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من أقوال الساسة وأفعاهلم ما قد يثري إعجاب 
القلوب،  وميلك  األضواء  فيخطف  احمليطني 
األبطال،  وُيولد  الكاريزما  تنشأ  هنا  من 
فالبطل يف التاريخ اإلنساين الطويل هو ابن موقف إجيايب 

مشهود.
أردرن«  »َجاِسندا  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة  خطفت  وقد 
األضواء ابلفعل على مسرح السياسة العاملية مؤخرا، وذلك 
به  قام  الذي  الغاشم  اهلجوم  بعد  فعلها  ردة  خالل  من 
مسلح يتبىن فكرة تفوق العرق األبيض على املصلني أثناء 
اجلمعة يف مدينة »كرايست تشرش« أي  أتديتهم صالة 
كنيسة املسيح، ذلك احلادث الذي اسُتشهد فيه مخسون 
املرأة،  تلك  وقد سجلت  آخرون.  أربعون  وُجرح  شخصا 
اليت وصفها بعض املعجبني ابملرأة احلديدية، حضورا مؤثرا 
تعاطفا شديدا جتاه  أبدت  االعتداء حيث  مباشرة عقب 
مناسبتني  يف  الشاشة   على  وظهرت  وذويهم  الضحااي 
اإلعالم  وسائل  نشرت  اإلسالمي. كما  احلجاب  مرتدية 
العاملية صورها وهي تـُرَبِّت على أكتاف البعض وتعانقهم 

معزية إايهم لفقدان أقارهبم خالل اجملزرة العنيفة. 

ي لئمي، مهل!
ينشأ يف  قد  ملا  وتصحيحا  واالسرتسال،  االستفاضة  قبل 
صدور البعض من تساؤل واستنكار إلفراد مقال يراه متجيدا 
المرأة غري مسلمة رمبا ل تفعل ما فعلت إال لدواع سياسية 
احلنكة  ابب  من  إال  اإلشادة  تستحق  ال  وهبذا  طارئة، 
السياسية والقيادية ال أكثر! ينبغي إدراك أمر بديهي، وهو 
أن صاحب املعروف ال يسر مبعروفه إال قلب احلر ذي 
يف  تعاىل  هللا  وصاان  املنطلق  هذا  ومن  السعيدة،  الفطرة 
مناسبات شىت بشكر صاحب الصنيع اجلميل، وأعلن عز 
اإْلِْحَساُن﴾، هذا  ِإالَّ  اإْلِْحَساِن  َجزَاُء  مبينا: ﴿َهْل  وجل 
يتواَن عن  ل    اخلامت  النيب  رأينا  املبدأ. وهلذا  من حيث 
شكر صنيع النجاشي حىت وقت كان على النصرانية، فقال 
 حبقه: »لو خرجتم إىل أرض احلبشة، فإن هبا ملكا ال 
يظلم عنده أحد«.. وأرسى حضرته  بذلك مبدًأ إنسانيا 
عاما ملخصه أن من ال يشكر الناس ال يشكر هللا، ومن 
أن  له  أىن  أخيه،  جبميل  االعرتاف  على  نفسه  يوطن  ال 
يشكر على اآلالء خالقه وابرئه؟! فهذا مثل ذاك، فقف 

أيها الالئم عند منتهاك.

 عبادة بربوش، اململكة املتحدة

أَْزَهاُر الرَِّبيِع َتَتَفتَُّح ِفي ِنُيوِزيَلْنَدا
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﴾﴿

احلزم والنسانية، ومواقف جللية ومجالية
املرأة احلديدية، كما ابت يلقبها البعض، ل تتوقف يف مسريهتا 
اإلنسانية عند هذا احلد بل أدانت حبزم يف تصرحياهتا األفكار 
العنصرية اليت تروج ملا اندى به مرتكب اجلرمية من تفوق العرق 
منه  وتربأت  منا  ليس  اهلجوم  منفذ  أن  وصرحت  األبيض. 
ومن عمله الشنيع. ويف إشارة أدبية بليغة عرَّضت »جاسندا« 
نيل  إىل  أنه سعى  إىل  البوح ابمسه مشرية  ابجملرم مرتفعة عن 
وأدانته  بل  اإلرهابية  الفعلة  هذه  ابرتكابه  نفسه  يف  مآرب 
نكرة  سيظل  والذي  واإلرهايب،  واملتطرف  ابجملرم  إايه  انعتة 
هبذه  أهنا  املراقبون  ويرى  ُتصرِّح ابمسه(.  لن  )أي  يف كلمتها 
اليت  الشريرة  وأهدافه  السفَّاح  دون  حالت  احلكيمة  اللفتة 
منها اكتساب الشهرة والرتويج ألعمال إرهابية مشاهبة على 
نطاق واسع. كما أهنا ل تدخر وسعا ول تضيع وقتا ومببادرة 
مشكورة منها يف الربملان شهدت قوانني البالد تدابري جديدة 
األسلحة  حضر  مت  حيث  النارية  األسلحة  حيازة  خبصوص 
النصف اآللية والبنادق. وأكدت أن احلكومة ستقدم الدعم 
املايل لألسر اليت فقدت من يعوهلا إىل جانب تقدمي تسهيالت 
أخرى. هبذا قامت تلك الزعيمة مبا يتوجب عليها فعله من 

واستخدمت  سلطتها  مارست  فقد  للوزراء،  موقعها كرئيسة 
صالحياهتا كأفضل ما يكون، بتصرُّف جاليل. 

من خالل سرعتها  جليا  بدا  فقد  اجلمايل  املستوى  عن  أما 
الفائقة يف التعامل مع احلدث وإبداء تعاطفها مع أسر الضحااي 
أقلية  الذين يشكلون  حنكتها يف مواساة مواطنيها املسلمني 
بنسبة 1٪ من السكان. وهذه النسبة الصغرية غالبا ال حتظى 
بقاع أخرى. ويف  االهتمام يف  التغطية اإلعالمية وهبذا  هبذه 
ظهرت  فقد  اإلسالمية  للمشاعر  واحرتاما  منها  لفتة خاصة 
للتعازي  مرتدية احلجاب وذلك خالل أتديتها  مناسبتني  يف 
كلمتها  يف  قرأت  حيث  الضحااي  تشييع  مراسم  وخالل 
حديث املصطفى وذكرت بلسان عريب ذي لكنة نيوزيلندية 
الصالة على النيب الكرمي )صلى هللا عليه وسلم( وقرأت ترمجة 
رَامُحِِهْم  وَادِِّهْم َوتـَ احلديث النبوي الشريف: »َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يِف تـَ
َعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلََسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر  َوتـَ
نيوزيلندا  قائلة: »إن  َهِر وَاحْلُمَّى«.. مث صرحت  اِبلسَّ اجْلََسِد 

تشارككم أحزانكم، حنن  معكم، حنن  أمة واحدة«. 

ألن الرعية على دين ملوكهم
املواقف اليت اختذهتا »جاسندا« تركت آاثرها الطيبة يف نفوس 
مواطين بلدها رجاال ونساءا صغارا وكبارا، وجتلَّت تلك اآلاثر 

وتصحيحا ملا قد ينشأ يف صدور البعض من تساؤل واستنكار 

تفعل  مل  رمبا  مسلمة  غري  المرأة  متجيدا  يراه  مقال  إلفراد 

أمر  إدراك  ينبغي  طارئة....  سياسية  لدواع  إال  فعلت  ما 

بديهي، وهو أن صاحب املعروف ال يأرس مبعروفه إال قلب 

الله  وصانا  املنطلق  هذا  ومن  السعيدة،  الفطرة  ذي  الحر 

الجميل.. الصنيع  صاحب  بشكر  شتى  مناسبات  يف  تعاىل 

الزهور.. أرق لغة  عربت عن التضامن واملؤاساة
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الاليت  النسوة  بعض  ظهرت  حيث  شىت،  صور  يف  الطيبة 
رافقنها يف جولتها يف مدن نيوزيلندية وهن مرتدايت احلجاب 
يف  زعيمتهم  أبدهتا  اليت  اإلسالمية  الدينية  للمشاعر  احرتاما 
مشهد تضامين جد مؤثر. ول يتوقف صدى أتثريها على أبناء 
شعبها عند هذا احلد، بل إن الشارع النيوزيلندي بشكل عام 
تضامن مع املسلمني واصطف املواطنون من غري املسلمني أمام 
أتديتهم  أثناء  املسلمني  بشرية حلماية  دروعا  ممثلني  املساجد 
البالد مبراسم شعبية  األصيلة يف  القبائل  أبناء  وقام  للصالة. 
ول  املسلمني.  مع  وتعاطفهم  تضامنهم  عن  معربين  تقليدية 
يتوقف األثر اإلجيايب عند هذا احلد بل أتثر بلمستها اإلنسانية 

زعماء العصاابت وقدموا تعازيهم وتضامنهم للمسلمنب. 
ول تتوقف مواقف قيادهتا احلكيمة عند هذا احلد بل وبتوجيه 
التلفزيون احمللي ألول مرة  أذان صالة اجلمعة عرب  منها ُبث 
يف اتريخ البالد. وقد أاثرت بصنيعها اإلنساين املنقطع النظري 
عرب  ابلقتل  ُهددت  أهنا  درجة  إىل  املتطرف  اليمني  غضب 
قبيل:  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  خمتلفة  تغريدات 
ل  ُتقَتلني.. ولكنها  قد  اآلن  أتى دورك،  أي  التالية«  »أنت 
بني  والتماسك  اللحمة  إبراز  على  وأصرت  لذلك،  تكرتث 

أفراد اجملتمع وحمق العنصرية والتطرف حمقا ابات.

ريح »جاسندا« وسفن العلم الغريب
بغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء منفذ وتنفيذ اجلرمية، 
ال  مبا  أتت  األفعال  ردود  رايح  أن  املالحظ  من  أن  إال 
تشتهي سفن اآللة اإلعالمية الغربية وأساطيلها.. ففي اليوم 
للصحفيني  بتصرحياهتا  »جاسندا«  أدلت  للحادث  التايل 
قائلة أنه ابت من الواضح أن يوصف اهلجوم أبنه إرهايب، 
وكان هذا التصريح مبثابة الصفعة على وجه اإلعالم الغريب 
الذي يكيل مبكيالني، والذي أشار إىل منفذ اجلرمية داعيا 

الذي حتول إىل متطرف مييين،  إايه اترة ابلطفل املالئكي 
عبثية  إىل  خبيثة  إشارة  يف  اجملنون،  ابلرجل  أخرى  واترة 
أفعاله.  عن  مسؤول  غري  اجملرم  وأن  احلادث  عند  التوقف 
فبتصرحيها املذكور لقنت وسائل اإلعالم الغربية درسا قاسيا 
احلدث  وتغطية  الصحفية  األمانة  أتدية  يف  املصداقية  عن 

بعني عادلة ومبشاعر إنسانية.
العداء جتاه  فيه ابلعال موجات  الذي تعصف  الوقت  ويف 
فيما  الغربية،  اإلعالمية  اآللة  برعاية  إسالمي  هو  ما  كل 
من  املرضي  اخلوف  أي  »اإلسالموفوبيا«  بـ  يعرف  ابت 
اإلسالم واملسلمني، والذي تعدى جمرد كونه خوفا مرضيا 
إىل ختوُّف عدائي، واختذ صورا شىت تعرب كلها عن ذلك 
اإلسالمي  احلجاب  ارتداء  حظر  أبرزها  من  العداء، كان 
نرى  الغرب،  دول  يف  املقيمات  املسلمات  النساء  على 
للحجاب  »َجِسندا«  ارتداء  يف  متثلت  عجيبة  مفارقة 
احلكومي يف كثري  املستوى  على  احملظور  نفسه  اإلسالمي 
من دول الغرب. أهل السياسة الغربيون تقض مضاجعهم 
واملسلمني  عموما  الشرق  من  املهاجرين  دمج  معضلة 
احلني واحلني متارس  الغربية، وبني  اجملتمعات  خصوصا يف 
بعض احلكومات أساليب تعسفية يف سبيل الدمج املرجتى، 

ولكن هيهات!

بــات مــن الواضــح أن يوصــف الهجــوم بأنــه إرهــايب، وكان 

هــذا الترصيــح مبثابــة الصفعــة عــى وجــه اإلعــالم الغــريب 

الــذي يكيــل مبكيالــني.... فبترصيحهــا املذكــور لقنت وســائل 

اإلعــالم الغربية درســا قاســيا عــن املصداقية يف تأديــة األمانة 

الصحفيــة وتغطيــة الحــدث بعــني عادلة ومبشــاعر إنســانية.
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أفل يتعلم الغرب من نيوزيلندا كيف يدمج املهاجرين؟!
وما كان حلدث عاملي أن مير مرور الكرام حتت أنظار القيادة 
أمري  حضرة  أثىن  حيث  املؤمنني  جلماعة  احلكيمة  الروحية 
املؤمنني مرزا مسرور أمحد )أيده هللا بنصره العزيز( على رئيسة 

الوزراء يف خطبة اجلمعة التالية للحدث وقال:
األمحدية  اجلماعة  ِقبل  من  صحفي  بيان  بَنشر  أمرت  »قد 
الستنكار هذا احلدث البشع، الذي ذهب ضحيته كثري من 
األبرايء، واسُتشهدوا، تغمَّدهم هللا بواسع رمحته، وأهلم ذويهم 

الصرب. 
النيوزيلندية  احلكومة  أبدهْتا  اليت  ا  جدًّ السامية  فاألخالق 

أدت  اليت  الوزراء  رئيسة  وخاصة 
فهي  الواجبات،  أتدية  حق 
احلكومات  وليت  املثال.  عدمية 
منها  تتعلم  أيضا  اإلسالمية 
القضاء  يف  دورا  وتؤدي  الدرس، 
والشعُب  الديين.  العداء  على 
هناك أيضا أيَّد احلكومة، وأعلنت 

األذان  ستبث  أهنا  والتلفزة  اإلذاعة 
أعلنت   كما  املسلمني.  مع  املواساة  إلظهار  اجلمعة  يوم 
السيدات املسيحيات أهنن سيغطني رؤسهن إظهارا للتضامن 
مع املسلمات. نسأل هللا تعاىل أن يتقبل منهم هذه احلسنات 
يف  اسُتشهدوا  فالذين  أيضا،  واحلق  الصدق  ملعرفة  ويوفقهم 
املسجد قد جاُدوا حبياهتم هلدف نبيل وإحرازا للحسنة حيث 
وأبدى  تعاىل.  هللا  رمحهم  لآلخرين،  مساعدهتم  ُقتلوا خالل 
أقارهُبم أيضا صربا غري عادي، فقد ُنشرت مقابلٌة لسيدة قد 
اسُتشهد زوُجها وابُنها البالغ من العمر 21 سنة وأبدت صربا 
غري عادي. ابختصار كان احلدث بشعا ومؤسفا جدا، وأظهر 
املسلم،  من  ُيتوقع  ما  وهذا  عظيما.  صربا  هناك  املسلمون 

أهنا  املتطرفة  أعلنت بعض اجلماعات  نفسه  الوقت  لكن يف 
استمرار  إىل  سيؤدي  إذ  ا،  جدًّ مستنَكر  أمر  وهذا  ستنتقم، 
العداوات. نسأل هللا تعاىل أن تنقرض اجلماعات املتطرفة يف 
املسلمني، وينتشر يف العال التعليم احلقيقي اجلميل لإلسالم، 
وأن يوفق هللا غالبية املسلمني بل كلَّهم لإلميان إبمام الزمان، 
لإلسالم يف  اجلميل  احلقيقي  التعليم  نشر  من  يتمكنوا  لكي 

العال متحدين«.

قبيل شهر الربيع
أواخر  املذكورة وقعت يف  اإلرهابية  اجلرمية  أن  املفارقات  من 
سجله  الشهر  ليغلق  مارس،  شهر 
على مأساة دامية. وكما حيل الربيع 
القارس، كذلك  الشتاء  بعد أشهر 
يف  املناخي  الربيع  أشهر  أول  حل 
مشال  الواقع  األرضية  الكرة  نصف 
مفارقة  من  هلا  اي  االستواء..  خط 
لطيفة! نعم، إهنا قد ال تعدو جمرد 
انطباع حال، ولكن القلب يطمئن هلا 
وحيدوه األمل يف أن تكون مأساة نيوزيلندا ابعثا على يقظة 

العال من سباته الشتوي، ال سيما الغرب بساسته وإعالمه.
وأخريا وليس آخرا نود أن نشكر نيوزلندا لتعليمها العال معىن 
احلب واحرتام كرامة االنسان بغض النظر عن االنتماء الديين 
والعرقي واللوين. ونود ذكر موقف نبيل آخر هلذه املرأة املثالية 
حني طلب إليها شاب مسلم أن تعتنق اإلسالم فردت قائلة:

Islam teaches Humanity and I think I have it.

مبقتضى  أعمل  أنين  وأرى  اإلنسانية  يعلم خدمة  اإلسالم   «
  تعليمه« اي هلا من إجابة حكيمة. أَول يعلمنا املصطفى

ذلك حني قال: »الدين املعاملة«؟!

»َجاِسندا أردرن«  تواسي وتعزي  ُأسر الضحاي




