
النشرة الدبلوماسية

عكــس منتــدى حــوار المنامــة فــي نســخته الثالثــة عشــرة والــذي نظمــه المعهــد الدولــي للدراســات االســتراتيجية بالتعــاون مــع وزارة 
الخارجيــة، فــي الفتــرة مــن 8-10 مــن شــهر ديســمبر 2017 م، نهــج مملكــة البحريــن بقيــادة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد 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 وســالمتها ووجودهــا وتمــس حيــاة الشــعوب واســتقرارها وأمنهــا وتفــرض 

حيالها تعاوًنا دولًيا أوثق وعماًل مشترًكا أقوى.
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.
ــة  ــاح والســالم ســتظل فــي مســاعيها الحثيث ــه التواصــل واالنفت وإن مملكــة البحريــن التــي تتكــئ علــى إرث حضــاري عريــق عنوان
ــا منهــا  ــك التزاًم ــه أمــن واســتقرار المنطقــة والرخــاء علــى كافــة المســتويات واألصعــدة، وذل ــى كل مــا في ومبادراتهــا الهادفــة إل
بدورهــا فــي دعــم قضايــا المنطقــة بالتعــاون مــع شــركائها اإلقليمييــن والدولييــن، فهــي تتطلــع دائًمــا إلــى عالــم يســوده األمــان 
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.
ــة، وعالقاتهــا وشــراكاتها مــع  ــر علــى الســاحة الدولي ولقــد أثبتــت مملكــة البحريــن علــى مــدى تاريخهــا ومــن خــالل حضورهــا المؤث
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.

حوار المنامة ... المفهوم والرسالة

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

مملكة البحريننشرة شهريةديسمبر ٢٠١٧ العدد الحادي عشر

جاللة الملك المفدى يرعى
 االحتفال باألعياد الوطنية المجيدة 

ـــر، ١٦ ديســـمبر - تفضـــل حضـــرة صاحـــب  الصخي
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
ورعـــاه،  اللـــه  حفظـــه  المفـــدى  البـــالد  عاهـــل 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وبحضـــور 
العهـــد  ولـــي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
مجلـــس الـــوزراء، وبحضـــور معالـــي الســـيد داتـــو 
ــا  ــرزاق رئيـــس وزراء ماليزيـ ــد الـ ــب عبـ ــد نجيـ محمـ
ـــة بأعيادهـــا  ـــة احتفـــاالت المملك الشـــقيقة، برعاي
ــة  ــة البحرينيـ ــام الدولـ ـــرى قيـ ــاًء لذك ــة إحيـ الوطنيـ
الحديثـــة فـــي عهـــد المؤســـس أحمـــد الفاتـــح 
دولـــة عربيـــة مســـلمة عـــام 1783م، والذكـــرى الــــ 
)46( النضمامهـــا إلـــى األمـــم المتحـــدة كدولـــة 
لتســـلم   )18( الــــ  والذكـــرى  العضويـــة،  كاملـــة 

جاللتـــه مقاليـــد الحكـــم.
جاللة الملك المفدى خالل رعايته االحتفال باألعياد الوطنية المجيدة
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خالل استقباله رئيس وزراء ماليزيا
جاللة الملك المفدى: عالقات متنامية وتراث ثقافي وحضاري مشترك مع ماليزيا

المنامـــة، ١5 ديســـمبر - أشـــاد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
ـــه  ـــالد المفـــدى حفظـــه الل ـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل الب ب
ورعـــاه بتنامـــي العالقـــات البحرينيـــة الماليزيـــة ومـــا يجمـــع 
البلديـــن مـــن ثقافـــة متقاربـــة قوامهـــا الديـــن اإلســـالمي 

ـــراث الثقافـــي والحضـــاري المشـــترك. الحنيـــف والت
وأكـــد جاللتـــه، لـــدى اســـتقباله معالـــي الســـيد داتـــو محمـــد 
أن  الشـــقيقة،  رئيـــس وزراء ماليزيـــا  الـــرزاق  عبـــد  نجيـــب 
ــار  هـــذه الزيـــارة تأتـــي امتـــداًدا للزيـــارات المتبادلـــة بيـــن كبـ
المســـؤولين فـــي البلديـــن والتـــي تجســـد رغبتهمـــا فـــي 
ــدم تطلعـــات  ــا يخـ ــاون المشـــترك بمـ ــس التعـ ـــر أسـ تطوي

البلديـــن والشـــعبين.
وتقديـــًرا لـــدوره فـــي االرتقـــاء بالعالقـــات الثنائيـــة وتحقيـــق 
إنجـــازات مهمـــة لبـــالده، قـــام جاللـــة الملـــك المفـــدى بتقليـــد 
معالـــي رئيـــس وزراء ماليزيـــا وســـام نهضـــة الملـــك حمـــد 
ـــزي  ـــوزراء المالي مـــن الدرجـــة األولـــى. فيمـــا أثنـــى رئيـــس ال
المفـــدى فـــي دعـــم هـــذه  الملـــك  علـــى جهـــود جاللـــة 
العالقـــات، مؤكـــًدا أن البحريـــن بفضـــل قيادتـــه أصبحـــت 
جاللة الملك المفدى خالل تقليد معالي رئيس وزراء ماليزيا وساًمادولـــة عصريـــة حديثـــة تتمتـــع بمكانـــة رفيعـــة إقليمًيـــا ودولًيـــا.

التقـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان  كمـــا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
رئيـــس  معالـــي  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
وزراء ماليزيـــا الشـــقيقة، حيـــث أعـــرب ســـموه عـــن ارتياحـــه 
لتنامـــي مســـارات العالقـــات بيـــن البحريـــن وماليزيـــا والتـــي 
تحظـــى بدعـــم ورعايـــة حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
ـــه  ـــالد المفـــدى حفظـــه الل ـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل الب ب
ورعـــاه مســـتذكًرا ســـموه الزيـــارات المتبادلـــة بيـــن البلديـــن 
الشـــقيقين علـــى مختلـــف المســـتويات ومـــا أســـهمت 
بـــه مـــن تفعيـــل للشـــراكة بينهمـــا فـــي قطاعـــات متعـــددة 
ــد دور  ــتثمارية وتأكيـ ــة واالسـ ــة واالقتصاديـ ــة التجاريـ خاصـ
القطـــاع الخـــاص ومبادراتـــه فـــي االنتقـــال لمراحـــل مهمـــة 
مؤكـــًدا  الماليزيـــة،  البحرينيـــة  العالقـــات  مســـيرة  فـــي 
ســـموه تطلعـــه لمواصلـــة تدعيـــم أســـس التعـــاون مـــع 
ماليزيـــا بمـــا يحقـــق المزيـــد مـــن تبـــادل المصالـــح التنمويـــة 

المشـــتركة. سمو ولي العهد خالل لقائه بمعالي رئيس وزراء ماليزيا

جاللة الملك المفدى خالل لقائه معالي رئيس وزراء ماليزيا
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يجتمـــع الجميـــع بـــروح مـــن الوحـــدة والتعـــاون العميـــق، وأن هـــذا هـــو 
ـــدة؛ وللدخـــول فـــي نقـــاش  المـــكان المناســـب إلقامـــة شـــراكات جدي

حقيقـــي؛ وإلثـــراء فهمنـــا لبعضنـــا البعـــض.
المناقشـــات  فـــي  النجـــاح  كل  المفـــدى  الملـــك  جاللـــة  وتمنـــى 
الســـالم  إحـــالل  ســـبيل  فـــي  المنامـــة،  حـــوار  فـــي  للمشـــاركين 

أجمـــع.  العالـــم  وفـــي   - األوســـط  الشـــرق  فـــي  واالزدهـــار 
ــول  ــور األحاديـــث حـ ــع الحضـ ــدى مـ ــة الملـــك المفـ ــادل جاللـ ــد تبـ وقـ
أهميـــة انعقـــاد حـــوار المنامـــة والقضايـــا الهامـــة التـــي يســـتعرضها 
فـــي جلســـاته والتـــي تعكـــس القناعـــة بـــأن الحـــوار المشـــترك هـــو 

الوســـيلة األنجـــع فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار المنطقـــة.
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في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
سمو رئيس الوزراء: سجل بحريني متميز في التسامح واحترام حقوق اإلنسان

ـــر  ـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي األمي أك
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس 
الـــوزراء الموقـــر أن مملكـــة البحريـــن 
ـــة الملـــك حمـــد  ـــادة صاحـــب الجالل بقي

بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد 
جهـــوده  العالـــم  تشـــاطر  المفـــدى 
ــوق  ــة حقـ ــة وصيانـ ــال حمايـ ــي مجـ فـ
الوفـــاء  علـــى  وتحـــرص  اإلنســـان 
منهـــا  إدراًكا  الدوليـــة  بالتزاماتهـــا 
ألهميـــة صـــون الكرامـــة اإلنســـانية 

وتحقيـــق التعايـــش بيـــن البشـــر.
رســـالته  فـــي  ســـموه،  وأعـــرب 
بمناســـبة اليـــوم العالمـــي لحقـــوق 
العاشـــر  يصـــادف  الـــذي  اإلنســـان 
بســـجل  فخـــره  عـــن  ديســـمبر،  مـــن 
حقـــوق  فـــي  المتميـــز  المملكـــة 
علـــى  يقـــوم  والـــذي  اإلنســـان 
وقانونيـــة،  دســـتورية  مرتكـــزات 
مؤكـــًدا أن البحريـــن عضـــو فاعـــل فـــي 
كل تجمـــع أممـــي يســـعى إلـــى نشـــر 
الحضـــارات  بيـــن  التعـــاون  وترســـيخ 

ـــا  ـــم نموذًج والثقافـــات، وتقـــدم للعال
القائـــم  والتآخـــي  التعايـــش  فـــي 
علـــى الـــوالء للوطـــن والرغبـــة فـــي 

وازدهـــاره. تطـــوره 
وشـــدد ســـمو رئيـــس الـــوزراء علـــى أن 
ــر  ــاواة ونشـ ــة والمسـ تكريـــس العدالـ
الســـالم وحقـــوق اإلنســـان  ثقافـــة 
وغـــرس قيـــم التســـامح ونبـــذ ومحاربـــة 
اإلرهـــاب والعنـــف تشـــكل الطريـــق 
األســـلم لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
العالـــم،  فـــي  والســـالم  واألمـــن 
داعًيـــا ســـموه المجتمـــع الدولـــي إلـــى 
ـــى  ـــادة مـــن أجـــل الحفـــاظ عل وقفـــة ج
الرســـالة الســـامية لحقـــوق اإلنســـان 
ـــًدا عـــن أي تســـييس أو اســـتغالل  بعي
يهـــدد حياديتهـــا ويجعلهـــا أداة للتدخـــل 

فـــي شـــؤون الـــدول.

جاللة الملك المفدى: الحوار الحل 
األمثل إلحالل السالم واالستقرار في 

المنطقة والعالم
صاحـــب  حضـــرة  أكـــد   - ديســـمبر   ٩ المنامـــة، 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
الحـــوار  اللـــه ورعـــاه أن  البـــالد المفـــدى حفظـــه 
والتفاهـــم المشـــترك هـــو الحـــل األمثـــل للحفـــاظ 
علـــى أمـــن واســـتقرار المنطقـــة، وإحـــالل الســـالم 
واالزدهـــار فـــي الشـــرق األوســـط والعالـــم أجمـــع، 
فـــي ظـــل مـــا تواجهـــه المنطقـــة مـــن تحديـــات 
عميقـــة وواســـعة النطـــاق: ابتـــداًء مـــن النزاعـــات 
فـــي الشـــرق األوســـط، إلـــى الحـــرب الســـيبرانية 

والقرصنـــة، وصـــواًل للتطـــرف واإلرهـــاب.
ــتقباله  ــدى اسـ ــدى، لـ ــك المفـ ــة الملـ ــب جاللـ ورحـ
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وبحضـــور 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس  القائـــد األعلـــى 
حـــوار  المشـــاركين فـــي منتـــدى  بكبـــار  الـــوزراء، 

المنامـــة فـــي نســـخته الثالثـــة عشـــرة.
وأكـــد جاللـــة الملـــك المفـــدى أملـــه فـــي أن يســـهم 
حـــوار هـــذا العـــام فـــي إرســـاء األســـس، لكـــي 
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سمو ولي العهد: شراكة استراتيجية أمنية ودفاعية واقتصادية مع أمريكا

األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكد   - نوفمبر   ٣٠ واشنطن، 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين أثبتت عبر 
تحالفاتها االستراتيجية وقوفها ومناصرتها لقيم الحق واالنفتاح 
الحضاري، موضًحا سموه أن مكافحة اإلرهاب والتطرف وتعزيز 
األمن واالستقرار كأساس للتنمية في المنطقة من األولويات 
االستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 

األمريكية.
األمريكية  العاصمة  إلى  زيارته  لدى  العهد،  ولي  وأشار سمو 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  فخامة  والتقائه  واشنطن 
البلدين  بين  االستراتيجية  الشراكة  إلى  األبيض،  البيت  في 
الصديقين في تعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي، مستعرًضا 
المفدى  الملك  جاللة  مع  لقائه  في  األمريكي  الرئيس  تأكيد 
حرص بالده على االنتقال بهذه العالقات إلى مرحلة أكثر إيجابية 
االحترام  من  صلبة  أسس  على  المجاالت  جميع  في  وتطوًرا 

المتبادل والمصالح والقيم المشتركة. 
في  البلدين  بين  التعاون  تعزيز  سبل  سموه  واستعرض 
النواحي االستراتيجية والدفاعية واالقتصادية، منوًها سموه 
إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ ١٠ سنوات، 
للتعاون  اتفاقيات  من  الحالية  زيارته  خالل  تدشينه  تم  وما 
اتفاقية  أبرزها:  من  دوالر،  مليارات   ١٠ بقيمة  االقتصادي 
ام سي  اف  تيكنيب  )بابكو( وشركة  البحرين  نفط  بين شركة 
للتعاون في برنامج تطوير الشركة وزيادة السعة االستيعابية 
)ألبا(  البحرين  ألمنيوم  شركة  بين  وأخرى  البحرين،  لمصفاة 
وبيكتل لتطوير خط الصهر السادس، ومذكرة تفاهم بين ألبا 
والتجارية  الفنية  الجدوى  دراسة  الكتريك بشأن  جنرال  وشركة 
لتنفيذ رابع وحدة توربين غازي بمحطة الطاقة 5، واتفاقية بين 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومنظمة مؤسسات األعمال 
الصغيرة، باإلضافة إلى االتفاقية المبرمة بين شركة طيران 
تمديد  اتفاقية  جانب  إلى  الكتريك، هذا  جنرال  الخليج وشركة 
المقاتلة   F١6 طائرات  البلدين وشراء  بين  العسكري  التعاون 
بقيمة 3.4 مليارات دوالر بما يدعم مسيرة التعاون العسكري 

النوعي بين البلدين المستمر منذ ٧٠ عاًما.
الرئيس األمريكي في  ونوه سموه إلى مواقف إدارة فخامة 
دعم  ملف  مع  وتعاملها  والتطرف،  اإلرهاب  لمخاطر  التصدي 
إيران لإلرهاب والتطرف وتدخالتها المستمرة في شؤون دول 
الجوار، مؤكًدا سموه دعم المملكة لهذه المواقف بما من شأنه 

أسس  من  المزيد  وترسيخ  الدولي  واالستقرار  األمن  تدعيم 
عن  األمريكي  الرئيس  فخامة  أعرب  فيما  والتنمية.  التطوير 
سعادته باستقبال سمو ولي العهد في البيت األبيض، مجدًدا 
الممتدة  والصداقة  التعاون  عالقات  تطوير  على  حرصه  تأكيد 

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 
والسيناتور ميتش  النواب،  رئيس مجلس  راين  وباول  الدفاع، 
ماكونال، كما حضر حفل االستقبال الذي نظمه مجلس التنمية 
االقتصادية بالتعاون مع غرفة التجارة األمريكية ومجلس األعمال 
والمؤسسات  الشركات  ممثلي  والتقى  األمريكي،  البحريني 
األمريكية المستثمرة في المملكة، إلى جانب عدد من الطلبة 

البحرينيين الدارسين في الواليات المتحدة.

لقائــه  خــالل  العهــد  ولــي  ســمو 
األمريكــي الرئيــس  فخامــة 

واستعرض سموه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في النواحي 
إلى  سموه  منوًها  واالقتصادية،  والدفاعية  االستراتيجية 
اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ 10 سنوات، وما 
تم تدشينه خالل زيارته الحالية من اتفاقيات للتعاون االقتصادي 
نفط  بين شركة  اتفاقية  أبرزها:  من  دوالر،  مليارات   10 بقيمة 
البحرين )بابكو( وشركة تيكنيب اف ام سي للتعاون في برنامج 
البحرين،  لمصفاة  االستيعابية  السعة  وزيادة  الشركة  تطوير 
وأخرى بين شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( وبيكتل لتطوير خط الصهر 
السادس، ومذكرة تفاهم بين ألبا وشركة جنرال الكتريك بشأن 
غازي  توربين  رابع وحدة  لتنفيذ  والتجارية  الفنية  الجدوى  دراسة 
بمحطة الطاقة 5، واتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ومنظمة مؤسسات األعمال الصغيرة، باإلضافة إلى االتفاقية 
هذا  الكتريك،  جنرال  وشركة  الخليج  طيران  شركة  بين  المبرمة 
إلى جانب اتفاقية تمديد التعاون العسكري بين البلدين وشراء 
طائرات F16 المقاتلة بقيمة 3.4 مليارات دوالر بما يدعم مسيرة 

التعاون العسكري النوعي بين البلدين المستمر منذ 70 عاًما.
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تحركات دبلوماسية

معالي وزير الخارجية خالل ترؤسه اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك

معالي وزير الخارجية يجتمع مع عدد من 
أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والمسؤولين على هامش حوار المنامة

المنامـــة، ٩ ديســـمبر - اجتمـــع معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة وزيـــر الخارجيـــة مـــع عـــدد مـــن 
ـــة  ـــر خارجي ـــم الجعفـــري وزي ـــور إبراهي ـــي الدكت ـــار المســـؤولين علـــى هامـــش »حـــوار المنامـــة«، وهـــم: معال ـــوزراء وكب ال
ـــرة العالقـــات الخارجيـــة فـــي حكومـــة إقليـــم كردســـتان العـــراق،  العـــراق، وســـعادة الســـيد فـــالح مصطفـــى رئيـــس دائ
ومعالـــي الســـيد تـــارو كونـــو وزيـــر خارجيـــة اليابـــان، ومعالـــي الســـيد ام جـــي اكبـــر وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة فـــي 
جمهوريـــة الهنـــد، وســـعادة الســـيد جيســـون أيزكســـون مديـــر الشـــؤون الحكوميـــة والدوليـــة فـــي اللجنـــة اليهوديـــة 
األمريكيـــة، وتـــم خاللهـــا اســـتعراض ســـبل تطويـــر عالقـــات التعـــاون والشـــراكة مـــع الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، 

والقضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة ذات االهتمـــام المشـــترك.

معالــي وزيــر الخارجيــة خــالل اجتماعــه مــع رئيــس دائــرة العالقــات الخارجيــة فــي معالي وزير الخارجية خالل اجتماعه مع معالي وزير خارجية اليابان
العــراق كردســتان  إقليــم  حكومــة 

شارك في االجتماع الوزاري العربي بالقاهرة .. مساعد وزير الخارجية:
مساندة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

القاهـــرة، ٩ ديســـمبر - شـــارك ســـعادة الســـيد عبداللـــه بـــن 
فيصـــل جبـــر الدوســـري مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة فـــي اجتمـــاع 
مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري 
فـــي دورتـــه غيـــر العاديـــة بمقـــر األمانـــة العامـــة بالقاهـــرة، 
االعتـــراف  األمريكـــي  الرئيـــس  إعـــالن  تطـــورات  لبحـــث 
بمدينـــة القـــدس كعاصمـــة إلســـرائيل ونقـــل ســـفارة بـــالده 

إليهـــا.
وأكـــد مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة فـــي كلمتـــه موقـــف مملكـــة 
البحريـــن الثابـــت مـــن القضيـــة الفلســـطينية، ومواصلـــة 
الفلســـطيني  الشـــعب  لتطلعـــات  والمســـاندة  الدعـــم 
الشـــقيق وحقـــه المشـــروع فـــي إقامـــة دولتـــه المســـتقلة 
ـــع مـــن يونيـــو 1967، وعاصمتهـــا القـــدس  علـــى حـــدود الراب
الشـــرقية، وعـــودة الالجئيـــن وفـــق قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة 

وحـــل الدولتيـــن ومبـــادرة الســـالم العربيـــة.
وأضـــاف أن القـــرار األمريكـــي يهـــدد عمليـــة الســـالم فـــي 
الشـــرق األوســـط ويخالـــف القـــرارات الدوليـــة التـــي تؤكـــد 
القـــدس  وأن  الفلســـطيني  للشـــعب  الثابتـــة  الحقـــوق 
الشـــرقية هـــي أرض محتلـــة، داعًيـــا إلـــى مضاعفـــة الجهـــود 
العربيـــة لمواجهـــة هـــذا القـــرار، دفاعـــًا عـــن هويـــة ومكانـــة 

ــي. ــي والدينـ ــي والتاريخـ ــا القانونـ ــدس ووضعهـ القـ

ـــس الجامعـــة العربيـــة فـــي ختـــام اجتماعـــه  هـــذا، وقـــرر مجل
باطـــاًل  قـــراًرا  باعتبـــاره  األمريكيـــة،  اإلدارة  لقـــرار  رفضـــه 
ـــر قانونـــي  ويتناقـــض مـــع قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة وال أث
لـــه، وطالبهـــا بإلغائـــه والعمـــل مـــع المجتمـــع الدولـــي علـــى 
ـــة، ودعـــوة  ـــذ قـــرارات الشـــرعية الدولي ـــزام إســـرائيل بتنفي إل
ـــة الفلســـطينية علـــى حـــدود  جميـــع الـــدول االعتـــراف بالدول

الرابـــع مـــن يونيـــو 1967.
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سفير مملكة البحرين في أبوظبي لـلنشرة الدبلوماسية:
العالقات بين  مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
تشكل نموذًجا فريًدا في التعاون  بين الدول

العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع 
التاريخيـــة   العالقـــات  مـــن  طويلـــة  عقـــود  المتحـــدة 
والثوابـــت والـــرؤى المشـــتركة فضـــاًل عـــن وشـــائج 
ـــة علـــى  ـــط المتين القربـــى والصـــالت الحميمـــة والرواب
فـــي  والعربـــي واإلســـالمي  الخليجـــي  المســـتوى 
إطـــار تعـــاون سياســـي وأمنـــي واقتصـــادي وثقافـــي 

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 

ــى نــص الحــوار:  الشــقيقين، وفيمــا يل

المغفــور لهمــا بــإذن اللــه الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة والشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان

يشـــارك البحرينيـــون إخوتهـــم فـــي اإلمـــارات فرحتهـــم 
بيومهـــم الوطنـــي فمـــاذا تقولـــون بهـــذه المناســـبة؟

المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  أن  أقـــول  بدايـــة 
ــان بثقـــل سياســـي وموقـــع  ومملكـــة البحريـــن تتمتعـ
جغرافـــي واســـتراتيجي مميـــز وتشـــتركان فـــي سياســـة 
خارجيـــة تتســـم بالحكمـــة والعقالنية واالتـــزان واالعتدال 
علـــى  هـــام  سياســـي  بحضـــور  البلـــدان  ويحظـــى 
ـــر الشـــعبين الشـــقيقين  ـــوم يعب ـــة. والي الســـاحة الدولي
ــة فـــي وقـــت  ــاد الوطنيـ ــرة باألعيـ ــم الغامـ ــن فرحتهـ عـ
يقـــدم فيـــه كل منهمـــا صـــورة مشـــرقة للديموقراطيـــة 
وحقـــوق اإلنســـان ويمضيـــان فـــي تطويـــر العمـــل 
ــر  ــادة، وتعتبـ ــدارة وريـ ــكل جـ ــوي بـ المؤسســـي والتنمـ
ــم  ــد أهـ ــن أحـ ــي البلديـ ــن قيادتـ ــة بيـ ــارات المتبادلـ الزيـ
اإلشـــارات علـــى تميـــز العالقـــة بينهمـــا، وذلـــك فـــي 
ظـــل تبـــادل الزيـــارات الوديـــة والرســـمية علـــى أعلـــى 
المســـتويات بينهمـــا، بجانـــب توحيـــد المواقـــف إزاء 
ـــة  ـــا اإلقليمي ـــة والقضاي ـــة والعربي المســـتجدات الخليجي

والدوليـــة ذات االهتمـــام المشـــترك. وتأتـــي المواقـــف 
القضايـــا  إزاء  دائًمـــا  متطابقـــة  للبلديـــن  السياســـية 
اإلقليميـــة والدوليـــة، حيـــث يحـــرص البلـــدان علـــى دعـــم 
واإلســـالمية  والعربيـــة  الخليجيـــة  القضايـــا  ونصـــرة 
الفاعـــل فـــي  إلـــى عضويتهمـــا ودورهمـــا  اســـتناًدا 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وجامعـــة الـــدول العربيـــة، 
األمـــم  ومنظمـــة  اإلســـالمي،  المؤتمـــر  ومنظمـــة 

ــات. ــن المنظمـ ــا مـ ــدة وغيرهـ المتحـ

سعادة سفير مملكة البحرين في أبوظبي



٧

مع الدبلوماسيين

 النشرة الدبلوماسية | ديسمبر ٢٠١٧ 

البحريــن واإلمــارات قلبــان فــي جســد واحــد .. إلــى أي 
ــق هــذا التشــبيه مــع الواقــع؟ مــدى يتطاب

إن البحريــن اإلمــارات تلتقيــان فــي الكثيــر مــن الممارســات 
التــي  والتقاليــد  العــادات  حيــث  المشــتركة  والثقافــات 
تكــون  تــكاد  واإلماراتــي  البحرينــي  المجتمــع  يمارســها 
يشــعر  البحرينــي  المواطــن  أن  نجــد  لذلــك  متقاربــة 
ــكل  ــى اإلمــارات والعيــش بهــا ب ــدى قدومــه إل ــاح ل باالرتي
ســهولة ويســر وكأنــه لــم يغــادر مملكــة البحريــن وهــذه مــن 
ــي وأعتقــد  ــزات التــي يشــعر بهــا المواطــن البحرين الممي
اللــه  وبــإذن  الطرفيــن،  بيــن  متبــادل  الشــعور  هــذا  بــأن 
ستســتمر العالقــات األخويــة بيــن البلديــن فــي تقــدم 
والنهضــة  واالســتقرار  باألمــن  ينعمــان  وهمــا  وازدهــار 

الحكيمتيــن. البلديــن  برعايــة قيادتــي  الشــاملة 

سمو ولي عهد أبوظبي مستقباًل سعادة سفير مملكة البحرين

ماهــي أبــرز المهــام التــي تقدمهــا الســفارة لخدمــة 
البلدين والشــعبين الشــقيقين؟

إن عمــل الســفارة يتمثــل أساًســا فــي دعــم وتنميــة 
مــن  بتوجيــه  الشــقيقين  البلديــن  بيــن  العالقــات 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه 
وصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، 
ــي  ــم كافــة التســهيالت الت ــك مــن خــالل تقدي وذل
تعمــل علــى تقويــة الروابــط والســعي إلــى رفــع 
كافــة الحواجــز التــي تعرقــل أي جهــود تهــدف إلــى 
تحقيــق فــرص النجــاح لخدمــة البلديــن الشــقيقين.
بيــن  العالقــات  أن  التأكيــد علــى  والبــد هنــا مــن 
ــا فريــًدا فــي التعــاون  بيــن  البلديــن تشــكل نموذًج
مســتمر  تطــور  فــي  أنهــا  يميزهــا  ومــا  الــدول، 
وأنهــا عالقــات متجــذرة فــي وجــدان أبنــاء الشــعبين 
العالقــات  هــذه  أن  كمــا  والبحرينــي.  اإلماراتــي 
ــة وهــي راســخة إلــى أبعــد  تقــف علــى أرض صلب

الحــدود.

خــالل  مــن  مميــزة  ذكريــات  لســعادتكم  بــأن  شــك  ال 
مواقــف مررتــم بهــا فــي فتــرة عملكــم كســفير ، ماهــي 

أبــرز تلــك الذكريــات؟

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

مســتمر.
ســعادة ســفير مملكــة البحريــن فــي أبوظبــي خــالل تكريــم ســفارة مملكــة 
البحريــن لــدى دولــة اإلمــارات العريبــة المتحــدة بجائــزة وزيــر الخارجيــة للتميــز
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إنجازات

مملكة البحرين تحتضن

في دورته ١3

حوار المنامة

اســـتضافت مملكـــة البحريـــن أعمـــال منتـــدى حـــوار المنامـــة 
بنســـخته الــــ13 فـــي الفتـــرة مـــن 8-10 ديســـمبر 2017م، 
وقـــد حملـــت جلســـاته مناقشـــات غنيـــة بوجهـــات النظـــر 
التـــي أكـــدت أهميـــة اســـتمرار الجهـــد الجماعـــي األمنـــي 
علـــى مســـتوى المنطقـــة والعالـــم لضمـــان أمـــن واســـتقرار 

سمو الشيخ محمد بن مبارك في منتدى حوار المنامةالشـــرق األوســـط.

وقــد أعــرب ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء خــالل 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.

أبرز ما جاء في كلمة معالي وزير الخارجية:

١

٢

٣

ــن  ــخ غنيي ــه شــعب فخــور وثقافــة وتاري ــذي ل ــد ال ــران البل ــن إي ــا بي ــا صارًخ ــرى اختالًف ــران، ن ــى إي عندمــا ننظــر إل
وإيــران الجمهوريــة اإلســالمية التــي تعيــق تقــدم البــالد وتعطــي األولويــة للتوســع اإلقليمــي علــى حســاب 
ــى  ــر ثورتهــا وقــررت العــودة إل ــة تصدي ــران عــن محاول ــه متــى توقفــت إي ــًدا بأن ــة مواطنيهــا. ونعــي جي رفاهي

ــي، ستســتفيد المنطقــة بأســرها. ــدول المســؤولة فــي المجتمــع الدول صــف ال

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 الســالم التــي يعلــق عليهــا المالييــن 
آمالهــم وتطلعاتهــم. وإذا أردنــا أن نبنــي بلــدان حديثــة علــى أســاس اّدعــاءات قديمــة، فســنواجه مطالبــات عــدة، 

ولــن نحقــق أبــًدا ســالًما دائًمــا فــي هــذه المنطقــة.

معالي وزير الخارجية أثناء إلقاء كلمته في حوار المنامة
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إنجازات

٤

٥

٦

ــه فــي عــام  ــوا جــزًءا مــن الحــل السياســي المتفــق علي ــة الحــوار، وكان ــح الحوثيــون مقعــًدا علــى طاول لقــد من
2011، ولكنهــم رفضــوا حينهــا الجلــوس مــع الممثليــن السياســيين اليمنييــن، وبــداًل مــن ذلــك قــرروا انتهــاك 
ــة  ــى دول ــالد إل ــل الب ــة منهــم لتحوي ــى اليمــن فــي محاول ــاء وطنهــم، واالســتيالء عل ــة أبن ــات، وخيان االتفاقي
ــا، وال نســتطيع.. ولــن نســمح لذلــك أن  قمعيــة علــى غــرار الجمهوريــة اإلســالمية التــي تقــع عنــد عتبــة ديارن

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 عامــاًل رئيســًيا فــي إطالــة 
أمــد األزمــة الســورية، وأدى إلــى دمــار فــي العــراق، كمــا يواصلــون تدريــب العناصــر التابعــة لهــم علــى القيــام 

بأعمــال إرهابيــة فــي البحريــن، وفــي الكويــت.

ــه هــذا العــام  شــكل حــوار المنامــة الــذي شــارك فــي دورت
قــادة ودبلوماســيون وخبــراء أمنيــون مــن نحــو 20 دولــة 
حــول العالــم، أحــد أهــم منتديــات النقــاش وتبــادل األفــكار 
فــي  ضــم  وقــد  االســتراتيجية،  المنطقــة  قضايــا  حــول 
جلســاته نخبــة مــن الفعاليــات السياســية والفكريــة ســنوًيا، 
للتعــرف علــى رؤاهــم وأفكارهــم بشــأن التحديــات األمنيــة 
يمكــن  وكيــف  المنطقــة،  تواجههــا دول  أن  يمكــن  التــي 

التعامــل معهــا والتغلــب عليهــا.

يوفــر  أمنــي  نســق  بنــاء  كيفيــة  الضيــوف  واســتعرض 
ناقشــوا  كمــا  المنطقــة،  وشــعوب  لــدول  االســتقرار 
ــة وشــكل  طبيعــة السياســات ومســتوى الشــراكات األمني
االســتجابات التــي يمكــن أن تــرد بهــا دول الشــرق األوســط 
علــى مســألة التطــرف، ودور الواليــات المتحــدة –تحديــًدا- 

فــي ضمــان أمــن واســتقرار دول اإلقليــم ككل.

كمــا كان علــى جــدول المناقشــات قضايــا األمــن اإلقليمــي 
أمــن  أن  اعتبــار  علــى  وتركيــًزا،  تفصيــاًل  أكثــر  بشــكل 
واســتقرار منطقــة الخليــج والشــرق األوســط همــا المفتــاح 
والبدايــة الجــادة لحــل المشــكالت والتوتــرات التــي يعانــي 
منهــا اإلقليــم، وإنهــاء الحــروب فــي المنطقــة، ومناقشــة 
فــي  الصراعــات  اســتمرار  إلــى  تدفــع  التــي  األســباب 

المنطقــة، والتعــرف علــى تداعياتهــا.

وقــد ركــز  حــوار المنامــة فــي نســخته 13 علــى الحــرب فــي 
كلٍّ مــن اليمــن وســوريا، والوضــع فــي العــراق، واألســس 
التــي يجــب توفرهــا لتســوية هــذه الصراعــات، خصوًصــا 
فــي ظــل التطــورات الســريعة الجاريــة. وكذلــك  التعــاون 
الدفاعــي فــي منطقــة الخليــج وســبل تنميتــه، وحتميــة 
اإلصــالح االقتصــادي فــي ظــل أوضــاع يفرضهــا تراجــع 

ــة. أســعار النفــط فــي األســواق العالمي

جانب من إحدى الجلسات النقاشية لحوار المنامة في نسخته ال13
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ــباب  ــر وأسـ ــدم البشـ ــي تقـ ــية فـ ــة أساسـ ــال مكانـ ــل االتصـ يحتـ
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  اإلعـــالم  ووســـائل  رفاهيتهـــم، 
واالتصـــال، التقليديـــة منهـــا والحديثـــة، تتيـــح للبشـــر إمكانـــات 
شاســـعة وفرصـــًا للنهـــوض بهـــم علـــى ســـلم التنميـــة. غيـــر 
مـــًا، ال  ــعوب واألمـــم، الســـيما األقـــل تقدُّ أن الكثيـــر مـــن الشـ
ــات  ــاج المعلومـ ــة إنتـ ــة إمكانيـ ــة وعادلـ ــورة حقيقيـ ــا بصـ ــاح لهـ تتـ
ونشـــرها واســـتخدامها، األمـــر الـــذي يحرمهـــا مـــن الكثيـــر مـــن 

فـــرص التنميـــة.
االتصـــال  لقطـــاع  الحاليـــة  البنيـــة  إنشـــاء  تاريـــخ  ويعـــود 
والمعلومـــات فـــي اليونســـكو إلـــى العـــام 1990م، إال أن برامـــج 
القطـــاع تنبثـــق مـــن الميثـــاق التأسيســـي لليونســـكو الـــذي أقـــر 
فـــي العـــام 1945م والـــذي يدعـــو المنظمـــة إلـــى »تســـهيل حريـــة 
تـــداول األفـــكار والمعلومـــات عـــن طريـــق الكلمـــة والصـــورة«.
وجـــاءت الدعـــوة إليجـــاد نظـــام عالمـــي جديـــد لإلعـــالم واالتصـــال 
لتواكـــب التحـــوالت التـــي يشـــهدها العالـــم اليـــوم بـــكل تعقيداتهـــا 
التـــي  والمعلومـــات  األنبـــاء  حجـــم  اختـــالل  مواجهـــة  بغـــرض 
ـــم  ـــي ل ـــاء الت ـــق وكاالت األنب ـــم المتقـــدم عـــن طري يصدرهـــا العال
ــاء  ــوى أنبـ ــر، سـ ــة تذكـ ــث أهميـ ــم الثالـ ــاء دول العالـ تعطـــي ألنبـ
قـــد  التـــي  والكـــوارث  واالضطرابـــات  العســـكرية  االنقالبـــات 
ــو  ــة، وهـ ــيطرة اإلعالميـ ــر للسـ ــًا آخـ ــاك وجهـ ــا أن هنـ ــدث. كمـ تحـ
إذ  الكبـــرى،  اإلعـــالن  وكاالت  تمارســـه  الـــذي  اإلعـــالن  احتـــكار 
تعـــزز الدعايـــة الســـيطرة الثقافيـــة للـــدول المتقدمـــة وتشـــكل 
نوعـــًا مـــن التثقيـــف بقيـــم مختلفـــة يأتـــي مـــن الخـــارج، فيهـــدد 

الثقافـــات الوطنيـــة للـــدول األقـــل تقدمـــَا ويتعـــارض مـــع قيمهـــا 
وجهودهـــا اإلنمائيـــة.

ســـاعدت المؤتمـــرات الدوليـــة التـــي عقـــدت لهـــذا الغـــرض علـــى 
توضيـــح التدابيـــر الواجـــب اتخاذهـــا مـــن أجـــل إقامـــة نظـــام دولـــي 
ــام  ــي النظـ ــص فـ ــه النقـ ــج أوجـ ــال يعالـ ــالم واالتصـ ــد لإلعـ جديـ
العالمـــي الراهـــن، بحيـــث يكـــون أكثـــر إنصافـــًا فـــي حـــق الـــدول 
ــًا، وتباينـــت ردود الفعـــل الدوليـــة لجهـــود البلـــدان  األقـــل تقدمـ
مـــن  فمنهـــم  الجديـــد،  النظـــام  إقـــرار  إلـــى  الراميـــة  الناميـــة 
ــم مـــن  ــا، ومنهـ ــروعة ال يصـــح مقاومتهـ ــال إنهـــا دعـــوة مشـ قـ
وصفهـــا بأنهـــا مؤامـــرة علـــى الحريـــات ومحاولـــة مـــن حكومـــات 
بعـــض البلـــدان إلحـــكام ســـيطرتها علـــى أجهـــزة اإلعـــالم المحليـــة 

ــا.  واألجنبيـــة العاملـــة لديهـ
وعلـــى الرغـــم مـــن الصـــراع بيـــن المؤيـــد والمعـــارض للنظـــام 
العالمـــي الجديـــد لإلعـــالم واالتصـــال؛ إال أنـــه ال يمكـــن إغفـــال 
ـــدول المتقدمـــة بقـــوة  ـــره ال حقيقـــة أن التقـــدم التكنولوجـــي تدي
وكفـــاءة وســـرعة تفـــوق القـــدرات االســـتيعابية للـــدول األقـــل 
نمـــاًء فـــي معظـــم األحيـــان، وهـــذا مـــا يدعـــو الـــدول األخيـــرة 
ـــد  ـــة بالغـــة لكـــي تعمـــل بج ألن تولـــي المســـألة اإلعالميـــة أهمي
ورؤيـــة واضحـــة واســـتمرارية علـــى محاولـــة تضييـــق الفجـــوة، 

ــا. ــام أمرهـ وامتـــالك زمـ

ــا مـــن رؤيـــة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى  انطالقـ
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه ونهجـــه 
اإلصالحـــي الـــذي أرســـى دعائـــم الحـــوار والتعايـــش فـــي مختلـــف 
ــن  ــة البحريـ ــن مملكـ ــا مـ ــة، وإيماًنـ ــانية والدوليـ ــاالت اإلنسـ المجـ
بقـــوة التعـــاون، وفعاليـــة الجهـــود المتضافـــرة للتغلـــب علـــى 
التحديـــات التـــي تهـــدد الســـلم واالســـتقرار العالمـــي، جـــاء حـــوار 
المنامـــة بنســـخته الثالثـــة عشـــرة، وبحضـــور عـــدد مـــن وفـــود 
الـــدول الصديقـــة والشـــقيقة وعـــدد مـــن النخـــب السياســـية 
ــة  ــى أرض مملكـ ــت علـ ــي اجتمعـ ــة التـ ــة واالقتصاديـ واإلعالميـ
ــة،  ــية المطروحـ ــارات السياسـ ــة الخيـ ــل مناقشـ ــن أجـ ــن مـ البحريـ
ــة  ــود الراميـ ــف الجهـ ــي، وتكثيـ ــراع اإلقليمـ ــة الصـ ــم طبيعـ وفهـ

ــاب.  ــة اإلرهـ ــى مواجهـ إلـ
وقـــد اســـتطاعت مملكـــة البحريـــن مـــن خـــالل هـــذا التجمـــع الدولـــي 
ــور  ــد جسـ ــاء، ومـ ــقاء واألصدقـ ــع األشـ ــا مـ ــز عالقاتهـ ــن تعزيـ مـ
ـــي تتفـــق معهـــا  ـــة الت ـــف المنظمـــات العالمي تواصلهـــا مـــع مختل

علـــى أن تحقيـــق تطلعـــات وآمـــال الشـــعوب بالنمـــاء والرخـــاء 
يأتـــي مـــن خـــالل نشـــر الســـالم واحتـــرام مبـــادئ العالقـــات 

ــانية. ــة واإلنسـ الدوليـ
إن لمملكـــة البحريـــن مكانـــة مؤثـــرة فـــي المجتمـــع الدولـــي، 
حيـــث يتخـــذ المعهـــد الدولـــي للدراســـات والبحـــوث مـــن المنامـــة 
ـــه فـــي نشـــر  ـــق مـــن خالل ـــه فـــي الشـــرق األوســـط، ينطل مقـــًرا ل
األبحـــاث والدراســـات التـــي تعـــزز وتســـاعد الـــدول والمنظمـــات 
علـــى فهـــم طبيعـــة المنطقـــة، متطلًعـــا لتعزيـــز العمـــل الجماعـــي 
والتعـــاون الدولـــي كونهمـــا الســـبيلين الوحيديـــن واألمثليـــن 

لحـــل األزمـــات وبنـــاء المســـتقبل الواعـــد للشـــعوب والـــدول.

منال العوضي

محمد الحمادي

اليونسكو والنظام العالمي الجديد 
لإلعالم واالتصال
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صفحة خاصة

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

احتفاالت مملكـة
البحرين بأعيادهـــا 
الوطنية المجيـدة

ـــة فـــي يومـــي 16  احتفلـــت مملكـــة البحريـــن بأعيادهـــا الوطني
و17 ديســـمبر إحيـــاء لذكـــرى قيـــام الدولـــة البحرينيـــة الحديثـــة 
فـــي عهـــد المؤســـس أحمـــد الفاتـــح دولـــة عربيـــة مســـلمة 
عـــام 1783م والذكـــرى الــــ 46 النضمامهـــا إلـــى األمـــم المتحـــدة 
كدولـــة كاملـــة العضويـــة والذكـــرى الــــ 18 لتســـلم صاحـــب 
ــالد  ــل البـ ــة عاهـ ــى آل خليفـ ــن عيسـ ــد بـ ــك حمـ ــة الملـ الجاللـ

ــد الحكـــم. المفـــدى مقاليـ
االحتفـــاالت  مـــن  سلســـلة  المملكـــة  شـــهدت  وقـــد 
والفعاليـــات  والرياضيـــة  والثقافيـــة  الفنيـــة  والمهرجانـــات 
حلبـــة  فـــي  والموســـيقية  الغنائيـــة  والعـــروض  الترفيهيـــة 
البحريـــن الدوليـــة ومختلـــف المواقـــع والمؤسســـات الوطنيـــة 
الحكوميـــة والخاصـــة، وكانـــت وزارة الخارجيـــة حريصـــة علـــى 
المشـــاركة فـــي هـــذه االحتفـــاالت الوطنيـــة بتنظيـــم فعاليـــة 
ــة وفيديوهـــات  ــرض لوحـــات فنيـ ــن، وعـ احتفاليـــة للموظفيـ
ــل  ــع التواصـ ــد عينـــي( علـــى مواقـ ــم )بلـ ــة ضمـــن وسـ خاصـ
للنـــور  جزيـــرة  الغاليـــة  اللـــه مملكتنـــا  حفـــظ   .. االجتماعـــي 
والضيـــاء، وواحـــة لألمـــن والتســـامح، ورائـــدة علـــى طريـــق 

والمســـتدامة. الشـــاملة  والنهضـــة  التحديـــث 

جانب من احتفال وزارة الخارجية باألعياد الوطنية المجيدة
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الخليفيــة  المكتبــة  تقــع 
مدينــة  قلــب  فــي 
المحــرق القديمــة، وهــي 
المبنــى  إعمــار  إعــادة 
للمكتبــة  األصلــي 
أقــدم  إحــدى  الخليفيــة، 
فــي  العامــة  المكتبــات 
البحريــن. ونظــرا لوجــود 
لتوســعة  مشــاريع 
تشــغل  العــام  الطريــق 
نصــف مســاحة المبنــى 
تصميــم  تــم  األصليــة، 
والمكــون  الجديــد  البنــاء 
علــى  أدوار  ثالثــة  مــن 
نصــف  يعــادل  مــا 
المســاحة المتبقيــة مــع 
مطلــة،  شــرفات  وجــود 
علــى  المبنــى  ليحافــظ 
نفــس مســاحة المبنــى 

. صلــي أل ا

فـعـالـيـات

وزارة الخارجية تقيم احتفالية خاصة بمناسبة يوم المرأة البحرينية 

خاصة  احتفالية  الخارجية  وزارة  أقامت 
بحضور  البحرينية  المرأة  يوم  بمناسبة 
وكيل وزارة الخارجية سعادة د. الشيخة 
خليفة،  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا 
وموظفي  المسؤولين  من  وعدد 

وموظفات وزارة الخارجية. 

تضمن الحفل التأكيد على استمرار الدعم 
معالي  بقيادة  البحرينية  للمرأة  المقدم 
وزير  خليفة  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
الخارجية الذي أعطى للمرأة البحرينية دوًرا 
الدبلوماسي،  العمل  مجال  في  هاًما 
حيث تم تعيين ٤ سفيرات لمملكة البحرين 

بدعم واهتمام من معاليه.

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

ولكافة المسؤولين في الوزارة. 

*المصدر: هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المكتبة الخليفية


