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                                 اقرأ يف هذه املقالة  

 

 ؟..من هي جاسيندا أردرن   
 ..فلسطنيمواقفها جتاه   
 ..موقفها جتاه األحداث األخرية 

 الوجود اإلسالمياملتنامي ضدَّ  كراهيةالخطاب موقفها جتاه 
 ..أسئلة حتتاج إىل إجابة 
 ..اإلرهاب ال دين له 
 ..يستحق التعميم فريدأمنوذج  

 ..اإلعالم املأجور وتغطيته لإلرهاب املروع          
  ..خلف املطاعن ساقنن نل       

 ...يف اخلتام أحب أن أقول           
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َمد هلل رب الحَعاملني      َة للحَعاملني ،اْلح سلُه اهلل َرْحح ََلم عىل من أرح ََلة َوالسَّ ، َوالصَّ

ِمنني هادياً ومربيًا وقدوةً  َوجعله   . للحُمؤح

   :بعدأما 

انتباه شديد تفاصيل مذبحة املسجدين التي لقد تابع العامل بأعصاب مشدودة وف

 لكن مع تداعيات تلك من ثرى دولة  نيوزيلندا، " تشريش كرايست "وقعت  يف 

حد  اإلنسانية قاطبة عىلة املروعة التي أصابت املسلمني والنيوزلنديني واملجزر

اإلرهابيون من منافقيه برزت ا اخلونة وتواطأ معهسواء فأداهنا أحرار العامل و

أن سحرت وسائل بعد  (جاسيندا أردرن)شخصية رئيسة الوزراء النيوزيلندية 

سلط األضواء عىل و ،الذي لفت األنظاردائها الرائع العاملية بأاإلعَلم املحلية و

شخصيتها بسبب طريقتها غري التقليدية يف إدارة العمل اإلرهايب األفظع يف تاريخ 

 .نيوزيلندا اْلديث

هلذا جيدر بنا قبل أن نغوص يف أسلوب إدارهتا لألزمة أن نأخذ فكرة عن هذه        

 .أدائها خَلل السنوات املنرصمةعن أفكارها وو املرأة،

 ؟ من هي جاسيندا أردرن 
 Jacinda   Kate Laurell   Ardrenوباإلنجليزية  ،هي جاسيندا كيت لوريل أردرن 

 ثم ما لبثت أن  يف هاملتون بنيوزيلندا،م 0891يوليو /متوز 22ولدت يف 
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كانت و ،رسهتا حيث كان أبوها ضابط رشطةترعرعت يف مدينة مورنسفيل برفقة أ

 .أمها مساعدة مدرسة

منها و ،"وايكاتو"التحقت بجامعة ثم  ،"مورنسفيل" ةيوناثدرست يف 

 .م2110خترجت عام 

 يف مكتب رئيسة الوزراء السابقة بعد خترجها من اجلامعة عملت باحثة 

 (.هيَلري كَلرك)

عملت مستشارة سياسية  إىل لندن حيثم  2112بعد ذلك انتقلت يف العام 

هي النقطة التي  هيامجها و راء الربيطاين آنذاك طوين بلري،لدى مكتب رئيس الوز

منها خصومها من أهنا عملت ضمن فريق بلري يسء السمعة السيام يف حرب 

لكنها دافعت عن نفسها بأن عملها  العراق حيث ينعته السياسيون بمجرم حرب،

أهنا مل تلتق به أبدا و من فريق ضخم، اً أهنا كانت جزءو معه جاء بدافع براغاميت،

 .أثناء عملها

بفضل خالتها  هي بنت سبعة عرش ربيعاً دخلت عامل السياسة يف وقت مبكر و

التي كانت قد شغلت منصب عضو يف حزب العامل النيوزلندي ( ماري أردرن)

 .فرتة طويلة

 ْلزب فوضها لتمثله لكن ا الربملان، ىلإأخفقت يف الدخول  م2119يف العام 

 بذلك صارت أصغر عضو يفو ،(دارين هيوز)يف الربملان خلفا للعضو الزميل 
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 .الربملان النيوزلندي،و استمرت فيه منذ ذلك الوقت 

االحتاد الدويل تم انتخاهبا لشغل منصب رئيس م  2119يف نفس العام  

بة عرش سنوات و ،للشباب االشرتاكي أتاح هلا  مماقد استمرت يف منصبها قرا

اإلسَلمية عن قرب منها الثقافية العربية و عىل ثقافات متعددةالتعرف خارج بلدها 

غرب إىل  املبها هذا إىل بَلد الشام من خَلل األردن وإذ وصلت من خَلل منص

 .كذلك وصلت إىل  الصني الشعبيةالعريب من خَلل  اجلزائر، و

 توناالرتشح عن ضاحية مأعلنت السيدة  جاسيندا نيتها م  2102يف عام  

قد ساعدها يف ذلك استقالة رئيس اْلزب و ،دَلبلا يلامش دنَلكوأ ةنيدم نم ألربت

 .ففازت بالتزكية بعدما كانت املرشحة الوحيدة عن تلك الدائرة

آذار من العام /أصبحت نائبة رئيس حزب العامل النيوزلندي يف مارس 

  .2102من العام  /آب أغسطس/0تولت رئاسة اْلزب يف  .م2102

الثَلثني، وهي يف سن السابعة و 2102أكتوبر  22الوزراء يف تولت رئاسة  مث 

 ..رئاسة اْلزببعد سبعة أسابيع فقط من  :أي

السيدة جاسيندا هي أصغر عضو يف الربملان يوم صارت نائبة فيه،و أصغر  

من زعامء  سنة، نيتسو أصغر رئيسة للوزراء منذ مائة ورئيسة للحزب يوم ترأسته، 

 بسح نيعبرأ مقر ءارزولا ةسيئر نآلادها الذين شغلوا هذا املنصب إذ هي بَل

العامل قاطبة يوم قادت حكومتها كام أهنا أصغر رئيسة حكومة يف  ،مهماكح لسلست
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أصغر رئيسة حترض جلسات األمم املتحدة مع و سن السابعة والثَلثني، هي يفو

 .ا يف تارخيهاامرأة تقود نيوزيلندهي ثالث و ،حيث مل تبلغ األربعني بعد طفلتها

 .تعهدت باْلد من الترشد و الفقر 

 نكاسم ءاشنإ ةلواحم عم ،لمنازللاألجانب  كَلتما نم د  حللدت كام تعه

 ةصاخ  ،لخدلا يدودحمو ءا رقفلا نم مه نم اهدَلب يف نينطا وملا ةجاح ةيطغتل

 ىوأمب اورقتسي يكل ؛مهل راجيإلا ةبسن ضيفختو ،عرا وشلاب مهنم نيدرشملا

 .مهعم بسانتي

األطفال الفقراء ليتمكنوا من دفع  ذ انتخاهبا عن مساعدة مالية ألرسأعلنت من

 .أجور منازهلم

 .أسبوعاً  22أسبوعا إىل  09فرتة األمومة من  كام أعلنت عن متديد 

هي حتمل كام ظهرت أمام اإلعَلم و و هي عىل رأس منصبها، وضعت طفَلً 

 .طفلها بيدها

 بزح ميعز نم طغضبو ،ةدمب ةيباهرإلا تايلمعلا كلت عوقو لبق تحرص 

 ادع ام  ؛تقؤم لكشب ةيونسلا ةرجهلا ىوتسم ضيفخت نع ةيفَلتئإلا ةموكْلا

  .ةدحتملا ممألا ىدل نيلجسملا نييعرشلا نيئجَللا

 فلسطنيمواقفها جتاه  
 أما عن موقفها من ممارسات الصهاينة يف فلسطني بحق أصحاب الدار        



2 

 

حة    عن رفضها التام لَلستخدام املفرط للسَلحالفلسطينيني فقد أعلنت رصا

 ،ةزغ عاطق نع يداصتقالا راصْلا عفر ةرورضو ،ضدهم حسب تعبريها

 ممألل مَلسلا ظفح تائيه فا رشإ تحت اهناكس ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا لوصوو

 .ةدحتملا

أكدت بأن بَلدها لن و ،ل السفارة النيوزلندية إىل القدسكام أهنا رفضت نق   

ختضع ملا جيري عىل الساحة الدولية هبذا الصدد يف إشارة إىل رفضها املوقف 

استفزاز بنقله سفارة تنة وفاألمريكي يف عهد الرئيس دونالد وما أحدثه من ضجة و

ة يف هي حسب قوانني األمم املتحدإىل أرض هي وقف إسَلمي من جهة و بَلده

 .ليست خاضعة إلحدى الدولتنيقرار التقسيم منطقة دولية و

ما بالنسبة ملواقفها من اإلدارة األمريكية اْلالية فقد شاركت جاسيندا يف أو   

زاد من رئيس ترامب مما رفع من شعبيتها واْلراك النسائي العاملي ضد سياسات ال

 .شهرهتا

راً        راً و تكرا  إذن كانت السيدة جاسيندا موضع انتقاد الصهيونية العاملية مرا

 بعد أن ذكرنا  .بسبب مواقفها اْلرة

 موقفها جتاه األحداث األخرية  

األحداث  اآلن ومنذ يه يتلا، النيوزلندية املرأةالعريضة لسرية اخلطوط      

أو عناوين   اإلعَلم  العاملي حتى إهنا مل تغب عن التلفزة شغلاألخرية التي وقعت ت
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عد أقسى التي تُ  "تشريشكرايست "الصحافة العاملية منذ مذبحة املسجدين يف 

 .أعنف األحداث الدموية التي مرت بنيوزيلندا يف تارخيها اْلديثو

 :دعدة يف وقت واح هبرت جاسيندا العامل بإدارهتا التي ْحلت وجوهاً ألقد        

 نساين الذي أهبر وسائل اإلعَلمفهي من جانب أظهرت لنا وجهها اإل ◄      

الصفر  ةالسيايس متجمدة حتت درجامل أمجع يف عرص صارت فيه عاطفة العو

نام هو يف حدود النفاق السيايس ما يظهر للناس منها فإو ات،جبعرشات الدر

 إىل بني اإلنسان، منتمياً صاحب الترصيح لكي يثبت أنه ما يزال   صورةحتسنيو

ج عاجي ال ينزلون منه إىل آالم لذلك فإن معظم سيايس عرصنا  جيلسون يف بر

زينون مسريهتم املتلونة القاسية بالتنديد هنا أو التعاطف ثم ي آمال شعوهبم،و

لشعوب املستضعفة هناك دون أن يتخذوا قرارات حاسمة ترفع عن االلفظي 

 .املعاناة

خر أظهرت قوة شخصيتها حتى عرفت باملرأة الفوالذية عىل هي من جانب آو◄ 

 .التضييق عىل اليمني املتطرف يف بَلدهانبينه يف موضوع اقتناء األسلحة ونحو ما س

وهبذا أهبرت  هي من جانب ثالث جسدت لنا حكمة سياسية آتاها اهلل إياها،و ◄

يوزيلندا ترسخ تقديرها ليس داخل حدود نتسبت شعبيتها واكو ،من يتابعها

وأخص بالذكر  املسلمني الذين  ،وإنام عىل امتداد القارات اخلمس فحسب،

اعتادوا عىل الظلم املرتاكم منذ أن مل يعد هلم فيه دولة حتميهم أو حتفظ حقوقهم أو 
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هلذا انترشت  ،بَلدهم أو تقف موقف الند خلصومهمترد الغوائل عن مقدرات 

العامل اإلسَلمي بعد أن استحكمت املظامل  ظاهرة اهلجرة إىل الغرب من كافة بَلد

 يف معظم بَلد املسلمني بسبب االستعامر غري املبارش الذي جيسده الغرب نفسه

 .فكانت نيوزلندا إحدى تلك املحطات

دها كثري هلذا كله أشاد بإدارهتا آلثار  الزلزال اإلرهايب املدمر الذي عصف ببَل     

املسلمني عىل امتداد عن مجاهري  ار العامل فضَلً املتابعني من أحرمن املراقبني و

من جامعة ( برايس إدواردز)املعمورة، ومن هؤالء املعلق السيايس الشهري

  :من مدينة ولينغتون حني رصح لوكالة رويرتز بقولهفيكتوريا و

هو ما و ،( دولياً و أعتقد بأنه ستتم اإلشادة به حملياً و ،لقد كان أداء جاسيندا رائعاً )  

يف مقالة  الذي أضاف قائَلً  قله لنا روبرت فيسك مراسل اإلنديبندنت الربيطانية،ن

  :2108آذار /24له بتاريخ 

يف وقت يروق لبقية سيايس  حتدثت بعبارات جامعة،و كانت أردرن بمفردها،)     

العامل اْلديث عن اجلهادية العاملية حيث حتدثت أردرن عن العقيدة العاملية لتفوق 

 .( البيض

 :الوجود اإلسالمي دَّاملتنامي ض كراهيةالخطاب موقفها جتاه  
االستقصاء عىل لنا من وضع اليد بالتفصيل و دَّ بُ بعد هذا التمهيد واملقدمات ال       

مي اإلرهايب الذي واجه األداء املتميز الذي أدارت به السيدة جاسيندا التسونا
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القادة السياسيني يف نواح أخرى  عصف ببَلدها مقارنة بأداء غريها منحكومتها و

العمل اإلرهايب يف بَلدهم عىل نحو ما وقع يف  اذهمن العامل عندما يقع نظري 

 .بَلدها

إنه بَل شك ثمة خطاب كراهية يتنامى يف عموم البَلد الغربية املسيحية       

تتسع به رقعة املسلمني يف الوجود اإلسَلمي الذي يزداد ويتوسع و ضد ةيناملعلاو

هو التصدي الذي و األرض  بسبب اإلقبال الواسع عىل اإلسَلم، كافة أنحاء

جسده لنا يف اآلونة األخرية اليمني املتطرف الذي ارتفعت وترية الكراهية يف 

عىل أعامل عنف إرهابية من نظري تلك املجزرة  خطابه إىل درجة أنه صار حمرضاً 

 .التي وقعت يف نيوزيلندا

السياسة الغربية غري النظيفة تسعى إىل تشويه صورة إنه مما ال شك فيه أيضا أن و     

من الظلم الذي نزل عليهم  هؤالء املستضعفني الذين خرجوا من بَلدهم هروباً 

إعَلميو لذلك يعمد سياسيو و إىل بَلد الغرب يف رحلة ليست باليسرية، فالتجئوا 

عنهم املادة  بكل خبث إىل أن يرسخوا  يف ذاكرة اجلامهري التي تتلقى العامل عموماً 

بأن كل إرهايب يف هذا الوجود و الترصحيات السياسية  التي يبثوهنا أاإلعَلمية 

يف مقالني من هذه  هو ما رددنا سخافتهو اإلنساين هو بالبداهة من املسلمني،

يكفي أن نشري هنا إىل أن و األرقام،السلسلة وذلك بلغة اإلحصاءات و

 ا إىللمون لذلك سارعوالنيوزلنديني عرفوا خَلل عرشات السنني من هم املس
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 . اخلطب اجللل الوقوف إىل جنبهم ملا نزل فيهممواساهتم و 

( السيدة جاسيندا أردرن)عىل رأسها نا  شهادة اْلكومة النيوزلندية ويكفينا ه     

ولو أهنا أدركت بحس  ،ية املسلمة يف الوقوف إىل جانبهاعندما أنصفت اجلال

الدولة األمني بوجود خطر يف البَلد قادم من املسلمني لكانت اختذت من اْلادث 

رئيسة  إنني هبذه املناسبة أطالبو اإلرهايب ذريعة إلجَلئهم أو اْلد من تدفقهم،

الوزراء النيوزلندية أن تتمم مشوار عدالتها مع جاليتها املسلمة بأن تقدم لنا 

منذ أن  دد اجلرائم اإلرهابية أو اجلنائية التي نفذها مسلم شاذ  بع إحصاء رسمياً 

 .وطئت قدم أول مسلم أرض نيوزلندا حتى هذه الساعة

ذا اخلصوص يف القارة األوربية ويف القارة كام أنني أطالب بإجراء مسح هب       

قارة  للك يف القارة األسرتالية كل عىل حده بحيث يكون التقرير شامَلً األمريكية و

إنني بمناسبة هذا بلد داخل القارة من جهة أخرى، و بكل خاصاً و من جهة،

اذ وكالة إنف:أي( EU ROPOL )الطلب أعرض بني يدي القارئ الكريم إحصاء

 الذي أظهر بأنالقانون يف االحتاد األوريب و

 أنو، فقط نفذها مسلمونم  2103من العمليات اإلرهابية يف عام  2% 

ذلك عىل خلفية يف ذلك العام نفذها غري مسلمني ومن تلك العمليات  89%

 .وافع عرقية أو قومية أو انفصاليةد

 اإلرهابية يف املقابل فإن الدراسات ذكرت بعملية إرهابية هي من أسوأ العمليات   
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التي اجتاحت أوربا حني نفذها النروجيي غري املسلم  أندريس بريفك يف منتجع 

عىل سياسة بَلده املنفتحة  جرح آخرين احتجاجاً و شخصاً  22قتل  نروجيي حني

 .عىل استقبال املسلمني

 كام هو اْلال يف أوربا كذلك هو اْلال يف أمريكا فقد أظهرت دراسة جلامعةو      

 منذ هجامتأنه و 2104يف العام _ CAROLINA_كارولينا األمريكية  

سبعة )إال  بية املرتبطة بمسلمني سبتمرب مل توقع العمليات اإلرها_أيلول /00 

تسعني ألف قتيل مائة و( 081.111)يف أمريكا يف حني أن  شخصاً  (ثَلثنيو

ثم علق من نرش تلك ، سقطوا بيد غري املسلمني من األمريكيني يف الفرتة ذاهتا

 :الدراسة عىل اليوتيوب بالقول

مريكا ينفذها أن غالبية اجلرائم التي تتم يف أأنك مل تكن تعلم  إنه ليس خطؤك"   

 !."  إنه خطأ اإلعَلم، غري مسلمني

شهادة ذلك الفتى األسرتايل األبيض املسيحي  إنه يكفينا نحن املسلمني      

مل تلوثه ضغوط اْلياة الغربية وإيديلوجياهتا املتطرفة  املدعو  الشجاع الربيء الذي

انتفض برباءته يف وجه  و الذي عارش  املسلمني فانترص ملعرفته هبم، (ويل كونيل)

 "كرايست تشريش"السيناتور األسرتايل املتطرف فرازر أنينغ حني أدان الضحية يف 

 متفرماه بالبيض الفاسد، ثم ملا يلندا حتى أغضبه شذوذ السيناتور زيف نيو

انفضوا عن وخالف للقانون التف الناس حوله بسبب ترصفه امل اً تقؤم هزاجتحا
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فلام خرج من سجنه حيث مل توجه له أي هتمة مع استمرارية  ،السيناتور

عي حني وجد عىل مواقع التواصل االجتام َلً وجدنا أنه توج بط التحقيقات،

كام وجد  ،يه فيها فاقوا النصف مليون متابعأن متابعصفحة قد دشنت باسمه و

 تقدم له تذاكر حمانية دائمة ْلضور فعالياهتا،مهرحانات عاملية تقف إىل جانبه و

لصاْله ( موقع كوفان مي)اْله قد مجعت عىل باإلضافة إىل أنه وجد تربعات لص

ذلك ملواجهة و أربعني ألف دوالر أمريكي،و لغت يف غضون يومني فقط واحداً ب

لكنه آثر أرس  ،يتم رفعها ضده من قبل السيناتور نفقات الدعوى التي يتوقع أن

 :فلام استقبلته وكاالت األنباء كان مما رصح به الضحايا فأرسل أكثرها إليهم،

  (اإلرهاب ال دين له)

 ..(املسلمون ليسوا إرهابيني) 

 .ي أجنديت؟هما :يسألني الناس) 

 (.مل يكن لدي يشء سوى أن يصمت مروجو الكراهية :سأكون صادقاً و 

 

 أسئلة حتتاج إىل إجابة 

 :أريد أن أسال  كافة سيايس العامل و إعَلمييه  
ثم  ،األوربية يف ألامنياالنازية و بريطانيا،اإليرلندي يف  هل اجليش اجلمهوري  

هل و ،بية يف العاملما تفرع عنهم من مجاعات اليمني املتطرف الغرالنازيون اجلدد و

اجليش الرسي و اإليطالية،عصابة األلوية اْلمراءو الفاشية األوربية يف إيطاليا،
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 فرنيس لقبائل اهلوتو يف أوغندا،الدعم الرسمي الو الفرنيس يف وهران يف اجلزائر،

اهيك عن تقطيع رؤوس اجلزائريني ن مليون شهيد عىل يد الفرنسيني يف اجلزائر،و

املغرب لبنان ون مع ما فعلته فرنسا يف سوريا وهنب خريات بَلدهم بالتزامو

اإلسَلمية بناء عىل مؤامرة سايكس بيكو  غريها من الدول العربية وتونس وو

 ،اقتسام خرياهتا برعاية اإلمرباطورية الروسيةطانية الفرنسية إلذالل املنطقة والربي

اخلمري اْلمر يف و ، نظمة النضال الثوري يف اليونانمو منظمة إيتا يف إسبانيا، لهو

، (اإليديلوحية  الشيوعيةذو اخللفية البوذية و) اليابان األْحر يفاجليش و فيتنام،

قد فتكت هذه املنظامت جمتمعة بمَليني ت إسَلمية أو فيها مسلم واحد، ومنظام

 !.؟البرش

يف  إقليم  "مجاعة هبندران وال السيخية"أو  يف سرييَلنكا، "نمور التاميل"و هل 

أو مجاعة جبهة  حترير تريبورا املسيحية يف شامل  البنجاب من شبه القارة اهلندية،

الناكسالية املاوية "،أو منظمة و منظمة أولفا اهلندوسية اهلنديةأ رشق اهلند،

أثبتت هلا قوات األمن اهلندية نشاطات يف ثلث البَلد يف دولة  الشيوعية اهلندية التي 

 ...مواطنيقرتب عدد سكاهنا  من املليار 

قد حصدت أرواح البرش إسَلمية أو فيها مسلم واحد و امتاملنظهل هذه  

 !.؟ حصداً  هناك

 هو الوجه املسيحي للتنظيامتو ،ل جيش الرب املسيحي يف إفريقياهو 
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منظمة أنتي باالكا و -القرى وذبح مئات األلوف الذي أحرق _يف العاملالداعشية 

بة و _يعني منظمة الذبح بالسيف  -اإلفريقية  قبائل اهلوتو يف أوغندا التي قتلت قرا

 ..الفرنيس سوى من رشدهتمو ن قبائل التوتيس بدعم من اجليشاملليون م

عرضها كانت رهابية عىل طول القارة السوداء وهل عرشات املنظامت اإلو  

بينام وسائل  لعظمى أو كانت مسيحية أو وثنية أو استعامرية،إسَلمية يف غالبيتها ا

الوقت الذي يف  ،ئل انتقامية يشيب هلوهلا الولدانتصفية الضحايا هناك متت بوسا

 !.؟وجيزة جدابفرتات متقاربة وو ،يعدون فيه  باملَليني

أو فينس الكهنوتية املسيحية يف  هل مجاعة برق الرشق املسيحية يف الصني،و  

 .!املحيط اهلادئ منظامت إرهابية إسَلمية؟

أو منظمة القوات املسلحة  هل منظمة جيش الشعب اجلديد يف الفلبني،و

أو منظمة الدرب امليضء البريونية يف البريو  يف كولومبيا،" فارك"الكولومبية 

 .!إسَلمية؟ منظامت

 :كل سيايس أو إعَلمي حر يف العاملأتوجه بالسؤال لوهنا  

قد جتاوزت اْلربان رعون معه من قادة أوربا مسلمني وهل كان هتلر و املتصا 

 .؟!من القتىل  اإلرهابية سقف الثامنني مليوناً العامليتان يف ضحايامها 

يف اْلرب العاملية الثانية  مريكا الذين انخرطوا الحقاً أهل كان قادة و

 .مسلمني؟
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 !ناغازاكي اليابانيتني مسلام؟القنبلة النووية عىل هريوشيام و هل كان من أطلقو

 (آشوكا  اإلمرباطور اهلندويس) و( ماو تيش تسونغ)و ( ستالني)هل كان و

 .!جتاوزت حد عرشات املَليني؟ جمتمعةجرائمهم مسلمني و

مها الذين  تسببا بخراب وهنب كان جورج بوش وطوين بلري مسلمني ووهل 

 !ما ال يقل عن نصف مليون طفل من ضحايا األطفال ؟العراق و

وعنارص عصابات  ،آرئيل شارونو ،مناحيم بيغنو ،هل كان بن غوريونو

 ليهودية اإلرهابية داخل فلسطنيوسائر العصابات  ا ،اشترينوواألرغون اهلاجانا 

 !.خارجها  من املسلمني؟و

 :أريد أن أسأل الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

جيمس )الرئيس األمريكي و ،(إبراهام لنكولن ) يس األمريكيمن الذي قتل الرئ   

أندرية )الوزراء اهلندية رئيسة و ،(ألكسندر الثاين )قيرص الرويس الو ،(جارفيلد 

 .؟(لويس كاريرو)الرئيس اإلسباين و (غاندي

 .؟ (خوان كارلوس)من الذي حاول اغتيال الرئيس اإلسباين السابق  و ◄

 .؟(خوسيه ماريا أثنار)من الذي حاول اغتيال رئيس الوزراء اإلسباين السابق و◄

 .من الذي اغتال السفري األمريكي يف غواتيامال؟و◄

 .لذي اختطف السفري األمريكي يف الربازيل ؟من او◄

 .من الذي طعن السفري األمريكي يف اليابان؟و◄
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من الذي نفذ تفجري أوكَلهوما سيتي الذي ذهب ضحيته مئات األمريكيني و◄   

 .ما بني قتيل و جريح؟

أول طائرة ة أمريكية يف التاريخ األمريكي ومن الذي اختطف أول طائرو◄ 

 التاريخ؟في

املسيحية األمريكية األكثر  KKKثم ال أدري ماذا يعرف ترامب عن منظمة  ◄ 

  !.دموية؟

 ال دين لهاإلرهاب   
إن قائمة اإلرهاب و إن اإلرهاب ظاهرة دولية تعم كافة املجتمعات اإلنسانية،       

ألن  يقة ماثلة للعيان يف املجتمع الدويل بوجود املسلمني أو بغري وجودهم،حق

إن نسبة من شذ من املسلمني فوقع يف و ائمة ليست ذات ارتباط عضوي هبم،الق

 عميق متَلطم األفواج،بة نقطة إىل قطرات بحر حميط و نسأتون اإلرهاب هي بنح

لكن األيدي اإلعَلمية  مع ذلك فاإلسَلم يدينها عىل نحو ما يدين غريها،و

ربطها و لتوريط املسلمني يف هذه القضية،السياسية اخلبيثة تسعى جاهدة و

 .ذلك منذ سقوط خَلفة بني عثامن حتى اليوماملسلمني وباإلسَلم و

هو و ،أن أقول لكل باحث عن اْلقيقة أن اإلرهاب ال دين له هبذا الصدد أود  و      

يع الديانات الساموية واألرضية  من العلامنيني واملَلحدة حاصل من أتباع مج

نحن ندينه سواء نفذه هيودي أو مسيحي أو بوذي أو سيخي أو و والَلدينيني،
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مسلم، هلذا ندين تنظيم الدولة هندويس أو شيوعي أو علامين أو  ملحد أو حتى 

إن كنا نعتقد أن هذه اجلامعات يف وتنظيم  القاعدة، ومجاعة  بوكو حرام و داعش،

 .جانب كبري منها  هي صناعة غربية 

أهنا أثبتت أهنا ( السيدة جاسيندا آردرن)إن أول يشء يمكنني أن أثبته يف جانب  _

إن و ال تستهوهيا أالعيبها القذرة،، ورتقها ردهات السياسة العامليةة نزهية ال تسحر  

أن يكفيها رش و ،هبذا الصدد فإنام أسأله أن يثبتها عىل موقفها أل اهلل شيئاً كنت أس

يف  الذين ال يروق هلم هذا البعد اإلنساين الناجحرضية هؤالء املتنفذين يف الكرة األ

التي جتوب  سياسة السيدة أردرن هلذا النوع من األزمات اإلرهابية الكربىإدارة و

 .العامل

 يستحق التعميم أمنوذج فريد 

إن رئيسة الوزراء النيوزلندية أنموذج فريد يقدم جتربته اجلديدة الناجحة        

لن يكون  كام قبلها ( إدارة جاسيندا أردرن) لذا فإين اعتقد أن ما بعد  لساسة العامل،

ىل يكن عىل املستوى القريب فعإن مل  ،زيلندا أو يف سائر العامل الغريبسواء يف نيو

رجال العدالة فيها سيقطفون ثامر هذه املستوى البعيد،ألن البرشية وأحرارها و

قية يف مواجهة األزمات القادمة، سيجتهدون عىل تعميم أنموذجها يف و اإلدارة الرا

 .يوم ما بإذن اهلل
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تعاطيها مع اجلالية ة يف منصفلوزراء النيوزلندية أهنا عادلة وكذلك أثبتت رئيسة ا_

 .املسلمة

دا  طريقة إدارهتا يف شفافيتها وموضوعيتها إننا نحن املسلمني إذ نقدر جلاسين    

سلم  الذي دعا نبينا حممد عليه صىل اهلل عليه وفإنام نقتدي يف ذلك بوعدالتها 

نياً لتجاء إىل النجايش ملك اْلبشة وأصحابه لَل علل نبينا عليه قد و ،كان نرصا

يزان فالعربة يف امل ،"(1)ظلم عنده أحدال يُ  فيها ملكاً "بأن  م دعوته تلكالسَل

حتى وإن مل يكن  الوقوف إىل جانب املستضعفني،اإلسَلمي هو يف  العدالة و

 .العادل املنصف من أهل ملتنا

 إذا كانت بشاشة اإلسَلم قد المست قلب النجايش فالتحق يف وقت الحقو      

عن كثب،  إسَلمهمعىل املسلمني و باختياره عىل خلفية تعرفهبركب املسلمني  

جل أن  تداعب بشاشة اإلسَلم قلب السيدة جاسيندا فإنني أسأل الباري عز و

وإنني إذ أدعو اهلل عز و جل هلا هبذا الدعاء فإنام أفعل  باختيارها يف يوم من األيام،

 صىل اهلل عليه الذي ذلك من باب الشكر هلا عىل صنيعها اقتداء مني برسول اهلل

ُكُر النَّاَس » :قال لنا ُكُر اهلل منح ال يشح ذلك أن أغىل ما لدى املسلم يف  ،«(2)ال يشح

فإن أول ما يفعله له  فإذا ما أسدى له إنسان ما معروفاً  هذا الوجود هو اإلسَلم،

                                 
  (310/ 2) النبوة  ويف دالئل ، (02234برقم  8/02 ) الكربى  أخرجه البيهقي يف السنن (0)

يف الرب ( 0855)يف األدب، باب شكر املعروف، والرتمذي رقم  (4900)رقم بأخرجه أبو داود  (2)

 حديث حسن صحيح،: والصلة، باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك، وقال الرتمذي
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بة الشكر هو أن ي فإن مل يفعل صاحب  ،دعو له يف أن يلتحق بركب اإلسَلممن بوا

الشكر و ،التقدير ماضياً و ،يبقى الود قائامً و ملعروف ذلك  فَل إكراه يف الدين،ا

ِذيَن مَلح ُيَقاتُِلوُكمح  ▬ :من قوله تعاىل إىل يوم الدين أخذاً  موصوالً  الَ َينحَهاُكُم اهلُل َعِن الَّ

ِسُطوا إَِليحِهمح إِنَّ اهلَل حُيِب   وُهمح َوُتقح يِن َومَلح خُيحِرُجوُكمح ِمنح ِدَياِرُكمح َأنح َترَب  يِف الدِّ

ِسطنَِي  ُقح َتَحنَة] ♂املح ُمح   .[ 9: املح
العادلني يف أقواهلم وأفعاهلم وأحكامهم، الذين  :ياهلل حيب املقسطني أف     

 .ينصفون الناس، ويعطوهنم العدل من أنفسهم، وحيسنون إىل من أحسن إليهم

إنني ال أستطيع أن أنسى ذلك املشهد الذي مجع ذلك الشاب املسلم مع السيدة       

غة لأخربها بشكرها ورحى العمل اإلرهايب حني جاسيندا يف إحدى زياراهتا جل

 ن جيعلها مسلمة يف يوم منأهو يدعو اهلل عز و جل هلا الدموع أنه منذ ثَلثة أيام و

زمة األقسى عىل املسلمني أن يقتدي هبا قادة العامل يف طريقة إدارهتا لألو األيام،

 .عىل النيوزلنديني منذ تأست دولة نيوزلنداهناك و

فهي أهنا أثبتت وقوفها  عىل مسافة   ؛يف أداء السيدة جاسيندا ثالثةالأما امليزة _   

ئح شعبها، اخلوف  :من اإلسَلموفوبيا أي أهنا متحررة متاماً و واحدة من كافة رشا

هلذا كان افتتاحها ألول جلسة برملانية عقب العمل اإلرهايب  ،_من اإلسَلم

مما أفاض   ،(السَلم عليكم) :بقوهلاو باللغة العربية،و مبارشة بسَلم املسلمني،

 اإلدارةو ،لمة املكلومةعىل العَلقة الثنائية فيام بني اجلالية املسورْحة  دفئاً 
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 .النيوزلندية اْلاكمة 

كم نحن بحاجة يف هذا العرص املتلبد املشاعر  إىل هذا اخلطاب اإلنساين       

وأن الرْحة فوق اخلداع  الذي يشعرنا أن الدنيا ما يزال فيها خري، العطوف

أن دفء العَلقات اإلنسانية فوق و ية فوق السياسة،أن اإلنسانالسيايس، و

رد أهلذا فإنني من منرب هذا املقال ؛ املصالح السياسية الضيقةوجيا املتطرفة واإليديل

إن جاء و ،وبتحية اإلسَلم بمثلها األدب بمثله،عىل سَلمها املفعم بالتواضع و

 (.بركاتهورْحة اهلل ووعليكم السَلم ) :أقول هلا بكل فخر و اعتزازو ،ذلك متأخراً 

 ورسالة سياسية تدفقت يف م أمان للجالية املسلمة،لقد كان سَلمها صامَّ       

بني سطورها كافة  املشاعر اإلنسانية،حتى استحقت جاسيندا يف أن عروقها و 

 .تشغل العامل بإنسانيتها عىل نحو ما تناولته الكثري من الصحف العاملية

النفاق االلتفايف الذي اعتاد د حدود املناورة السياسية وقف عنإهنا رسالة مل ت      

لكنها كانت البداية التي تبعتها خطوات عملية حقيقية تؤكد الوجه  اسة،عليه السَّ 

؛ اإلنساين لتلك اإلدارة من نحو ترصحيها يف خطاهبا جلاليتها املسلمة يف بَلدها بأن

نيوزلندا "، وأن "سود اْلالكتعرضوا للحقد األ هؤالء املسلمني النيوزلنديني قد"

بأن منفذ اهلجوم "؛ يف مقابل ذلك فإهنا رصحت، و"ونحن هم ،وطنهم، وهم نحن

كام أن ترصحيها  هي بذلك اعتمدت أدق موازين العدالة االجتامعية،و ،"ليس منا

 .تضمن  طمأنة املسلمني بأهنم لن يظلموا يف بَلدها
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أو عنرصية  صاحبته فوق كل عصبية دينية، خطاب سيايس إنساين سمت به     

يف الوجه اآلخر فاشية، فسام هبا ة وأو يمينية متطرفة يف أحد وجهيها نازي عرقية،

يف مقدمتهم رئيس البيت األبيض فوق كافة زعامء عامل عرصنا و لقاً طار حمخطاهبا و

عن  داً مبتعإدانة العمل اإلرهايب اجلبان، و عن الذي ناور يف ترصحياته مستكرباً 

 !.العدالة حني تأبى بوضوح عن وصفه باإلرهايب

ة النهار يف جتسدت يف وضوح سياستها  وضوح الشمس يف رابع امليزة الرابعة_

ذلك يف قوهلا يف و جريمته حني وصفت املذبحة بأهنا إرهابية،تعاطيها مع السفاح و

بات من الواضح لدينا اآلن بأنه " :أول تغريدة هلا يف اليوم الثاين لتنفيذ املجزرة

ن العدالة هي هبذا تكون قد جتاوزت يف ميزا و ،"يمكن وصف اهلجوم بأنه إرهايب

الزعامات العاملية و العربية بمسافات بعيدة حني خرست ألسنة اإلنسانية معظم 

من  كام أهنا كرست ،ام انطلق به لسان السيدة جاسينداهؤالء عن النطق باْلق بين

 يف السياسة التدليسقاعدة الغش و خَلل وصفها سفاح نيوزيلندا باإلرهايب

  :عىل قاعدة فاسدة مفادها بأنه الدولية التي تتعاطى مع اإلرهاب

هو ما رددنا و ،"!إنام كل اإلرهابيني مسلمونو ،ليس كل املسلمني إرهابيني"     

كذا و و األرقام الدامغة من خَلل مقاالت هذه السلسلة، سخافته باإلحصائيات

 !!من خَلل مقدمة هذا املقال

 السيدة جاسيندا  كانت واضحة حني رصحت بأن اجلريمة  التي حطت رحلها      
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 هي بذلك تكون قد  ابتعدت عن أسلوب املراوغةو ،ا كانت إرهابيةيف بَلده 

وما فيها من عبارات استدراكية أو اقتحام للمناطق الرمادية اعتاد  السياسية،

لركون إليها عندما تتعارض إيديلوجياهتم الفاسدة مع سياسيو هذا العرص عىل ا

أو تتصادم مع موازين العدالة التي  املبادئ التي يتشدقون باالنتساب إليها،

ذلك حال وقوع نظري هذه العمليات املظلمة يف و يزعمون العمل يف سبيل حتقيقها،

 !. بَلدهم

يام بني النيوزلنديني املسلمني ألدائها أهنا حطمت اْلواجز ف امليزة اخلامسة_

ئح املجتمع و ،وسائر النيوزلنديني املسيحيني أهنا قربت املسافات فيام بني رشا

أن و"املسلمني ليسوا غرباء" :ذلك من خَلل مقولتها الرائعة بأنو النيوزلندي،

كافة أبناء  هي بذلك تكون قد ساوت بنيو ،"استهدافهم استهداف لكل البَلد"

 نبذ التفوق العرقي ،و ،ألمن، وحفظ األرواح، ومنع  التشاكس واْلقدجمتمعها يف ا

 تكون قد جعلت اجلميع سواسية أمام القانونوسائر أشكال اإلقصاء االجتامعي، و

 .هو ما فعلته عىل أرض الواقعو يف متطلبات رفع اْلالة األمنية إىل أقصاها، 

لك هي بذو ،بَل اسم َلً أهنا أماتت اسم املجرم، وجعلته قات امليزة السادسة_

وأماتته  يف  ،وأماتته يف قلوب مؤيديه يف نفسه،تكون قد أماتت  املجرم نفسه و

ن يميض يف طريقه من أوئلكم املعتوهني املغرر هبم بمقوالت أمن يتوق نفوس 

اليمني املتطرف اإلقصائية حني يتفوهون بخطاب الكراهية الذي حيرض عىل قتل 
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هم أن يفعل جريمة نكراء من نحو ما فعله سفاح ثم يروق ألحد املسلمني،

نيوزيلندا فيحقق أعىل رصيد من الشهرة العاملية عىل حساب الدماء املسلمة الربيئة 

 :لكن جاسيندا رصحت قائلة بواسطة الكثري من أبواق اإلعَلم املأجور الفاسد،

عىل غرار أي سجني  مكتفية بإعطائه رقامً  ،عندما أتكلم عنه فسيكون بَل اسم إنني"

 ."يف الدنيا

سياسة جاسيندا هذه مل تتبعها أي حكومة يف العامل عىل اإلطَلق إذ توفر      

ألمثال هذا  سباق النفاق العاملي ت تلك اْلكومات املتلونة يف إطارسياسا

 اإلرهايب  أعىل رصيد شهرة له يف العامل، مع متجيد مؤيديه و تقديسهم لفعله، متهيداً 

ء جيل قادم أو معارص بجريمته النكراء التي تغدو يف عرف حفلة اإلعَلم القتدا

العاملي أشبه بحفلة تكريم له عىل إرهابه يف مقابل إخراج الضحية املسلمة من 

إىل  الرأي املضاد،الذكر يف زْحة التشويه املقصود والتحليل اخلبيث  والرأي ودائرة 

 أن السبيل أن ينسى الناس الضحية و يف التأخريجانب اللف والدوران والتقديم و

 .بل وأن حيملها بعضهم كامل املسئولية يولوها اهتامماً  

دة لسياسة قادة لقد حتررت السيدة جاسيندا من هذه اخلطوات االلتفافية الفاس       

أحيت ذكر الضحية من إلعَلمية حني أماتت ذكر القاتل وآلتهم االعامل الدولية و

العاملية ليدافعوا  الشاشة اإلعَلمية النيوزلندية و سلمني عىلخَلل تعزيز حضور امل

َل تدخل من أن تروي الضحية  قصتها بو عن أنفسهم أمام الرأي العام العاملي،
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ملا كان جيري يف سائر دول  نتائج القصة خَلفاً السياسيني يف مضمون ومسار و

 العامل حني  تتخذ قيادة الدول قرارات مسبقة  يف هذا الصدد يتم به توجيه روايات

 !.غري بريء كل مقصود ونحوها وبش الشهود إعَلمياً  

ال بل أتاحت السيدة جاسيندا للضحية من خَلل هذا اْلضور اإلعَلمي        

بذلك أثبتت أهنا مل منافق متلون غدا بَل كرامة، والواسع بأن تشعر بكرامتها يف عا

أهنا و إنام متبوعة،ستثنائية املتميزة ليست تابعة وأهنا يف إدارهتا االو نسيج وحدها،

 .إنام تعمل عىل أن ختضعه بسحر أدائهاو ال ختضع البتزاز دويل أو ضغط عاملي،

أن يتعلموا فن و راسة،أعتقد أن عىل زعامء العامل  أن يعودوا إىل كرايس الد      

ال سيام يف  (السيدة جاسيندا أردرن )إدارات األزمات بنظريته اجلديدة التي أرستها 

ما يتعلق بتصعيد خطاب الكراهية لليمني املتطرف يف الغرب و ،قضايا اإلرهاب

 .إذا كانوا حريصني عىل األمن و السَلم العاملي

 جز السياسية واإلعَلمية بني ذويتكتف بإزالة اْلوا  أهنا مل امليزة السابعة_   

ملان يف الربومل تكتف بافتتاح كلمتها  ،الضحايا وأركان الدولة النيوزلندية 

باستدعاء رجاالت من علامء اإلسَلم يف نيوويلندا النيوزلندي بالسَلم عليكم و

إنام ان بتَلوة آيات من الذكر اْلكيم، ومعززين مكرمني الفتتاح جلسات الربمل

التقت املسئولني عن املركز و( كرايست تشريش) ا إىل مدينةذهبت بنفسه

 ، ذوي الضحليا خصوصاً و زارت اجلالية عموماً و اإلسَلمي يف مسجد النور،



22 

 

هي تعزهيم واطمأنت عىل أحواهلم واستمعت منهم وبكت معهم إذ ظهرت و

 .حتتضن البعض اآلخربحرارة  تربت عىل أكتاف بعضهم، و

 كام أهنا مل تكتف بزيارة واحدة لدى سامعها اخلرب يف صدمة الوهلة األوىل ،        

مشاعر املسلمني فقد قدمت هي يف كل مرة كانت تراعي و لكنها كررت زيارهتا،

هي ترتدي اْلجاب اإلسَلمي، إىل جانب ارتدائها لباس اْلداد األسود عليهم و

 .الذي اعتاد املسلمون ارتداءه يف أيام التعزية

 
، حاكمة البالد، وهي ترتدي احلجاب وتضع (جوسندا أردرن/ السيدة)تضامنية لرئيسة الوزراء  ةصور

 .الصورة يسار من  ةيلاملا ريزوحد املساجد بصحبة أباقة الزهور أمام 

 

 



22 

 

حديقة هاجيل )أما الزيارة الثالثة فقد كانت أكثر إثارة لَلنتباه حني حرضت يف        

اك جعلت من يوم اجلمعة ذالنور خطبة اجلمعة مع املسلمني ومقابل مسجد  (بارك 

النيوزلنديات معها مجع غفري من النساء  إذ حرض ؛يوم اْلجاب النيوزلندي

جلسن يف الصفوف اخللفية الستامع اخلطبة مع املسلمني وباْلجاب اإلسَلمي 

إىل جنب مع مجع غفري من الرجال النيوزلنديني املتضامنني مع اإلرهاب  جنباً 

الدويل الذي حل بعائَلت املسلمني يف تلك املدينة،حيث نقلت كافة وسائل 

كام  نقلت كافة مؤسسات اإلعَلم  يف البَلد  تلك اخلطبة، خلاصةااإلعَلم العامة و

 .مرافق نيوزيلندا الرسميةو ةيعاذإلا تاطحملاالدولة األذان يف مجيع و

 

إنام خطبت يف املسلمني و السيدة جاسيندا مل تقف عند هذا اْلد يف تعزيتها أيضا،    

سَلم، ثم صدرت عقب خطبة اجلمعة، حيث عادت وافتتحت كَلمها بسَلم اإل

املرسلني حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه ها بحديث رشيف خلامتة األنبياء وكلمت

ِهمح  » :وسلم هذا نصه ِمننَِي يِف َتَوادِّ ُؤح ََسِد إَِذا َمَثُل املح ، َوَتَعاُطِفِهمح َمثَُل اجلح ، َوَتَراُْحِِهمح

ٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر  تََكى ِمنحُه ُعضح ىاشح ُمَّ َهِر َواْلح ََسِد بِالسَّ بذلك تضمن خطاهبا و ،«اجلح
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سائر اْلكومات الغربية استخدام اللغة العربية سواء وزلندا وألول مرة يف تاريخ ني

يث نبوي باستدعاء حد)أو ( ببعض كلامت التعزية)أو (السَلم عليكم ) بلفظ

عىل اهلواء  يف خطاب رسمي متلفز( سائر النيوزلندينيرشيف ملخاطبة املسلمني و

 .مبارشة

إنام جتاوزته إىل تكفل و مل تقف عند عتبة ما ذكرت، السيدة جاسيندا كذلك    

اْلكومة النيوزلندية بمراسم دفن شهداء اجلريمة اإلرهابية الغادرة، وبإحضار  

تشييع قتَلهم عىل نفقة  ذوي الضحايا ممن هم خارج املدينة للقدوم إىل مراسم

بتحمل كلفة نقل جثامني الضحايا إىل مسقط رؤوسهم األصلية يف و الدولة،

 .يف حال رغب ذووهم بذلكبَلدهم 

 
 احلجاب وسط مجوع املشيعنيبرئيسة وزراء نيوزيلندا تظهر 

كام أعلنت عن تقديم دعم مايل لذوي الضحايا من األرس التي فقدت من     

 !.يعوهلا
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اإلرهايب الوحيش اآلثم شعبها فقد أعلن بعد أيام من حدوث العمل  فقومأما       

مَليني دوالر  ةعستمن  من خَلل بعض اجلمعيات اخلريية املحلية عن مجع أكثر

كتابة لنور إىل موقع إللقاء الورود وناهيك عن حتول بوابة مسجد ا ألرس الضحايا،

منا مع املسلمني النيوزلندي تضاعبارات التضامن من قبل كافة أطياف الشعب 

 .أرس الضحايا و
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البطاقات كتبت من قبل الصغار والكبار، وبعض ، باقة زهوروبطاقة مواساة  معهذه صور تضامنية، حتتوي عىل علم البلد 

صَلتكم  نحن أرسة واحدة، سوف نحرسكم لتشعروا باألمان عندما تؤدوا"، "نتم شعب واحدأبأننا و" :تقول ونساءً  رجاالً 

 (باملسجد
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 صور تضامنية للرشطة النيوزلندية

 

    

فهل بعد هذا كله يمكن أن يتصور أحد أن ننسى نحن املسلمني  فضل هذه     

 .موقف شعبها ؟كرم  حكومتها واملرأة و

من ذلك أنني أنضم و لن جيدوا منا سوى مبادلة الوفاء بمثله،و ،ال واهلل لن نفعل    

جائزة رئيسة الوزراء النيوزلندية  إىل آالف األحرار يف العامل الذين طالبوا بمنح

منفذ هجوم نيوزلندا  أنَّ ال سيام و ،هلا م تكريامً 2108نوبل للسَلم عن العام 
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من ثم خيرج ليكرم بمنحه و ،يف السجن عاماً ( 22)اإلرهايب رصح بأنه سيقيض

بتقديمها ملن نتهاون يف دعوتنا فهل نسمح له هبذه املهزلة و جائزة نوبل للسَلم،

 .يستحقها

ق تلك اجلائزة من بني تستح( السيدة جاسيندا أردرن)تكنإن مل  :إنني أتساءل  

 .!سيايس العامل اليوم فمن سواها يستحقها؟زعامء و

كام أضم صويت إىل من دعا إلعَلن يوم جمزرة املسجدين اإلرهابية يف نيوزيلندا     

لكي نؤكد من خَلل كافة نشاطاتنا يف هذه املناسبة  ضد اإلسَلموفوبيا، عاملياً  يوماً 

أن و ،الشعوبىل األمم ولن يكون مصدر خطر عو السنوية أن اإلسَلم مل يكن يوماً 

عن رؤية  الذين حيرضون اجلامهري يف العامل ضد اإلسَلم إنام يشغلون العامل

فاهتم املخيفة التي هتدد السلم ثقانشاطاهتم املتطرفة واإلرهابيني اْلقيقيني و

 .السَلم العاملينيو

أهنا خطت خطوة إجيابية نحو ْحاية اجلالية املسلمة يف بَلدها من  :امليزة الثامنة_

رفع درجة التهديد األمني يف و ،ز اإلجراءات األمنية حول املساجدخَلل تعزي

اساة ذوي الضحايا يف هي بذلك انتقلت من خطوة موو البَلد إىل أعىل مستوى،

إىل  ني يف مساجدهم يف نيوزيلندا،إىل خطوة ْحاية سائر املسلم (كرايست تشريش)

 .مسيحينية سائر النيوزلنديني من مسلمني ومرحلة ْحاي

 تجرأ عليه من سبقها من الزعامء والقادةأهنا جترأت عىل ما مل ي :امليزة التاسعة_ 
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بل تناولت ما مل يتمكن أحد من زعامء  ،ثَلثون زعيامً السياسيني وعددهم تسعة و 

أمريكا عليه بعد، حيث تعد نيوزيلندا و األمريكية من وضع اليدالواليات املتحدة 

ء السَلح ضمن مرجعية قانونية  من الدول القليلة التي  تنترش فيهام فوىض رشا

هو ما و ،ن جيد ذلك بسهولة يف األسواقأتسمح ملن يبحث عن اقتناء قطعة سَلح 

 م يف تسهيل حصولجعل السَلح يف متناول أيدي مجاعات اليمني املتطرف مما ساه

 .كافة العمليات اإلرهابية التي متت يف الواليات املتحدة األمريكية 

لقد قامت السيدة جاسيندا بسن جمموعة من القوانني اجلديدة  لتنظيم فوىض       

استخدام السَلح يف البَلد منذ اجللسة الربملانية األوىل التي نفذهتا يف اليوم التايل 

فانتقلت برسعة فائقة من اجلانب النظري إىل اجلانب العميل  للجريمة اإلرهابية،

ستجعل جمتمعها أكثر و ، قوانني حيازة السَلح يف بَلدهابأهنا ستغري حيث رصحت

عىل بيع األسلحة نصف اآللية  كامَلً  حظراً و ستتخذ تدابري تشمل تقييداً و أمنا،

يف استهداف اإلرهايب  ذات الطراز العسكري من نحو تلك التي تم استخدامها

تكون قد اختذت و كون  جاسيندا سباقة يف هذا الصدد،بذلك تو للمسجدين،

لة ألي أعامل إرهابية حمتم اً خطوة احرتازية متقدمة يف مواجهة اليمني املتطرف درء

ذلك بإغَلق باب اْلصول عىل السَلح من قبل عىل املدى القريب أو البعيد و

هؤالء املتهورين اْلاقدين اإلرهابيني بحيث إن أي حماولة مشاهبة للحصول عىل 

 تصطدم مع القانون قبل أن تولدسالسَلح من قبل نظراء إرهايب مسجد النور 
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 .حيد من اندفاعهااإلرهابية مما يكبح من مجاحها و اجلريمة 

بالتنديد األجوف الذي ال  ت عملية يف سياستها ال تكتفيكانجاسيندا بذلك      

 .تغلق عليه األبوابيسمن وال يغني من جوع، وإنام تنقض بقوة عىل اإلرهاب و

 هذه اخلطوة تثبت ما قيل يف وصف السيدة جاسيندا من أهنا امرأة فوالذية تترصف 

 . بإنسانية حيث موضع اإلنسانية و بحزم حيث موضع اْلزم  

يف تقديري فإن هذه اخلطوة اإلجيابية ينبغي أن تتحول إىل سياسة عاملية حتتذي       

حذوها سائر زعامات العامل السيام زعامة الواليات املتحدة األمريكية التي هي إىل 

هذه اللحظة أضعف من أن تتجرأ عىل خطوة كهذه مما يسهل عىل اليمني املتطرف 

يف ذلك اْلربية اهلجومية األوتوماتيكية من يف أمريكا اْلصول عىل قطع السَلح بام 

هو األمر الذي جيعل الرئاسة و نحو تلك التي استخدمها سفاح نيوزيلندا،

ي نفذت يف وجه األمريكية رشيكة بشكل غري مبارش يف كافة اجلرائم اإلرهابية الت

أن البيت األبيض مل يطلق عليها حتى اليوم وصف اإلرهابية بام املسلمني السيام و

 !.االسياسية هليجها بتقديم التغطية اإلعَلمية ويساعد عىل تأج

السيدة ، فموقفها من العنرصية يف مواجهة املهاجرين املسلمني :امليزة العارشة

ال ) :جاسيندا من خَلل كافة سياساهتا و ترصحياهتا قالت بام ال لبس فيه

 (.للكراهية

 ف الذيكام نعتته باملتطر السيدة جاسيندا وصفت منفذ اجلريمة باإلرهايب،  
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مراسل عبري يفتح النار عىل املصلني، فهي عىل حد تيؤمن بتفوق عرقه األبيض و 

يف و ،عىل العنرصية شنت هجوماً ازدرت القاتل و "روبرت فيسك" اإلنديبندنت

 (.بأهنم نحن)مقابل ذلك وصفت املسلمني الذين قتلوا يف بلدها 

 (فرايزر أنيغ)األسرتايل العنرصي  السيدة جاسيندا وصفت ترصحيات السيناتور 

 .باملخزية 

فوق و أفكار تأالسيدة جاسيندا شنت ْحلة تنديد عىل تلك اإليديلوجية القومية  

ال سيام  خطابات الكراهية حتت أي مسمى كانت،العنرصية أو لغة اإلقصائية و

 .أهنا كانت الباعث لصاحبها عىل ارتكاب املذبحةو

طالبت الرئيس األمريكي العنرصي بأن يعرب عن السيدة جاسيندا أردرن  

تعاطفه مع مجيع املجتمعات اإلسَلمية يف العامل فام كان من األخري إال أن سارع يف 

ذات الليلة إىل تقديم ترصحيات مثرية تدعو إىل االشمئزاز عىل نحو ما رصح به 

رفض نسبة اإلرهاب ديبندينت الصحفي روبرت فيسك حني مراسل اإلن

بذلك من السيناتور األسرتايل  فكر تفوق البيض عىل غريهم مقرتباً  ألصحاب

 .فرايزر

النيوزلندي املتمثلة يف التعدد يف مقابل ذلك أشادت بالقيم األصيلة للمجتمع و     

جتاوب الشعب جسدهتا من خَلل كافة سياساهتا و الطيبة،ثماطف والتعوالتنوع و

دت ذلك بأن بَلدها هي ملجأ ألوئلك النيوزلندي معها يف تلك السياسات، ثم أك
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بأهنا لن هتتز أمام و مأوى ملن يشاركهم اْلياة فيها،و الذين حيتاجون للجوء إليها،

 .هذا اهلجوم الوحيش

ير املحيل واإلسَلمي والعاملي من أحرار هذا لقد نالت السيدة جاسيندا التقد     

وىل لتداعيات اجلريمة  ألإدارهتا منذ اللحظات االعرص عىل مواقفها وسياساهتا و

اإلرهابية الوحشية التي استهدفت اإلنسانية يف نيوزيلندا قبل أن تستهدف 

املسلمني  بعد أن قدمت  نفسها عىل أهنا النقيض املتسامح لكل صاحب خطاب 

 .عدائي للمهاجرين املسلمني داخل نيوزيلندا و خارجها

خندق التأييد هلذه الزعيمة ن يقف يف أهذه املواقف تستلزم من كل حر     

 .النبيلة

التاريخ  عبارات الوفاء هلا أمام اهلل وتسطريوهذه املواقف جتعل من شكرها     

ن أرغوزات العرب يغضبهم أ ويف عنق كل مسلم السيام   إسَلمياً  األجيال واجباً و

الذي صار  من االهتامم العاملي يف حربه عىل اإلرهابخطاهبا الذي برأهيم خيفف 

ذلك خدمة و ني اْلرب عىل اإلسَلم،التعويم يعالتعميم ومن خَلل هذا اإلهبام و

  !...ألجندات من جندهم

برفض نسبة اإلرهاب هذه املواقف نعرف قدرها عندما يرصح زعيم يف بَلدنا      

ن كبار رجال مع أ نتائج حمارض التحقيق املسجدين يف نيوزيلندا يف انتظارلسفاح 

 يلندا رصحوا بأن السفاح إرهايب،عىل لسان رئيس رشطة نيوزالتحقيق هناك و



39 

 

  !.بأن العمل إرهايب و 

 ..املروع رهاباإلعالم املأجور وتغطيته لإل
املواقف تتجىل قيمتها عندما نشاهد بعض إعَلمنا العريب املأجور حني هذه     

 !.مل يصفها باإلرهابيةرهابية يف نيوزيلندا باملروعة ووصف جمزرة املسجدين اإل

عندما وصف و!.وليس باإلرهايب عندما وصف املجرم اإلرهايب باملسلحو  

 !.ألبرياءليس بالشهداء أو الضحايا اوو األشخاص أالضحايا بالقتىل 

 من مقصوداً  خبيثاً  عندما نرصد إحجاماً  وهذه املواقف تتجىل قيمتها أيضاً     

( CNN )كربيات وسائل اإلعَلم العاملية عن تغطية مذبحة مسجد النور من نحو

 !.((RUEUTRS و (  (BB Cو 

 لقينا نظرة عىل اإلعَلم الغريبهذه املواقف ال يمكننا أن نثمن قدرها إال إذا أ      

من عىل ذلك  سألتقط مثاالً و م العريب يف طريقة تعاطيه معها،أذنابه يف اإلعَلو

 سأنقل ما كتبه مراسل اإلنديبندنت الربيطانية الصحفيأسرتاليا اجلارة لنيوزيلندا و

 :الشهري روبرت فيسبك حني قال 

ليا نفسها تصدرت اللحظة التي وجه فيهاو)    السيناتور األسرتايل  يف أسرتا

إىل الصبي الذي كرس بيضة عىل رأسه األخبار  لكمةً   "غنفرايزر  أني"العنرصي 

 (!. ن تتصدرها تعليقاته الشائنة عن املسلمنيأعن  عوضاً 

 انشغلتلت ترصحيات السيناتور العنرصية وإذن الصحافة األسرتالية جتاه     
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 !بالبيضة الفاسدة  التي تلقاها يف رأسه  

 !.تَلعب فيهاهذا من استهتار بعقل اجلامهري و بعدفهل  

 :أما عن منفذ املجزرة اإلرهابية فيقول فيسك

اكتشفوا أنه كان ذات يوم س منفذ عملية القتل اجلامعي وأر زار صحافيون مسقط)

 .فام معنى هذا؟!. مَلئكياً   طفَلً 

رتدي ي هناك صورة يف األرشيف الفيدرايل األملاين لطفل ذي شعر داكن،   

عىل شاكلة مَلك صغري تشتهيه كل أم باستثناء ان هذا الطفل هو  جوارب صوفية،

لكن القتلة كانوا ذات يوم مَلئكة  ،ال مناص من أن األطفال بريئون! رهتل

 .انتهى كَلم فيسك (!.صغارا

ما عة  املذبحة اإلرهابية املروعة وإذن الصحافة األسرتالية انشغلت عن فاج  

وتدمري أرس وانقطاع املعيل  ،دماء و ضحايا بريئة وجرحى وآالم ب عليها منترت

هو ملعصومة بالبحث عن صورة للقاتل واألرواح اعنها واعتداء عىل اْلريات و

قى عنهم اخلرب متجاهلني عن طفل لرتجيح جانب الرباءة فيه لدى اجلامهري التي تتل

لكنه التَلعب  ،اً صغري قصد أن أعتى املجرمني كان يف طفولته مَلئكياً خبث و

 !.بعقول اجلامهري عن قصد و سوء نية

لسيدة التارخيية ْلكومة ايعرفني بقدر املواقف اإلنسانية وكل هذا جمتمعا  

نسى هلا فضلها ومجيل موقفها فهل من املروءة أن ن ،جاسيندا أردرن النيوزلندية
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ة عن أ قيمة هلا من تلك التي تتحدث عن بحث املر أن ننشغل بتحليَلت الو

 !.الشهرة الذاتية لشخصها

ة تنتسب إىل حزهبا وأألم تكن أصغر      تدخل برملان بَلدها  امرأةأصغر مرا

ها تقود حزهبا يف التاريخ اْلديث لبَلد امرأةتقود حزهبا وأصغر  امرأةصغر أو

كل ذلك جعلها من يف هيئة األمم متثل بَلدها وتدخل برفقة طفلها و امرأةصغر أو

ين هو طلب الشهرة يف إنسانيتها عاملية فأ مدى حياهتا شهرة حملية ورات عىلاملشهو

 .حزمها و تقديم اْلامية لبَلدها ؟و

 ...خلف املطاعن  ساقنن نل 
خلف مطاعن خصوم جاسيندا السياسيني فنحن  إن الدنيا كلها لو انساقت     

قدمت  املرأةألن هذه ؛ املسلمني ال جيوز لنا أن ننجرف وراء خداع تلك املطاعن

مات بَلدنا التي قصفت يف زمن ضعفنا ما مل تقدمه لنا حكولنا يف غربتنا و

 عذبت أحرارنا،و ،واعتقلت شبابنا ،مساجدنا، وسوت باألرض مآذننا ومنائرنا

ئرنا،  منعتو واغتصبت حرا

 !هل طاغية الشام بشار منا ببعيد؟و األمن عن ربوع بَلدنا، 

الذي مل  يف الوقت إنام معنى العصابة،الدولة ومل نعرف يف بَلدنا معنى إننا   

العنرصية إال عند هذه نعرف يف الغرب اْلياد والشفافية واالبتعاد عن الفوقية و

 قليل ممن كان عىل شاكلتها فهل ننكر هلا مجيلها أو نحفظالكريمة وشعبها و املرأة
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 .هلا معروفها ونشكرها عىل صنيعها؟ 

 :يف اخلتام أحب أن أقول       
ية أسطورية خرجت من عامل القصص شخص( ندا أردرنالسيدة  جاسي)ليست        

كانت عىل مسافة اْلكمة، وإنام هي امرأة حكمت بالعدل وو ،روايات اخليالو

كثري من الثقافات فكانت فاجتازت الاألديان واملتعدد األعراق واحدة من شعبها و

الرجل  كمفوقهم  يف ظل زمن صار فيه اْلا حلقت عالياً الزعامء الكبار الرجال و

إال فهي امرأة ناهلا و هو ما أظهر تألقها،و ادرة جداً ناْلر العادل عملة نادرة و

فأما خصومها فقد رأوا  ،ساهتا الرائعة التي أذهلت العاملالكثري من النقد بسبب سيا

 !.بأهنا هبذا تغطي عىل إخفاقاهتا يف ساحة اإلنجازات السياسية لبَلدها 

ألهنا أظهرت حقيقة  ؛امل العريب فإهنم ممتعضون منهاأما الكثري من قادة العو     

فه األمور تقضعفهم و حكام العدل دائرة الرجال وخارج صريهم و انشغاهلم بتوا

 .خارج دائرة التاريخبل و

أما الزعامات العاملية الكبرية فإهنا ترى أن السيدة جاسيندا كرست قواعد و     

حني قللت من خطر هاب لغري مسلم، واللعبة يف السياسة الدولية حني نسبت اإلر

حني سلطت ه اإلسَلم دون أن يرصحوا بذلك، واإلرهاب العاملي الذي يعنون ب

األضواء عىل مجاعات اليمني املتطرف بطريقة أهانت فيه حراس العرق األبيض بام 

 !.مل يسبقها إليه أحد
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ف فيه أما املسلمون فإهنم يرون فيها نجايش هذا الزمان يف زمن استضعو    

 ،سعةا املسلمون عىل كثرهتم فهام رجال اْلرية منهم يف رحلة شاقة يف بَلد اهلل الو

الياهتم  يف رشق الكرة عن حاكم عادل يستظلون برواق عدله فلم جتده ج بحثاً 

عن األرض التي انطلقوا منها حيث  غرهبا إال يف مكان بعيد و بعيد جداً األرضية و

حتت ظل و ،"نيوزيلندا"يف بلدة وادعة اسمها الطرف اآلخر من الكرة األرضية 

 .حكم امرأة عادلة رائعة اسمها جاسيندا
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