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استهداف قطـر للصياديـن يهدد األمن والسلم الدوليين 

دعـــا النائـــب حمـــد الكوهجـــي الـــى 
عقد جلســـة خاصة لمجلس النواب 
الخطيـــرة  االنتهـــاكات  لمناقشـــة 
للبحـــارة  المســـتمر  واالســـتهداف 
والميـــاه  البحرينيـــن،  والصياديـــن 
البحرينيـــة، مؤكـــدًا أن االعتداءات 
القطريـــة على البحـــارة والصيادين 
البحرينيـــن فـــي الميـــاه البحرينيـــة 
تأتي ضمن سلسلة من االستهداف 
المســـتمر والممنهـــج علـــى مملكـــة 
البحرين وشـــعبها المســـالم، وتمثل 

تهديدًا ألمن البحرين.
وأشـــار الى ان قطر تســـتقوي على 

البحرينيـــن  والصياديـــن  البحـــارة 
العـــزل والذيـــن ورثـــوا هـــذه المهنة 
أبـــًا عن جـــد، في المقابـــل فإن قطر 
ســـاكن  أي  تحـــرك  أن  تســـتطيع  ال 
اتجـــاه القـــوات التركيـــة المنتشـــرة 

في الدوحة.
الكوهجـــي  النائـــب  وأضـــاف 
باألمـــن  والعبـــث  التدخـــل  ان 
الشـــعب  اســـتهداف  ومحـــاوالت 
المجتمعـــي  البحرينـــي والتماســـك 
خـــال  مـــن  ســـواء  بجديـــد  ليـــس 
البرامـــج التلفزيونيـــة التـــي تبثهـــا 
وصـــوالً  القطريـــة،  الجزيـــرة  قنـــاة 
الى االســـتهداف المســـتمر الى فئة 

مهمـــة مـــن الشـــعب البحريني وهم 
الصيادين.

ولفت الكوهجي الى ان ما عرضته 
قنـــاة “ســـكاي نيـــوز- عربيـــة” عـــن 
البحـــارة  علـــى  قطـــر  اعتـــداءات 
يعرفـــه  البحرينيـــن  والصيادييـــن 
كل أبنـــاء البحريـــن، فاالســـتهداف 

مستمر منذ سنوات.
وأشـــار الـــى ان الجرائـــم القطريـــة 
واالســـتهداف  الصياديـــن  اتجـــاه 
وتعمـــد القتـــل وقطـــع االرزاق هـــي 
اعتداء على شـــعب البحرين كافة، 
وضـــرب لـــكل المواثيـــق واالعراف 
والخليجيـــة،  الدوليـــة  والقوانيـــن 

مؤكدًا ان تصرفات خفر الســـواحل 
القطريـــة ال تليـــق بقـــوات رســـمية 
تابعة لدولة وانما أفعال مليشـــيات 

و قراصنة.
وأكـــد الكوهجـــي ان المباحـــر التي 
معروفـــة  الصياديـــن  فيهـــا  يبحـــر 
مباحـــر  انهـــا  وقانونيـــًا  تاريخيـــًا 
بحرينيـــة، وهـــذا ما يؤكـــد أن قطر 
باتت تمعن في استهداف البحرين 
وشعبها، مشـــيرًا الى أن االنتهاكات 
البحـــار  قانـــون  معاهـــدة  تخالـــف 
وتعـــد عمـــاً من االعمـــال االرهابية 
التـــي حظرتها االتفاقيـــات الدولية 

لمكافحة االرهاب.

في أوروبا يحق للمسلمين حماية مشاعرهم الدينية
Û  ،كيف استطاع اليهود، بقيادة الحركة الصهيونية

وبعــدد إجمالــي بالــكاد يصــل إلــى 15 مليون في 
مشــاعر  وُينهــوا  حــدا،  يضعــوا  أن  كلــه،  العالــم 
العــداوة والبغضــاء وحمــات اإلســاءة والتنكيل 
يتعرضــون  كانــوا  التــي  واإلبــادة  واالضطهــاد 
أوروبــا  فــي  طويلــة  ولقــرون  قســوة  بــكل  لهــا، 
المســيحية، والتي ظلت قائمة حتى عهد قريب، 
إلــى أن وضعــت الحــرب العالمية الثانيــة أوزارها 
فــي العــام 1945، بينما يعجز المســلمون بعددهم 
الــذي يزيــد علــى 1.7 مليــار، ومــا يملكونــه مــن 
إمكانيــات وثــروات، عــن وقــف تصاعــد عمليــات 
التجني واإلســاءات التي تتعرض لها معتقداتهم 
ورموزهــم الدينيــة فــي أوروبــا وخصوًصــا فــي 

اآلونة األخيرة؟
Û  إن مشاعر العداوة والبغضاء التي كانت مترسبة

فــي قلــوب المجتمع األوروبي ضــد اليهود، كانت 
اإليمــان  مبنيــة علــى معتقــدات دينيــة أساســها 
الراســخ لدى المســيحيين بأن اليهود هم من كان 
يقــف وراء قتــل المســيح صلًبا قبــل حوالي ألفي 
عام، وقد أجج هذه المشــاعر المصلح المســيحي 
األلماني مارتن لوثر، المولود في عام 1483، الذي 
أدت تعاليمه إلى شــطر المنظومة المســيحية في 
الغــرب إلى بروتســتانت وكاثوليــك. وكان مارتن 
لوثــر قــد قــال عن اليهــود أنهم “لم يعودوا شــعب 
هللا المختــار وإنما أبناء الشــيطان” ودعا إلحراق 
علــى  واالســتياء  منازلهــم،  وتدميــر  كنائســهم، 
أماكهم، ومنع حاخاماتهم من الوعظ، ووصفهم 
بأنهم “الديدان السامة” التي يجب أن “تطرد إلى 
األبد” وأنه “من الخطأ عدم قتلهم”، وهو وضع لم 

وال يعاني منه المسلمون في أوروبا. 
Û  وقــد تمكــن اليهود من الضغط على الكنيســة في

أوروبــا لتبرئتهــم، بعــد 19 قرًنــا، مــن تهمــة قتــل 
المسيح، فأعربت عن “اعتذارها لما أصاب اليهود 
من مآس حصلت بسببها أو بسبب تقصيرها في 
حمايتهم”، وتم تبرئتهم من دم المسيح في العام 
1965 مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة فــي عهــد 

البابا بولس السادس.
Û  ولــم ينجــح اليهــود فــي تحقيــق ذلــك فحســب؛

إنهــم تمكنــوا مــن قلــب الوضــع رأًســا علــى  بــل 
يحســون  األوروبيــون  أصبــح  بحيــث  عقــب؛ 
باألســف والذنــب والخطيئــة والجــرم لمــا أحــاق 
اليهــود مــن مظالــم ومــآس، كان أفظعهــا جريمــة 
ماييــن   6 ضحيتهــا  راح  التــي  “الهولوكوســت” 
النازييــن  أيــدي  علــى  خنًقــا  أو  حرًقــا  يهــودي 
األلمــان، وحصــل اليهــود عــن هــذه الجريمة على 
تعويضــات ماديــة ومعنويــة، منهــا التــزام ألمانيا 
بدفع تعويضات مالية إلسرائيل بموجب اتفاقية 
لوكســمبرغ لعــام 1952، بلغــت 3 مليــارات مــارك 

ألماني في ذلك الوقت.
Û  بمبــدأ حريــة الغــرب  تمســك  مــن  الرغــم  وعلــى 

التعبيــر، إال أن اليهــود نجحــوا أيًضــا فــي جعــل 
التشــكيك في الهولوكوســت، من بعيد أو قريب، 
من حيث وقوعها أو عدد ضحاياها، أمر ال يمكن 
قبوله أو التغاضي عنه بذريعة حرية التعبير، بل 
إن القانــون أصبــح يحرمه ويعاقــب عليه في 11 
دولــة أوروبيــة، مــن بينها فرنســا، وذلــك احتراًما 
لمشــاعر اليهود التي أصبحت ذكرى ذلك الحدث 
المروع تشــكل هاجًســا مؤلًما بالنســبة لهم وتثير 
اســتيائهم وغضبهم، مع أن التشــكيك والمســاس 
بالذات اإللهية والتهجم واإلساءة والسخرية من 

السيد المسيح مسموح به في تلك الدول.
Û  لقد رأينا كيف أن فرنسا ذاتها استباحت وضحت

بحريــة التعبيــر وأطاحــت بأحــد أبــرز فاســفتها 
وسياســييها المعاصريــن؛ روجيه جارودي عندما 
أنكــر الهولوكوســت، فقد أدانته محكمة فرنســية 
بتهمــة التشــكيك فــي محرقــة اليهــود فــي كتابه 
حيــث  إســرائيل”،  لدولــة  المؤسســة  “األســاطير 
شــكك فــي األرقــام الشــائعة حــول إبــادة يهــود 
أوروبا في غرف الغاز على أيدي النازيين، وصدر 
بســبب ذلــك ضــده حكــم بالســجن لمدة ســنة مع 
إيقــاف التنفيــذ؛ وذلــك تقديــًرا لمشــاعر اليهــود، 
فلماذا ال تتم مراعاة مشاعر المسلمين وال تعامل 

قضية الصور المسيئة بالمعيار نفسه؟
Û  كل ذلــك تحقــق لليهــود مــن دون أن يدعــوا إلــى

مقاطعة البضائع األوروبية أو يقوموا بأية عملية 
إرهابية في أوروبا

Û  واآلن وقد انحســرت أو هــدأت عواصف الغضب
واالســتياء  التــي تفجرت في وجدان المســلمين 
بعــد قيــام إحــدى دور النشــر فــي باريــس بإعادة 
نشــر الرسوم الساخرة والمســيئة لنبيهم وأقدس 
رمــوز معتقداتهم الدينية؛ مــا أدى بطبيعة الحال 
إلــى اســتفزازهم، وحدا بنفــر منهم، إلــى االنتقام 
بارتــكاب مجازر وحشــية إرهابية كردة فعل غير 
الئقة، ومســيئة إلى ســمعة المســلمين وصورتهم 
وقضيتهــم، وأعطــت نتائــج عكســية؛ إذ تــم  مرة 
أخــرى ربــط الديــن اإلســامي باإلرهــاب والعنــف 
عندما سفكوا الدماء وقطعوا الرؤوس وصرخات 
“هللا أكبــر” تنطلــق مــن حناجرهــم، إن مثــل هــذه 
التصرفات تعمق سوء الفهم وتوسع الشرخ الذي 
أوجــده المتطرفــون اإلســامويون بيــن اإلســام 
والمجتمعــات األخــرى، ووضعــوا المســلمين فــي 
مواجهــة جديــدة مــع المجتمــع األوروبــي بأبعــاد 

أكثر عمًقا وخطورة.
Û  ،إن نشــر الرســوم المســيئة لنبينا األعظم، مؤخًرا

لــم يحــدث ألول مــرة، وربمــا لــن تكــون األخيرة، 
فقــد ســبق نشــرها فــي فرنســا قبــل 5 ســنوات، 
كمــا نشــر مثلهــا في هولنــدا قبل 15 ســنة؛ عندها 
ارتفعــت أصــوات فــي العالــم العربي واالســامي 
مناديــة بمقاطعة المنتجــات والبضائع الهولندية، 
عدنــا  قصيــرة،  لمــدة  بالفعــل  حصــل  مــا  وهــذا 
بعدهــا لاســتمتاع باألجبان واأللبــان وغيرها من 

المنتجات الهولندية.
Û  إن ذلــك يدعونــا إلــى أن نتعلــم مــن غيرنــا كيــف

نتصــرف فــي مثــل هــذه الحــاالت، وان نتجنــب 
االنفعــال والتشــنج والشــتم والتهجــم والدعــوة 
إلــى المقاطعــة، فهي عديمة الفائــدة كما ثبت لنا، 
وعلينــا مــن بين أمور كثيرة أخرى، أن نعمل على 
إزالة أســباب التوتر بين المســلمين ومجتمعاتهم 
األوروبيــة، وذلــك بالتوقــف عــن شــراء الكنائــس 
وتحويلهــا إلى مســاجد، وإزاحــة المتطرفين عن 
المنابر الدينية كالمساجد والجمعيات اإلسامية، 
واجبارهــم علــى التخلي عن فكرة أســلمة أوروبا 
التــي تشــعل الســخط والغضــب لــدى الجماعــات 
الشــعبوية والقوميــة فــي أوروبــا وتثيــر شــكوك 

وتوفــر  أوطانهــم،  فــي  األوروبييــن  ومخــاوف 
المنــاخ الذي ســيؤدي دون شــك إلى إعــادة الكرة 

بمحاولة اإلساءة إلى نبينا األكرم.
Û  علينــا المنتجــات،  لمقاطعــة  الدعــوة  مــن  وبــداًل 

والدوليــة  االقليميــة  المنظمــات  مــن  االســتفادة 
وقراراتهــا المعنيــة بمثــل هــذه القضايــا، وتفعيل 
والدســتورية  القانونيــة  واألدوات  القنــوات 
التــي يحترمهــا ويقــر بهــا العالم، مثل قــرار األمم 
بـ”مناهضــة  المتعلــق   224/65 رقــم  المتحــدة 
تشــويه صــورة األديــان” الــذي صــدر عــن الدورة 
65 للجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة بتاريــخ 
 16 رقــم  التوصيــة  2011 وباألخــص  أبريــل   11
منه التي تنص وتحث “جميع الدول على القيام، 
فــي إطــار نظمهــا القانونية والدســتورية، بتوفير 
الكراهيــة  أعمــال  جميــع  مــن  الكافيــة  الحمايــة 
والتمييز والتخويــف واإلكراه الناجمة عن الحّط 
مــن شــأن األديان وعن التحريض علــى الكراهية 

الدينية عموما”.
Û  وفــي شــهر أكتوبــر من العــام 2018، وفي فرنســا

ذاتها، أقّرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 
بأّن اإلساءة للرسول محمد ال تندرج ضمن حرية 

التعبير. 
Û  جــاء القــرار دعمــا لحكــم صــدر فــي النمســا ضــد

سيدة نمساوية حكمت محكمة إقليمية بتغريمها 
480 يورو، إضافة إلى مصاريف التقاضي بتهمة 
اإلساءة للرسول محمد قبل 9 سنوات من تاريخ 

صدور الحكم.
Û  لحقــوق األوروبيــة  المحكمــة  المحكمــة  وقالــت 

اإلنســان، فــي بيــان لهــا: إّن اإلدانــة الجنائية ضد 
مســيئة  تصريحــات  أطلقــت  نمســاوية  ســيدة 
انتهــاكا  يعــد  “ال  يــورو   480 وتغريمهــا  للرســول 
لحقهــا فــي حريــة التعبيــر”، وأضافــت: “وجــدت 
المحكمة أن المحاكم المحلية )في النمسا( قامت 
بتــوازن دقيــق بيــن حق المرأة في حريــة التعبير 
وحــق األخريــن فــي حمايــة مشــاعرهم الدينيــة، 
والحفاظ على السام الديني في النمسا”. فلماذا 
ال نســلك مثــل هذه الطــرق الحضاريــة القانونية، 
بداًل من التشنج والشتم والدعوة إلى المقاطعة؟
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عبدالنبي الشعلة

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس 
النـــواب  محمد السيســـي البوعينين، 
عـــن تحـــرك نيابـــي مـــع مجموعة من 
النـــواب بشـــأن االســـتهداف الممنهج 
مـــن الســـلطات القطريـــة للصياديـــن 
اإلقليميـــة  الميـــاه  فـــي  البحرينييـــن 

لمملكة البحرين.
 ويأتـــي التحـــرك بعـــد الكشـــف عـــن 
سلسلة من االنتهاكات واالعتداءات 
التـــي تمارســـها الســـلطات القطريـــة 
داخـــل  البحرينييـــن  البحـــارة  بحـــق 

الحـــدود البحريـــة البحرينيـــة والتي 
وثقتها قناة ســـكاي نيـــوز عربية في 

الفيلم الوثائقي “سهام الغدر”.
وقـــال إن السياســـة العدائيـــة التـــي 
تنتهجهـــا الســـلطات القطريـــة تجـــاه 
هدفهـــا  وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة 
خلـــق حالة مـــن االبتزاز واالســـتفزاز 
االعتـــداء  خـــال  مـــن  السياســـي 
فـــي  البحرينييـــن  الصياديـــن  علـــى 
والذيـــن  اإلقليميـــة،  البحريـــن  ميـــاه 
تتعمـــد الســـلطات القطريـــة حبســـهم 
لمـــدة طويلـــة دون محاكمـــة واتخاذ 
إجراءات تعسفية بحقهم ومصادرة 
قواربهـــم ومعداتهـــم وقطـــع مصـــدر 

رزقهم الوحيـــد، فضاً عن الصيادين 
الذيـــن تعرضـــوا لإلصابـــات بالطلـــق 
النـــاري المتعمـــد أو من لقـــوا حتفهم 
علـــى أيـــدي الســـلطات القطرية التي 
تتعمد اإلصطدام بقواربهم بواســـطة 
التـــي  القطريـــة  الدوريـــات  قـــوارب 
تمارس القرصنة البحرية على ســـفن 
ميـــاه  وتختـــرق  البحرينيـــة  الصيـــد 
البحريـــن اإلقليميـــة دون أن تحمـــل 

علم أو هوية واضحة.
أضـــاف أن التحـــرك النيابي يأتي في 
إطـــار الدفاع عـــن حقـــوق الصيادين 
البحرينييـــن ومطالباتهـــم بوضع حد 
للممارســـات االســـتفزازية الخطيـــرة 

القطريـــة  الســـلطات  ترتكبهـــا  التـــي 
بحقهـــم في الميـــاه اإلقليمية لمملكة 

البحريـــن، وما تعرضـــوا له الصيادين 
من أضرار وإنتهاكات جســـيمة أثناء 
تســـتدعي  والتـــي  الصيـــد  مزاولـــة 
جرائـــم  كونهـــا  مرتكبيهـــا  محاســـبة 
تتعـــارض مع مبادئ حقوق اإلنســـان 
والمواثيـــق  القوانيـــن  وتجرمهـــا 
الدولية، مشـــيرًا إلـــى أن هذا التحرك 
األضـــرار  جميـــع  حصـــر  سيشـــمل 
وحـــاالت االنتهـــاكات التـــي تعـــرض 
لهـــا الصيادين البحرينييـــن في مياه 
البحرين اإلقليمية من قبل السلطات 

القطرية.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأشـــار 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمن الوطني 

التحـــرك  أن  إلـــى  النـــواب  بمجلـــس 
ملـــف  إعـــداد  إلـــى  يهـــدف  النيابـــي 
القطريـــة  االنتهـــاكات  عـــن  شـــامل 
بحـــق الصيادين البحرينييـــن والذي 
ســـوف ُيحال إلى الســـلطة التنفيذية 
لتقديمـــه إلى األمانـــة العامة لمجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية، ولم 
يســـتبعد السيسي البوعينين التوجه 
للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة 
االنتهـــاكات  تلـــك  فـــي  المتورطيـــن 
وتعويـــض الصياديـــن عـــن االضـــرار 
التي وقعـــت عليهم جراء إعتداءات 
الميـــاه  فـــي  القطريـــة  الســـلطات 

اإلقليمية لمملكة البحرين.

ال استبعاد للتوجه للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة المتورطين في االنتهاكات وتعويض البحارة
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