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المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن الهجمــات المتواصلة 
التي تنفذها ميليشــيا الحوثي اإلرهابية، وبشكل متعمد، على 
مدينة مأرب اليمنية، مســتهدفة مخيمات النازحين واألحياء 
السكنية والمدنيين اآلمنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي 

اإلنساني وكل القيم والمبادئ األخالقية.

الخارجيـــة  الـــوزارة  وأكـــدت 
تضامن ودعم مملكة البحرين 
الشـــقيقة،  اليمنية  للجمهورية 
مؤكـــدة أن هـــذه االعتـــداءات 
اآلثمة التي ترتكبها ميليشـــيا 
تـــدل علـــى رفضهـــا  الحوثـــي 
وقـــف  لدعـــوات  المتعنـــت 
الحـــرب والجنوح إلى الســـلم، 
التصعيـــد  فـــي  واســـتمرارها 
األمـــن  لزعزعـــة  العســـكري 

اليمـــن،  فـــي  واالســـتقرار 
الدولـــي  المجتمـــع  داعيـــة 
إلـــى إدانـــة تلـــك االعتـــداءات 
والعمـــل  الحوثيـــة  والجرائـــم 
علـــى إجبـــار الحوثييـــن علـــى 
المفاوضات  اســـتئناف  قبـــول 
السياســـية للتوصـــل إلـــى حل 
سياسي يلبي تطلعات الشعب 
اليمني الشقيق للسالم واألمن 

واالستقرار.

“الخارجية”: الهجمـات الحوثيـــة 
إزاحة الستار عن منشآت تدريبية حديثةعلــــى مــــأرب آثمــــة

ــدات ــوح وال األســلــحــة  لمختلف  ــة  ــم دائ ملكية  ــة  ــاي رع ــان:  ــ األركـ رئــيــس 

أقيـــم تحـــت رعايـــة القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن 
أحمـــد آل خليفة، صباح امـــس االثنين، حفل 
افتتاح عدد من المنشـــآت التدريبية الحديثة 
بإحـــدى وحدات قـــوة دفاع البحريـــن، وأناب 
المشـــير رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركن 
ذياب النعيمي الفتتاحها، وشملت على جناح 
للتدريـــب وقاعـــة للمحاضرات ومبنى مشـــبه 
للرمايـــة وميـــدان للرمايـــة، وذلـــك تزامًنـــا مع 
ذكرى تأســـيس قوة دفـــاع البحرين 5 فبراير. 
وقام رئيس هيئة األركان بإزاحة الســـتار عن 
اللوحـــة التذكاريـــة إيذاًنـــا بافتتاح المنشـــآت 
التدريبيـــة الحديثة، وبدأ الحفل بتالوة آيات 
مـــن الذكـــر الحكيم، ثم ألقيـــت كلمة ترحيبية 

من قبل قائـــد الوحدة بهذه المناســـبة، بعدها 
قـــام رئيس هيئة األركان بجولة تفقدية اطلع 
خاللهـــا علـــى المنشـــآت التدريبيـــة الحديثـــة 
وما تحتـــوي عليه من تجهيـــزات وإمكانيات 

حديثة وتقنيات متطورة في مجال التدريب 
العسكري المتقدم.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــد رئيـــس هيئـــة األركان 
المســـتمرة مـــن  الدائمـــة والمتابعـــة  الرعايـــة 

لـــدن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، لمختلف أســـلحة 
ووحدات قوة دفاع البحرين واهتمام جاللته 
بتطويرهـــا مـــن الناحيـــة القتاليـــة واإلدارية، 
ومواصلـــة العمل على توفير كافة المتطلبات 
المتقدمـــة والحديثـــة، باإلضافة إلـــى اإلعداد 
والتطوير لالرتقاء بكافة المنشآت العسكرية. 
حضر الحفـــل مدير اإلمـــداد والتموين اللواء 
الركن علي النعيمي، ومدير الصيانة والتزويد 
الفنـــي اللـــواء الركـــن بحـــري أنـــور الجـــودر، 
ومدير األشـــغال العســـكرية اللواء عبدالعزيز 
البوعينيـــن، وقائـــد القـــوة الخاصـــة الملكيـــة 
ومديـــر  الرميحـــي،  عيســـى  الركـــن  اللـــواء 
التدريب العسكري اللواء الركن صالح السعد 

وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

أشــاد رئيــس الجمعيــة الوطنيــة بجمهوريــة كوريا الجنوبية بارك ســوغ، بــرؤى عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكًدا أن جاللته يولي اهتماًما 

كبيًرا بتحقيق السالم في المنطقة عموما واالزدهار والنماء في البحرين خصوصا.

وأشـــار إلى أن مملكة البحرين استطاعت 
مختلـــف  فـــي  كبيـــًرا  تقدًمـــا  تحقـــق  أن 
المجـــاالت فـــي ظـــل قيـــادة جاللـــة الملك 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وحنكـــة  الحكيمـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، كمـــا 
أشـــاد بجهود مملكة البحرين في التصدي 
لجائحة كورونا )كوفيد 19( وباإلجراءات 

الوقائية التي اتخذتها في هذا الصدد.
أنبـــاء  لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
البحريـــن )بنا( أن زيارته هـــذه تعد الزيارة 

الرســـمية األولى لرئيس الجمعية الوطنية 
بجمهورية كوريـــا لمملكة البحرين، مؤكًدا 
تنامي العالقات الدبلوماسية بين البلدين 
الصديقيـــن، والتـــي تحتفـــي هـــذه الســـنة 
بعامهـــا الــــ 45. وقـــال “إنـــه لشـــرف كبيـــر 
أن  خصوصـــا  البحريـــن،  مملكـــة  أزور  أن 
هـــذه الزيارة جـــاءت متزامنة مـــع الذكرى 
العشـــرين لميثاق العمل الوطنـــي”، واصًفا 
هـــذه الذكـــرى بأنهـــا “محطـــة مهمـــة فـــي 

التنمية الديمقراطية البحرينية”.
كمـــا تطـــرق ســـوغ إلـــى لقائه مـــع صاحب 

الجاللـــة الملـــك، موضًحـــا أن جاللتـــه قـــد 
بالتعـــاون  اهتمامـــه  اللقـــاء  خـــالل  أبـــدى 
بيـــن مملكة البحرين وآســـيا عموما، وبين 
خصوصـــا،  الجنوبيـــة  وكوريـــا  البحريـــن 
كما أشـــار إلـــى لقاءاته مع صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
والشـــورى،  النـــواب  مجلســـي  ورئيســـي 
موضًحـــا أنه وجـــه دعوة لرئيســـة مجلس 

النـــواب لزيـــارة ســـول لتأســـيس جمعيـــة 
للصداقـــة البرلمانية بيـــن البلدين من أجل 
مزيـــد من التعـــاون البرلماني بيـــن البلدين 

في المستقبل القريب.
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  مجـــاالت  وعـــن 
الصديقين، أشـــار رئيس الجمعية الوطنية 
بجمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة إلـــى وجـــود 

تعـــاون قائـــم فـــي مجـــال البنـــاء والبنيـــة 
التحتيـــة، الفتـــا إلـــى نقاط مشـــتركة عدة 
بيـــن رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030 
الجديـــدة  الكوريـــة  الصفقـــة  وسياســـة 
)سياســـة الصفقـــة الرقميـــة الجديـــدة( أو 
)الصفقة الخضراء(، التي تنفذها الحكومة 
الكوريـــة حاليا، وتم اإلعـــالن عنها في 14 

يوليـــو، ومـــن المقـــرر أن تســـتثمر الصفقة 
 903000 خلـــق  لدعـــم  دوالر  مليـــار   130
نحـــو  التحـــول  تســـريع  بهـــدف  وظيفـــة 
االقتصـــاد الرقمـــي واالســـتثمار، وســـتركز 
على تكامـــل البيانات والشـــبكات والذكاء 

االصطناعي في جميع أنواع االقتصاد.
من جانبه، أكد ســـفير كوريا الجنوبية لدى 
مملكـــة البحرين، هايتشـــونغ، في تصريح 
لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن أن زيـــارة رئيـــس 
الجمعية الوطنية الكورية مهمة وسيكون 
لهـــا أثر كبير فـــي تطور العالقـــات الثنائية 
وستســـهم في تعزيز التعاون بين البلدين 

على مختلف المستويات.
وقـــال الســـفير “إنني ســـعيد للغاية وواثق 
من أن هذه الزيارة ســـتحقق نجاًحا كبيًرا 

لما فيه خير البلدين والشعبين”.

البلديــن بيــن  البرلمانيــة  للصداقــة  جمعيــة  تأســيس  الكوريــة”:  “الوطنيــة  رئيــس 

جاللــة الملك يولــي اهتمامـا كبيرا بتحقيـق السـالم

“الميثاق” محطة 
مهمة للديمقراطية 

البحرينية

اإلسالم وتهمة العنف واإلرهاب
Û  قبــل بضعــة أيــام أعلــن المذيــع الكويتــي المعــروف

محمــد المؤمــن تحولــه عن اإلســالم واعتناقه الدين 
الفنانــة  أعلنــت  نفســها  الفتــرة  وخــالل  المســيحي، 
بســمة حميد المعروفة فنًيا باســم “بســمة الكويتية” 
تركها اإلســالم واعتناقهــا الديانة اليهودية، وتشــهد 
كردســتان بالعــراق اآلن تزايــدا ملحوظــا فــي عــدد 
الديانــة  إلــى  يتحولــون  الذيــن  األكــراد   المســلمين 
الزرادشــتية، وهــي ديانــة الفــرس القدمــاء، وهــذه 
وســائل  فــي  مؤخــًرا  بــرزت  محــددة  أمثلــة  مجــرد 
اإلعــالم، وبــدون أي محاولــة للتضخيــم والمبالغــة 
هنــاك أيًضــا أعــداد كبيــرة مــن المســلمين توجهــت 
وتتوجه لإللحاد، ونحن هنا ال نريد أن نســتنكر مثل 
هــذه التحــوالت والتوجهــات، وال نطالــب بالتصــدي 
لهــا، بــل اننــا نقــف فــي صــف المؤمنيــن بــأن حريــة 
االعتقــاد مكفولــة للجميــع، وتعتبــر مــن أهــم قواعــد 
وركائــز اإلســالم لقولــه ســبحانه وتعالــى: “ال إكــراه 
فــي الديــن”، وقوله: “وقل الحق من ربكم فمن شــاء 

فليؤمن ومن شاء فليكفر”.
Û  ومــع ذلــك فليــس مــن الحكمــة التغافــل عــن حقيقة

أن العامــل المشــترك وأبــرز الدوافــع األساســية التي 
تقــف وراء هــذه الظاهرة هــو أن الكثيريــن أصبحوا 
يعتقــدون ويتهمــون اإلســالم ويصفونــه بأنــه أكثــر 
وإن  واإلرهــاب،  والقتــل  للعنــف  نزوًعــا  األديــان 
القــرآن الكريــم أكثــر الكتــب الدينيــة حفــاوة ودعوة 
للحــروب واالقتتــال؛ إلــى أن تحولــت هــذه المقولــة 
إلــى قناعــة تجــذرت وترســخت في وعــي قطاعات 
مــن مجتمعاتنــا ومــن المجتمعــات الغربيــة وغيرها. 
وهــذا بــدوره ناتــج في األصل عن ما يقترفه، باســم 
اإلســالم، نفر قليل من المســلمين المضَللين والمغرر 
بهــم، أو مــن المتأســلمين، مــن أعمال عنــف وإرهاب 
فــي أوطانهــم أساًســا، وفــي مختلــف بقــاع األرض 

أحياًنا.
Û  فــي هــذه الوقفــة القصيرة لن نســتطيع ولــن نجادل

هــذا  خطــأ  وإثبــات  التهمــة  هــذه  لجــم  نحــاول  أو 
االســتنتاج، مــع أن اإلســالم، ومــن خــالل القــرآن لــم 
يــدُع إلــى الحــرب إال فــي حــدود ضيقــة وفــي حالة 
الدفــاع عن النفس، وأنه رفض االعتداء، وجعل من  
الســلم الخيار األفضل واألســاس األصلــب للعالقات 

بين الدول والمجتمعات، وقد قال ســبحانه وتعالى: 
“وقاتلوا في ســبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا 
إن هللا ال يحب المعتدين”، وقال أيًضا: “وإن جنحوا 

للسلم فاجنح لها”.
Û  إننا ســنكتفي وسنســعى في هذه الوقفــة إلى إثبات

أن اإلسالم، أقل وأدنى، ولم يكن أكثر األديان نزوًعا 
أكثــر  ليــس  القــرآن  وأن  واإلرهــاب  والقتــل  للعنــف 

الكتب الدينية حفاوة ودعوة للحروب واالقتتال.
Û  الجامعــي واألســتاذ  المــؤرخ  مؤخــًرا  ذكــر  وقــد 

البريطانــي المعــروف فيليــب جينكينــز فــي مقابلــة 
أجرتهــا معــه اإلذاعــة الوطنيــة العامــة، وهي شــبكة 
إعالميــة أميركيــة تضــم  900 محطــة إذاعيــة: “إن 
العنــف الدمــوي فــي القــرآن أقــل بكثيــٍر مــن دمويــة 
الكتاب المقدس، وإن القرآن أقل عنًفا منه؛ إذ تدعو 
التعليمات الصريحة الواضحة في العهد القديم إلى 
الحــرب، باعتبارهــا حرَب إبادة جماعية في حين أن 
ته الظروف  القــرآن ال يدعو إلى الحــرب، وإذا اضطرَّ

إليها، فهي ال تكون إال حرًبا دفاعية”.
Û  إن كل األديــان، دون اســتثناء تحــرص دائًمــا علــى

تجنيــد واســتنفار الطاقــات والهمــم والعزائم وزجها 
والشــر،  الخيــر  بيــن  األزلــي  الصــراع  مياديــن  فــي 
علــى  بهــا  والمؤمنيــن  ومريديهــا  أتباعهــا  وتحــض 
الوقــوف إلــى جانــب الخيــر والحــق ومقاومــة الشــر 
والباطــل، ونصرة العدالة واإلنصاف ومحاربة الظلم 
والطغيــان، والدفــاع عــن النفــس وصــد المعتديــن. 
وبذلــك أصبــح الصــراع جــزء مــن تكويــن وبنية كل 

األديان.
Û  ولنعد إلى الوراء، إلى ما قبل اليهودية والمسيحية
Û  قدمــاء ديانــات  مثــل  القديمــة  الديانــات  أن  لنــرى 

هــذه  عــن  لــم تشــذ  المصرييــن واالغريــق وغيرهــا 
القاعدة. إن هذه الديانات لم تترك لنا  كتًبا مقدســة 
نرجع إليها، بل تركت لنا مدونات محررة وسرديات، 
أشير إلى بعضها في القرآن الكريم على أنها “أساطير 
األولين”؛ واألســاطير هــي روايات ألحداث تاريخية 
كما تتخيلها الذاكرة الشــعبية، منها أسطورة حروب 
ملــك آلهــة االغريــق اإللــه “زيــوس” ضــد أبيــه اإللــه 
“كرونــوس” الــذي كان يــأكل أطفالــه خشــية قيامهم 

بقتله واالنقالب عليه.

Û  أو عصــر  عــن  المصرييــن  قدمــاء  مدونــات  ومنهــا 
حضــارة الفراعنــة وهــي أول حضــارة ارتكــزت على 
أســس دينيــة، وخاضت اآللهة المصريــة فيها حروًبا 
طاحنة طويلة امتدت آلالف السنين من أجل حماية 
ســيدة  شــخصية  فيهــا  بــرزت  وتوحيدهــا،  األرض 
بشراســتها  ُعرفــت  التــي  “ســخمت”  اإللهــة  الحــرب 
وحبهــا للتدميــر واالنتقام، لتؤســس فــي وقت مبكر 

لدور المرأة في القيادة والحياة العامة.
Û  الديانــة فــي  مــزدا”  “أهــورا  اإللــه  معــارك  ومنهــا 

الزرادشتية، عندما قاتل باقي اآللهة وانتصر عليهم 
أو همشــهم، وأصبح إله الخير الوحيد مؤسًسا بذلك 

عقيدة التوحيد.
Û  ،وكتب الهندوس المقدســة مليئة بمشــاهد الحروب

وأهمهــا وأكثرهــا قدســية كتــاب “البغــوات غيتــا” أو 
ترانيــم اإللــه، الــذي يحــث فيه اإللــه “كرشــنا” األمير 

“أرجون” على عدم التردد عن خوض الحرب.
Û  نشــارك و  نؤمــن  المســلمين  معشــر  نحــن  كنــا  وإذا 

اخوتنا المسيحيين االعتزاز بما أمر به النبي عيسى 
المســيح )عليه السالم( عندما قال: “من ضربك على 
خــدك فاعرض لــه اآلخر أيًضا، ومــن أخذ رداءك فال 
تمنعــه ثوبــك أيًضــا”، إال أننــا نجــد أن “إنجيــل متى” 
في اإلصحاح العاشر يروي بأن السيد المسيح قال: 
“ال تظنــوا أنــي جئــت أللقــي ســالًما علــى األرض، بل 

سيًفا”.
Û  وعلــى ذكر “الســيف”، وهو رمز للقتــل والحرب، فإن

البعض يصف اإلســالم بأنه “دين الَســيف”، وللســيف 
فــي اللغــة العربية أكثر من 300 اســم، ولم ترد كلمة 
الســيف أو أي مــن مترادفاتهــا فــي القــرآن وال مــرة 
واحدة، بينما ورد ذكر الســيف في اإلنجيل أكثر من 

200 مرة.
Û  ويؤمــن اليهود والمســيحيون بكتــاب “التوراة” الذي

يشــكل أســاس اإليمان بالنســبة لهم، ويعتبرونه أهم 
كتبهــم المقدســة، وهــذا الكتــاب زاخــر بصــور العنف 
واإلرهاب وقصص القتل والتمييز والســبي والسلب 
واإلبادة الجماعية واالنتحار والخيانة والتآمر وقتل 
األســرى والنساء واألطفال وحرق المدن وتدميرها، 
وليــس ثمــة مجال لدينــا الســتعراضها جميًعــا، لكننا 

سنكتفي بالتوقف عند جزء بسيط من مشاهدها.

Û  :)9( فقــد جــاء فــي ســفر العــدد اإلصحــاح 31 اآليــة
“وســبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا 
جميــع بهائمهــم، وجميــع مواشــيهم وكل أمالكهــم، 
وأحرقوا جميع مدنهم بمســاكنهم، وجميع حصونهم 
بالنــار”. وفــي الســفر واإلصحاح ذاتــه )17/18( هناك 
أمــر واضــح بقتــل األطفال األســرى وبعض النســاء: 
امــرأة  األطفــال، وكل  مــن  ذكــر  كل  اقتلــوا  “فــاآلن 
عرفــت رجــاًل بمضاجعــة ذكــر اقتلوهــا. لكــن جميــع 
األطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر 

أبقوهن لكم حيات”.
Û  ويظهــر العنــف فــي أبشــع صــوره فــي معركــة أريحا

حيــث نــزل األمر بحــرق كل ما في المدينــة بما فيها 
مــن رجــال ونســاء وأطفــال وشــيوخ وحتــى البقــر 
والغنــم مــا عــدا “راحــاب الزانيــة”، كما ورد في ســفر 
يشــوع االصحــاح الســادس اآليــة )21( “وحرموا كل 
مــا فــي المدينــة من رجــل وامرأة، من طفل وشــيخ، 
حتــى البقــر والغنــم والحميــر بحــد الســيف”، )24(: 
“وأحرقــوا المدينــة بالنــار مــع كل ما بها، إنمــا الفضة 
والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة 

بيت الرب”.
Û  ”وال بد من اإلشارة ولو بشكل عابر إلى سفر “إستير

مؤامــرة  إلــى  اليهــود  تعــرض  قصــة  يــروي  الــذي 
إلبادتهــم الكاملــة عندمــا كانوا أســرى فــي بابل، لكن 
هللا أنقذهــم، وقلــب الوضــع لصالحهــم، فتمكنوا من 
قتل 75 ألًفا من أعدائهم والمتآمرين عليهم في يوم 
واحــد، وهــي مناســبة يحييهــا ويحتفــل بهــا اليهــود 

حتى اليوم في شهر مارس من كل عام.
Û  ليســت )وهــي  الكويتيــة  بســمة  الفنانــة  مســكينة 

كويتية الجنسية( فلو كانت تعرف كل هذه الحقائق 
لما قالت انها تركت اإلســالم واعتنقت اليهودية ألن 
اإلســالم ديــن إرهــاب، ومســكينة أيًضــا ألنهــا تهدف 
إلــى الشــهرة لكنهــا أخطــأت الهــدف؛ ولــم تــدرك بأن 
اليهــود لــن يرحبــوا بهــا أو يقبلوها فــي ديانتهم، ألن 
اليهوديــة ليســت ديانــة تبشــيرية، وال يعتبــر يهوديا 
إال من جاء من رحم يهودي، أي أن أمه يهودية، وال 
يعتبــر يهودًيــا حتــى مــن جــاء من صلــب أو أب غير 
يهودي إذا لم تكن أمه يهودية، سامحها هللا وهداها 

سواء السبيل.
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