد دفعة 
أولية كبيرة عرضة خلطر اخلروج 
من السوق. ويحدث ذلك لألسف في 
الوقت الذي بلغت فيه اإليجارات في 
جميع أنحاء الواليات املتحدة أعلى 
مستوياتها على اإلطالق، ما يزيد من 
صعوبة االدخار لدى من يتطلعون 

لشراء منزل ألول مرة.

لفت انتباهــي خبر لعالم النفس 
الكندي «جوردان بيترسون» بأنه ابتعد 
عن وسائل التواصل االجتماعي حفاظا 
على صحته النفسية، وأنه جعل فريق 
عمله يحجب كلمة السر حلسابه في 
«تويتر» عنه، وشعر براحة بعد مرور 
٣ أسابيع من االنقطاع. وقد ذكرني 
هذا اخلبر بعدة أصدقاء قرروا االبتعاد 
عن وسائل التواصل االجتماعي بسبب 
السلبية املنتشرة وتداول اإلشاعات 

والتنمر على اآلخرين.
ال تقتصــر هــذه الظاهرة على 
الكويت مثلما اعتقدت، بل أصبحت 
ظاهــرة عاملية يعانــي منها الكثير 
من مســتخدمي وســائل التواصل 
االجتماعي. فهناك دراســات تشير 
إلى أن العديد أصيبوا باكتئاب بسبب 
التنمر املستمر عليهم وأيضا أصبحت 
مليئة بالتشاؤم والسلبية الذي يشعرك 
أن العالم سيتهالك في ساعات بسيطة. 
كما يقارن املســتخدمني حياتهم 
بحياة اآلخرين في وسائل التواصل 

االجتماعي عبر مــا يتم وضعه من 
صور وڤيديوهات تظهرهم كناجحني 
وسعداء، مما يجعل باملقابل املستخدم 
يتساءل إن كان سعيدا حقا. واملؤثرون 
اليوم يتباهون بأموالهم وممتلكاتهم 
وثرائهم الســريع املشكوك به، مما 
يربط مســتخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي السعادة باحلصول على 
الكماليات واألموال فقط،  املزيد من 
وفــي حال عدم قدرتهــم على ذلك 

يصيبهم اإلحباط واإلحساس باخليبة. 
وحتى صغار السن تأثروا وأصبحت 
أحالمهم بأن يصبحوا «مؤثرين» وان 
التحصيل العلمي لم يعد مهما اليوم 
ألنهم يعتقدون أن كسب األموال يتم 
بسهولة عبر اإلنترنت وهو أمر غير 

صحيح.
التشتت وقلة التركيز أيضا أحد 
صفات مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي بكثرة مما أثر على دراستهم 

وأيضا على إنتاجيتهم في العمل.
فلم يعد يستطيع اإلنسان اليوم 
االنتباه إلى محاضرة طويلة أو قراءة 
كتاب من ٣٠٠ صفحة أو التركيز على 
اســتكمال عمل واحد، بل ميارس 
تكديس محتوى الصور والڤيديوهات 
القصيرة واحدة تلو األخرى ويحشو 
اإلنسان عقله مبحتويات قد تكون 
غالبها عدمية الفائدة مما أثرت مبدى 

قدرته على التركيز. 
ال ننكــر أن وســائل التواصل 
االجتماعي لها فوائدها مثل القدرة على 
البيع اإللكتروني والتغيير االجتماعي 
والتواصــل البناء وغيرها من أمور 
إيجابية، إال أنها أيضا انحرفت عن 
أهدافها وسببت آثارا سيئة. قد تكون 
هذه الوسائل مصممة بحيث تتغير 
حسب ديناميكية املستخدمني وتتشكل 
ثقافة مختلفة بني احلني واآلخر، إال 
أن ما وصلت إليه اليوم يستدعي أن 
يتم إعادة تقييمها وهندســتها لكي 
تستهدف السلوك البشري وحتسنه.

من اجليــد أن نفهــم الفرق بني 
املساواة واإلنصاف والعدالة، ألن ذلك 
يساعدنا على التعرف على االختالفات 
بينها وكيفية التعامل معها. فقد يظن 
البعض أن هــذه الكلمات مترادفات، 
ولها نفس املعنى. لذلك جند في اآلونة 

األخيرة خلطا بني هذه املفاهيم.
في البداية، العدل ليس كاملساواة، 
فالعدل أشــمل من املســاواة، ففي 
العدل املســاواة،  بعض األحيان من 
وفي أحيان أخرى من الظلم املساواة. 
فالعدل مطلوب في جميع األحوال، وأما 
املساواة مطلوبة في املتماثالت، وليس 
باملتضادات كقوله تعالى (وال تستوي 
احلسنة وال السيئةـ  فصلت: ٣٤) ومع 

ذلك هناك استثناءات.
أما كلمتــا العدل واإلنصاف فهما 
متالزمتان وتستخدمان بشكل متبادل، 
ولكن مرة أخرى العدل أشمل وأعم. من 
العدل احليادية واإلنصاف والتعامل مع 
األفراد واملواقف باملساواة، واالبتعاد 

عن الظلم واالنحياز والعنصرية.
أما املســاواة فهي مرادف ملعنى 
متعادل أو متماثل. ولكن ليس من العدل 

املســاواة املطلقة بني الرجل واملرأة، 
والكبير والصغير، والقوي والضعيف، 
والفقير والغني، والصحيح واملريض، 
والعاقل واملجنون. لذلك نرى أن دين 
اإلسالم راعى الفروقات، فساوى بني 
املتماثلني باحلقوق والواجبات ولم يفرق 
بذلك بني األبيض واألسود وال العربي 
واألعجمي، وعدل بني البشرية بشكل 
عام. وأما في حــال وجود الفروقات 
فالعدل هو األساس، فال جتب الزكاة 
على الفقير وال الصيام على املريض 
وال احلج على من هــو غير مقتدر، 

التكليف عن املجنون. ولكنه  وسقط 
في نفس الوقت هو دين املساواة فال 
فرق في هذا الدين بني عربي أو أعجمي 
وال أبيض أو أسود وال غني أو فقير 

إال بالتقوى.
لكن السؤال: من هم املراجع الذين 
نثق بهم ونتبعهم، وهم يتبعون طريق 
العدالة، وهم مجردون ومنزهون من 
الهوى وحظ النفــس، واجلهل وقلة 
املعرفــة، والتقلب بــاآلراء، والتأثر 
باملؤثرات، والتحيز ألحد اجلهات؟ فال 
مرجع لنا نحن معشــر املسلمني إال 

ديننا احلنيف وهو كتب اهللا وســنة 
نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص. وأما غير املسلمني فهم 
يضعون قوانينهم على حسب أفهامهم 
القاصرة ونظرتهم احملدودة وأهوائهم 
الضيقة، ألن ليس  املتقلبة وأهدافهم 
لهم مرجعيــة، لذلك أعظم نعمة ينعم 

بها املسلمون هو هذا الدين.
اخلالصة ال مساواة مطلقة، وهي من 
يسعى لها البعض مبحو جميع الفروقات 
التي أقرها ديننا احلنيف دون االعتبار 
ملبدأ العدالة. نحن مع املساواة بعدالة 
وإنصاف كما أمر بذلك ديننا اإلسالم، 
فمن وضع هذا اإلرشادات لبني البشر، 
هو امللك سبحانه، احلكم العدل الذي 
يحكم بني عبــاده في الدنيا واآلخرة 
بعدله وقسطه، فهذا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص قال «فمن 
يعدل إذا لم يعدل اهللا ورسوله» (متفق 
عليه). أما املساواة املطلقة فهذا عبث، 
وانحراف عن اإلنصاف والعدالة، فهل 
من العدل املساواة بني النقيضني وغير 
املتماثلني. نحن هنا ال نتكلم عن اللون 
والعرق، واالستثناء الوحيد الذي نقبل 
به هو الذي أمرنا اهللا به وشــريعته، 

وهذه هي املساواة العادلة.
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