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نشرة شهرية

مملكة البحرين
جاللة الملك المفدى يرعى
االحتفال باألعياد الوطنية المجيدة

جاللة الملك المفدى خالل رعايته االحتفال باألعياد الوطنية المجيدة

الصخي ــر ١٦ ،ديس ــمبر  -تفض ــل حض ــرة صاح ــب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه،
وبحضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس
مجل ــس ال ــوزراء ،وبحض ــور معال ــي الس ــيد دات ــو
محمـــد نجيـــب عبـــد الـــرزاق رئيـــس وزراء ماليزيـــا
الش ــقيقة ،برعاي ــة احتف ــاالت المملك ــة بأعياده ــا
إحيـــاء لذكـــرى قيـــام الدولـــة البحرينيـــة
الوطنيـــة
ً
الحديثـــة فـــي عهـــد المؤســـس أحمـــد الفاتـــح
دول ــة عربي ــة مس ــلمة ع ــام 1783م ،والذك ــرى الـــ
( )46النضمامهـــا إلـــى األمـــم المتحـــدة كدولـــة
كاملـــة العضويـــة ،والذكـــرى الـــ ( )18لتســـلم
جاللتـــه مقاليـــد الحكـــم.

حوار المنامة  ...المفهوم والرسالة
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
عكــس منتــدى حــوار المنامــة فــي نســخته الثالثــة عشــرة والــذي نظمــه المعهــد الدولــي للدراســات االســتراتيجية بالتعــاون مــع وزارة
الخارجيــة ،فــي الفتــرة مــن  10-8مــن شــهر ديســمبر  2017م ،نهــج مملكــة البحريــن بقيــادة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه ،والقائــم علــى الحــوار والتعــاون بيــن دول العالــم فــي مجابهــة أي مخاطــر
تهــدد أمنهــا ،حيــث أن الهــدف الرئيســي الــذي تســعى إليــه مملكــة البحريــن وجميــع المشــاركين فــي هــذا المنتــدى هــو التوصــل إلــى
صيــغ مشــتركة تســاهم فــي إيجــاد الحلــول الناجعــة للكثيــر مــن القضايــا والخــروج بنتائــج وأطروحــات مــن شــأنها الدفــع بقــوة نحــو
إرســاء بنيــة أمنيــة مســتقرة وأســس قــادرة للتوصــل ألمــن مســتدام وترتكــز إلــى لغــة الحــوار كآليــة قــادرة علــى حــل الخالفــات
وترسيخ السالم وتسوية الصراعات.
ويقــدم هــذا المنتــدى صــورة مهمــة للعمــل الجماعــي المشــترك والــذي بــات ضــرورة ملحــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي ظــل
التحديــات المتنوعــة والخطيــرة التــي تهــدد كيــان الــدول وســامتها ووجودهــا وتمــس حيــاة الشــعوب واســتقرارها وأمنهــا وتفــرض
ً
وعمل مشتركًا أقوى.
دوليا أوثق
حيالها تعاونً ا
ً
إن التقــاء هــذا العــدد الكبيــر مــن كبــار مســؤولي األمــن والشــؤون الخارجيــة لمناقشــة أهــم القضايــا األمنيــة بــكل تداعياتهــا
وانعكاســاتها اإلقليميــة والدوليــة ،يؤكــد اإليمــان بقيمــة الحــوار والقناعــة بأننــا بإرادتنــا القويــة وعزمنــا المتواصــل وســعينا المســتمر
قادرون على إحالل السالم واالزدهار في المنطقة وفي العالم أجمع.
وإن مملكــة البحريــن التــي تتكــئ علــى إرث حضــاري عريــق عنوانــه التواصــل واالنفتــاح والســام ســتظل فــي مســاعيها الحثيثــة
التزامــا منهــا
ومبادراتهــا الهادفــة إلــى كل مــا فيــه أمــن واســتقرار المنطقــة والرخــاء علــى كافــة المســتويات واألصعــدة ،وذلــك
ً
دائمــا إلــى عالــم يســوده األمــان
بدورهــا فــي دعــم قضايــا المنطقــة بالتعــاون مــع شــركائها اإلقليمييــن والدولييــن ،فهــي تتطلــع
ً
وفتــح آفــاق جديــدة مــن التعــاون البنــاء بيــن جميــع دول العالــم ،يقــوم علــى تعزيــز التفاهــم والحــوار واالحتــرام المتبــادل ودعــم
المصالــح المشــتركة وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة كمبــادئ الزمــة لحســن العالقــات بيــن الــدول وتفعيل التواصــل والتالقي
بين األمم.
ولقــد أثبتــت مملكــة البحريــن علــى مــدى تاريخهــا ومــن خــال حضورهــا المؤثــر علــى الســاحة الدوليــة ،وعالقاتهــا وشــراكاتها مــع
مختلــف دول العالــم تمســكها باالنفتــاح الحضــاري وإعالئهــا مبــادئ األمــن واالســتقرار ،وســتظل ســائرة علــى هــذا النهــج الحكيــم
وملتزمة بنشر ثقافة الحوار ،باعتباره سبيل الحكماء والعقالء إلنقاذ البشرية جمعاء من كافة المشاكل واألزمات.

قيادة المملكة
خالل استقباله رئيس وزراء ماليزيا

جاللة الملك المفدى :عالقات متنامية وتراث ثقافي وحضاري مشترك مع ماليزيا

جاللة الملك المفدى خالل لقائه معالي رئيس وزراء ماليزيا

المنامــة 15 ،ديســمبر  -أشــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
ب ــن عيس ــى آل خليف ــة عاه ــل الب ــاد المف ــدى حفظ ــه الل ــه
ورع ــاه بتنام ــي العالق ــات البحريني ــة الماليزي ــة وم ــا يجم ــع
البلدي ــن م ــن ثقاف ــة متقارب ــة قوامه ــا الدي ــن اإلس ــامي
الحني ــف والت ــراث الثقاف ــي والحض ــاري المش ــترك.
وأك ــد جاللت ــه ،ل ــدى اس ــتقباله معال ــي الس ــيد دات ــو محم ــد
نجيـــب عبـــد الـــرزاق رئيـــس وزراء ماليزيـــا الشـــقيقة ،أن
ـدادا للزي ــارات المتبادل ــة بي ــن كب ــار
ه ــذه الزي ــارة تأت ــي امت ـ ً
المس ــؤولين ف ــي البلدي ــن والت ــي تجس ــد رغبتهم ــا ف ــي
تطويـــر أســـس التعـــاون المشـــترك بمـــا يخـــدم تطلعـــات
البلديـــن والشـــعبين.
وتقديـ ًـرا لــدوره فــي االرتقــاء بالعالقــات الثنائيــة وتحقيــق
إنجــازات مهمــة لبــاده ،قــام جاللــة الملــك المفــدى بتقليــد
معال ــي رئي ــس وزراء ماليزي ــا وس ــام نهض ــة المل ــك حم ــد
م ــن الدرج ــة األول ــى .فيم ــا أثن ــى رئي ــس ال ــوزراء المالي ــزي
علـــى جهـــود جاللـــة الملـــك المفـــدى فـــي دعـــم هـــذه
مؤكـــدا أن البحريـــن بفضـــل قيادتـــه أصبحـــت
العالقـــات،
ً
ودوليــا.
إقليميــا
دولــة عصريــة حديثــة تتمتــع بمكانــة رفيعــة
ً
ً

سمو ولي العهد خالل لقائه بمعالي رئيس وزراء ماليزيا

٢

النشرة الدبلوماسية | ديسمبر ٢٠١٧

وساما
جاللة الملك المفدى خالل تقليد معالي رئيس وزراء ماليزيا
ً

كمـــا التقـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء معالـــي رئيـــس
وزراء ماليزي ــا الش ــقيقة ،حي ــث أع ــرب س ــموه ع ــن ارتياح ــه
لتنامــي مســارات العالقــات بيــن البحريــن وماليزيــا والتــي
تحظــى بدعــم ورعايــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
ب ــن عيس ــى آل خليف ــة عاه ــل الب ــاد المف ــدى حفظ ــه الل ــه
ـتذكرا س ــموه الزي ــارات المتبادل ــة بي ــن البلدي ــن
ورع ــاه مس ـ ً
الشـــقيقين علـــى مختلـــف المســـتويات ومـــا أســـهمت
ب ــه م ــن تفعي ــل للش ــراكة بينهم ــا ف ــي قطاع ــات متع ــددة
خاصـــة التجاريـــة واالقتصاديـــة واالســـتثمارية وتأكيـــد دور
القط ــاع الخ ــاص ومبادرات ــه ف ــي االنتق ــال لمراح ــل مهم ــة
مؤكـــدا
فـــي مســـيرة العالقـــات البحرينيـــة الماليزيـــة،
ً
ســـموه تطلعـــه لمواصلـــة تدعيـــم أســـس التعـــاون مـــع
ماليزي ــا بم ــا يحق ــق المزي ــد م ــن تب ــادل المصال ــح التنموي ــة
المشـــتركة.

قيادة المملكة
جاللة الملك المفدى :الحوار الحل
األمثل إلحالل السالم واالستقرار في
المنطقة والعالم
المنامـــة ٩ ،ديســـمبر  -أكـــد حضـــرة صاحـــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل
البـــاد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه أن الحـــوار
والتفاه ــم المش ــترك ه ــو الح ــل األمث ــل للحف ــاظ
علــى أمــن واســتقرار المنطقــة ،وإحــال الســام
واالزدهــار فــي الشــرق األوســط والعالــم أجمــع،
فـــي ظـــل مـــا تواجهـــه المنطقـــة مـــن تحديـــات
ـداء م ــن النزاع ــات
عميق ــة وواس ــعة النط ــاق :ابت ـ ً
ف ــي الش ــرق األوس ــط ،إل ــى الح ــرب الس ــيبرانية يجتم ــع الجمي ــع ب ــروح م ــن الوح ــدة والتع ــاون العمي ــق ،وأن ه ــذا ه ــو
ً
الم ــكان المناس ــب إلقام ــة ش ــراكات جدي ــدة؛ وللدخ ــول ف ــي نق ــاش
وصـــول للتطـــرف واإلرهـــاب.
والقرصنـــة،
ورحـــب جاللـــة الملـــك المفـــدى ،لـــدى اســـتقباله حقيق ــي؛ وإلث ــراء فهمن ــا لبعضن ــا البع ــض.
وبحضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر وتمنـــى جاللـــة الملـــك المفـــدى كل النجـــاح فـــي المناقشـــات
س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة ول ــي العه ــد نائ ــب للمشـــاركين فـــي حـــوار المنامـــة ،فـــي ســـبيل إحـــال الســـام
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس واالزدهـــار فـــي الشـــرق األوســـط  -وفـــي العالـــم أجمـــع.
الـــوزراء ،بكبـــار المشـــاركين فـــي منتـــدى حـــوار وقـــد تبـــادل جاللـــة الملـــك المفـــدى مـــع الحضـــور األحاديـــث حـــول
أهمي ــة انعق ــاد ح ــوار المنام ــة والقضاي ــا الهام ــة الت ــي يس ــتعرضها
المنامـــة فـــي نســـخته الثالثـــة عشـــرة.
وأكــد جاللــة الملــك المفــدى أملــه فــي أن يســهم ف ــي جلس ــاته والت ــي تعك ــس القناع ــة ب ــأن الح ــوار المش ــترك ه ــو
حـــوار هـــذا العـــام فـــي إرســـاء األســـس ،لكـــي الوس ــيلة األنج ــع ف ــي الحف ــاظ عل ــى أم ــن واس ــتقرار المنطق ــة.

في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

سمو رئيس الوزراء :سجل بحريني متميز في التسامح واحترام حقوق اإلنسان

أك ــد صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر
خليف ــة ب ــن س ــلمان آل خليف ــة رئي ــس
الـــوزراء الموقـــر أن مملكـــة البحريـــن
بقي ــادة صاح ــب الجالل ــة المل ــك حم ــد

ب ــن عيس ــى آل خليف ــة عاه ــل الب ــاد
المفـــدى تشـــاطر العالـــم جهـــوده
فـــي مجـــال حمايـــة وصيانـــة حقـــوق
اإلنســـان وتحـــرص علـــى الوفـــاء
بالتزاماتهـــا الدوليـــة إدراكًا منهـــا
ألهميـــة صـــون الكرامـــة اإلنســـانية
وتحقيـــق التعايـــش بيـــن البشـــر.
وأعـــرب ســـموه ،فـــي رســـالته
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي لحقـــوق
اإلنســـان الـــذي يصـــادف العاشـــر
مـــن ديســـمبر ،عـــن فخـــره بســـجل
المملكـــة المتميـــز فـــي حقـــوق
اإلنســـان والـــذي يقـــوم علـــى
مرتكـــزات دســـتورية وقانونيـــة،
مؤكـ ًـدا أن البحريــن عضــو فاعــل فــي
كل تجم ــع أمم ــي يس ــعى إل ــى نش ــر
وترســـيخ التعـــاون بيـــن الحضـــارات

نموذج ــا
والثقاف ــات ،وتق ــدم للعال ــم
ً
فـــي التعايـــش والتآخـــي القائـــم
علـــى الـــوالء للوطـــن والرغبـــة فـــي
تطـــوره وازدهـــاره.
وشــدد ســمو رئيــس الــوزراء علــى أن
تكريـــس العدالـــة والمســـاواة ونشـــر
ثقافـــة الســـام وحقـــوق اإلنســـان
وغــرس قيــم التســامح ونبــذ ومحاربــة
اإلرهـــاب والعنـــف تشـــكل الطريـــق
األســلم لتحقيــق التنميــة المســتدامة
واألمـــن والســـام فـــي العالـــم،
داعيــا ســموه المجتمــع الدولــي إلــى
ً
وقف ــة ج ــادة م ــن أج ــل الحف ــاظ عل ــى
الرس ــالة الس ــامية لحق ــوق اإلنس ــان
بعي ـ ًـدا ع ــن أي تس ــييس أو اس ــتغالل
يهــدد حياديتهــا ويجعلهــا أداة للتدخــل
ف ــي ش ــؤون ال ــدول.
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قيادة المملكة

ســمو ولــي العهــد خــال لقائــه
فخامــة الرئيــس األمريكــي

سمو ولي العهد :شراكة استراتيجية أمنية ودفاعية واقتصادية مع أمريكا
واشنطن ٣٠ ،نوفمبر  -أكد صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين أثبتت عبر
تحالفاتها االستراتيجية وقوفها ومناصرتها لقيم الحق واالنفتاح
موضحا سموه أن مكافحة اإلرهاب والتطرف وتعزيز
الحضاري،
ً
األمن واالستقرار كأساس للتنمية في المنطقة من األولويات
االستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والواليات المتحدة
األمريكية.
وأشار سمو ولي العهد ،لدى زيارته إلى العاصمة األمريكية
واشنطن والتقائه فخامة الرئيس األمريكي دونالد ترامب
في البيت األبيض ،إلى الشراكة االستراتيجية بين البلدين
مستعرضا
ً
الصديقين في تعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي،
تأكيد الرئيس األمريكي في لقائه مع جاللة الملك المفدى
حرص بالده على االنتقال بهذه العالقات إلى مرحلة أكثر إيجابية
وتطورا في جميع المجاالت على أسس صلبة من االحترام
ً
المتبادل والمصالح والقيم المشتركة.
واستعرض سموه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في
واستعرض سموه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في النواحي
منوها سموه
النواحي االستراتيجية والدفاعية واالقتصادية،
ً
سموه إلى
منوها
االستراتيجية والدفاعية واالقتصادية،
ً
إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ  10سنوات،
اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ  10سنوات ،وما
وما تم تدشينه خالل زيارته الحالية من اتفاقيات للتعاون
تم تدشينه خالل زيارته الحالية من اتفاقيات للتعاون االقتصادي
االقتصادي بقيمة  10مليارات دوالر ،من أبرزها :اتفاقية
بقيمة  10مليارات دوالر ،من أبرزها :اتفاقية بين شركة نفط
بين شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة تيكنيب اف ام سي
البحرين (بابكو) وشركة تيكنيب اف ام سي للتعاون في برنامج
للتعاون في برنامج تطوير الشركة وزيادة السعة االستيعابية
تطوير الشركة وزيادة السعة االستيعابية لمصفاة البحرين،
لمصفاة البحرين ،وأخرى بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)
وأخرى بين شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وبيكتل لتطوير خط الصهر
وبيكتل لتطوير خط الصهر السادس ،ومذكرة تفاهم بين ألبا
السادس ،ومذكرة تفاهم بين ألبا وشركة جنرال الكتريك بشأن
وشركة جنرال الكتريك بشأن دراسة الجدوى الفنية والتجارية
دراسة الجدوى الفنية والتجارية لتنفيذ رابع وحدة توربين غازي
لتنفيذ رابع وحدة توربين غازي بمحطة الطاقة  ،5واتفاقية بين
بمحطة الطاقة  ،5واتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومنظمة مؤسسات األعمال
ومنظمة مؤسسات األعمال الصغيرة ،باإلضافة إلى االتفاقية
الصغيرة ،باإلضافة إلى االتفاقية المبرمة بين شركة طيران
المبرمة بين شركة طيران الخليج وشركة جنرال الكتريك ،هذا
الخليج وشركة جنرال الكتريك ،هذا إلى جانب اتفاقية تمديد
إلى جانب اتفاقية تمديد التعاون العسكري بين البلدين وشراء
التعاون العسكري بين البلدين وشراء طائرات  F16المقاتلة
طائرات  F16المقاتلة بقيمة  3.4مليارات دوالر بما يدعم مسيرة
بقيمة  3.4مليارات دوالر بما يدعم مسيرة التعاون العسكري
عاما.
التعاون العسكري النوعي بين البلدين المستمر منذ ً 70
عاما.
النوعي بين البلدين المستمر منذ ً 70
ونوه سموه إلى مواقف إدارة فخامة الرئيس األمريكي في
التصدي لمخاطر اإلرهاب والتطرف ،وتعاملها مع ملف دعم
إيران لإلرهاب والتطرف وتدخالتها المستمرة في شؤون دول
مؤكدا سموه دعم المملكة لهذه المواقف بما من شأنه
الجوار،
ً

٤
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تدعيم األمن واالستقرار الدولي وترسيخ المزيد من أسس
التطوير والتنمية .فيما أعرب فخامة الرئيس األمريكي عن
مجددا
سعادته باستقبال سمو ولي العهد في البيت األبيض،
ً
تأكيد حرصه على تطوير عالقات التعاون والصداقة الممتدة
بين البلدين.
وعقد سمو ولي العهد خالل زيارته إلى واشنطن لقاءات مع
كل من :نائب الرئيس األمريكي مايك بنس في البيت األبيض،
وريكس تيلرسون وزير الخارجية األمريكي ،وجيمس ماتيس وزير
الدفاع ،وباول راين رئيس مجلس النواب ،والسيناتور ميتش
ماكونال ،كما حضر حفل االستقبال الذي نظمه مجلس التنمية
االقتصادية بالتعاون مع غرفة التجارة األمريكية ومجلس األعمال
البحريني األمريكي ،والتقى ممثلي الشركات والمؤسسات
األمريكية المستثمرة في المملكة ،إلى جانب عدد من الطلبة
البحرينيين الدارسين في الواليات المتحدة.

تحركات دبلوماسية
معالي وزير الخارجية يجتمع مع عدد من
أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والمسؤولين على هامش حوار المنامة
المنام ــة ٩ ،ديس ــمبر  -اجتم ــع معال ــي الش ــيخ خال ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد آل خليف ــة وزي ــر الخارجي ــة م ــع ع ــدد م ــن
ال ــوزراء وكب ــار المس ــؤولين عل ــى هام ــش «ح ــوار المنام ــة» ،وه ــم :معال ــي الدكت ــور إبراهي ــم الجعف ــري وزي ــر خارجي ــة
الع ــراق ،وس ــعادة الس ــيد ف ــاح مصطف ــى رئي ــس دائ ــرة العالق ــات الخارجي ــة ف ــي حكوم ــة إقلي ــم كردس ــتان الع ــراق،
ومعالــي الســيد تــارو كونــو وزيــر خارجيــة اليابــان ،ومعالــي الســيد ام جــي اكبــر وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة فــي
جمهوري ــة الهن ــد ،وس ــعادة الس ــيد جيس ــون أيزكس ــون مدي ــر الش ــؤون الحكومي ــة والدولي ــة ف ــي اللجن ــة اليهودي ــة
األمريكي ــة ،وت ــم خالله ــا اس ــتعراض س ــبل تطوي ــر عالق ــات التع ــاون والش ــراكة م ــع ال ــدول الش ــقيقة والصديق ــة،
والقضاي ــا اإلقليمي ــة والدولي ــة ذات االهتم ــام المش ــترك.

معالي وزير الخارجية خالل اجتماعه مع معالي وزير خارجية اليابان

معالــي وزيــر الخارجيــة خــال اجتماعــه مــع رئيــس دائــرة العالقــات الخارجيــة فــي
حكومــة إقليــم كردســتان العــراق

شارك في االجتماع الوزاري العربي بالقاهرة  ..مساعد وزير الخارجية:

مساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
القاه ــرة 9 ،ديس ــمبر  -ش ــارك س ــعادة الس ــيد عبدالل ــه ب ــن
فيصــل جبــر الدوســري مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي اجتمــاع
مجل ــس جامع ــة ال ــدول العربي ــة عل ــى المس ــتوى ال ــوزاري
ف ــي دورت ــه غي ــر العادي ــة بمق ــر األمان ــة العام ــة بالقاه ــرة،
لبحـــث تطـــورات إعـــان الرئيـــس األمريكـــي االعتـــراف
بمدينــة القــدس كعاصمــة إلســرائيل ونقــل ســفارة بــاده
إليه ــا.
وأك ــد مس ــاعد وزي ــر الخارجي ــة ف ــي كلمت ــه موق ــف مملك ــة
البحريـــن الثابـــت مـــن القضيـــة الفلســـطينية ،ومواصلـــة
الدعـــم والمســـاندة لتطلعـــات الشـــعب الفلســـطيني
الش ــقيق وحق ــه المش ــروع ف ــي إقام ــة دولت ــه المس ــتقلة
عل ــى ح ــدود الراب ــع م ــن يوني ــو  ،1967وعاصمته ــا الق ــدس
الشــرقية ،وعــودة الالجئيــن وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة
وح ــل الدولتي ــن ومب ــادرة الس ــام العربي ــة.
وأض ــاف أن الق ــرار األمريك ــي يه ــدد عملي ــة الس ــام ف ــي
الش ــرق األوس ــط ويخال ــف الق ــرارات الدولي ــة الت ــي تؤك ــد
الحقـــوق الثابتـــة للشـــعب الفلســـطيني وأن القـــدس
داعيــا إلــى مضاعفــة الجهــود
الشــرقية هــي أرض محتلــة،
ً
العربي ــة لمواجه ــة ه ــذا الق ــرار ،دفاع ـ ًـا ع ــن هوي ــة ومكان ــة
القـــدس ووضعهـــا القانونـــي والتاريخـــي والدينـــي.

ه ــذا ،وق ــرر مجل ــس الجامع ــة العربي ــة ف ــي خت ــام اجتماع ــه
ً
باطـــا
قـــرارا
رفضـــه لقـــرار اإلدارة األمريكيـــة ،باعتبـــاره
ً
ويتناق ــض م ــع ق ــرارات الش ــرعية الدولي ــة وال أث ــر قانون ــي
لــه ،وطالبهــا بإلغائــه والعمــل مــع المجتمــع الدولــي علــى
إل ــزام إس ــرائيل بتنفي ــذ ق ــرارات الش ــرعية الدولي ــة ،ودع ــوة
جمي ــع ال ــدول االعت ــراف بالدول ــة الفلس ــطينية عل ــى ح ــدود
الراب ــع م ــن يوني ــو .1967
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مع الدبلوماسيين

سفير مملكة البحرين في أبوظبي لـلنشرة الدبلوماسية:
العالقات بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات
فريدا في التعاون بين الدول
نموذجا
تشكل
ً
ً

تجمـــع مملكـــة البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة
المتحـــدة عقـــود طويلـــة مـــن العالقـــات التاريخيـــة

ً
فضـــا عـــن وشـــائج
والثوابـــت والـــرؤى المشـــتركة
القرب ــى والص ــات الحميم ــة والرواب ــط المتين ــة عل ــى
المســـتوى الخليجـــي والعربـــي واإلســـامي فـــي
إط ــار تع ــاون سياس ــي وأمن ــي واقتص ــادي وثقاف ــي
المغفــور لهمــا بــإذن اللــه الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة والشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان

واجتماعـــي منقطـــع النظيـــر.

«النشــرة الدبلوماســية» شــاركت دولــة اإلمــارات أفراحهــا بمناســبة ذكــرى يومهــا الوطنــي المجيــد وقيــام االتحــاد
المتماســك لســبع إمــارات عزيــزة علــى قلــوب الجميــع وبالــذات البحرينييــن الذيــن تجــاوز حبهــم لإلمــارات كل الحــدود
وارتقــى هــذا الحــب وســمى فــي كل اآلفــاق ،ومــع ســعادة الســيد محمــد بــن حمــد المعــاودة ســفير مملكــة البحريــن
لــدى اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة جــرى لقــاء حــول هــذه العالقــات األخويــة المتميــزة بيــن البلديــن والشــعبين
الشــقيقين ،وفيمــا يلــى نــص الحــوار:

يشــارك البحرينيــون إخوتهــم فــي اإلمــارات فرحتهــم
بيومهــم الوطنــي فمــاذا تقولــون بهــذه المناســبة؟
بدايـــة أقـــول أن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
ومملك ــة البحري ــن تتمتع ــان بثق ــل سياس ــي وموق ــع
جغرافــي واســتراتيجي مميــز وتشــتركان فــي سياســة
خارجيــة تتســم بالحكمــة والعقالنية واالتــزان واالعتدال
ويحظـــى البلـــدان بحضـــور سياســـي هـــام علـــى
الس ــاحة الدولي ــة .والي ــوم يعب ــر الش ــعبين الش ــقيقين
عـــن فرحته ــم الغامـــرة باألعيـــاد الوطنيـــة فـــي وقـــت
يقــدم فيــه كل منهمــا صــورة مشــرقة للديموقراطيــة
وحقـــوق اإلنســـان ويمضيـــان فـــي تطويـــر العمـــل
المؤسســـي والتنمـــوي بـــكل جـــدارة وريـــادة ،وتعتبـــر
الزيـــارات المتبادلـــة بيـــن قيادتـــي البلديـــن أحـــد أهـــم
اإلش ــارات عل ــى تمي ــز العالق ــة بينهم ــا ،وذل ــك ف ــي
ظ ــل تب ــادل الزي ــارات الودي ــة والرس ــمية عل ــى أعل ــى
المســـتويات بينهمـــا ،بجانـــب توحيـــد المواقـــف إزاء
المس ــتجدات الخليجي ــة والعربي ــة والقضاي ــا اإلقليمي ــة
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والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك .وتأتــي المواقــف
دائمـــا إزاء القضايـــا
السياســـية للبلديـــن متطابقـــة
ً
اإلقليميــة والدوليــة ،حيــث يحــرص البلــدان علــى دعــم
ونصـــرة القضايـــا الخليجيـــة والعربيـــة واإلســـامية
اســـتنادا إلـــى عضويتهمـــا ودورهمـــا الفاعـــل فـــي
ً
مجل ــس التع ــاون الخليج ــي ،وجامع ــة ال ــدول العربي ــة،
ومنظمـــة المؤتمـــر اإلســـامي ،ومنظمـــة األمـــم
المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات.

سعادة سفير مملكة البحرين في أبوظبي

مع الدبلوماسيين
ماهــي أبــرز المهــام التــي تقدمهــا الســفارة لخدمــة
البلدين والشــعبين الشــقيقين؟
أساســا فــي دعــم وتنميــة
إن عمــل الســفارة يتمثــل
ً
العالقــات بيــن البلديــن الشــقيقين بتوجيــه مــن
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى
آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه
وصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة،
وذلــك مــن خــال تقديــم كافــة التســهيالت التــي
تعمــل علــى تقويــة الروابــط والســعي إلــى رفــع
كافــة الحواجــز التــي تعرقــل أي جهــود تهــدف إلــى
تحقيــق فــرص النجــاح لخدمــة البلديــن الشــقيقين.
والبــد هنــا مــن التأكيــد علــى أن العالقــات بيــن
نموذجــا فريـ ًـدا فــي التعــاون بيــن
البلديــن تشــكل
ً
الــدول ،ومــا يميزهــا أنهــا فــي تطــور مســتمر
وأنهــا عالقــات متجــذرة فــي وجــدان أبنــاء الشــعبين
اإلماراتــي والبحرينــي .كمــا أن هــذه العالقــات
تقــف علــى أرض صلبــة وهــي راســخة إلــى أبعــد
الحــدود.

ً
مستقبل سعادة سفير مملكة البحرين
سمو ولي عهد أبوظبي

البحريــن واإلمــارات قلبــان فــي جســد واحــد  ..إلــى أي
مــدى يتطابــق هــذا التشــبيه مــع الواقــع؟
إن البحريــن اإلمــارات تلتقيــان فــي الكثيــر مــن الممارســات
والثقافــات المشــتركة حيــث العــادات والتقاليــد التــي
يمارســها المجتمــع البحرينــي واإلماراتــي تــكاد تكــون
متقاربــة لذلــك نجــد أن المواطــن البحرينــي يشــعر
باالرتيــاح لــدى قدومــه إلــى اإلمــارات والعيــش بهــا بــكل
ســهولة ويســر وكأنــه لــم يغــادر مملكــة البحريــن وهــذه مــن
المميــزات التــي يشــعر بهــا المواطــن البحرينــي وأعتقــد
بــأن هــذا الشــعور متبــادل بيــن الطرفيــن ،وبــإذن اللــه
ستســتمر العالقــات األخويــة بيــن البلديــن فــي تقــدم
وازدهــار وهمــا ينعمــان باألمــن واالســتقرار والنهضــة
الشــاملة برعايــة قيادتــي البلديــن الحكيمتيــن.
ال شــك بــأن لســعادتكم ذكريــات مميــزة مــن خــال
مواقــف مررتــم بهــا فــي فتــرة عملكــم كســفير  ،ماهــي
أبــرز تلــك الذكريــات؟

ســعادة ســفير مملكــة البحريــن فــي أبوظبــي خــال تكريــم ســفارة مملكــة
البحريــن لــدى دولــة اإلمــارات العريبــة المتحــدة بجائــزة وزيــر الخارجيــة للتميــز

غالبــا مــا يســودها
إن ذكرياتــي الشــك فــي هــذه الدولــة ً
الشــعور بــأن العمــل الدبلوماســي ال ينحصــر فــي العمــل
فقــط ،حيــث تشــعر وكأنــك مواطــن ال تنطبــق عليــك
الصفــة الدبلوماســية وهــذا يعــود إلــى المعاملــة التــي
نتعامــل بهــا مــع كافــة شــرائح المجتمــع اإلماراتــي حيــث
يتــم التواصــل فــي المجالــس العامــة والمنتديــات بشــكل
مســتمر.

النشرة الدبلوماسية | ديسمبر ٢٠١٧

٧

إنجازات

مملكة البحرين تحتضن

حوار المنامة
في دورته 13

اس ــتضافت مملك ــة البحري ــن أعم ــال منت ــدى ح ــوار المنام ــة
بنســـخته الـــ 13فـــي الفتـــرة مـــن  ١٠-٨ديســـمبر ٢٠١٧م،
وقـــد حملـــت جلســـاته مناقشـــات غنيـــة بوجهـــات النظـــر
التـــي أكـــدت أهميـــة اســـتمرار الجهـــد الجماعـــي األمنـــي
عل ــى مس ــتوى المنطق ــة والعال ــم لضم ــان أم ــن واس ــتقرار
الشـــرق األوســـط.

سمو الشيخ محمد بن مبارك في منتدى حوار المنامة

معالي وزير الخارجية أثناء إلقاء كلمته في حوار المنامة

وقــد أعــرب ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء خــال االفتتــاح أن المنتــدى األمنــي
والدولــي يهــدف إلــى بحــث وتبــادل اآلراء واألفــكار والــرؤى فيمــا يجــري حولنــا والعالــم مــن قضايــا وأحــداث مهمــة تشــكل
فــي مجملهــا تحديــات خطيــرة تهــدد أمــن واســتقرار الــدول كافــة وتعيــق مســيرة تقدمهــا ونموهــا ومســتقبل شــعوبها.
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أبرز ما جاء في كلمة معالي وزير الخارجية:
صارخــا بيــن إيــران البلــد الــذي لــه شــعب فخــور وثقافــة وتاريــخ غنييــن
ً
اختالفــا
ً
عندمــا ننظــر إلــى إيــران ،نــرى
وإيــران الجمهوريــة اإلســامية التــي تعيــق تقــدم البــاد وتعطــي األولويــة للتوســع اإلقليمــي علــى حســاب
جيــدا بأنــه متــى توقفــت إيــران عــن محاولــة تصديــر ثورتهــا وقــررت العــودة إلــى
رفاهيــة مواطنيهــا .ونعــي
ً
صــف الــدول المســؤولة فــي المجتمــع الدولــي ،ستســتفيد المنطقــة بأســرها.
يتعيــن علــى المنطقــة أن تتوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء بــأن اإلرهــاب والجهــات العنيفــة غيــر الحكوميــة ليــس
لهــا مــكان بيننــا ،وأن الدولــة ذات الســيادة هــي فــي النهايــة الممثــل الشــرعي الوحيــد للمواطنيــن فــي تلــك
الــدول.

إن قــرار االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل مــن شــأنه أن يهــدد عمليــة الســام التــي يعلــق عليهــا المالييــن
ادعــاءات قديمــة ،فســنواجه مطالبــات عــدة،
آمالهــم وتطلعاتهــم .وإذا أردنــا أن نبنــي بلــدان حديثــة علــى أســاس ّ
دائمــا فــي هــذه المنطقــة.
ـاما
ً
ولــن نحقــق أبـ ًـدا سـ ً
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إنجازات
ـزءا مــن الحــل السياســي المتفــق عليــه فــي عــام
لقــد منــح الحوثيــون مقعـ ًـدا علــى طاولــة الحــوار ،وكانــوا جـ ً
ً
 ،٢٠١١ولكنهــم رفضــوا حينهــا الجلــوس مــع الممثليــن السياســيين اليمنييــن ،وبــدل مــن ذلــك قــرروا انتهــاك
االتفاقيــات ،وخيانــة أبنــاء وطنهــم ،واالســتيالء علــى اليمــن فــي محاولــة منهــم لتحويــل البــاد إلــى دولــة
قمعيــة علــى غــرار الجمهوريــة اإلســامية التــي تقــع عنــد عتبــة ديارنــا ،وال نســتطيع ..ولــن نســمح لذلــك أن
يحــدث.
إن القــرار الــذي اتخذنــاه ضــد قطــر هــو نتــاج عقــود مــن السياســات القطريــة التــي هــددت أمننــا القومــي ،وكان
الحــل األخيــر بعــد فشــل دولــة قطــر فــي االلتــزام باالتفاقيــات .قــد زعــم البعــض أن ذلــك يرجــع لتبنــي دولــة
قطــر لسياســة خارجيــة مســتقلة عــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ولكــن ذلــك غيــر صحيــح ،حيــث أن الهــدف
مــن قرارنــا هــو وقــف قطــر عــن التآمــر لتقويــض وإضعــاف حكوماتنــا.

فــي لبنــان ،لدينــا تحذيــرات بشــأن مــا قــد يحــدث إذا ظــل الحوثيــون يحاربــون فــي اليمــن ،حيــث اســتخدم حــزب
اللــه قاعدتهــم فــي جنــوب لبنــان لتوســيع عملياتهــم إلــى مناطــق أخــرى ،وكان ذلــك عامـ ًـا رئيسـ ًـيا فــي إطالــة
أمــد األزمــة الســورية ،وأدى إلــى دمــار فــي العــراق ،كمــا يواصلــون تدريــب العناصــر التابعــة لهــم علــى القيــام
بأعمــال إرهابيــة فــي البحريــن ،وفــي الكويــت.

شــكل حــوار المنامــة الــذي شــارك فــي دورتــه هــذا العــام
قــادة ودبلوماســيون وخبــراء أمنيــون مــن نحــو  20دولــة
حــول العالــم ،أحــد أهــم منتديــات النقــاش وتبــادل األفــكار
حــول قضايــا المنطقــة االســتراتيجية ،وقــد ضــم فــي
ـنويا،
جلســاته نخبــة مــن الفعاليــات السياســية والفكريــة سـ ً
للتعــرف علــى رؤاهــم وأفكارهــم بشــأن التحديــات األمنيــة
التــي يمكــن أن تواجههــا دول المنطقــة ،وكيــف يمكــن
التعامــل معهــا والتغلــب عليهــا.
واســتعرض الضيــوف كيفيــة بنــاء نســق أمنــي يوفــر
االســتقرار لــدول وشــعوب المنطقــة ،كمــا ناقشــوا
طبيعــة السياســات ومســتوى الشــراكات األمنيــة وشــكل
االســتجابات التــي يمكــن أن تــرد بهــا دول الشــرق األوســط
علــى مســألة التطــرف ،ودور الواليــات المتحــدة –تحديـ ًـدا-
فــي ضمــان أمــن واســتقرار دول اإلقليــم ككل.

كمــا كان علــى جــدول المناقشــات قضايــا األمــن اإلقليمــي
ً
تفصيــا وتركيــزً ا ،علــى اعتبــار أن أمــن
بشــكل أكثــر
واســتقرار منطقــة الخليــج والشــرق األوســط همــا المفتــاح
والبدايــة الجــادة لحــل المشــكالت والتوتــرات التــي يعانــي
منهــا اإلقليــم ،وإنهــاء الحــروب فــي المنطقــة ،ومناقشــة
األســباب التــي تدفــع إلــى اســتمرار الصراعــات فــي
المنطقــة ،والتعــرف علــى تداعياتهــا.
وقــد ركــز حــوار المنامــة فــي نســخته  13علــى الحــرب فــي
كل مــن اليمــن وســوريا ،والوضــع فــي العــراق ،واألســس
ٍّ
خصوصــا
الصراعــات،
هــذه
لتســوية
توفرهــا
يجــب
التــي
ً
فــي ظــل التطــورات الســريعة الجاريــة .وكذلــك التعــاون
الدفاعــي فــي منطقــة الخليــج وســبل تنميتــه ،وحتميــة
اإلصــاح االقتصــادي فــي ظــل أوضــاع يفرضهــا تراجــع
أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة.
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آراء

اليونسكو والنظام العالمي الجديد
لإلعالم واالتصال
يحتـــل االتصـــال مكانـــة أساســـية فـــي تقـــدم البشـــر وأســـباب
رفاهيتهـــم ،ووســـائل اإلعـــام وتكنولوجيـــا المعلومـــات
واالتصـــال ،التقليديـــة منهـــا والحديثـــة ،تتيـــح للبشـــر إمكانـــات
ً
وفرصـــا للنهـــوض بهـــم علـــى ســـلم التنميـــة .غيـــر
شاســـعة
تقد ً
مـــا ،ال
أن الكثيـــر مـــن الشـــعوب واألمـــم ،الســـيما األقـــل ُّ
تتـــاح لهـــا بصـــورة حقيقيـــة وعادلـــة إمكانيـــة إنتـــاج المعلومـــات
ونشـــرها واســـتخدامها ،األمـــر الـــذي يحرمهـــا مـــن الكثيـــر مـــن
فـــرص التنميـــة.
ويعـــود تاريـــخ إنشـــاء البنيـــة الحاليـــة لقطـــاع االتصـــال
والمعلومــات فــي اليونســكو إلــى العــام 1990م ،إال أن برامــج
القط ــاع تنبث ــق م ــن الميث ــاق التأسيس ــي لليونس ــكو ال ــذي أق ــر
فــي العــام 1945م والــذي يدعــو المنظمــة إلــى «تســهيل حريــة
تـــداول األفـــكار والمعلومـــات عـــن طريـــق الكلمـــة والصـــورة».
وجــاءت الدعــوة إليجــاد نظــام عالمــي جديــد لإلعــام واالتصــال
لتواكــب التحــوالت التــي يشــهدها العالــم اليــوم بــكل تعقيداتهــا
بغـــرض مواجهـــة اختـــال حجـــم األنبـــاء والمعلومـــات التـــي
يصدره ــا العال ــم المتق ــدم ع ــن طري ــق وكاالت األنب ــاء الت ــي ل ــم
تعطـــي ألنبـــاء دول العالـــم الثالـــث أهميـــة تذكـــر ،ســـوى أنبـــاء
االنقالبـــات العســـكرية واالضطرابـــات والكـــوارث التـــي قـــد
ً
وجهـــا آخـــر للســـيطرة اإلعالميـــة ،وهـــو
تحـــدث .كمـــا أن هنـــاك
احتـــكار اإلعـــان الـــذي تمارســـه وكاالت اإلعـــان الكبـــرى ،إذ
تعـــزز الدعايـــة الســـيطرة الثقافيـــة للـــدول المتقدمـــة وتشـــكل
نوع ـ ًـا م ــن التثقي ــف بقي ــم مختلف ــة يأت ــي م ــن الخ ــارج ،فيه ــدد

حوار المنامة
انطالق ــا م ــن رؤي ــة صاح ــب الجالل ــة المل ــك حم ــد ب ــن عيس ــى
آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه ونهجـــه
اإلصالحــي الــذي أرســى دعائــم الحــوار والتعايــش فــي مختلــف
المجـــاالت اإلنســـانية والدوليـــة ،وإيمانً ـــا مـــن مملكـــة البحريـــن
بقـــوة التعـــاون ،وفعاليـــة الجهـــود المتضافـــرة للتغلـــب علـــى
التحدي ــات الت ــي ته ــدد الس ــلم واالس ــتقرار العالم ــي ،ج ــاء ح ــوار
المنامـــة بنســـخته الثالثـــة عشـــرة ،وبحضـــور عـــدد مـــن وفـــود
الـــدول الصديقـــة والشـــقيقة وعـــدد مـــن النخـــب السياســـية
واإلعالميـــة واالقتصاديـــة التـــي اجتمعـــت علـــى أرض مملكـــة
البحريـــن مـــن أجـــل مناقشـــة الخيـــارات السياســـية المطروحـــة،
وفهـــم طبيعـــة الصـــراع اإلقليمـــي ،وتكثيـــف الجهـــود الراميـــة
إلـــى مواجهـــة اإلرهـــاب.
وقــد اســتطاعت مملكــة البحريــن مــن خــال هــذا التجمــع الدولــي
مـــن تعزيـــز عالقاتهـــا مـــع األشـــقاء واألصدقـــاء ،ومـــد جســـور
تواصله ــا م ــع مختل ــف المنظم ــات العالمي ــة الت ــي تتف ــق معه ــا
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منال العوضي
الثقاف ــات الوطني ــة لل ــدول األق ــل تقدم ـ َـا ويتع ــارض م ــع قيمه ــا
وجهودهـــا اإلنمائيـــة.
س ــاعدت المؤتم ــرات الدولي ــة الت ــي عق ــدت له ــذا الغ ــرض عل ــى
توضيــح التدابيــر الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل إقامــة نظــام دولــي
جديـــد لإلعـــام واالتصـــال يعالـــج أوجـــه النقـــص فـــي النظـــام
العالم ــي الراه ــن ،بحي ــث يك ــون أكث ــر إنصاف ـ ًـا ف ــي ح ــق ال ــدول
األق ــل تقدم ـ ًـا ،وتباين ــت ردود الفع ــل الدولي ــة لجه ــود البل ــدان
الناميـــة الراميـــة إلـــى إقـــرار النظـــام الجديـــد ،فمنهـــم مـــن
قـــال إنهـــا دعـــوة مشـــروعة ال يصـــح مقاومتهـــا ،ومنهـــم مـــن
وصفه ــا بأنه ــا مؤام ــرة عل ــى الحري ــات ومحاول ــة م ــن حكوم ــات
بع ــض البل ــدان إلح ــكام س ــيطرتها عل ــى أجه ــزة اإلع ــام المحلي ــة
واألجنبي ــة العامل ــة لديه ــا.
وعلـــى الرغـــم مـــن الصـــراع بيـــن المؤيـــد والمعـــارض للنظـــام
العالم ــي الجدي ــد لإلع ــام واالتص ــال؛ إال أن ــه ال يمك ــن إغف ــال
حقيق ــة أن التق ــدم التكنولوج ــي تدي ــره ال ــدول المتقدم ــة بق ــوة
وكفـــاءة وســـرعة تفـــوق القـــدرات االســـتيعابية للـــدول األقـــل
نمـــاء فـــي معظـــم األحيـــان ،وهـــذا مـــا يدعـــو الـــدول األخيـــرة
ً
ألن تول ــي المس ــألة اإلعالمي ــة أهمي ــة بالغ ــة لك ــي تعم ــل بج ــد
ورؤيـــة واضحـــة واســـتمرارية علـــى محاولـــة تضييـــق الفجـــوة،
وامت ــاك زم ــام أمره ــا.
* ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية

محمد الحمادي
علـــى أن تحقيـــق تطلعـــات وآمـــال الشـــعوب بالنمـــاء والرخـــاء
يأتـــي مـــن خـــال نشـــر الســـام واحتـــرام مبـــادئ العالقـــات
الدوليـــة واإلنســـانية.
إن لمملكـــة البحريـــن مكانـــة مؤثـــرة فـــي المجتمـــع الدولـــي،
حي ــث يتخ ــذ المعه ــد الدول ــي للدراس ــات والبح ــوث م ــن المنام ــة
مق ـ ًـرا ل ــه ف ــي الش ــرق األوس ــط ،ينطل ــق م ــن خالل ــه ف ــي نش ــر
األبح ــاث والدراس ــات الت ــي تع ــزز وتس ــاعد ال ــدول والمنظم ــات
متطلعــا لتعزيــز العمــل الجماعــي
علــى فهــم طبيعــة المنطقــة،
ً
والتعـــاون الدولـــي كونهمـــا الســـبيلين الوحيديـــن واألمثليـــن
لح ــل األزم ــات وبن ــاء المس ــتقبل الواع ــد للش ــعوب وال ــدول.

*ملحق إداري بوزارة الخارجية

صفحة خاصة

احتفاالت مملكـة
البحرين بأعيادهـــا
الوطنية المجيـدة

احتفل ــت مملك ــة البحري ــن بأعياده ــا الوطني ــة ف ــي يوم ــي 16
و 17ديس ــمبر إحي ــاء لذك ــرى قي ــام الدول ــة البحريني ــة الحديث ــة
فـــي عهـــد المؤســـس أحمـــد الفاتـــح دولـــة عربيـــة مســـلمة
عــام 1783م والذكــرى الـــ  46النضمامهــا إلــى األمــم المتحــدة
كدولـــة كاملـــة العضويـــة والذكـــرى الـــ  18لتســـلم صاحـــب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد
المف ــدى مقالي ــد الحك ــم.
وقـــد شـــهدت المملكـــة سلســـلة مـــن االحتفـــاالت
والمهرجانـــات الفنيـــة والثقافيـــة والرياضيـــة والفعاليـــات
الترفيهيـــة والعـــروض الغنائيـــة والموســـيقية فـــي حلبـــة
البحريــن الدوليــة ومختلــف المواقــع والمؤسســات الوطنيــة
الحكوميـــة والخاصـــة ،وكانـــت وزارة الخارجيـــة حريصـــة علـــى
المش ــاركة ف ــي ه ــذه االحتف ــاالت الوطني ــة بتنظي ــم فعالي ــة
احتفاليـــة للموظفيـــن ،وعـــرض لوحـــات فنيـــة وفيديوهـــات
خاص ــة ضمـــن وســـم (بلـــد عينـــي) علـــى مواقـــع التواصـــل
االجتماعـــي  ..حفـــظ اللـــه مملكتنـــا الغاليـــة جزيـــرة للنـــور
والضيـــاء ،وواحـــة لألمـــن والتســـامح ،ورائـــدة علـــى طريـــق
التحديـــث والنهضـــة الشـــاملة والمســـتدامة.

جانب من حملة وزارة الخارجية (بلد عيني) على مواقع التواصل االجتماعي

جانب من احتفال وزارة الخارجية باألعياد الوطنية المجيدة
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لمحات وطن

ISBN:155N2535-9479

المكتبة الخليفية
تقــع المكتبــة الخليفيــة
فــي قلــب مدينــة
المحــرق القديمــة ،وهــي
إعــادة إعمــار المبنــى
للمكتبــة
األصلــي
الخليفيــة ،إحــدى أقــدم
المكتبــات العامــة فــي
البحريــن .ونظــرا لوجــود
لتوســعة
مشــاريع
الطريــق العــام تشــغل
نصــف مســاحة المبنــى
األصليــة ،تــم تصميــم
البنــاء الجديــد والمكــون
مــن ثالثــة أدوار علــى
مــا يعــادل نصــف
المســاحة المتبقيــة مــع
وجــود شــرفات مطلــة،
ليحافــظ المبنــى علــى
نفــس مســاحة المبنــى
ا أل صلــي .
*المصدر :هيئة البحرين للثقافة واآلثار

فـعـالـيـات

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ

أﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻌﺎدة د .اﻟﺸﻴﺨﺔ
رﻧﺎ ﺑﻨﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ دﻋﻴﺞ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ،
وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ
وﻣﻮﻇﻔﺎت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
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ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ وزﻳﺮ
دورا
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ً
ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ،
ً
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ٤ﺳﻔﻴﺮات ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﺪﻋﻢ واﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ.

ﺷﻬﺪ اﻟﺤﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﻌﺎدة د .اﻟﺸﻴﺨﺔ رﻧﺎ
ﺑﻨﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ دﻋﻴﺞ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺎت
اﻟﻼﺗﻲ ﺳﺎﻫﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻟﺪاﺧﻞ ،واﻟﻠﻮاﺗﻲ
ﻗﺪﻣﻦ ﺷﻜﺮﻫﻦ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻦ ﻟﺴﻌﺎدﺗﻬﺎ،
وﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
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