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{ عــــمـــان  (أ ف ب) - أعــــلـــنت وزارة
اخلــارجـيـة االردنــيـة امس الــسـبت عن
زيـادة عدد الـقتـلى األردنيـ الى أربعة
بــعــد أن أعــلــنـت في وقت ســابق انــهم
ثالثــة في االعـتـداء عـلـى مـسـجـدين في
نــيـــوزيــلـــنــدا الــذي أودى بـــحــيــاة 49
شــــــــخـــــــــصــــــــاً وأدّى إلى إصــــــــابــــــــة
الـعـشـرات.وقـال سـفيـان الـقـضـاة مـدير
مـركـز الــعـمـلـيـات في وزارة اخلـارجـيـة
في بــيـان إنّ "عــدد الـشـهــداء االردنـيـ
الـــذيـن اســـتـــشــــهـــدوا جـــراء احلـــادث
اإلرهـابي في نـيـوزيـلـنـدا قـد ارتـفع الى
ـصـاب ثالثـة شـهـداء بعـد وفـاة احد ا
وانـه  ابالغ ذويه".واضـاف ان "مـديـر
إدارة الـشـؤون الـقـنـصـلـيـة في الـوزارة
ملكة الـسفير عـاهد سويدات قد غـادر ا
(اجلــمـعــة) مـتــوجـهــا الى نـيــوزيـلــنـدا
ــبــاشــر مع الــســلــطــات لــلــتــنــســيـق ا
الـنـيــوزلـنـديـة حـول احلـادث ولـضـمـان
ـصــابــ الــرعــايـة الــصــحــيـة تــلـقـي ا
ــتــابـــعــة والــتــحــقــيــقــات الــكــامــلــة و
هــنـــالك".وكــانت اخلــارجـــيــة االردنــيــة
اعـلـنت مــسـاء اجلـمـعـة مـقـتل اردنـيـ
اثــنــ واصـــابــة ثــمــانـــيــة آخــرين في
االعـتـداء الـذي أثـار حـالـة من الـصـدمـة
واالسـتــيـاء حـول الـعــالم.ودان الـعـاهل
ـــلـك عـــبـــد الـــله الـــثـــاني في األردني ا
تــغـريــدة عـبــر مــوقع تـويــتــر اجلـمــعـة
ة ـذبـحة الـبـشعـة" مؤكـدا "هي جـر "ا
ــة تـــوحــدنــا إرهــابـــيــة صــادمـــة ومــؤ
لالســـتــمـــرار في مـــحـــاربــة الـــتـــطــرف

والكراهية واإلرهاب الذي ال دين له".
ومـثُل األسـتـرالي بـريـنـتـون تارنت (28
عـاماً) منـفّذ االعتداء عـلى مسجدين في
كـرايست تشيرش السـبت أمام محكمة

وجّهت إليه تهمة القتل.
وهــو لم يـــتــقــدّم بــطــلـب لإلفــراج عــنه
بـكفالة وسيظلّ في السجن حتى مثوله
مـــــــجــــــدداً أمـــــــام احملــــــكــــــمـــــــة في 5

نيسان/أبريل.
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وتـعهّدت رئـيسـة الوزراء النـيوزيلـنديّة
الـسـبت تـشديـد قـوان حـمل األسـلـحة
غــداة االعــتـــداء الــدام.وأثــار االعــتــداء
الـذي اسـفر عن مـقتل 49 شـخـصـا على
األقل خـالل صالة اجلــمـــعــة حـــالــة من
الـصـدمـة واالشـمئـزاز واالسـتـيـاء حول
الــــعــــالـم.وقــــالـت رئــــيـــــســــة الــــوزراء
كن النيوزيلندية جاسيندا أرديرن "ال 
وصف ذلـك سـوى بأنـه هـجوم إرهـابي"
مــتـــحــدثـــة عن "أحــد أحـــلك األيــام" في
هاجـم الذي أفادت تـاريخ البالد.وبـث ا
الـتقارير أنه أسـترالي متطـرف مباشرة
عــبــر اإلنـــتــرنت مــقـــاطع من االعــتــداء
الــدامي مــا أثـار الــغــضب والــذعـر من
احـــــــتــــــــمـــــــال وقـــــــوع هـــــــجـــــــمـــــــات

مــــشــــابــــهــــة.وشـــــددت بــــعض الــــدول
ـسـاجد االجـراءات األمـنيـة في مـحيط ا
.وفي مـا يـلي مـلـخص عـقب الـهـجـومـ
ألبـرز ردود الفعل الدولية حتى اآلن:فقد
قـال الــرئـيس األمـيــركي دونـالـد تـرامب
عــبـر "تـويــتـر" "أعــرب عن أحـر مــشـاعـر
ـــــواســـــاة وأطـــــيب الـــــتـــــمـــــنـــــيــــات ا
روعة في لـلنيـوزيلنـدي بعـد اجملزرة ا
ــسـجــدين. تـوفي 49 شــخـصـا بــريـئـا ا
بـشـكل عبـثي لـلـغايـة وتـعرض كـثـيرون
ـتحـدثة باسم إلصـابات بـالغـة".وقالت ا
الـبيت األبيض ساره سـاندرز "نتضامن
مع أهـالي نـيـوزيـلـندا وحـكـومـتـهم ضد
فـعل الــشـر والـكـراهـيـة هـذا" مـؤكـدة أن
ـتحـدة "تدين بـشدة االعـتداء الـواليات ا
الـذي وقع في كـرايـست تـشـيـرش".وقال
الــرئـيـس الـتــركي رجب طــيب إردوغـان
"مع هـذا االعـتـداء الـعـداء ضـد اإلسالم
ضايقـة الشخصية (...) تـخطّى حدود ا
لـيـصل إلى مـسـتـوى الـقـتل اجلـمـاعي"
داعــيـــاً الــدول الـــغــربـــيــة إلـى "اتــخــاذ
" لتجنّب "حصول إجـراءات بشكل طار

كوارث جديدة".
وكــتب الـــرئــيس االســرائــيــلي رؤوفــ
ريـفل على حسابة في "تويتر" إن "قتل
ـكـان األكـثر الـنـاس خالل الـصالة فـي ا
قـدسـيـة بـالـنـسـبـة إلـيـهم هـو عـمل غـير
أخالقـي وخسيس.  جتاوز خط أحمر
بـالنسـبة ألتبـاع جميع الـديانات وحتى
ن ال يتـبـعون أي ديـانة". من بـالـنسـبـة 
جـهة أخـرى أفـادت وكالـة "وفا" لألنـباء
أن الـرئيس الفـلسطـيني محـمود عباس
ــــروع دان الـــــهـــــجــــوم "اإلجـــــرامـي وا
والـــبـــشع".وحـــضت رئـــيـــســـة الــوزراء
الــنـروجــيــة إيــرنــا سـولــبــرغ اجملــتـمع
الــدولي عـلـى مـكــافـحــة جــمـيع أشــكـال
الـتطـرف بعد اعـتداء كـرايست تـشيرش
الــذي أعـاد إحــيــاء الـذكــريــات األلـيــمـة
لـعـمــلـيـة الـقـتـل الـتي نـفـذهــا الـيـمـيـني
ـتــطـرف انـدرس بــيـريـنغ بــريـفـيك في ا

النروج عام 2011.
ـقـايـيس. وقـالت "إنـه أمـر مـحـزن بـكل ا
يـعيد الذكريات األليـمة التي اختبرناها
في 22 تــمــوز/يــولــيــو (2011) أصــعب
حلــظـــة في فــتــرة مـــا بــعــد احلــرب في
الـنروج".دانت والدة فتاة سويدية قتلت
في اعــتـداء سـتـوكــهـولم الـذي وقع عـام
2017 مـجـزرة نـيـوزيـلـنـدا بـعـدمـا أعـلن
ـهاجم في بـيان أنه نـفذ الـعمـليـة للرد ا
عـلى مقتل الطـفلة البالـغة من العمر 11
عــامـا.وقـالت جــيـنــيت اكـرلــونـد والـدة
الـفتـاة لقنـاة "اي في تي" السـويدية إن
االعـتـداء في نيـوزيلـنـدا "ينـاقض كل ما
كـانت إيبا تمثـله".أشارت تقارير إلى أن
يني اسم لـوكا تـرايني وهـو إيطـالي 
مـتشدد مسجون إلدانته بتنفيذ عمليات

اضي قـتل ذات دوافع عنصرية العام ا
كـــان مــــحـــفــــورا عـــلـى قـــطــــعـــة سالح
اســـتــــخـــدمـت في مــــجـــزرة كــــرايـــست
تـشـيرش.وقـال جـيـانلـوكـا جـيلـيـانـيلي
وهـو مــحـامي تـرايـني عـبـر اإلذاعـة إن
مـوكــله تـاب و"يــنـأى بـفــسه بـشـدة" عن
مـنـفـذ عـمـليـة نـيـوزيـلـنـدا.بـدوره أعرب
وزيـــر الــداخـــلـــيــة اإليـــطـــالي مـــاتـــيــو
سـالـفـيـني عن "إدانـتـه الـكـامـلـة" جملزرة
نــيــوزيــلــنــدا.أعــربت رئــيــســة الــوزراء
الـبـريـطـانـية تـيـريـزا مـاي عن تـعـازيـها
روع اخلـالصة "بعد الهجوم اإلرهابي ا
في كـرايـست تـشيـرش. أتـضامن مع كل
ـقزز هـذا".وأما من تـأثّـر بعـمل العـنف ا
ـلكة إلـيزابيث الثـانية وزوجـها األمير ا
فــيــلـيـب فـأرسـال تـعــازيــهــمــا لـعــائالت

وأصدقاء القتلى.
WFOE  À«bŠ«

لكة "شعرت بحزن عميق جراء وقـالت ا
األحـداث الفظيعـة في كرايست تشيرش
(...) أتــــــضــــــامن وأصــــــلـي جلــــــمــــــيع

أساة". النيوزيلندي في هذه ا
وأعــلـنت خــدمـة شــرطــة لـنــدن "تـعــزيـز
ـسـاجـد دوريـات احلـمــايـة في مـحـيط ا
وزيــادة االنــخـراط مع اجملــتــمــعـات من
كـافـة الـعقـائـد وتـقـد النـصـائح بـشأن
ـــكن لـألشـــخــاص الـــكـــيـــفـــيـــة الـــتي 
واألمــــاكـن حـــــمــــايـــــة أنـــــفـــــســـــهم من
خاللـهـا".وفي أستـراليـا أكـدت الشـرطة
في نــيــو ســاوث ويـلــز أنــهــا ســتــكـثف
ـسـاجـد كـإجراء الـدوريـات في مـحـيط ا
احــتــرازي.وقـــالت الــشــرطــة "ال يــوجــد
تــهــديــد مــحــدد قــائم حــالــيــا جتـاه أي
مــســـجــد أو دار عــبــادة".وأكـــد الــبــابــا
فــرنـسـيس "تــضـامــنه اخلـالص" مع كل
سـلمـ منهـم بشكل الـنيـوزيلـنديـ وا
خـاص.وقـال وزيـر خـارجـيـة الـفـاتـكـيان
بــيـتــرو بـارولــ في بــرقـيــة إن الـبــابـا
"يـشعـر بحـزن عـميق لـعلـمه باإلصـابات
واخلــســـارة في األرواح الــنـــاجــمــة عن
أعـمـال الـعـنف الـعـبـثـيـة".دانت الـيـابان
"بـشـدة عـمـلـيـة إطالق الـنـار الـوحـشـيـة
التي وقعت في كرايست تشيرش" وفق
بـيان صـادر عن رئيس وزرائـها شـينزو
آبي الـذي شـدد على أن طـوكـيو "عـازمة
عـلى الـوقوف في وجه اإلرهـاب".وأعرب
الـيزي مـهـاتيـر محـمد رئـيس الـوزراء ا
عن أمــلـه في أن "تــوقف (نــيــوزيــلــنــدا)
هــؤالء اإلرهـابــيـ وتــتـخــذ االجـراءات
ــوجب قــوانــ الــبالد".وأمـا الالزمــة 
جـوكو ويدودو رئيس إندونـيسيا أكبر
بـلد مسلم فقال "نـدين بشدة هذا النوع
من أعـــــمــــال الــــعـــــنف".وصـف رئــــيس
اجملـلس األوروبي دونالد توسك األنباء
روعة" من نـيوزلـندا بشـأن االعتـداء بـ"ا
مــؤكـدا أن "الــهـجــوم الــوحـشي (...) لن
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ظـهرت اجملـتمعـات بدايـة لضرورات اسـاسيـة اذ ان العيش دون مـجتـمعات
تـترب علـية نتائج كـثيرة لـيست في صالح اي  من الـناس الذين سيـشكلون
ـفـكـريـن ان اجملـتـمع مـر بـتـطـور تـاريـخي وكـمـا بـ بـعض ا هـذا اجملــتـمع 
ـراحل متـعددة  كل لـها خـصوصـيتـها وهـنا لـسنـا معـنيـ بهـذا التـطور و
الـتاريخي للمـجتمع ولكن من اجلدير بـاإلشارة انها لم تكن  منـتظمة او لها
تـشـريـعات ولـوائح تـنـظم الـشؤون الـعـامـة لـلحـيـاة في هـذه اجملتـمـعـات وقد
فكرين وعلماء االجتمـاع الى الضرورات االساسية للمجتمع اشـار بعض ا
ـنـتظم بـإدارة تـعـمل وفق اسس مرجـعـيـة ووضعـيـة تؤكـد جـميـعـها اهـمـية ا
نـظـمـة وفق تـشـريـعـات قـانـونـيـة  وكـما الـتـطـور االجـتـمـاعي واجملـتـمـعـات ا
اوضح  جـان جاك روسـو ان اجملتمع نـتاج عقـد اجتـماعي  وبنـاء على هذا
ظهـرت احلاجة الى ان يكـون مجتمع الـعقد االجتـماعي الفراد هـذا اجملتمع
له تـشريـعات ولوائح قـانونيـة وضابطـة ضامنـة حلقوق افـراد اجملتمع  ومن
خالل قـنـاعـة افـراده بـان الـتـغـييـر والـتـطـور في اكـسـاب الـفـرد كـعـضو في
اجملـتمع قوة ال  يتحقق ذلك  اال من خالل التضـامن وتوحيد القوى القائمة
ـقـدار او ذلك من الــقـوى اال بـاتـفـاق وتــوجـيـهـهـا  ومــا كـان  لـيـنـشــا هـذا ا
وحيث ان االنسان كان بحـرية شخصية باحلال الـغالبية من افراد اجملتـمع
ا حتدد هـذه احلرية في اجملتـمع التعاقـدي حيث  تقتضي ان الـطبيعـية لر
لـذلك فان صـلحـة العـامة لـلـمجـتمع تـكـون حريـة االنسـان ال تتـعارض مـع ا
ـدنـيـة ادى الى تـغـيـيـر في هـذا الـتـغـيـيـر من احلـال الـطـبـيـعـيـة الى احلـال ا
االنــسـان  مـن خالل احالل الـعــدالـة مــحل الــغـريــزة  في سـيــره والـتــحـكم
وفي صـالح اجملتمع ا ال يـضر  ا ينـسجم مع اآلداب العـامة و بـأفعالـه 
دنيـة يذكر روسو ان االنتـقال من احلالة الطـبيعية الى اشـارته الى احلال ا
ـدنـيــة ادت الى تـغـيـيـر حـيـاة االنـسـان  حـيث حـلت الـعـدالـة مـحل احلـالـة ا
واصـبح الــغـريــزة في  سـيــرته وسـلــوكه الـشــخـصي وبــالـتـالـي اجملـتـمــعي
ـنظم ـا كان عـلـيه  خارج حـدود اجملـتمع ا االنـسـان اكثـر ادبا  وضـبـطا  

وحلت العدالة االجتماعية. 
مـحـل الـظـلم والـتـعــسف بـوجـود تـشـريـعــات قـانـونـيـة تـعــيـد حـقـوق الـنـاس
ـسلـوبة وحتجم وحتـاسب من يخرج عـلى القـانون الذي يـجب ان تكون له ا
تحـدة سيادة الـفانون" مبـدا للحكم الـسيادة  وعـلى وفق ذلك عرفت اال ا
ـؤسـسـات والكـيـانـات والـقـطـاعـات الـعـامة يـكـون فـيه جـمـيع االشـخـاص وا
ـا في ذلك الـدولة نفـسهـا مسـول امـام قوانـ صادرة عـالنية واخلـاصة 
وتـطـبق على  اجملـتـمع  بالـتسـاوي ويـحتـكم في اطـارها الى قـضـاء مسـتقل
ـعاهدات الدولـية حلقـوق االنسان " وفـقا لذلك ليس عـايير وا وتـتوافق مع ا
قـراطية شـخصا بعـينه او حزبا قراطـي او يدعي الد هـناك في مجـتمع د
او كـتـلـة او تـشـكـيال او كـيـانا او اي كـان مـسـتـثـنى من اخلـضـوع لـسـيادة
وقـد خضع الى ـؤسسـات الـدستـوريـة  الـقـانـون  وهكـذا هي  الـدول ذات ا
الـــقــانــون كــمـــا تــمت االشـــارة الى ذلك في مـــقــالــة ســـابــقــة  رؤســاء دول
ومــسـؤولـ كـبـار في الـدولــة  او في االحـزاب الى الـقـانــون وطـبق بـحـقـهم
شكلة كما يشير بعض تكمن ا شكلة  اذا اين ا ونالوا جزاء ما يستحقون 
الـكـتـاب والـبــاحـثـ انه في بـعض الـدول  الـتي تـتـجـاوز عـلى الـقـانـون  وال
سـيما في الدول التي فيـها دولة او دول عميقة مـتعددة و. اطرافها جزء في
ارس  التمرد دون حوف او وجل من القانون الظالم واخر ظاهر للعيان و
وبـهـذا لن تكـون هـناك سـيـادة للـقـانون  ويـلحـق الضـرر في مـصالح الـدولة
اوال والـشـعب ثـانيـا وهـذا ما ادى الى تـأخـر بـعض الدول من الـنـهوض من
دول من هذا النوع ال امل في تطورها او كـبوتها وتأخر  تنـفيذ مشاريعهـا 
حتـقيق تـنميـة  اقتصـادية واجتـماعـية او ثقـافية والـسبب حتديـات الدولة او
ويشـير البعض الى ان هناك دولة عربـية فيها اكثر من دولة الـدول العميقة 
عــمـــيــقــة وبـــالــتــالي لـــيــست لـــديــهــا ســـيــطــرة او هــيـــمــته عـــلى مــواردهــا
ان هذه وكما اشار هذا البعض والعهدة على الراوي كما يقال االقـتصادية
الـدولة لـيست لـديهـا  امكـانية الـسيـطرة عـلى منـافذهـا احلدودية او ادارات
بـعض مطارتهـا او انابيب النـفط فيها حـيث تتم  سرقة  الـنفط  وبعلم ودعم
اذ ولم تسـتطع توفـير االمن لسـكانها من اطـراف الدولة الـعميـقة الرسمـي
بـــ احلـــ واالخــر يـــقـــال هـــنــاك اخـــتـــطـــاف وقــتـل ومــســـاومـــات لــذوي
شاريع االقـتصاديـة باختالف وهناك ايـضا هيـمنة عـلى عقـود ا اخملـطوفـ
ــشــاريع الــصـنــاعــيــة او الــتـجــاريــة او الــزراعــيـة واخلـاصــة بــا انــواعــهــا
ويتساءل الـناس احلريص دنـي سـتوي العـسكري وا وعلى ا واخلـدمات
ما عـلى  ان تكـون دولتهم دولـة دستـورية بسـود فيهـا الفـانون على اجلـميع
واحلل  يــجــيب الــبــعض في ســيــادة الــقــانــون هــو احلـل
حتـــديـــد دور الـــدولـــة الـــعــمـــيـــقـــة بـــدءا بـــأطـــرافـــهــا
وحـل تـشــكـيالتــهـا الـال رسـمــيـة. وتــبـقى الــرسـمــيـة
فـهل امـنــيـات هـذا الـبـعض في هـذه الــدولـة الـعـربـيـة

تتحقق االمنيات.  ويسود القانون.        

يـضعف التسامح واللياقة اللتان تعرف
بـهما نيوزيلـندا".وقال الرئيس الروسي
ــيـر بـوتـ "االعــتـداء عـلى أنـاس فالد
مسا جتمعوا للصالة هو أمر صادم
بـقـسـوته وخـبـثه" مـعـربـا عن أمـله بأن
ـــتـــورطـــون بــــشـــدة".نـــعت "يـــعـــاقـب ا
انـيـة أنغـيال مـيركل "مع ـسـتشـارة األ ا
الــنــيــوزيــلــنــديـــ مــواطــنــيــهم الــذين
تـعـرضـوا لـلـهـجـوم والـقـتل الـنـاجم عن
الـكــراهـيـة الــعـنـصـريــة في وقت كـانـوا
يـصلون بسالم في مسـجدهم. نقف معا
ضـــد أعـــمــال إرهـــابـــيـــة كـــهـــذه".ونــدد
ـانـويل مـاكـرون الـرئــيس الـفـرنـسـي إ
كــذلك بــالـهــجــوم "الـشــنــيع" مــؤكـدا أن
بالده "تـــــقف ضـــــد جـــــمـــــيع أشـــــكــــال
الــتـــطــرف".وقــال األمــ الـــعــام حلــلف
شـمـال األطـلـسي ينـس ستـولـتـنـبرغ إن
احلـلف الذي تـقوده واشـنطن "يقف إلى
جـانب صديـقتـنا وشريـكتـنا نـيوزيـلندا
ـنـفـتـحـة في الـدفـاع عن مـجـتـمـعـاتـنـا ا

شتركة". وقيمنا ا
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وأمــا رئـيس الــوزراء اإلسـبــاني نـيـدرو
ســانـــشــيـــز فــأعــرب عـن تــضـــامــنه مع
الـــضــحـــايـــا وعــائـالتــهم واحلـــكـــومــة
الـنيوزيلندية بعد الهجمات التي نفذها
"مـتعصـبون ومـتطرفـون يريدون تـدمير
مـجـتـمعـاتـنا".ورأى شـيخ األزهـر أحـمد
الـــطـــيب إن هـــذا "الـــهـــجــوم اإلرهـــابي
ـروع (..) يـشـكل مـؤشـرا خـطـيـرا على ا
الـنتـائج الوخـيمـة التي قـد تتـرتب على
تــصــاعـد خــطــاب الــكـراهــيــة ومــعـاداة
األجــــــــانب وانــــــــتـــــــشـــــــار ظـــــــاهـــــــرة
اإلسالمــوفـوبـيــا في الـعـديــد من بـلـدان
أوروبــا حــتى تـلـك الـتي كــانت تــعـرف

بـالـتعـايش الراسخ بـ سـكانـها".ودان
الــعـراق الــذي أعـلن مــؤخـرا "الــنـصـر"
عـلى تنظـيم الدولة اإلسالمـية االعتداء
مـــؤكـــدا أن "هـــذا احلـــادث الـــذي طـــال
ـصــلـ يُـثــبِت أنَّ جـمــيع دول الـعـالم ا
لــيــسـت في مــأمن من اإلرهــاب ولــيس
أمـام العالم إال تـوحيد جـهوده للـقضاء
عـلـيـه".واسـتـنـكـرت احلـكـومـة األردنـيـة
ــذبــحــة اإلرهــابــيّــة".واسـتــغـل وزيـر "ا
اخلـارجية اإليراني مـحمد جواد ظريف
االعـتـداء لإلشـارة إلى أنه على "الـنـفاق
ـسلـم الـغـربي بالـدفاع عـن شيـطنـة ا
بـــــاعــــتــــبـــــاره حــــريــــة تـــــعــــبــــيــــر أن
يـنـتهي".وأضـاف في تغـريدة أن "إفالت
ــروجــ لـلــتــعــصب من الــعــقـاب في ا
ـوقـراطـيـات+ الـغـربـيـة يـؤدي الى الـد
ـــدعـــوم من هـــذا". وأمـــا حـــزب الـــله ا
إيـران والذي يـحارب إلى جانب الـنظام
الـسوري بـشكل عـلني مـنذ الـعام 2013
ـتـطـرفة ـا وصـفه بـ "الـنزعـة ا فـحـذّر 
ـــســلـــمــ وضـــد األجــانب ومن ضــد ا
سياسة الكراهية التي تغذيها الواليات

تحدة في العالم". ا
ودانت الـــســعــوديــة االعـــتــداء "بــأشــد
الــعـبـارات". وصــدرت إدانـات كـذلك من
بــاقي دول اخلـلـيـج -- قـطـر واإلمـارات

والبحرين والكويت وعمان.
وأكـــدت اإلمــــارات الـــتي اســــتـــحـــدثت
مـنصب وزير دولـة للتـسامح عام 2016
عــلـى "تــضـــامـــنــهـــا الـــكــامـل مع دولــة
نــيـوزيــلــنــدا الــصـديــقــة في مــواجــهـة
الــتــطـــرف واإلرهــاب".واتّــهم الــرئــيس
اإليـــرانـي حـــسن روحــــاني اجلــــمـــعـــة
احلـــكـــومـــات الــغـــربـــيّـــة بـــتـــشـــجـــيع
اإلسالمــوفــوبــيـا وذلك بــعــد االعــتـداء

عــلى مـســجـدين فـي نـيــوزيـلــنـدا الـذي
أودى بـــحــيــاة 49 شـــخــصــاً وأدّى إلى
إصــابــة الــعــشـرات.وقــال روحــاني في
بـيــان نـقـلــته وكـالــة األنـبـاء الــرسـمـيـة
اإليــرانـــيـــة إنّ هــذا االعـــتـــداء يُــظـــهــر
"ضــرورة الــتــصــدّي الـشــامل لـإلرهـاب
ولـبثّ الـكـراهـة جتـاه األدان والـقـومات
وكـــذلك لإلسالمـــوفــوبـــا الــرائـــجــة في
ّ النـفخ فها من الـغرب والـتي لألسف 
قـبل بعض احلـكومـات الغـربة".وأكّد أنّ
"جـهـاز الـسـاسـة اخلـارجـة لـلـجـمـهـورة
اإلسالمــة ســتــابع بـجــدّ عــلى الــصــعـد
الـدولي مــسـألـة الـبتّ في هـذه اجلـرمـة
الـبشعـة والطلب باعـتقال ومـحاكمة كلّ
الـضـالعـن فهـا".من جـهـته اعتـبـر وزير
اخلـارجية اإليراني اجلمعة أنّ االعتداء
عــلى مــســجـديـن في نــيـوزيــلــنــدا جـاء
نـتيجة "النفاق الغربي".وقال ظريف في
تـغـريــدة عـلى تـويـتـر "الــنـفـاق الـغـربي
سلمـ باعتباره بـالدّفاع عن شيطـنة ا
+حـــــــرّيــــــة تـــــــعــــــبـــــــيــــــر+ يـــــــجب أن
يــنـتـهـي".وأضـاف في تـغــريـدته "إفالت
ــروّجــ لـلــتــعــصّب من الــعــقـاب في ا
ـوقـراطـيـات+ الـغـربـيّـة يـؤدّي إلى الـد
هــذا".وفي تـغــريـدة أخــرى قـال ظـريف
إنّه فـي حــ أنّ اإليـــرانــيـــ "شــعــروا
" إال أنـهم لم بــصـدمـة وحــزن عـمـيــقـ
يـــفــاجــأوا مـن "اإلرهــاب في كـــرايــست
ـديــنـة الــتي حــصل فـيــهـا تــشـيــرش" ا
ــتـحــدّث بـاسم وزارة االعــتـداء.وكــان ا
اخلـارجـيّة اإليـرانـيّة بـهرام قـاسـمي قد
أعــــــرب فـي وقـت ســــــابـق عن اإلدانــــــة
الـشديـدة لهـذه االعتـداءات "الالنسـانية
ـتوحشة" وحض حكومـة نيوزيلندا وا

على معاقبة "اجلناة... بدون حتفظ".

جلنة البيع وااليجارجلنة البيع وااليجار

جلنة البيع وااليجارجلنة البيع وااليجار

ال شيء جـديـد االرهـاب هـو االرهـاب واالنـسـان هـو نـفـسـه ال يـحاول ان
يـفهم ما يـدور حوله. خيـر مثال على ذلـك ما حدث في نيـوزيلنـدا منتصف
ـتــطـرف بـاطالق الــنـار عـلى شــهـر اذار اجلـاري عــنـدمـا قــام االرهـابي ا
ـصـلـ الـعـزل في اهـد مـديـنـة في اجلـزيـرة اجلـنـوبـيـة في االقـلـيـة مـن ا
نـيوزيـلنـده لصالح من وضـد من? كلً له حتلـيله.  قـبل سنـت وصلت الى
قيمة فيـها ثم اقمت هنا لغرض دولـة نيوزيلندا الول مـرة كزائر لعائلـتي ا
الـدراسـة. مـا وجدته هـو ان الـشـعب النـيـوزيـلنـدي او مـا يـسمـى بالـكـيوي
هـاجرين االنكـليـز واالوربي شـعب يتـمتع بـرفاهيـة عالـية هم خلـيط من ا
ـاوري) ويحل السالم يـعيـشون بـسالم مع السـكان االصلـي ( الـشعب ا
في هـذه اجلزيـرة البعـيدة جـدا عن العـالم. وعبر هـذا الشـعب عن صدمته
واساة عـما حـدث من خالل زيارتهم الهـالي الشهـداء واجلرحى وتقـد ا
ــعـونــات االنــسـانــيـة لــذويــهم. ورئـيــسـة وزراء الــبالد وصــفت احلـادث وا
بـاالرهابي. وكذلك شاركها الرأي رئيس الوزراء االسترالي. ووصف قادة
دول الــغـرب احلــادث بــاالجـرامي وصــرح بـذلك كـل من رئـيس الــواليـات
ـتحـدة ورئيـسة وزراء بـريطـانيـا ورئيس الـوزراء الكـندي. اال ان الـطريف ا
ة. وضوع ان هـذه الدول تشتـرك كلها بـتبني مـشروع موحد وهـو العو بـا
ة يحـاول ان يسحق ا حـدث. فنـظام العـو وهـذا االخيـر له عالقة كبـيرة  
االعـراق او عـلى االقل يـخـلـطـهـا مع بـعـضـهـا لـظـهـور عـرق هـجـ ولـهذا
ـهــاجـرين وبــعض الـدول من االحتـاد فــتـحت هـذه الــدول ابـوابـهــا امـام ا
االوربي ايـضـا ونالحظ ان مـنفـذ الـعمـلـية االرهـابـية هـو من عـرق ابيض
ــتـهـمـة ”دومـا “بــتـبـنــيـهـا فــكـرة الـتـطــرف الـديـني اي لــيس من االعـراق ا
االرهـابـي كـاحلـركـات االسالمـيـة االرهـابــيـة  واخـرهـا داعش مـثال. وهـذا
تبع الذي اتـخذه في تنفيـذ عمليته االرهـابي االبيض ومن خالل التكـتيك ا
الـوحـشيـة استـطـاع ان يوصل رسـالتـه فوجـد على قـطـعة سالحه اسـماء
ـسـلـمون عـلى مـر الـتأريـخ واسمـاء اشـخاص ـعـارك الـتي خسـر فـيـها ا ا
سـلمـ في كـندا والـنروج ـاثلـة ضـد ا اخـرين قـاموا بـعمـلـيات ارهـابـية 
والــسـويــد.  ورسـالـته كــانت واضـحــة ال حتـتــاج الى شـرح وتــأويل فـهـو
ة ـتطـرف وهذا مـا تـدعي العـو يـحـاول ان يضع نـفسـه في حقل الـيمـ ا
ـة لم يـكن بـعيـدا عن مـحل شـبـهـة ما مـحـاولـة الـقضـاء عـلـيه. ونـظام الـعـو
جــرى. فـاالســكــنـدر االعــظم يــقـول : ( اســتـخــدم سالح عــدوك وطـريــقـة
تـكتيكية لقـتله بها ثم سيهجم الـناس على اجلثة ويقطـعوها ظناً منهم انه
هـو الـقاتل!) ومـنفـذ مجـزرة نـيوزيـلنـدا كان يـدعي الـتطـرف الديـني وتمت
. ـسـلـمـ ـتـطــرفـة جتـاه ا ــسـيـحـيـة ا ــوقف عـلى انه رسـالـة من ا قـراءة ا
واحلـقيقة ليست كذلك. فالديانات الـسماوية تخلو من التطرف اال ما دس
ـسـيـحيـة ديـانة سـمـاويـة مقـدسـة وكـذلك اليـهـودية لـهـا من سم مـؤخرا. ا
ـاهـيـة واالسالم خــيـر من عـبــر عن تـلك االديـان ولـم يـكن هـنــاك خالف 
االديـان الـثالثـة لكن االخـتالف بـتفـاصـيل تلك الـديـانات
الــتي قـادتـهــا دول عـلى حـسـاب مــصـالح اشـخـاص
صائرها ويروح ضحيتها اناس ابرياء يتحكمون 
ال ذنـب لهم سوى انـهم غير قـادرين على استـيعاب
مــا يـحـدث من مـخـطط اجـــــرامي جتـاه االنـسـانـيـة

جمعا. 


