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مجزرة نيوزيلندا واإلنسانية

صدمة جنيف

يف جم��زرة غري �إن�سانية راح �ضحيتها
خم�سني �إن�سانا كانوا متجهني �إلى قبلتهم
راع�ين �ساجدين مت�رضعني لله طالبني
العفو وامل��غ��ف��رة ،فجاءهم ال�شيطان
من خلفهم يحمل بني يديه �سالح املوت
والغدر والفعل ال�شنيع .قتل و�سفك دم
الأبرياء م�سلمني كانوا �أو غري م�سلمني
هم ب�رش �أبوهم �آدم و�أمهم ح��واء عليهم
ال�سالم فيها وما حدث يف نيوزيلندا من
جمزرة لي�ست االولى ولن تكون الأخرية
مدامت هناك ثقافات ال�شعوب العربية
والإ�سالمية والأجنبية خمتلفة ت�ستعر
نريانها مبا يرمى فيها من حطب ومتزيق
وفرقة .اليوم كانت جمزرة نيوزيلندا يف
جموع م�سلمة ت�صلي والأم�س القريب كانت
هناك جمزرة يف دير و�أخ��رى يف كني�سة
واملجرم اجلزار بنف�س العقلية املختلفة
م�سلما كان �أو يهوديا �أو م�سيحي ًا ال فرق
بينهم ما دام��ت الثقافة والفكر واح��د ًا
كل فرقة تلعن الأخ��رى يف �صالتها وكل
واحد يكفر الآخر وكل فريق يرى نف�سه
يف اجلنة والآخرين يف نار جهنم .هكذا
يربى ويرتعرع الإن�سان املولود على
الفطرة ف��االن��ح��راف ي��ب��د�أ مم��ن حوله
وب�شكل منظم مدرو�س والهدف الك�سب
املادي ب�شتى �أنواعه هناك دائما من ي�سري

تراق�صوا على الأغ���اين الوطنية،
ف�أعمتهم عن حقيقة االنحدار الذي
ابتغاء
تعانيه ال��دول��ة بالتطبيل
ً
ملن�صب �أو م�صلحة م��ن احلكومة
الغارقة يف الف�ساد الإداري واملايل
لأخذ ن�صيب الكعكة املتبقية و �إما
ع��ن جهالة ب�سبب ت�ضليل الإع�لام
الأحادي الذي جعل الكويت كاملدينة
الفا�ضلة .ظل هذا الإعالم يكذب حتى
�أتتهم �صدمة جنيف  ،هذه ال�صدمة
�أت��ت لتكون مبثابة ارت��داء النظارة
الط ّبية لكل مغ ّيب عن الواقع .انحدار
الدميقراطية و احلريات يف الكويت
وال��ذي �أ�صبح كمق�ص لل�سان كل من
يعار�ض ب��ر�أي��ه حتى �آث��ر البع�ض
بكرامتهم و هاجر حلياة �أف�ضل  ،فكان
ال خيار لهم �إال �أن يقولوا ما الم�سوه
من ظلم يف جمل�س حقوق الإن�سان يف
جنيف  ،فكانت ردود فعل بع�ض من
�سمعوا مداخالت للحقوقيني ال�صادمة
هي �أن الالجئني �أو امل�سجونني خالفوا
ِ
عوقبوا على
القانون و لي�س لأنهم
ر�أيهم و بذلك كل كالمهم هو ت�شويه
ل�صورة الكويت !!  ،و الرد على هذه
احلجج كالتايل:
�أو ًال :عندما يكون �سجنك لي�س على
قتل و تفجري و �إمنا على ر�أي و تعبري
قلته على دول��ة �أو على �سلطة من
ال�سلطات و يكون ذلك ال�سجن مغلّف ًا
بطريقة قانونية � ،سي�صبح حتم ًا
تكميم الأفواه بالقانون «�أ�صكر حلجك
و �ألعن خريك بالقانون!» و هذا ما
ي�سمى باالحتيال الت�رشيعي ال�ستخدام
القمع الذي �سيقيد حرية املواطن و
تقوم بذلك �أغلب الدول الديكتاتورية
حلماية نف�سها بعذر هزيل عندما يتم
انتقادها  ،فاملجتمع ال��دويل لي�س
�ساذج ًا لتمر عليه مثل هذه الطرق
�شوه
القمعية امللتوية ،ثاني ًا :من ّ
�سمعة الكويت ه��و م��ن جعلها يف
مراكز متدنية يف التعليم و ال�صحة
و احلريات و الدميقراطية و حرية
ال�صحافة ،ومل يحل م�شكلة البدون
 ،و جعل الف�ساد يف كل الأماكن �إلى
�أن �أ�صبحنا نراه يف �أ�سفلت ال�شوارع
ولي�س امل�شوه م��ن ع�ّبررّ ع��ن م��ا يف
نف�سه لب�ضع دقائق  ،فمن الظلم �أن
نرى ردة الفعل و نرتك الفعل الذي
�سبب ذلك  ،فلو كانت الدولة قادرة
على رفاهية املواطن وحتقيق �آماله
الدميقراطية و تكري�س مبد�أ العدالة
و امل�ساواة و رفع �سقف احلريات ما
ر�أيناهم وراء امليكرفون يف جنيف ،
«فتطني�ش» احلكومة هذه املتطلبات
ال�رشعية للمواطنني رمبا �سيزيد عدد
املهجرين و الالجئني يف اخلارج
ّ
مما �سي�شكل جبهة معار�ضة خارجية
�سي�ضع املجتمع الدويل جمهر ًا لهذه
املتطلبات حترج بها الدولة و بعد
ذلك يكون �شعار «بلد الإن�سانية» ُيبل
و ي�رشب ما�ؤها و رمبا بد�أ تبليلها و
�سيحني �رشابها .

متى ينتهي العالم من معاداة

المهاجرين واألقليات ؟

خلف ال�شعارات وهناك �أي�ضا من يحيك
ال�شعارات وينظم الق�صائد لبث روح
اخل�لاف والفرقة وال��ع��دوان بني الب�رش
وم��ا ح��دث يف نيوزيلندا �أم��ر ح��دث يف
جامع م�سلم على يد م�سلم ا�ستنكره العامل
ب�أ�رسه �إال من ك��ان منحرفا متطرفا ال
يحمل يف قلبه مثقال ذرة من الإن�سانية.
ه�ؤالء قلة قليلة �شائعة متواجدة يف كل
املجتمعات الإ�سالمية والعربية بنني
وب��ن��ات لأن الكراهية ال دي��ن لها وال
عنوان وال هوية،كل من يخالف قوانني
الإن�سانية يخرج من �إن�سانيته ليعي�ش
يف قمقمه املظلم منفردا منعزال ال ر�ؤية
والعقل وال �ضمري له .نعم هناك جمرم
جزار ارتكب جرمية يف نيوزيلندا وهذا
هو الربع الفارغ من الك�أ�س ويف مقابله
االرباع الثالثة الغامرة باحلب والإن�سانية
والتعاون والإخ��اء ،فتعالوا كلنا ننظر
�إلى ال�رشيحة الأكرب من�سك بيدها يف كل
مكان ونتعاون �سويا لبناء جمتمع مدين
ٍ
راق يعي�ش ب�أمن وحب و�أمان -نعم هناك
قاتل نيوزيلندي واحد �أو اثنان �أو ع�رشة
لكن من قدم باقات الزهور حزنا وموا�ساة
على �أرواح ال�شهداء �أك�ثر بكثري مما
نت�صور ،فتعالوا معا ن�شعل �شمعة �أمل
وال جنل�س جنرت املا�ضي ونلعن الظالم.

يف غياب �أمني وا�ضح يف «نيوزيلندا» وانت�شار
حيازة ال�سالح  ،وتهاون يف عدم وجود قوانني
�صارمة لتطبيق العقوبات على املجرمني،
حيث مل تطبق «نيوزيلندا» �أي عقوبة �إعدام ،
و�أق�صى عقوبة بها هي ال�سجن مدى احلياة!..
كانت هذه هي التداعيات والنتيجة عمل �إرهابي
منظم �أدى �إلى جمزرة مب�سجدين يف نيوزيلندا
 ،وال ميكن �أن ن�ستبعد خيار �أن الإرهاب لي�س
مرتبط ًا مبنطلقات وم��ؤث��رات خارجية منها
الأفكار الأيديولوجية والظروف والأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية وغياب العدالة ،يف
ظل دفع غربي ل�سيا�سات و�ضغوطات مادية
ممنهجة ل�رضب ال�سالم والإ�سالم املعتدل يف
العامل واملهاجرين  ،فال نعرف كيف �سيتحرك
العامل �إذا كان مرتكب املجزرة �صاحب ب�رشة
�سمراء ويعتقد بالدين الإ�سالمي.
ال �أظن �أن مثل هذا البث املبا�رش امل�ؤمل �سيمر
مرور ًا وعبور ًا ب�سالم ما مل تغلق �أكرث احل�سابات
يف من�صات التوا�صل االجتماعي التي تن�رش مثل
هذا العمل الإرهابي  ،وتكون هناك �أعا�صري
وبراكني وغ�ضب �شديد وردود فعل عنيفة من
العامل جتاه الإ�سالم وامل�سلمني واملهاجرين
الأبرياء  ،وتعلوها �أ�صوات وحمالت مكثفة
للإبادة اجلماعية والت�صفية من كوكب الأر�ض.
فما قام به ال�سفاح النيوزيلندي من جرمية
وجمزرة الهجوم على امل�سجدين وبثها ون�رشها
يف مواقع التوا�صل االجتماعي  ،ر�سالة وا�ضحة
لرف�ض وج��ود املهاجرين الذين ي�صفهم بـ
«ال��غ��زاة» ت ��أث��ر ًا ب�أفكار وخطابات معادية
للإن�سان .
وقد ن�ستغرب مما تتناوله الأقالم وت�رصيحات
بع�ض ال�سا�سة يف العامل العربي والإ�سالمي
من حالة دف��اع م�ضاد لتربير موقف الإ�سالم
ب�أنه دي��ن �سالم ورحمة  ،وم��ا دخ��ل الإ�سالم
وامل�سلمني واملهاجرين يف مثل هذه اخلطابات
والكراهية التي و�صلت �إلى �أن تغتال وتذبح
�أرواح النا�س كلعبة رماة واطالق نار  ،ودعوات
جمانية لالن�ضمام «�أون الين» لال�ستمتاع ب�إراقة
الدماء.
امل�شهد الدموي والب�شع يف ازه��اق �أرواح
�أبرياء بهذه الطريقة وبث ذلك مبا�رشة عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي دون خوف وال
و�ضع اعتبار مل�شاعر املاليني من امل�سلمني
حول العامل ال ميكننا �إدارة ظهورنا عنه دون
�أن ندعو �إلى وقف مثل هذه الأفكار واخلطابات
املعادية للإ�سالم واملهاجرين  ،فالعنف ال
يولد �سوى العنف.
الدول العربية والإ�سالمية �أدانت العمل الإرهابي
الب�شع ،وعلى وترية التعاطف �أظهرت بع�ض
الدول الغربية اال�ستنكار والإدانة  ،ويف اجلانب
الآخ��ر وما يدعونا �إل��ى اال�ستغراب �أن يكون
هناك �سيا�سيون ومفكرون يف الغرب ي�ؤيدون
تلك العملية الإرهابية  ،ويدافعون عن ال�سفاح
النيوزيلندي  ،فهو و�آخ��رون بنظر البع�ض
�ضحايا و�أبرياء حتى لو �أقروا بالفعل وبثوا
العمل الإرهابي مبا�رشة ،فالفكر املتطرف
لدى الغرب ال ميكن �إنكاره مبعاداة الإ�سالم
وامل�سلمني واملهاجرين ،فال زالت احلكومات
الغربية مل تتخذ الإجراءات املنا�سبة الرادعة
التي تتكفل بحماية املهاجرين والأقليات
امل�سلمة املقيمة على �أرا�ضيها ومل تكافح
دع��وات وحمالت وموجات الإره��اب ال�ضاربة
بعر�ض احلائط قوانني ومبادئ حقوق االن�سان
دون �أن تعرف حقيقة الدعوة والإ�سالم ال�صحيح
الذي يدعو �إلى احرتام العقل واالن�سان ون�رش
ال�سالم يف الأر�ض.
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دماء المسلمين!
�أين �أنتم �أيها احلكام وامل�س�ؤولون
م��ن �ضياع ال���دم واح�ت�رام قد�سية
ال��دي��ن؟ لقد هبت الدنيا جميعها
حلماية متاثيل من تعر�ضها خلد�ش
او �أذى فكانت املنظمات الدولية
واحلكومات �أدان��ت و�شنت املعارك
واحلروب ومل تكتف باالحتجاجات
العاملية او الت�رصيحات التي
�صدرت من اعلى القيادات يف العامل
مبجرد االع��ت��داء على متاثيل بوذا
يف باميان لدولة افغان�ستان والتي
كانت ب�أمر من القائد مليلي�شيات
طالبان ،هذا وان كنا ندين كل �صور
االجرام واالرهاب �إال �أنه ال ميكن �أن
يكون قتل �أبرياء مدنيني عزل يف
توقيت �أف�ضل �أيام العبادة ويف �أطهر
االماكن وه��ي بيوت الله عز وجل
والتي دخلوها �ساملني م�ساملني
حيث خلعوا �أحذيتهم و�أمور دنياهم
ليتوجهوا ال��ى ال�صالة وقلوبهم
خا�شعة ال يريدون من الدنيا �شيئ ًا
�سوى ر�ضا ربهم واف�شاء ال�سالم،
ولكن اال ي�ستحق هذا ان تهب الدنيا
جميعها على جرمية قتلهم و�إرهابهم؟

فهذا العمل االرهابي الغا�شم البد من
مواجهته عاملياً ،و�إلى متى واال�سالم
يدافع عن نف�سه من تهمة االرهاب؟
الإرهاب ال دين له وال وطن ،بل يدعو
ديننا احلنيف الى مواجهته والت�صدي
له لن�رش ال�سالم �إن العدالة تقت�ضي
وقوفنا معها وم�ساندتها على �إدانة
كافة �صور الأعمال االرهابية و�أال
تكون فقط بالعبارات والهتافات
بل علينا جميع ًا �شعوب ًا وحكومات
عربية كانت او �إ�سالمية ال�ضغط على
ال��ر�أي العام العاملي والطم�أنينة
والرحمة للعاملني وذلك ملنع تكرار
هذه االعتداءات و�سيكون عودة �أجماد
العرب وامل�سلمني ب�شجاعة �أحفادهم
لن�رصة ديننا احلنيف حيث يقول
الله ت��ب��ارك وتعالى «واعت�صموا
بحبل الله جميع ًا وال تفرقوا»...
�صدق الله العظيم.
ويف اخلتام نقول ان ال��دم العربي
واال�سالمي مل ولن يكون رخي�ص ًا ما
دمنا ندافع عنه ومنوت فداء له.
حفظ الله الكويت و�شعبها من كل
مكروه.
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التخصيص هو الحل يا حكومة «»2-1
�إن واقع الفكر االقت�صادي يف العامل قد مر
بحقبات متتالية ،وكانت املواقف الغالبة
يف معظم تلك االقت�صاديات يف بداياتها جتاه
دور الدولة يف ال�سيطرة والهيمنة على ادارة
االقت�صاد واخلدمات ال�شاملة ثم تغري ذلك
�إيل �إبعاد الدولة ومتكني القطاع اخلا�ص
من متلك وادارة تلك امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
واخلدمية ،وك��ان الب��د من تفهم الأ�سباب
املو�ضوعية التي بررت يف تبدل هذه الآراء
والنظر يف مدى مطابقتها لأحوال وظروف
كل مرحلة.ومن خالل القرن الع�رشين �أدت
�أزمة الثالثينات �إلى تعاظم دور الدولة يف
متلك وادارة االقت�صاد واخلدمات ال�شاملة.
و�أدت تلك ال�سيا�سات امل�ستوحاة من
النظريات «الكنزية» يف البلدان الغنية
مدعمة بنظريات التنمية الوطنية امل�ستقلة
الى زيادة ح�صة الدولة من االقت�صاد ب�شكل
مطرد وامن��ا ادت اي�ضا ال��ى حتقيق طول
فرتة منو بني الأربعينات وال�سبعينات ،اال
ان االرت��داد نحو فكرة تقلي�ص دور الدولة

وتعاظم دور القطاع اخلا�ص كان مرتبطا
ب�أزمة ال�سبعينات وبانخفا�ض ال�سيا�سات
«الكنزية» يف مواجهة تالزم م�شكلتي البطالة
والت�ضخم وانت�شاراها خالل الثمانينات
ب��دءا م��ن بريطانيا وال��والي��ات املتحدة
حتى باتت خمتلف البلدان املتقدمة تعتمد
على القطاع اخلا�ص يف ادارة ومتلك معظم
قطاعات واخل��دم��ات .ه��ذه مقدمة ت�رشح
الواقع التاريخي غري الثابت لعملية دور
الدولة يف االقت�صاد ،حيث ان دورها يكرب �أو
ي�صغر ح�سب ال�سياق التاريخي لكل مرحلة
وحاجة املرحلة للدولة يف ت�سيري ومتلك كل
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واخلدمية من عدمه.
ان جتربة الدول املتقدمة وما و�صلت �إليه
يف اجنازاتها و�إعطاء القطاع اخلا�ص الدور
القيادي يف التملك والإدارة.مما خلق تقدما
على الدول الأخرى يف العامل الثالث والتي
مازالت هيمنة الدولة على متلك وادارة
اقت�صادياتها وخدماتها.
يتبع

كرامة مقترض «»2-1

ماذا بعد �أن مت انتخاب املر�شحني واكتمال
عقد املجل�س بنائبني جديدين عو�ضا عن
النائبني اللذين �أ�سقطت ع�ضويتهما ب�سبب
�أن عدالة املحكمة ارت�أت �سقوطها ونفيها
عنهما ودع��وة احلكومة بعد ذل��ك لإقامة
االنتخابات التكميلية احلادية ع�رشة يف
تاريخ احلياة النيابية يف عمر الدميقراطية
الكويتية التي ناهز اليوم عمرها � 56سنة،
ومازالت دميقراطيتنا �شابة بهية حتتاج �أن
ين�ضج بع�ض من يكون م�شتغال بها وهذا ما
�س�أركز عليه ،فنحن �أمام خيارات �صعبة
فال�شعب تواجهه ق�ضايا وحكومة حتاول �أن
تنجز ما عليها من التزامات جتاه برناجمها
احلكومي الذي ت�سري عليه ف�أين امل�شكلة؟
�س�أقول لك �أين تكمن امل�س�ألة من وجهة
نظري فاليوم نحن يف اختبار �ضبط النف�س
وعدم تهييج ال�شارع نظرا لوجود �أحداث
م�شابهة يف دول عربية دعت الأحزاب التابعة
لالخوان امل�سلمني وغريهم من �أحزاب الى
االعت�صام �ضد حكوماتهم ،وهذا �شيء حمزن

لعدة �أ�سباب ،ولن �أتطرق لها فالق�ضية
هي الكويت وما طرحنا اال حتى ندلل �أن
ما يجري حالي ًا من املمكن ا�ستغالله �ضد
الكويت وخ�صو�ص ًا مع الدعوات اخلارجية
التي قام بها مواطنان �ضد بلدهما والتي
تتحدث مبجملها عن احلرية والعدالة
والتي هي حتى يف دول اخلارج يوجد من
ي�شتكي من عدم العدالة فيها؟ �إذا �أين تكمن
امل�س�ألة قرائي العقالء ،فاملخاطب اليوم
يخاطب العقول ال يخاطب ال�شخو�ص التي
�أمامه ،ما ت�شاهدونه اليوم ونراه هو �أدجلة
�سيا�سية ب�أطر احلقوق املفرو�ضة على
احلكومات ومنها حكومتنا التي ت�شكلت
�ست مرات حتت رئا�سة �سمو رئي�س جمل�س
ال��وزراء ومل يكن من ن�صيبها �إال امل�شاكل
ويف برامج احلكومة التي فر�ضت و�أدارها
بع�ض امل�ست�شارين ب�شكل خاطئ واليوم
ال جمال �أن ن�سكت ان كنا ممن يحب بلده
ويريده �أن يتطور.
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