بسم اهلل الرمحن الرحيم

منع ذبح األضحية قبل تخديرها هو منع لعبادة إسالمية
ّقرر وزير رعاية احليوان باملنطقة الفالمية بن وايتس ( )Ben Weytsوتبعو وزير رعاية احليوان باملنطقة الفالونية

كارلو دي أنطونيو ( )Carlo Di Antonioفرض ختدير احليوان قبل ذحبو يف اجملازر املقؤقتة ويتي تنفيذ ىذا
القرار يف سياق استعداد اجلالية املسلمة الستقبال عيد األضحى ،مما يعين أ ّن املقصود بالقرار أساسا ىي اجلالية
املسلمة ال غري
والعجيب يف األمر أ ّن الوسط السياسي واإلعالمي والثقايف يف بلجيكا قد ساند ىذا القرار ،وجعل منو اختبار
صرح بعضهم بذلك فقال" :على كل إنسان أن يلتزم
والء للمنظومة العلمانية الدميقراطية وملا يسمى باالندماج ،وقد ّ

بالقانون ،وكذلك على املسلمني أيضا" ،متجاوزين بذلك مجيع النصوص الدستورية اليت يتباىون هبا ويطالبون
احلق يف "حرية العقيدة" و"حرية العبادة" و"حرية التدين وممارسة الشعائر" وغري ذلك!،
املسلمني بااللتزام هبا ،ومنها ّ

مقدمني ما يرونو حقاً "للحيوان" على حقوق "اإلنسان املسلم"!! ،متجاىلني كلياً ىذه الشعرية الدينية للمسلمني

بل معتربين فوق ذلك املطالبة بإعادة النظر يف ىذا القرار "إعالن حرب على الوزير وايتس"  -كما ذكرت بعض
الصحف !-
إننا نستل ىذا الوسط املشحون مبشاعر سلبية جتاه املسلمني :أي عيش مشًتك تريدون ،إذا كنتم ال تعًتفون
للمسلمني حىت حبقوقهم اليت ينص عليها دستوركم! وال حتًتمون شعائر دينهم وال تعبقؤون حىت بعبادهتم؟! فهل تظنون
أن ّكم إذا زرعتم الشوك ستحصدون الورود؟ أمل يئن األوان لتعيدوا النظر يف ىذه السياسة االستفزازية الظاملة اليت دتنع
املسلمني من ممارسة شعائرىم الدينية والتعبدية؟
إننا نستنكر ىذا القرار الظامل ،كما نش ّد من عضد اجلالية املسلمة يف ىذا البلد الذين استغربوا القرار ورفضوه
ك َوانْ َح ْر﴾
ص ِّل لَِربِّ َ
التزاماً بتحكام دينهم ووفاءً لعبادة من عباداهتم ثبتت بنص القرآن الكرمي ،قال اهلل تعاىل﴿ :فَ َ
وندعو مجيع املسلمني يف ىذا البلد للتصدي هلذا القرار اجلائر الذي مينعهم من ممارسة ح ّقهم يف التعبّد
شباب حزب التحرير
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