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 انفجار االثنني املؤمل

 

 يف يوم االثنني مـن األسـبوع املاضـي حـدم انفجـار هائـل يف أحـد       

أحياء مدينة رياضنا الغالية, كان هلـذا االنفجـار دوي رهيـب مـروع     

الف ونتائج خطـرية جمرمـة قـذرة الـت قتـل عـدد مـن األرواك, وإتـ        

كم من األمـوال وترويـع لآلمـنني يف بيـوتهم وإربـاك ملنطقـه كاملـة        

ــة وإحــدام ربكــة       ــل مصــاحل ســكنية وجتاري مــن العاصــمة وتعطي

 كبرية يف العديد من اجلهات احلكومية واخلاصة.

يف  وع غريــب ومســتنكر مل نعــرف لــه مثــياًلوهــذا االنفجــار املــر

ــد     ــن بعي ــب وال م ــن قري ــدناه ال م ــا وال عه ــل   وال ,بالدن ــه عم  شــك أن

جرامي جر  قام به من ال حيسـب للنــاس حسـاًبا وال ألرواحهـم وال     إ

ومن ال حيسب ملثل هذا العمل اخلطري وما فيـه   ,ألمواهلم وحرماتهم

من جرأة علح الـدين وعلح النظام وعلح مشاعر الناس وأحاسيسـهم  
                                                           

  29هــ املوافـل   1416رجـب   7األربعـاء  , جبريدة البالدُنشر هذا املقال 

 (.  14414م, العدد)1995نوفمرب 

وكان يف بداية احلوادم اإلجرامية اليت تعرضت هلا بالدنا الغالية علح يد 

من استباحوا الدماء وأرعبوا اآلباء واألبناء ــ كفانا اهلل شرهم ــ, وقـد توالـت   

ــيالً      علــح أفكــارهم  أحــدام كــثرية مــن هــذه الفئــة املــدمرة كــان تتابعهــا دل

 اهلادمة لألمن واملستبيحة للدماء, نس ل اهلل أن حيفظنا وأوطاننا من شرهم.
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ن ما حـدم جـرك عميـل ومفـاج  أثـر علـح كـل مـواطن         أاملختلفة. و

هذا البلد. ومـا حـدم يتجـاوز مكـان احلـدم إىل كـل       ول يف ؤومس

أرجاء وطننا الغالي والعزيز وصداه ال يتوقف علـح مدينـة  ـددة أو    

منطقة معينه بل ميتد إىل كل مكان يف هذا الوطن, بل أن تـ ثريه  

ميتد إىل مناطل كثرية يف العامل, وال نستطيع أن نستبل األحـدام  

 اهلل اجملرمني عما قريب.فالتحقيقات ال تزال جارية وسيكشف 

وال شــك أن هــذا العمــل دخيــل علــح بالدنــا وأوطاننــا مــع تواجــده  

وتكــراره يف أصــقاع كــثرية مــن العــامل, واملطلعــون علــح األحــدام 

العاملية يدركون أن مثل هذه األعمـال موجـودة ومنتشـرة يف العديـد     

ن أكـرب الـدول   أمن دول العامل صغريها وكبريهـا دون اسـتثناء بـل    

واها وهي الواليات املتحـدة األمريكيـة تشـهد باسـتمرار العديـد      وأق

مـــن أعمـــال العنـــف ولعـــل النـــاس الزالـــوا يتـــذكرون مـــا حـــدم يف   

)أوكالهوما سييت( قبل عـدة أشـهر مـن فاجعـة نتيجـة عـن انفجـار        

 ةمائـ  سيارة ملغومة وكانت نتيجة احلـادم قتـل وإصـابة قرابـة أربـع     

ن إو,ا العــامل الكــبريشــخإ وال شــك أن بالدنــا هــي جــزء مــن هــذ 

بع  ما  ري يف أماكن من العامل ميكن أن يكون له شيء من 

الظل أو الوجود ولو اختلفت نسبته أو كان  دوًدا. إن كان أبنـاء  

هذا الوطن واحملبني له يسـتنكرون هـذا احلـدم ويشـجبونه بكـل      

 قوة ويرون أن هذه جرمية ما عرفت يف بالدنا وال عرفت بني أهليها.
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 :موقـف

إن مســع النــاس دو  االنفجــار يف املنــاطل   ايف يــوم احلــادم, ومــ 

ــدارس اجملــاورة         ــه حتــح توجــه عــدد كــبري مــنهم إىل امل ــة من القريب

ــاء       ــح أبن ــائهم وعل ــح أبن ــان عل ــات واالطمئن للســؤال عــن األوالد والبن

ا مــنهم مل يكــن هلــم أبنــاء يف اآلخــرين والغريــب يف األمــر إن كــثرًي

ادروا بالتوجــــه إىل املــــدارس مبــــدين املــــدارس. ومــــع ذلــــك فقــــد بــــ

 استعدادهم لتقديم أي مساعدة ملن حيتاجها .

كما أن كثرًيا من املواطنني القريبني من موقع احلادم توجهوا 

إىل املوقع لبذل اجلهد واملساعدة يف إطفاء ما نتج من حريـل أو نقـل   

د بع  املصابني أو تقديم أي نوع من أنواع املساعدة وأبناء هـذا البلـ  

ـــ  ـــ واحلمــد هللـ خبــري كــبري ومــا عــرف مــنهم إال كــل خــري. وهــم     ـ

قريبــون دائمــا مــن اخلــري مســتعدون للبــذل والعطــاء واملســاعدة مبــا    

اهلل بالدنـا مـن كـل سـوء ومكـروه       حيستطيعون عند احلاجـة, وقـ  

 ووفل والة األمر لكل خري حل.

نـه  حف  اهلل لنا أمننا وأعاننا علح أعداء الدين والوطن والناس إ

وىل ذلــك والقــادر عليــه, وهــو وحــده املســتعان وعليــه الــتكالن وال    

 حول وال قوة إال باهلل العلح العظيم.


