
السالم والتعاون بثقة وعزيمة وبال خوف أو وجل
Û  ضميــر فــي  مســتقرة  ســتبقى  الفلســطينية  القضيــة 

العربيــة،  الخليــج  دول  وقــادة  شــعوب  ووجــدان 
المنكــوب  الفلســطيني  الشــعب  مصيــر  وســيظل 
ــا جاثًمــا على صدورهم إلى أن يســتعيد  ومعاناتــه َهمًّ
حقوقه المسلوبة بموجب القرارات والقوانين الدولية 
وضمــن حل الدولتين وعلى أســاس المبادرة العربية، 
هــذه قناعــات ومســلمات راســخة ال تقبــل وال تخضع 

للمتاجرة وال للمساومات والمزايدات.
Û  من هذا المنطلق، وتحقيقا لمصالحنا الوطنية، ودعما

لقضيــة أشــقائنا الفلســطينيين يجب علينــا أن نقتحم 
مياديــن الســام والتعــاون وأن نكثــف الضغــوط على 
إســرائيل بــكل قــوة وجــرأة وشــجاعة وثقــة، وبــدون 
بالتهويــل  البعــض  لــه  يــروج  ممــا  خــوف  أو  وجــل 
والتضخيــم مــن نوايــا إســرائيل العدوانيــة وأطماعها 
التوســعية فــي منطقتنا الخليجيــة، وخططها الرامية 

إلى الهيمنة الكاملة على وطننا العربي برمته.
Û  إن الصهاينة أو اإلسرائيليين أو اليهود عموًما ال يمكن

لهــم، وليــس فــي مقدورهــم أو طاقتهــم أن يشــكلوا 
ذلــك الخطــر الداهــم الــذي يســتطيع أن يهــدد هويتنا 
وتراثنــا  وحضارتنــا  وتاريخنــا  وثقافتنــا  وعقيدتنــا 
أراضينــا  وســامة  واســتقالنا  وثرواتنــا  واقتصادنــا 
وســيادة أوطاننــا، كما يزعم ويحــاول أن يحذرنا منه 

البعض.
Û  9 يتجــاوز  ال  إســرائيل  لســكان  اإلجمالــي  العــدد  إن 

ماييــن، منهــم 7 ماييــن فقط يهــود، ومليونان عرب 
مســلمون وقليــل مــن المســيحيين، وإن العــدد الكلــي 
لليهــود الذيــن يعيشــون فــوق ســطح الكــرة األرضيــة 
بالــكاد يصــل إلى 13 مليــون، وإذا افترضنا جداًل أنهم 
جميًعــا صهيونيون، فكيــف يمكن لهؤالء الصهاينة أن 
يتحكمــوا ويهــددوا مصيــر وتاريخ واقتصــاد وثقافة 
وعقيــدة 1,7 مليــار مســلم مــن بينهــم أكثــر مــن 400 

مليون عربي.
Û  وال يجــب أن ترعبنــا أو تخيفنا وال أن نصدق أو حتى

نســتمع لمــن يــردد الخرافــة المتداولــة أو األســطورة 
التوراتيــة مــن أن حــدود إســرائيل تمتــد مــن الفــرات 
إلــى النيــل، اليهود أنفســهم ال يصدقونهــا وال يؤمنون 

بهــا، وإن صدقها بعضهم، فــإن جميعهم يدركون عدم 
وال  يســتطيعون  ال  واليهــود  تحقيقهــا،  اســتطاعتهم 
يفكرون في إعادة أمجادهم في اليمن، وال االستياء 
على الســعودية ضمن خطتهــم المزعومة بالعودة إلى 
نجــران أو الرجــوع إلــى المدينــة المنــورة الســتعادة 
حصــون وأحيــاء ومــزارع أجدادهــم مــن قبائــل بنــي 
قينقــاع وبنــي النضيــر وبنــي قريظــة اليهوديــة الذين 

أبعدوا منها عند بزوغ فجر اإلسام.
Û  وليــس صحيحــا ما قيل مــن أن أطماع اإلســرائيليين

تمتــد إلــى ســلطنة عمــان اســتناًدا إلــى وجــود مدينــة 
اسمها “عبري” في محافظة الظاهرة العمانية.

Û  ،وللداللــة والتوضيــح لنتوقف عند التجربــة المصرية
فلليهــود فــي مصــر جذور ضاربــة في أعمــاق التاريخ 
منــذ عصــر الفراعنــة، حيــث ولــد فيهــا نبيهــم ونبينــا 
موســى )عليــه الســام( كمــا جــاء فــي القــرآن الكريم، 
فيــه  نشــأت  الــذي  الوطــن األول  هــي  فكانــت مصــر 
الديانــة اليهوديــة، وأصبــح وجودهم فيهــا هو األقدم 
فــي العالــم. وفي العصر الحديث بلغ عــدد اليهود في 
مصــر قبــل قيام ثــورة يوليــو 1952 أكثر مــن 75 ألفا، 
وكانــت من أكبر الطوائــف اليهودية في العالم العربي 
مختلــف  فــي  ومشــاركة  وانفتاحــا  نفــوذا  وأكثرهــا 
أي  شــكلوا  فهــل  المصــري،  المجتمــع  فــي  المجــاالت 
خطــر أو تهديــد أو أضــروا بالهويــة الوطنيــة والتراث 
المصــري أو الثقافــة العربيــة أو العقيــدة أو االقتصــاد 
فــي مصــر؟ أم إن عكس ذلك كان هو الصحيح؟ وبعد 
الثــورة رحلوا أو تم ترحيلهم جميًعا خال 4 ســنوات 
بكل ســهولة ويســر ودون أن يبدوا منهم أي معارضة 
أو مقاومــة، واليــوم لــم يبق منهم ســوى 6 أفراد. وقد 
مضــى أكثــر من 42 عاما منــذ أن وقعت مصر اتفاقية 
السام مع إسرائيل؛ ولم نَر أو نسمع طيلة هذه الفترة 
أن إســرائيل قــد اعتــدت علــى مصــر، أو احتلت شــبرا 

من أراضيها، أو حاولت بسط نفوذها عليها.
Û  ،إن الذيــن يروجــون ويــرددون مثــل هــذه األقاويــل

بغــض النظــر عــن نواياهــم وأهدافهــم، إنمــا يعطــون 
اإلســرائيليين واليهود حجما أكبر من حجمهم، ووزًنا 
أثقل من وزنهم الحقيقي، ويســتصغرون شــأن أمتهم 

تبريــر  ويحاولــون  عزائمهــا،  تثبيــط  علــى  ويعملــون 
إخفاقاتهم وفشلهم وهزائمهم.

Û  إننــا جميًعــا نــدرك، مــن غيــر أدنــى شــك بأن إســرائيل
أصبحــت دولــة قويــة جــًدا، وقــد حققــت الكثيــر مــن 
اإلنجازات الخارقة والباهرة، لكنها تبقى دولة صغيرة 
ال تســتطيع أن تنجــز أًيــا من تلك األهــداف واألطماع 
التــي يروج لها البعض إلخافتنا وترويعنا، فهي تفتقر 
إلــى الكثيــر من مقومات الدولــة العظمى القادرة على 
تحقيــق التوســع المزعــوم. وفــي نســخة العــام 2019 
من الدراسات السنوية التي تجريها جامعة بنسلفانيا 
بالواليــات المتحــدة األميركية عن أقوى 80 دولة في 
العالــم وفًقــا لفحــص معطيــات السياســة واالقتصــاد 
والدفــاع والسياســة الخارجيــة، وبعد اســتطاع آراء 
مناطــق   4 مــن  المتخصصيــن  مــن  ألــف شــخص   20
مختلفــة حــول العالــم، جــاءت إســرائيل فــي المرتبــة 
الثامنــة، تلتهــا مباشــرة المملكــة العربيــة الســعودية، 
وجــاءت دولة اإلمارات العربيــة المتحدة في المرتبة 
11؛ أي أن دولتيــن خليجيتيــن مجتمعتيــن تصبحــان 

أقوى من إسرائيل.
Û  وتاريخًيا، علينا أال ننســى بأن بني إسرائيل أو اليهود

لــم ُيعرفــوا ببســالتهم أو شــجاعتهم الخارقــة، أو أنهم 
كانــوا محاربيــن أقويــاء أشــداء، أو غــزاة فاتحيــن إال 
في فترات قصيرة جًدا في التاريخ، بل على العكس، 
فقــد عاشــوا ضعفــاء خانعيــن مضطهدين فــي معظم 
مراحــل تاريخهــم الطويــل، فحســب الســرد القرآنــي 
والتوراتــي كان اليهــود عبيــًدا فــي مصــر الفرعونيــة 
ألكثر من 400 عام إلى أن أخرجهم النبي موسى منها. 
وفي طريقهم إلى األرض المقدسة تاهوا 40 سنة في 
صحراء سيناء، وعندما وصلوا فلسطين وأقاموا بعد 
ذلك فيها ممالكهم تعرضوا للغزو والهجمات والتنكيل 
علــى يــد الغــزاة مــن قدمــاء المصرييــن واآلشــوريين 
بهــم  حلــت  ثــم  مدنهــم.  ودمــروا  شــردوهم  الذيــن 
المصيبــة الكبــرى عندما غزاهم الملــك البابلي “نبوخذ 
نصر” أكثر من مرة، فنهب مدنهم وقتل اآلالف منهم، 
ودمــر هيكلهــم، ونفاهــم إلى بابل فيما ســمي تاريخًيا 
بـــ “الســبي البابلــي”. وتصف التوراة ما الــذي فعل بهم 

نبوخــذ نصــر فــي إحــدى تلــك الوقائــع: “وأخــرج مــن 
هنــاك جميــع خزائــن بيت الــرب، وخزائن بيــت الَملك، 
التــي عملهــا ســليمان ملــك  الذهــب  آنيــة  ــر كل  وكسَّ
إســرائيل في هيكل الرب، كما تكلم الرب، وســبى كل 
أورشــليم وكل الرؤســاء وجميع جبابرة البأس عشرة 
آالف مسبي... لم يبق أحد إال مساكين شعب األرض. 
وســبى يهوياكيــن إلى بابــل. وُأم الملك ونســاء الملك 
وخصيانه وأقوياء األرض، ســباهم من أورشــليم إلى 
بابــل”. ويقــدر العــدد الكلي مــن اليهود المســبيين إلى 
بابــل بيــن 62000 و70000 شــخص، وقــد ظلــوا فــي 

األسر ألكثر من 70 عاما.
Û  وعندما تغلب الفرس على البابليين في عام 538 قبل

المياد، أمر الملك الفارســي قورش بإطاق ســراحهم 
وعودتهم إلى فلسطين. 

Û  وبعد أن عادوا واستقروا في فلسطين، نشب الصراع
والخــاف فيمــا بينهم، وتقاتلوا، ثم غزاهم اإلســكندر 
األكبــر، وهزمهــم، ووقعوا تحت نيــر الحكم الروماني، 
عاصمتهــم،  ودمــرت  أخــرى،  مــرة  هيكلهــم  وُحــرق 
بــدأ  للقمــع واالضطهــاد والمجــازر، بعدهــا  وتعرضــوا 
الجديــد،  المســيحي  الديــن  وبيــن  بينهــم  الصــدام 
وصارت فلســطين جزءا من األمبراطورية البيزنطية 
وتم طردهم بشكل نهائي منها، وبدأوا مرحلة النزوح 

والتشرد والشتات في مختلف أصقاع األرض. 
Û  اليهــود كان  الوســطى  العصــور  ومنــذ  أوروبــا،  فــي 

واالضطهــاد  للعنــف  واســع  نطــاق  علــى  يتعرضــون 
المســيحيين  العتقــاد  والقتــل  والطــرد  والتهميــش 

بمسؤولية اليهود عن قتل السيد المسيح.
Û  شــهدتها التــي  االقتصاديــة  األزمــات  وقــد ضاعفــت 

أوروبــا بعــد ذلــك مــن أحاســيس البغضــاء والكراهية 
ضدهم ما أدى إلى ازدياد الرغبة في التنكيل والفتك 
بهــم، وقد بلغ هــذا االضطهاد ذروته بقتل ما يقارب 6 
ماييــن يهودي في أفران ومعســكرات اإلبادة النازية 
أثناء )الهولوكوست( في الفترة من 1941 إلى 1945.

Û  هــؤالء هــم اليهــود الــذي يحــاول البعــض أن يخيفنــا
ويرعبنــا منهــم، ونســأل هللا أن يوفــق أمتنــا لمــا فيــه 

الخير والصاح.
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عبدالنبي الشعلة

قلق بحريني من تخطي إيران حدود “اليورانيوم المخصب”
ــار الـــشـــامـــل ــ ــدمـ ــ ــة الـ ــحـ ــلـ ــود نـــــزع أسـ ــ ــه ــ ــم ج ــ ــدع ــ ــة ل ــتـ ــابـ الــــزيــــانــــي: ســيــاســتــنــا ثـ

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
فـــي االجتمـــاع رفيـــع المســـتوى للجمعية 
العامـــة لألمم المتحـــدة لاحتفـــال باليوم 

الدولي لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية.
 ألقى وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن 
تقدير مملكـــة البحرين للجهـــود المخلصة 
التـــي تبذلهـــا األمـــم المتحـــدة في ســـبيل 
الحفاظ على االســـتقرار في العالم، وعلى 
األمن والسلم الدوليين، مشيدا في الوقت 
ذاتـــه بالـــدور البناء الذي تقـــوم به وكاالت 
األمـــم المتحـــدة وهيئاتهـــا فـــي مختلـــف 
المجـــاالت والميادين، وما تقدمه من دعم 
ومســـاندة لـــدول العالـــم؛ مـــن أجـــل تنفيذ 

خططها وبرامجها.
وأكـــد الزياني أن مملكـــة البحرين ماضية 
في سياستها الثابتة لدعم الجهود الرامية 

الشـــامل ووســـائل  الدمـــار  أســـلحة  لنـــزع 
إيصالهـــا، وتعزيـــز التعـــاون مـــع المجتمـــع 
الدولـــي ومع الجهـــات المختصة للحد من 
انتشار تلك األسلحة، وأن مملكة البحرين 
تؤمـــن بالـــدور اإلســـتراتيجي المهـــم الذي 
تلعبه األمم المتحدة ووكالتها المتخصصة 
في إطار الجهود الرامية لدعم ومســـاعدة 
الـــدول األعضـــاء؛ لاســـتفادة المثلـــى من 
فـــي  النوويـــة  للطاقـــة  المتقدمـــة  العلـــوم 
تلـــك  الســـيما  الســـلمية،  االســـتخدامات 
المتعلقـــة بالجوانـــب الصحيـــة والتعليمية 
والبيئيـــة، وتوفير الطاقـــة النظيفة، والتي 
تشـــكل جزًءا أساســـًيا من أجندة وأهداف 
جانـــب  إلـــى   ،2030 المســـتدامة  التنميـــة 

توفير التدريب الفني وبناء القدرات.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أن مملكـــة 

البحريـــن مـــن الـــدول التـــي انضمـــت إلـــى 
معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النووية 
واالتفاقيـــة الدوليـــة لقمع أعمـــال اإلرهاب 
كمـــا  النـــووي.  األمـــان  واتفاقيـــة  النـــووي 
صدقت علـــى االتفاق مع الوكالـــة الدولية 
للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار 
معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النووية 
والبروتوكـــول المرفـــق بـــه، وعملـــت على 
المســـتوى  علـــى  االتفاقـــات  تلـــك  تنفيـــذ 
الوطنـــي، وفي هـــذا اإلطار، تدعـــو مملكة 
البحريـــن المجتمع الدولـــي لتقديم الدعم 
فـــي ســـبيل تحقيـــق أهـــداف االتفاقـــات، 
والتقـــدم نحـــو عالـــم خـــال مـــن األســـلحة 
النوويـــة. وجـــدد الزيانـــي تأكيـــد مملكـــة 
البحريـــن علـــى دعمهـــا لحـــق الـــدول غيـــر 
القابل للتصرف في االنتفاع من المجاالت 

الطاقـــة  لتطبيقـــات  الســـلمية  المتعـــددة 
النووية، بموجـــب القانون الدولي، وضمن 
إطار معاهدة عدم االنتشـــار النووي، التي 
ُتعـــد األســـاس القانونـــي لنظـــام ضمانـــات 

أهميـــة  علـــى  مشـــدًدا  الدوليـــة،  الوكالـــة 
تحقيـــق مزيـــد من االســـتفادة فـــي تبادل 
المعـــارف والتقنيات النوويـــة بين البلدان 
ســـواء،  حـــد  علـــى  والناميـــة  الصناعيـــة 

وأهميـــة أن تخضـــع المنشـــآت والبرامـــج 
النووية كافـــة للضمانات الشـــاملة للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، بما ال يعرض السلم 

واألمن الدوليين للخطر.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن ُتشـــاطر 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة النوويـــة قلقهـــا 
اإلســـامية  الجمهوريـــة  تجـــاوز  بســـبب 
اليورانيـــوم  مخـــزون  حـــدود  اإليرانيـــة 
المخصب المســـموح لها بامتاكه بموجب 
االتفاق النووي الموقع بين مجموعة 5+1 
2015، مؤكـــًدا أن مملكـــة  العـــام  وإيـــران 
البحريـــن قد دعت إيران إلـــى التعاون مع 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذرية بشـــفافية 
تامـــة وإخضاع كافة منشـــآتها وأنشـــطتها 
النووية لرقابة الوكالة، والوفاء بالتزاماتها 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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الحمر: توفير مزيد من الوحدات السكنية بمدينة سلمان
أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  قـــال 
الوحـــدات الســـكنية التـــي وفرتها مدينة 
ســـلمان حتى اآلن قد ساهمت في تلبية 
الطلبات اإلسكانية ألكثر من 3500 أسرة 
بحرينية. وقال الوزير على هامش ذكرى 
تفضـــل ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بوضـــع حجر األســـاس 
للمدينة والذي يصادف الثالث من شـــهر 
أكتوبـــر إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا 
بمشاريع مدن البحرين الجديدة عموما، 

ومدينة سلمان خصوصا.
وأوضـــح الوزيـــر أن الحكومـــة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة،  األميـــر خليفـــة 
حريصـــة على رفع المســـتوى المعيشـــي 

للمواطنيـــن مـــن خـــال توفيـــر الســـكن 
المائـــم والمتســـم بالجـــودة مـــن حيـــث 
تصاميـــم ومكونات الوحدات الســـكنية، 
إلى جانـــب االهتمام بالمحيـــط الخدمي 
األمـــر  الوحـــدات، وهـــو  لتلـــك  والبيئـــي 
الذي تم تضمينه في المخططات العامة 
والتفصيليـــة للمدينـــة، وتـــم تطبيقه في 
بالفعـــل  تشـــييدها  تـــم  التـــي  المراحـــل 
فـــي مدينـــة ســـلمان، كمـــا أن ذلـــك يأتي 
تنفيـــذا لالتزامـــات الواردة فـــي برنامج 

الحكومة.
وقـــال الوزير إن  صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء يحرص 
باســـتمرار علـــى متابعـــة ســـير العمل في 
مشاريع مدينة سلمان، ويوجه دائما إلى 
أهميـــة توفير الخدمات والمرافق العامة 

عنـــد إنشـــاء المـــدن اإلســـكانية الجديدة 
كأولوية عند التنفيذ، وكذلك تهيئة كافة 
أعمال البنى التحتية لتكون ذات معايير 
مميـــزة تواكب الطمـــوح بما يعكس رؤى 
وتطلعات صاحب الجالة الملك؛ باعتبار 
أن المواطـــن هـــو هـــدف عمليـــة التنمية 
وغايتهـــا، وأنه األســـاس والمحـــور الذي 

توجه إليه كافة المشاريع والخدمات.
ونوه الوزير إلى أن مرحلة ما بعد تسكين 
المراحـــل  فـــي  أســـرة   3500 مـــن  أكثـــر 

األولى لمدينة سلمان وتمتعهم بالمرافق 
والخدمات التي تم توفيرها يؤكد نجاح 
رؤيـــة القيادة والحكومـــة في التخطيط 

لتلـــك النوعيـــة مـــن المـــدن، مســـتعرضا 
الخدمـــات التـــي توفرهـــا مدينة ســـلمان 
مـــن مســـارات خاصـــة للمشـــي وأخـــرى 

للدراجـــات الهوائيـــة، فضـــا عـــن توفيـــر 
الســـواحل العامـــة والواجهـــات البحرية، 
قبـــل  مـــن  الفتـــا  إقبـــاال  تشـــهد  والتـــي 
المواطنيـــن القاطنيـــن بالمدينـــة والزوار 
استحســـانهم  جانـــب  إلـــى  والمقيميـــن، 
شـــبكات الطرق التي تـــم تصميمها وفق 

أحدث المواصفات الدولية.
وقـــال الحمـــر إن الـــوزارة مســـتمرة فـــي 
التخطيط والتنفيذ للمراحل المستقبلية 
توفيـــر  أجـــل  مـــن  ســـلمان  فـــي مدينـــة 
المزيـــد مـــن الوحـــدات الســـكنية، مؤكدا 
أنهـــا اتخـــذت خطوات اســـتباقية تتمثل 
في مـــد المناطـــق المخصصة للمشـــاريع 
المستقبلية بخدمات البنية التحتية، بما 
يســـهم في اختصار دورة تنفيذ مشاريع 
الوحدات المخططة بتلك المناطق، ومن 

ثم سرعة تخصيصها للمواطنين.
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