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عاهــل البــاد المفــدى
يســتقبل فخامــة الرئيــس
ا لتر كــي
اســتقبل حضــرة صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة عاهــل البــاد المفــدى
حفظــه اللــه ورعاه فخامة الســيد
رجــب طيــب أردوغــان رئيــس
الجمهوريــة التركيــة الشــقيقة
خــال الزيــارة الرســمية التــي
قــام بهــا للمملكــة فــي الفتــرة
 13-12فبرايــر 2017م.
وتــم خــال الزيــارة عقــد مباحثات
بيــن الجانبيــن والتوقيــع علــى
عــدد مــن مذكــرات التفاهــم بيــن
البلديــن الشــقيقين.

افتتاحية العدد
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
ثمــة بعــدان رئيســيان مترابطــان فــي أي نظام سياســي ،أحدهما
يتعلــق بأهــداف وتوجهــات السياســات العامــة للنظــام القائــم
فــي كل المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وهــو
البعــد الداخلــي  ،واآلخــر يرتبــط بالثوابــت والركائــز واألهــداف
التــي يعمــل النظــام علــى تحقيقهــا فــي ســياق عالقاتــه الخارجية
وهــو البعــد الخارجــي.
ومنــذ تأســيس البحريــن الحديثــة فــي عهــد المغفــور لــه الشــيخ
أحمــد الفاتــح عــام 1783م ،وانضمامهــا فيمــا بعــد إلــى األمــم
المتحــدة فــي العــام ١٩٧١م ،اتســمت السياســة الخارجيــة
بالحركيــة والفاعليــة والتجــاوب النشــط مــع األحــداث والتطــورات،
وتمكنــت باقتــدار مــن الدفــاع عــن المصلحــة الوطنيــة للدولــة
وتعزيــز مكتســباتها ،حيــث حرصــت الدبلوماســية البحرينيــة علــى
التواجــد بشــكل فعــال فــي مختلــف األنشــطة والفعاليــات
الدبلوماســية ،وهــو تواجــد لــم يقتصــر علــى الحضــور فحســب،
بــل علــى العمــل الحثيــث لنقــل مواقــف مملكــة البحريــن ورؤيتهــا
علــى مختلــف األصعــدة بكافــة المحافــل اإلقليميــة والدوليــة،
والتــزام االعتــدال والعقالنيــة فــي المواقــف التــي تتخذهــا
والرشــادة فــي السياســات التــي تتبعهــا ،وعمــق الرؤيــة وحســن
اإلدارة للقضايــا التــي تتعامــل معهــا.
واســتطاعت الدبلوماســية البحرينيــة علــى امتــداد هــذه العقــود
ومــن خــال العمــل الــدؤوب تحقيــق األهــداف التــي تســعى
مملكــة البحريــن إلــى تحقيقهــا فــي ظــل الموقــع االســتراتيجي
الــذي تتمتــع بــه ،وفــي ســياق عالقاتهــا مــع فضــاءات ودوائــر
التحــرك الخارجيــة ،وتمكنــت مــن توطيــد عالقــات مملكــة البحريــن

مــع مختلــف دول العالــم ،وتعزيــز التأثيــر والمكانــة اإلقليميــة
والدوليــة لهــا عبــر عطاءاتهــا وإنجازاتهــا ،وحرصهــا الدائــم علــى
تكريــس مبــادئ الســام والتنميــة وحســن الجــوار.
ولــم تكــن الدبلوماســية البحرينيــة لتحقــق مثــل هــذه المنزلــة مــا
تحــظ بالدعــم والتوجيــه مــن حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك
َ
لــم
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه
ورعــاه والــذي واصــل نهــج والــده المغفــور لــه الشــيخ عيســى بــن
ســلمان آل خليفــة طيــب اللــه ثــراه فــي االنفتــاح الحكيــم علــى
العالــم والتطلــع بثبــات للمســتقبل.
وإن حكمــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر ودعــم صاحــب الســمو الملكــي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظهمــا اللــه،
لهمــا مــن أهــم العوامــل التــي تمنــح الدبلوماســية البحرينيــة
تألقهــا وتعينهــا فــي تحقيــق طموحهــا ،ناهيــك عــن الــدور الرائــد
الــذي قــام بــه ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة فــي
بنــاء الدبلوماســية البحرينيــة كأول وزيــر خارجيــة لمملكــة البحريــن.
ومــن شــأن هــذه النشــرة الشــهرية إبــراز الوجــه الحضــاري لمملكــة
البحريــن والتعريــف بمختلــف التحــركات واألنشــطة الدبلوماســية
والسياســية والثقافيــة باإلضافــة إلــى تناول عــدد من المواضيع
الهامــة بالبحــث والتحليــل ليســتفيد منهــا القــارئ والباحث .أســأل
العلــي القديــر أن يحفــظ مملكــة البحريــن وقيادتهــا الرشــيدة مــن
كل مكــروه وأن يجعــل هــذا البلــد آمنـ ًـا مطمئنـ ًـا مزدهـ ً
ـاء.
ـرا ومعطـ ً

قيادة المملكة
بعد أن قلده عاهل البالد المفدى وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة

الرئيس التركي :أستلم هذا الوسام كرمز لألخوة بين دولتي تركيا والبحرين
البحريــن ١٢ ،فبرايــر  -اســتقبل حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل
البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه فخامــة الرئيــس
رجــب طيــب أردوغــان خــال زيارتــه الرســمية إلــى
مملكــة البحريــن.
وعقــد حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى
مباحثــات رســمية مــع فخامــة الرئيــس التركــي،
بــدأت بإلقــاء جاللتــه كلمـ ًـة رحــب فيهــا بأخيــه فخامــة
ً
مجــددا دعــم مملكــة البحريــن
الرئيــس أردوغــان،
التــام لفخامــة الرئيــس التركــي و حكومتــه الرشــيدة
فــي كل خطــوات التنميــة و التقــدم و إجــراءات
تعزيــز األمــن واالســتقرار فــي الجمهوريــة التركيــة.
وتعبيــرا عــن مشــاعر االمتنــان والعرفــان التــي
ً
تكنهــا مملكــة البحريــن للجمهوريــة التركيــة قلــد
حضــرة صاحــب الجاللــة فخامــة الرئيــس التركــي
وســام الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة
مــن الدرجــة الممتــازة ،وهــو أرفــع وســام يمنــح
ً
تقديــرا لــدوره فــي تعزيــز
فــي مملكــة البحريــن،
العالقــات البحرينيــة التركيــة.

 -عاهل البالد المفدى يقلد فخامة الرئيس التركي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

بعــد ذلــك ألقــى فخامــة الرئيــس التركــي كلمــة مماثلــة أكــد فيهــا أن تركيــا ســتواصل الوقــوف إلــى جانــب البحريــن
فــي الســراء و الضــراء ،وأن العالقــات التركيــة البحرينيــة األخويــة ســتواصل جهودهــا لتعزيــز كافــة مجــاالت التعــاون،
مؤكـ ً
ـدا أن تقليــده وســام الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة هــو رمــز لألخــوة بيــن دولتــي تركيــا و البحريــن و أخــوة
الشــعبين التركــي والبحرينــي ،وأنــه ســيحتفظ بهــذه الميداليــة دائمـ ًـا حيــث لهــا مكانــة مرموقــة فــي تاريــخ مملكــة البحريــن
والجمهوريــة التركيــة المشــترك.

عقــب ذلــك وبحضــور حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى
وفخامــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان رئيــس جمهوريــة تركيــا ،جــرى التوقيــع علــى عــدد مــن االتفاقيــات
ومذكــرات التفاهــم بيــن البلديــن وهــي كالتالــي:

مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة
مملكــة البحريــن و حكومــة
الجمهوريــة التركيــة حــول
اإلعفــاء المتبــادل مــن
رســوم التأشــيرة لحاملــي
جــوازات الســفر العاديــة.

٢

مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة
التربيــة والتعليــم فــي
مملكــة البحريــن ومجلــس
التعليــم العالــي فــي
جمهوريــة تركيــا بشــأن
التعــاون فــي مجــال
التعليــم العالــي.
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البرنامــج التنفيــذي بيــن
حكومــة مملكــة البحريــن
الجمهوريــة
وحكومــة
التركيــة للتعــاون فــي
مجــال التربيــة والتعليــم
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مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة
مملكــة البحريــن و حكومــة
الجمهوريــة التركيــة للتعاون
فــي مجــال الصناعــة
العســكرية.

قيادة المملكة

ً
نموذجا يقتدى به في التقدم واألصالة
سمو رئيس الوزراء :التجربة التركية

 -سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد خالل استقبال فخامة الرئيس التركي

التقــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء بفخامــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان رئيــس
الجمهوريــة التركيــة الشــقيقة بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،حيــث أكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء أن التجربــة التركيــة تعــد نموذجـ ًـا يجــب أن
ـاال يحتــذى بــه فــي اإلســام
يقتــدى فــي المــزج بيــن التقــدم واألصالــة والتــراث ،الفتـ ًـا ســموه إلــى أن النمــوذج التركــي يعتبــر مثـ ً
المعتــدل القائــم علــى الوســطية.
ونــوه ســموه بالمكانــة التاريخيــة للجمهوريــة التركيــة الشــقيقة لــدى العــرب والمســلمين ،ومــا تمثلــه مــن نمــوذج متقــدم لدولــة
ً
وتــاق تاريخــي
منوهــا ســموه بمــا يجمــع البلديــن مــن أواصــر تقــارب
إســامية متحضــرة ومتطــورة فــي مختلــف المجــاالت،
ٍ
ً
واســعا أمــام دعــم وتطويــر العالقــات الثنائيــة علــى مختلــف األصعــدة.
وثقافــي يفتــح المجــال

فخامــة الرئيــس الرئيــس التركــي يــزور
مركز الفاتح وبيت القرآن

 -فخامة الرئيس التركي يطلع على المقتنيات في متحف بيت القرآن

قــام فخامــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان
رئيــس الجمهوريــة التركيــة الشــقيقة بزيــارة
إلــى مركــز الفاتــح اإلســامي يرافقه معالي
الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة
وزيــر الخارجيــة رئيــس بعثــة الشــرف.
بعــد ذلــك قــام فخامــة الرئيــس رجــب طيــب
أردوغــان بزيــارة إلــى بيــت القــرآن ،اطلــع فيها
علــى مــا يحتويــه هــذا الصــرح اإلســامي
مــن قاعــات وأقســام مختلفــة مــن مكتبــة
ومتحــف.

حــرم فخامــة الرئيــس التركــي الســيدة أمينــة أردوغــان تقــوم بجولــة فــي ســوق المنامــة القديــم ترافقهــا رئيســة بعثــة
الشــرف الســيدة هالــة األنصــاري األميــن العــام للمجلــس األعلــى للمــرأة.
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قيادة المملكة
خالل محاضرة حول نظرة تركيا للسالم في الشرق األوسط ..

الرئيــس التركــي :نولــي أهميــة خاصــة لعالقتنــا مــع مملكــة البحريــن والتــي وصلــت
لمرحلــة مهمــة جـ ً
ـدا
البحريــن ١٣ ،فبرايــر  -علــى هامــش الزيــارة التــي قــام بهــا فخامــة الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان إلــى مملكــة البحريــن ،ألقــى
فخامتــه محاضــرة حــول رؤيــة تركيــا للســام فــي الشــرق األوســط بتنظيــم مــن المعهــد الدولــي للســام وبحضــور معالــي الشــيخ
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة وعــدد مــن كبــار المســؤولين وممثلــي البعثــات الدبلوماســية فــي مملكــة البحرين.

 -فخامة الرئيس التركي أثناء إلقائه المحاضرة

وأكــد فخامــة الرئيــس التركــي خــال
كلمتــه علــى أن العالقــات البحرينيــة
التركيــة فــي نمــو مضطــرد ،الســيما
مــع تشــاطر الجانبيــن الــرؤى تجــاه الكثيــر
مــن الملفــات االقتصاديــة والسياســية،
مشـ ّـددا علــى أن المرحلــة المقبلــة البــد
وأن تتســم ببلــورة العالقــات الثنائيــة
بيــن تركيــا والبحريــن بشــكل خــاص،
وبيــن تركيــا ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي بشــكل عــام بمــا يعــود علــى
الجميــع بالخيــر.
وأعــرب الرئيــس التركــي عــن ســعادته
الغامــرة بزيــارة مملكــة البحريــن ،وتقــدم
بالشــكر إلــى حضــرة صاحــب الجاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة
عاهــل البــاد المفــدى ،علــى حســن
ً
مشــيرا
االســتقبال وحفــاوة التكريــم
إلــى األهميــة الخاصــة التــي توليهــا
الجمهوريــة التركيــة للعالقــات القائمــة
مشــددا علــى
مــع مملكــة البحريــن،
ّ
حــرص تركيــا علــى اســتدامة األمــن
واالســتقرار واالزدهــار فــي المملكــة،
عبــرا عــن شــكره لمملكــة البحريــن
ُم ّ
علــى الدعــم والمســاندة التــي قدمتهــا
للجمهوريــة التركيــة إبــان المحاولــة

٤
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 -جانب من الحضور

االنقالبيــة الفاشــلة العــام الماضــي،
مشـ ً
ـيرا إلــى أن البحريــن حكومــة وشــعبا
قــد وقفــت مــع الشــرعية التركيــة مــن
خــال المتابعــة والدعــاء مــن أجــل
الســام واألمــن فــي تركيــا.
وفــي هــذا اإلطــار ،تطــرق الرئيــس
التركــي إلــى الزيــارة التاريخيــة التــي
قــام بهــا حضــرة صاحــب الجاللــة عاهــل
البــاد المفــدى إلــى تركيــا ،ليكــون بذلــك
أول زعيــم عربــي يــزور تركيــا عقــب
المحاولــة االنقالبيــة الفاشــلة ،مؤكــدا
بأنهــا تكتســي أهميــة خاصــة لــكل
ً
موضحــا بــأن
أبنــاء الشــعب التركــي،
زيارتــه إلــى المملكــة تأتــي فــي إطــار
تعزيــز العالقــات الثنائيــة بيــن الدولتيــن
والشــعبين الصديقيــن ،ودليــل علــى
وصــول العالقــات بيــن الطرفيــن إلــى
ً
منوهــا إلــى
مرحلــة مهمــة للغايــة،
اســتمرار الدعــم التركــي لمملكــة البحرين
فــي كافــة النواحــي ،وتطويــر العالقــات
القائمــة بيــن البلديــن الصديقيــن
فــي مختلــف المجــاالت الصناعيــة
والعســكرية والدفاعيــة والثقافيــة.
وتحــدث الرئيــس التركــي عــن األوضــاع
القائمــة فــي المنطقــة ،والتــي تعيــش

ً
موضحــا
صراعــات كبيــرة ومدمــرة،
أنــه مــن الواجــب الوقــوف بثبــات مــن
أجــل حــل مشــاكل المنطقــة وتحقيــق
األمــن واالســتقرار متحدثــا عــن
الملــف الســوري والوضــع فــي ليبيــا
والعــراق ومكافحــة اإلرهــاب والقضيــة
الفلســطينية والوضــع فــي اليمــن
ً
داعيــا جميــع دول المنطقــة إلــى عــدم
التركيــز علــى االهتمــام بأمنهــا الداخلــي
فقــط ،وإنمــا التوحــد مــن أجــل العمــل
المشــترك فالجميــع فــي المنطقــة
ً
ومؤكــدا
مشــتركون بالســراء والضــراء
فــي ذات الوقــت علــى ضــرورة التصدي
للعنصريــة الفارســية التــي تســاق
فــي ســوريا والعــراق والتــي تســتخدم
الفــوارق المذهبيــة لتقســيم المنطقــة.

قيادة المملكة

الوزير األول لوالية كيرال الهندية يشيد بسياسة االنفتاح بمملكة البحرين
البحريــن ١١ ،فبرايــر  -اســتقبل حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل
البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه ،معالــي
الســيد بينــاراي فيجايــن الوزيــر األول لواليــة كيــرال
بجمهوريــة الهنــد خــال زيارتــه للمملكــة حيــث أكــد
جاللتــه علــى متانــة العالقــات التاريخيــة العريقــة
بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة الهنــد الصديقــة
والتــي تميــزت عبــر عقــود طويلــة باالحتــرام
المتبــادل والتعــاون والتنســيق المشــترك فــي
ً
ـتعرضا معــه عالقــات الصداقــة
كل المجــاالت مسـ
والتعــاون الوثيقــة الممتــدة عبــر التاريــخ بيــن
مملكــة البحريــن وجمهوريــة الهنــد وســبل توســيع
أطــر التعــاون االقتصــادي واالســتثماري والتجــاري
والســياحي بيــن البلديــن الصديقيــن.
كمــا أعــرب جاللتــه عــن تقديــره واعتــزازه باإلســهام
المتواصــل ألبنــاء الجاليــة الهنديــة ورجــال األعمــال
الهنــود مــن واليــة كيــرال ومنــذ ســنوات طويلــة
فــي مســيرة النهضــة والبنــاء والتطــور فــي البــاد
بمــا يخــدم االقتصــاد الوطنــي.

 -جاللة الملك مستقبال الوزير األول لوالية كيرال الهندية

مــن جهتــه ،أعــرب الوزيــر االول لواليــة كيــرال الهنديــة الســيد بينــاراي فيجايــن عــن شــكره وتقديــره لجاللــة الملــك المفــدى
علــى دور جاللتــه وجهــوده فــي تطويــر العالقــات البحرينيــة الهنديــة وازدهارهــا ،وعلــى مــا تلقــاه الجاليــة الهنديــة مــن
ً
مشــيدا بسياســة االنفتــاح التــي تنتهجهــا مملكــة البحريــن منــذ عقــود والتــي أســهمت فــي تقــدم
رعايــة واهتمــام،
المملكــة ورقــي شــعبها ،متمنيـ ًـا لعالقــات البلديــن الصديقيــن كل التطــور والنمــاء.

 -سمو رئيس الوزراء خالل استقباله الوزير األول لوالية كيرال الهندية

 -سمو ولي العهد خالل استقباله الوزير األول لوالية كيرال الهندية

كمــا التقــى معالــي الســيد بينــاراي فيجايــن
خــال زيارتــه لمملكــة البحريــن ً
كل من صاحب
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان
آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر ،وصاحــب
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد
آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء.
وخــال اللقــاء ،أكــد صاحــب الســمو الملكــي
رئيــس الــوزراء أن العالقــات البحرينية الهندية
ً
ً
عريقــا يزيــد مــن فــرص نجــاح
تاريخــا
تمتلــك
التعــاون فــي مختلــف المجــاالت ،كمــا أكــد
صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد أهميــة
تعزيــز التعــاون البحرينــي الهنــدي المشــترك،
والبنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه فــي أطــر
االتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا بيــن الجانبين.
أعــرب معالــي الوزيــر األول لواليــة كيــرال
عــن بالــغ شــكره وتقديــره لصاحبــي الســمو
الملكــي علــى دعوتهمــا لــه لزيــارة مملكــة
ً
مؤكــدا أن هــذه الدعــوة تعكــس
البحريــن،
اهتمــام ســموهما بالعالقــات البحرينيــة
الهنديــة ودعمهــا.
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قيادة المملكة
خــال اســتقباله لســمو ولــي العهــد ..خــادم الحرميــن
الشــريفين :زيــارة ســموه أثمــرت نتائــج مهمــة

نتائج المباحثات
المشتركة بين مملكة
البحرين والمملكة
العربية السعودية
 -1تعزيز التنسيق المشترك:

التنســيق بشــأن أبــرز المواضيع
االستراتيجية المشتركة.
 -٢تشجيع االستثمار:
مستقبال صاحب السمو الملكي ولي العهد
 خادم الحرمين الشريفينً

الســعودية ١٥ ،فبرايــر  -اســتقبل خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز آل ســعود عاهــل المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ،صاحــب
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،حيــث رحــب خــادم الحرميــن
الشــريفين بصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد ،مشـ ً
ـيدا بالتواصــل المســتمر
بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن الشــقيقتين ،وبالنتائــج الطيبــة
التــي أثمــرت عنهــا زيــارة ســموه.
وخــال اللقــاء أعــرب صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد عــن شــكره وتقديــره
لخــادم الحرميــن الشــريفين علــى مواقفــه الداعمــة والمؤيــدة لمملكــة البحريــن،
التــي تأتــي ترجمــة حقيقيــة لتميــز العالقــات البحرينيــة الســعودية وامتدادهــا
مشــيدا ســموه بجهــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي دعــم
التاريخــي،
ً
المنظومــة الخليجيــة بمــا يعــزز العمــل الخليجــي المشــترك ،ودعم مســيرة مجلس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بمــا يجســد تطلعــات الشــعوب الخليجيــة.

ســمو ولــي العهــد وولــي العهــد الســعودي يبحثــان تعزيــز
العالقــات والتعــاون األمنــي
الســعودية ١٥ ،فبرايــر  -التقــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس
الــوزراء بأخيــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن نايــف بــن عبــد العزيــز آل
ســعود  ،ولــي عهــد المملكــة العربيــة الســعودية نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء
وزيــر الداخليــة ،فــي العاصمــة الســعودية الريــاض ،حيــث أكــد صاحبــا الســمو
أثنــاء اللقــاء علــى االرتبــاط التاريخــي بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة
ً
ً
مهمــا ارتكــزت عليــه طبيعــة عالقــات
محــورا
الســعودية الشــقيقة والــذي مثــل
ً
نموذجــا متميــزا للعالقــات العربيــة – العربيــة ،تتجــدد
البلديــن التــي أضحــت
خاللهــا رغبــات التطويــر وآفاقــه المختلفــة بثوابــت وأســس راســخة يتجلــى فيهــا
االنعــكاس الحقيقــي للتقــارب بيــن المملكتيــن الشــقيقتين قيــادة وشــعبا.
وأبــدى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حفظــه اللــه
اعتــزازه بالــدور الــذي تضطلــع بــه المملكــة العربيــة الســعودية فــي دعــم منظومــة
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وقيــادة العمــل المشــترك الــذي أســهم
فــي درء المخاطــر و بجهودهــا إلــى جانــب الــدول الشــقيقة فــي حفــظ أمــن
واســتقرار المنطقــة وإســهامها الفاعــل فــي الجهــود الدوليــة المتصلــة بمكافحــة
االرهــاب وتجفيــف منابعــه.
٦
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إنشــاء مكتــب متخصــص
الســعوديين
للمســتثمرين
بــوزارة الصناعــة والتجــارة
والســياحة لتســهيل إجراءاتهم،
للمســتثمرين
والســماح
بالبلديــن االســتثمار المباشــر
فــي أســواق المــال وكذلــك
اإلدراج المــزدوج للشــركات
ا لمســا همة .
 -٣إجــراءات
و ا لجمــا ر ك :

المســافرين

اإلســراع فــي اســتكمال
نظــام
تدشــين
إجــراءات
النقطــة الواحــدة بيــن البلديــن
وزيــادة تســهيل عمليــة عبــور
ا لشــا حنا ت .
 -4األمور األمنية:

تعزيــز مســارات التعــاون
األمنــي خاصــة فيمــا يتعلــق
بمكافحــة التطــرف واإلرهــاب.

تحركات دبلوماسية

معالي وزير الخارجية يشارك في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي
الروسي على مستوى وزراء الخارجية بأبوظبي

اإلمــارات ١ ،فبرايــر  -شــارك معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن
محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة فــي الــدورة الرابعــة لمنتــدى
التعــاون العربــي الروســي علــى مســتوى وزراء الخارجيــة والتــي
انعقــدت فــي مدينــة أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
الشــقيقة.
وخــال المنتــدى ،اســتعرض وزراء الخارجيــة نتائــج الــدورة الثالثــة
لمنتــدى التعــاون العربــي الروســي والتــي عقــدت فــي  26فبرايــر
 2016فــي موســكو ،وخطــة العمــل التــي تهــدف إلــى تنفيــذ

مبــادئ المنتــدى وأهدافــه ،وأكــدوا أهميــة الحــوار والتعــاون
القائميــن بيــن الجانبيــن.
وأكــد االجتمــاع علــى إدانــة اإلرهــاب بكافــة أشــكاله ومظاهــره
وأيــا كان مرتكبــوه ،وحيثمــا ارتكــب ،وأيــا كانــت أغراضــه والتأكيــد
علــى أن أيــة أعمــال إرهابيــة هــي أعمــال إجراميــة وغيــر مبــررة
بغــض النظــر عــن دوافعهــا.
وتــم خــال االجتمــاع االتفــاق علــى عقد الدورة الخامســة للمنتدى
خالل عام ٢٠١٨م في مدينة موســكو باالتحاد الروســي.

فخامــة رئيــس جمهوريــة باكســتان اإلســامية يعــرب عــن اعتــزازه بالعالقــات
الوثيقــة بيــن البلديــن
باكســتان ٦ ،فبرايــر  -نقــل معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد
بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة خالــص تحيــات حضــرة
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،عاهل
البــاد المفــدى ،حفظــه اللــه ورعــاه ،وصاحــب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة ،رئيــس
الــوزراء الموقــر ،حفظــه اللــه ،وصاحــب الســمو الملكــي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء،
حفظــه اللــه ،إلــى فخامــة الرئيــس ممنــون حســين ،رئيــس
جمهوريــة باكســتان اإلســامية الصديقــة ،وتمنياتهــم لــه
بــدوام الصحــة والعافيــة ولشــعب باكســتان الصديــق
الرقــي واالزدهــار.
وأكــد معالــي وزيــر الخارجيــة أن العنايــة التــي تحظــى
بهــا العالقــات بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة باكســتان
اإلســامية من قبل قيادتي البلدين تعد إحدى الســمات

األساســية لهــا وركيــزة لدفــع العالقــات باســتمرار نحــو
مراحــل أكثــر تطـ ً
ـورا بمــا يتوافــق مــع طموحاتهمــا ويدعــم
مصالحهمــا ويســهم فــي أمــن واســتقرار المنطقــة،
ً
مشــيدا معاليــه بالــدور الــذي تضطلــع بــه الجاليــة
الباكســتانية فــي مملكــة البحريــن وبإســهاماتها اإليجابيــة
فــي مســيرة عمليــة التنميــة.
وفــي إطــار الزيــارة الرســمية التــي قــام بهــا معالــي وزيــر
الخارجيــة إلــى جمهوريــة باكســتان اإلســامية ،اجتمــع
معالــي الوزيــر مــع دولــة الســيد محمــد نــواز شــريف،
رئيــس الــوزراء و معالــي الســيد طــارق فاطمــي المســاعد
الخــاص لرئيــس الــوزراء للشــؤون الخارجيــة بجمهوريــة
باكســتان اإلســامية الصديقــة.
وقــد تــم خــال االجتماعــات التأكيــد علــى مــا تتســم بــه
العالقــات بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة باكســتان
اإلســامية مــن رســوخ وثبــات.
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خــال االجتمــاع األول للجنــة الوزاريــة المشــتركة البحرينيــة -الباكســتانية ..جمهوريــة باكســتان اإلســامية
الصديقــة تؤكــد حرصهــا علــى توطيــد العالقــات الثنائيــة مــع مملكــة البحريــن

باكســتان ٧ ،فبرايــر  -أعــرب معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد
بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة عــن خالــص تقديــره لدعــم
جمهوريــة باكســتان اإلســامية الصديقــة ألمــن واســتقرار
ً
مشــيدا بتضامــن باكســتان مــع مختلــف
مملكــة البحريــن،
القضايــا الخليجيــة والعربيــة واإلســامية.
جاء ذلك خالل كلمة معالي وزير الخارجية في افتتاح االجتماع
األول للجنــة الوزاريــة المشــتركة البحرينيــةـ الباكســتانية ،والــذي
عقــد بجمهوريــة باكســتان اإلســامية .مؤكـ ً
ـدا معاليــه حــرص
مملكــة البحريــن علــى تعزيــز وتطويــر التعــاون مــع جمهوريــة
باكســتان اإلســامية ،خاصــة أن هنــاك إمكانــات كبيــرة لتعزيــز
العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة.
مــن جانبــه ،رحــب معالــي الســيد ســرتاج عزيــز مستشــار رئيــس
الــوزراء للشــؤون الخارجيــة فــي جمهوريــة باكســتان االســامية
ً
منوهــا بمــا تشــهده العالقــات بيــن
بمعالــي وزيــر الخارجيــة،
مملكــة البحريــن وجمهوريــة باكســتان اإلســامية مــن تطــور.
وقــد تــم التوقيــع علــى محضــر االجتمــاع ومذكــرة تفاهــم

للتعــاون فــي مجــال الزراعــة والثــروة البحريــة ومذكــرة تفاهــم
بيــن المعهــد الدبلوماســي بــوزارة خارجيــة مملكــة البحريــن
وأكاديميــة الخدمــات الخارجيــة بــوزارة خارجيــة جمهورية باكســتان
اإلســامية ،كمــا اتفــق الجانبــان علــى عقــد االجتمــاع الثانــي
للجنــة الوزاريــة المشــتركة البحرينية-الباكســتانية فــي المنامــة
عــام 2019م.
وقــد عقــد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة
ً
ً
صحفيا بعــد انتهاء اجتماع
مؤتمرا
ومعالــي الســيد ســرتاج عزيــز
اللجنــة الوزاريــة المشــتركة .كمــا تــم عقــد اجتمــاع بيــن الجانبيــن
أعــرب خاللــه معالــي وزيــر الخارجيــة عــن اعتزازه وتقديره لمســار
عالقــات الصداقــة بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة باكســتان
ً
تطــورا ونمــاء فــي العديــد مــن
اإلســامية والتــي تشــهد
المجــاالت ،كمــا أكــد معالــي الســيد ســرتاج عزيــز حــرص بــاده
علــى توطيــد العالقــات الثنائيــة مــع مملكــة البحريــن واالرتقــاء
بمســتوى التعــاون إلــى آفــاق أرحــب علــى كافــة األصعــدة،
متمنيـ ًـا لمملكــة البحريــن دوام االزدهــار والتقــدم.

مملكــة البحريــن تقــدم تقريرهــا الوطنــي الثالــث بشــأن
االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان إلــى
مجلــس حقــوق اإلنســان بجنيــف
البحريــن ٢ ،فبرايــر  -قدمــت وزارة الخارجيــة التقريــر الوطنــي
الثالــث بشــأن االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان
فــي مملكــة البحريــن إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان والمفوضيــة
الســامية لحقــوق اإلنســان بجنيــف.
وأشــار ســعادة الســيد عبداللــه بــن فيصــل بــن جبــر الدوســري
مســاعد وزيــر الخارجيــة بــأن التقريــر الوطنــي الثالــث يســتعراض
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة لتنفيــذ التوصيــات المقترحــة
مــن بعــض الــدول أثنــاء مناقشــة التقريــر الوطنــي الثانــي بمجلــس
حقــوق اإلنســان وتســليط الضــوء علــى أبــرز التطــورات واإلنجــازات
التــي تحققــت خــال الســنوات األربــع الماضيــة فــي مجــال تعزيــز
وحمايــة حقــوق اإلنســان فــي المجــاالت التشــريعية والتنفيذيــة
والقضائيــة مــع بيــان برنامــج عمــل الحكومــة (  ) 2018-2015والــذي
يســتهدف تحقيــق مجتمــع يســوده العــدل واألمــن والرفاهيــة.

٨

النشرة الدبلوماسية | فبراير ٢٠١٧

عقــد اجتمــاع لجنة التشــاور السياســي بيــن مملكة
البحريــن وجمهورية الســودان بالخرطوم
الســودان ٧ ،فبرايــر  -أعــرب ســعادة الســفير وحيــد مبــارك
ســيار وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون اإلقليميــة ومجلــس
التعــاون ،عــن اعتــزازه وتقديــره لعمــق العالقــات الثنائيــة
بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة الســودان الشــقيقة والتــي
ً
تطــورا ونمــاء علــى مختلــف األصعــدة فــي ظــل
تشــهد
مــا تحظــى بــه مــن رعايــة كريمــة مــن لــدن حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد
المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه ،وأخيــه فخامــة الرئيــس عمــر
حســن البشــير رئيــس جمهوريــة الســودان ،جــاء ذلــك خــال
مشــاركة ســعادته فــي اجتمــاع لجنــة التشــاور السياســي
بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة الســودان الشــقيقة فــي
مقــر وزارة الخارجيــة الســودانية بالخرطــوم.
وأعــرب ســعادته عــن ارتيــاح مملكــة البحريــن لقــرار الواليــات
المتحــدة األمريكيــة الخــاص برفــع بعــض العقوبــات التــي
ً
متمنيــا لجمهوريــة الســودان
فرضتهــا علــى الســودان،
وشــعبه الشــقيق المزيــد مــن التقــدم والرخــاء.

تحركات دبلوماسية
معالــي وزيــر الخارجيــة يســلم جائــزة (اليونســكو-الملك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة الســتخدام تكنولوجيــات
المعلومــات واالتصــاالت فــي التعليــم)
فرنســا ٢١ ،فبرايــر -نيابــة عــن حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه
اللــه ورعــاه ،قــام معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل
خليفــة وزيــر الخارجيــة بتســليم جائــزة ( اليونســكو  -الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة الســتخدام تكنولوجيــات المعلومــات
واالتصــاالت فــي التعليــم) ،وذلــك بحضــور ســعادة الدكتــور
ماجــد بــن علــي النعيمــي وزيــر التربيــة والتعليــم ،خــال
االحتفــال الكبيــر الــذي نظمتــه منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة
والعلــوم والثقافــة (اليونســكو) بالتعــاون مــع وزارة التربيــة
والتعليــم بمقــر اليونســكو فــي مدينــة باريــس.
وتقــدم معالــي وزيــر الخارجيــة بخالــص التهنئــة للفائزيــن بجائــزة
( اليونســكو  -الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة الســتخدام
تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت فــي التعليــم) وهمــا:
مؤسســة كيــرون ( )Kironللتعليــم العالــي المفتــوح مــن
ألمانيــا؛ لمــا قدمتــه مــن خدمــات عظيمــة لالجئيــن  ،ولحرصهــا
علــى التخفيــف مــن آالمهــم وفتــح أبــواب األمــل أمامهــم،
وتمكينهــم عبــر مــا قدمتــه مــن دورات مفتوحــة علــى اإلنترنــت
مــن الدراســة والحصــول علــى شــهادات جامعيــة معتمــدة
تتيــح لهــم مواصلــة مشــوار الحيــاة كغيرهــم مــن البشــر ،وإلــى

مؤسســة جاغو ( )Jaago Foundationمن بنغالديش؛ لنجاحها
الباهــر فــي مســاعدة أبنــاء المناطــق الريفيــة فــي الحصــول
علــى تعليــم نوعــي ،وذلــك باســتخدام نظــام التخاطــب المرئي
عــن بعــد ،وهــو مــا يجعلهــا جديــرة بهــذه الجائــزة الرفيعــة لتكــون
قدوة لغيرها من المؤسســات في اســتثمار التقنيات الحديثة
لتوصيــل التعليــم إلــى جميــع المحروميــن فــي مختلــف أنحــاء
العالــم .

معالي وزير الخارجية يشارك في افتتاح مؤتمر ميونيخ لألمن
ألمانيــا ١٧ ،فبرايــر -شــارك معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد
بــن محمــد آل خليفــة ،وزيــر الخارجيــة ،فــي افتتــاح مؤتمــر
ميونــخ لألمــن فــي دورتــه الثالثــة والخمســين والــذي
انطلقــت أعمالــه بمدينــة ميونيــخ بجمهوريــة ألمانيــا
االتحاديــة ،وذلــك بحضــور معالــي الســيدة أنجيــا ميــركل،
المستشــارة األلمانيــة ،ومعالــي الســيد مايــك بينــس،
نائــب رئيــس الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وبمشــاركة
العديــد مــن رؤســاء الــدول والحكومــات ووزراء الخارجيــة
والدفــاع.
وتباحــث المشــاركون آخــر المســتجدات األمنيــة وأهــم
التطــورات السياســية علــى الســاحة الدوليــة وتأثيراتهــا
المختلفــة علــى األمــن والســلم الدولييــن وســبل تســوية
ومعالجــة األزمــات المختلفــة التــي تهــدد اســتقرار العالــم
ومــن أهمهــا األزمــة الســورية والحــرب ضــد اإلرهــاب،
وغيرهــا مــن النزاعــات التــي تهــدد المجتمــع الدولــي.
ويعــد مؤتمــر ميونيــخ حــول قضايــا األمــن منتــدى دوليــاً
مهمـ ًـا ،حيــث يجمــع الكثير من المســؤولين والدبلوماســيين
والعســكريين رفيعــي المســتوى مــن أجــل البحــث وتبــادل
الــرؤى فــي القضايــا السياســية واألمنيــة التــي تشــكل
محــور اهتمــام دول العالــم أجمــع بهــدف التوصــل إلــى
الســبل الكفيلــة واآلليــات الضامنــة إلرســاء الســام فــي
مختلــف أنحــاء العالــم بمــا يعــود بالنفــع علــى جميــع الــدول
ويســهم فــي التغلــب علــى التحديــات التــي تواجههــا.

وعلــى هامــش مؤتمــر ميونــخ لألمن،اجتمع معالي الشــيخ
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر الخارجيــة ،مــع كل
مــن أصحــاب المعالــي ،األســتاذ عــادل الجبيــر وزيــر خارجيــة
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ،والســيد إدوارد
نالبارديــان وزيــر خارجيــة جمهوريــة أرمينيــا ،والســيد بــورج
برينــده وزيــر خارجيــة مملكــة النرويــج.
وقــد جــرى خــال االجتماعــات ،اســتعراض تطــور العالقــات
الثنائيــة بيــن البلــدان وفــرص دعمهــا علــى المســتويات
كافــة ،والتأكيــد علــى ضــرورة تبــادل الزيارات بين مســؤولي
البلــدان لتعزيــز آفــاق التعــاون المشــترك.
وتطرقــت االجتماعــات إلــى أهــم القضايــا المدرجــة علــى
جــدول أعمــال مؤتمــر ميونــخ لألمــن ،إضافــة إلــى القضايــا
ذات االهتمــام المشــترك.
كمــا اجتمــع معالــي وزيــر الخارجيــة مــع ســعادة الســيد بييــر
كرينبــول المفــوض العــام لوكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى.
حيــث أشــاد معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل
خليفــة بالجهــود الطيبــة التــي تقــوم بهــا وكالــة األمــم
المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي
الشــرق األدنــى (األونــروا) ،وتقديــم مختلــف ســبل
الدعــم ألبنــاء الشــعب الفلســطيني الشــقيق ،متمنيـ ًـا لهــا
التوفيــق فيمــا تنفــذه مــن مشــاريع ترمــي لتحســين أوضــاع
الالجئيــن الفلســطينيين.
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صفحة خاصة

ميثاق العمل الوطني
فــي الذكــرى السادســة عشــرة إلقــرار ميثــاق العمــل
الوطنــي تفتخــر مملكــة البحريــن باإلنجــازات الكبيــرة
التــي تحققــت علــى أرضهــا فــي ظــل تعــاون جــاد
وبنــاء بيــن الحكومــة والمواطنيــن مــن أجــل مســتقبل
ً
تطــورا ونمــاء ،ففــي الرابــع عشــر مــن فبرايــر
أكثــر
 ٢٠٠١صــوت أبنــاء مملكــة البحريــن بنســبة %98.4
علــى ميثــاق العمــل الوطنــي تحقيقـ ًـا لتطلعــات أبنــاء
الشــعب إلــى مســتقبل ملــؤه الحريــة والمســاواة
وركيزتــه العدالــة والشــورى وقاعدتــه المشــاركة
الشــعبية لــكل فئــات الشــعب فــي مســؤوليات
الحكــم ،حيــث شــكل هــذا اليــوم بداية لنهضة شــاملة
جــاءت لتكمــل المســيرة التــي بدأهــا المؤسســون
فــي بنــاء ركائــز راســخة لمجتمــع فاعــل وحكــم رشــيد.

أبرز ما تضمنه الميثاق من مبادئ وأحكام:

١
مبدأ الفصل بين
السلطات
يعتمــد نظــام الحكــم ،تكريسـ ًـا للمبــدأ
الديمقراطــي المســتقر ،علــى
الفصــل بيــن الســلطات الثــاث:
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة،
مــع التعــاون بيــن هــذه الســلطات
وفــق أحــكام الدســتور.

٤
مبدأ الحرية
االقتصادية
يقــوم النظــام االقتصــادي فــي
مملكــة البحريــن علــى المبــادرة
الفرديــة ،وحريــة رأس المــال فــي
االســتثمار والتنقــل مــع دعــم
وتأكيــد دور القطــاع الخــاص فــي
تنميــة المــوارد وتنشــيط الحركــة
ا ال قتصا د يــة .

١٠
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٢
الحياة النيابية
تتكــون الســلطة التشــريعية مــن
ً
انتخابــا
مجلســين ،مجلــس منتخــب
ً
ً
مباشــرا يتولــى المهــام
حــرا
التشــريعية إلــى جانــب مجلــس معين
يضــم أصحــاب الخبــرة واالختصــاص
لالســتعانة بآرائهــم فيمــا تتطلبــه
الشــورى مــن علــم وتجربــة.

٥
العالقات الخليجية
تؤمــن مملكــة البحريــن ،حكومــة
ً
ً
ً
يقينيــا ،بوحــدة
إيمانــا
وشــعبا،
الهــدف والمصيــر والمصلحــة
المشــتركة لشــعوب دول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،فقــد
جمــع بيــن هــذه الشــعوب أواصــر
الــدم والنســب ووشــائج القربــى.

٣
الشعب هو مصدر
ً
جميعا
السلطات
نظــام الحكــم فــي مملكــة البحريــن
ديمقراطــي ،الســيادة فيــه للشــعب
ً
جميعــا وتكــون
مصــدر الســلطات
ممارســة الســيادة علــى الوجــه
المبيــن فــي الدســتور.

٦
العالقات الخارجية
إن مملكــة البحريــن تعتــز بحقيقــة
انتمائهــا العربــي وبكــون شــعبها
جــزء ال يتجــزأ مــن األمــة
األبــي
ً
العربيــة ،وهــي تحــرص بغيــر حــدود
علــى مســاندة كل قضايــا الحــق
العربــي .وعلــى صعيــد العالقــات
الدوليــة السياســية ،فإنهــا تعتبــر
الســام العالمــي واإلقليمــي هدفـ ًـا
أساسـ ً
ـيا ينبغــي أن تهــون دونــه كل
الجهــود.

سيرة ذاتية

سمو الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة..
أول وزير خارجية لمملكة البحرين
ولــد ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء عــام  1936وتلقــى تعليمــه االبتدائــي فــي
مــدارس مملكــة البحريــن .أكمــل تعليمــه الثانــوي فــي المدرســة
الدوليــة التابعــة للجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،وأكمــل دراســته
فــي العالقــات الدوليــة والقانــون فــي جامعــة لنــدن بالمملكــة
المتحــدة.
المناصب واألدوار:
ً
قاضيــا فــي
تقلــد ســموه العديــد مــن المناصــب حيــث عمــل
الفتــرة مــن  1961إلــى  ،1962ثــم مديـ ً
ـرا لدائــرة العالقــات العامــة
ً
ً
ورئيســا
ومديــرا لدائــرة اإلعــام
للفتــرة مــن  1962إلــى ،1965
لدائــرة الخارجيــة للفتــرة مــن  1965إلــى 1969اللتيــن أنشــأهما
ســموه .كمــا شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة واإلعــام فــي الفتــرة
مــن  1971إلــى  ،1973اللتيــن تأسســتا فــي عهــده وبإشــرافه.
ً
وزيــرا للخارجيــة فــي أغســطس  1971عنــد
تــم تعييــن ســموه
انضمــام البحريــن لمنظمــة األمــم المتحــدة ،ثــم عيــن نائبـ ًـا لرئيس
الــوزراء باإلضافــة إلــى منصبــه وزيـ ً
ـرا للخارجيــة فــي الفتــرة 2002
إلــى  .2005ويشــغل ســموه منصــب نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء منــذ العــام  2005وحتــى اآلن.
مؤسس الدبلوماسية البحرينية :
يعتبــر ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة مدرســة
دبلوماســية ال تعــرف معنــى المجاملــة فيمــا يتعلــق بمهنــة
الدبلوماســية وأخالقياتهــا وضوابطهــا ،وكان ســموه صلبـ ًـا فــي
مواقفــه مــع أولئــك الذيــن ال يدركــون جــال المهنــة وخطــورة
الموقــفُ .يظــن لطــول تجربتــه وكثــرة التحديــات التــي خاضهــا
أن شــيئا ال يســتثيره أو يســتفزه ،إال أن مــا يبــدو فــي عيــون
ً
ً
وصغيــرا ســينال مــن هدوئــه ،ذلــك الهــدوء
هامشــيا
البعــض
الــذي أثــار إعجــاب العالــم إبــان التــداول فــي قضيــة جــزر حــوار
فــي محكمــة العــدل الدوليــة ،إذ بــرز ســموه آنــذاك معيـ ً
ـدا إلــى
األذهــان بواكيــر انطالقتــه الدبلوماســية الموفقــة عندمــا عرفــه
العالــم مــن خــال ملــف الخــاف البحرينــي اإليرانــي.
يتمتــع ســموه بقــدرة كبيــرة علــى استشــراف الحلــم وقــدرة
أكبــر علــى تحقيقــه لوطنــه أكثــر مــن لشــخصه .امتــاز ســموه
بطموحــات هائلــة وهادئــة تخفــى عــن اآلخريــن .إنــه رجــل عملــي
وشــخصية مرموقــة ولــه دروس ينبغــي االســتفادة منهــا
الســيما مــن حيــث أمــد بقائــه علــى رأس الدبلوماســية البحرينيــة
والخليجيــة ،واحتفاظــه إبــان عملــه الدبلوماســي والــوزاري
بســجل المــع بامتيــاز ونظيــف بــا منــازع .ويقــول هنــري كيســنجر
فــي هامــش مذكراتــه عــن هــذا النــوع مــن الشــخصيات «إن بقــاء
الدبلوماســي أو السياســي حتــى أمــد طويــل فــي منصبــه
ـازا كبيـ ً
يعتبــر بحــد ذاتــه إنجـ ً
ـا علــى مقعــد
ـرا «ولكــن البقــاء طويـ ً
ربــان ســفينة الخارجيــة البحرينيــة لــم يكــن وحــده النقطــة البــارزة
فــي ســجل ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة فقــد
امتــاز كنائــب لرئيــس الــوزراء بكونــه :حامــل الملفــات المتعــددة،
وصاحــب المهمــات االســتراتيجية ،إذ يمســك بالعديــد مــن
المهــام التكليفيــة واللجــان النوعيــة والهامــة.
بنــى ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة ســيرته انطالقــا
مــن مرحلــة سياســية هــي األكثــر حساســية وأهميــة فــي
ً
تأثيــرا فــي
التاريــخ البحرينــي الحديــث ،ولكنهــا المرحلــة األكثــر
تشــكيل هويــة الدولــة وبلــورة ثوابتهــا الوطنيــة والقوميــة،
فاكتســب خاصيــة الشــريك فــي ذلــك العمــل التأسيســي فــي

تلــك األيــام الحرجــة مــن تاريــخ المنطقــة ،حيــث اعتمــد ســمو
الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة علــى فطرتــه الخاصــة فــي
التأســيس لماكينــة دبلوماســية بحرينيــة تدعــم وتحمــل الثوابــت
البحرينيــة الوطنيــة والقوميــة ،وال شــك أنــه واجــه الكثيــر مــن
التحديــات والمنعطفــات الحرجــة وحقــق الكثيــر مــن االنتصــارات
الدبلوماســية والسياســية ،ولكنــه حافــظ دائمـ ًـا علــى قــدر كبيــر
مــن التواضــع والجــال والرفعــة لــدوره القــدري فــي تاريــخ
الدبلوماســية البحرينيــة والخليجيــة بشــكل عــام ،كمــا حافــظ علــى
مكانتــه المرموقــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

شغل ويشغل سموه العديد من المناصب
والمهام التالية:
 عضــو فــي مجلــس الدولــة مــن عــام 1970م حتــى عــام1971م.
 عضو في مجلس العائلة الحاكمة منذ عام 1974م. عضو في مجلس الدفاع األعلى منذ عام 1973م. تــرأس اللجنــة الماليــة واالقتصاديــة التابعــة لمجلــسالــوزراء منــذ عــام 1978م وحتــى عــام 2012م.
 تــرأس لجنــة مجلســي الشــورى والنــواب منــذ إنشــائهافــي عــام 2005م وحتــى عــام 2010م.
 يتــرأس اللجنــة العليــا لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالتمنــذ إنشــائها فــي  9يوليــو 2005م.
 يتــرأس فريــق المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــموالتدريــب منــذ إنشــائه فــي  18ينايــر 2006م.
 يتــرأس مجلــس أمنــاء جائــزة عيســى لخدمــة اإلنســانيةمنــذ إنشــائها فــي  22فبرايــر 2009م.
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إنجازات

جائزة الملك حمد
لتمكين الشباب لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة
تــم تدشــين (جائــزة الملــك حمــد لتمكيــن الشــباب لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة) خــال
الجلســة االفتتاحيــة لمنتــدى الشــباب للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم
المتحــدة بتاريــخ ٣٠ينايــر  ،٢٠١٧بمقــر األمم المتحدة بنيويورك ،وبحضور ســعادة الســيد
فريدريــك شــافا رئيــس المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة،
وســعادة الســيد بيتــر ثومبســون رئيــس الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي
دورتهــا الـــ ،71والســيد أحمــد الهنــداوي مبعــوث األميــن العــام لألمــم المتحــدة
للشــباب كمتحدثيــن رئيســيين فــي المنتــدى.
وقــام ســعادة الســيد هشــام بــن محمــد الجــودر وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة
بإلقــاء كلمــة كمتحــدث رئيســي خــال افتتــاح المنتــدى أعلــن مــن خاللهــا عــن تدشــين
الجائــزة وتطــرق إلــى كونهــا األولــى مــن نوعهــا ،وهــي تقــام بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة
كمســاهمة مــن مملكــة البحريــن لشــباب العالــم ،وأنها مفتوحة لجميع الــدول األعضاء باألمم
المتحــدة للمشــاركة ،وأشــار ســعادته إلــى أن الجائــزة ســتمنح ألربــع فئــات وهــي :القطاعــات
الحكوميــة ،القطــاع الخــاص ،الجمعيــات غيــر الحكوميــة و/أو المنظمــات الدوليــة  ،واألفــراد ،وســيتم
اختيــار الفائزيــن مــن قبــل لجنــة يتــم وضعهــا مــن قبــل مملكــة البحريــن واألمــم المتحــدة.
تبــرز الجائــزة ريــادة مملكــة البحريــن فــي دعــم الشــباب وتؤكــد علــى التِ ــزام مملكــة البحريــن بتنفيــذ أجنــدة
أهــداف التنميــة المســتدامة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  ،٢٠١٥لجميــع دول العالــم.
وتفتــح الجائــزة آفاقـ ًـا جديــدة تهــدف إلــى تأكيــد مبــدأ أساســي لألمــم المتحــدة و هــو «عــدم تــرك أي أحــد» وذلــك
بإنشــاء مجتمعــات ســلمية عادلــة وشــاملة.
ويعتبــر منتــدى الشــباب الــذي تــم تدشــين الجائــزة مــن خاللــه هــو المنصــة الرســمية للشــباب فــي منظومــة األمــم
ً
ســنويا بحضــور وزراء الشــباب مــن الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة والمؤسســات
المتحــدة ,ويتــم عقــده
الشــبابية مــن جميــع دول العالــم والجمعيــات غيــر الحكوميــة المختصــة إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن مســؤولي األمــم
المتحــدة و كبــار الشــخصيات ،وكانــت فعاليــة تدشــين جائــزة الملــك حمــد لتمكيــن الشــباب لتحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة محــط أنظــار المشــاركين فــي المنتــدى وقــد أخــذت موقعـ ًـا رئيسـ ً
ـيا فــي افتتــاح منتــدى الشــباب لتؤكــد
األمــم المتحــدة علــى األهميــة التــي توليهــا للتعــاون القائــم مــع مملكــة البحريــن وللجائــزة بشــكل خــاص.

«أعتقــد أنهــا مبــادرة
رائعــة مــن مملكــة
البحريــن ونثمــن مــا
تقــوم بــه المملكــة
فــي مجــال التنميــة
المســتدامة».
 بيتــر ثومبســون رئيسالجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة فــي دورتهــا
الـ71

١٢
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إنجازات

الحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين ..ودعم ال محدود
القتــال المختلطــة مــن الظفــر بالميداليــة البرونزيــة فــي بطولــة
العالــم لفنــون القتــال المختلطــة للهــواة التــي أقيمــت فــي
الس فيغــاس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.
كمــا حققــت العــداءة البحرينيــة روث جيبيــت الفــوز بالميداليــة
الذهبيــة لســباق  3000متــر موانــع ضمــن منافســات دورة
األلعــاب األولمبيــة الصيفيــة.
مشاركات متميزة لألندية
حقــق فريــق نــادي النجمــة المركــز الثانــي فــي البطولــة اآلســيوية
لكــرة اليــد ،كمــا حقــق فريــق النــادي األهلــي المركــز الثالــث فــي
بطولــة األنديــة الخليجيــة أبطــال الكــؤوس للكــرة الطائــرة.

*سمو الشيخ ناصر بن حمد حين تكريمه لتحقيقه المركز الثالث في بطولة العالم للقدرة

حققــت الحركــة الشــبابية والرياضيــة فــي مملكــة البحريــن طفــرة
كبيــرة فــي مختلــف أركانهــا وذلــك بفضــل توجيهــات مــن قبــل
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل
البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه وحــرص جاللتــه علــى توفيــر
البيئــة المناســبة مــن أجــل تحقيــق اإلنجــازات باســم المملكــة
ورفــع علمهــا عاليـ ًـا وســط االهتمــام المباشــر مــن قبــل صاحــب
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس
الــوزراء الموقــر ،وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن
حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظهــم اللــه.
ووصلــت الحركــة الشــبابية والرياضيــة إلــى مراحــل متقدمــة على
المســتوى العالمــي بفضــل االســتراتيجية التــي اختطهــا ســمو
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة والتــي أوصلــت
منتســبي القطاعيــن الشــبابي والرياضــي إلــى العالميــة فــي
ظــل متابعــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس االتحــاد
البحرينــي أللعــاب القــوى والــذي دائمــا مــا يقــف إلــى جانــب
ســفراء المملكــة مــن القطــاع الرياضــي والشــبابي.
ً
ً
بلــغ عــدد المراكــز الشــبابية  ٣٦مركـ ً
متنوعا
برنامجا
ـزا قــدم ٨٦٧
اســتفاد منه  ٥٠ألف من منتســبي المراكز الشــبابية.
اتســمت اإلنجــازات التــي تحققــت فــي الفتــرة األخيــرة للقطاعين
الشــبابي والرياضــي بالشــمولية فــي مختلــف المجــاالت ومــن
بينها :
إنجازات رياضية بارزة
تمكنــت الرياضــة البحرينيــة مــن حصــد عــدد وافــر مــن الميداليــات
فــي العــام  2016بلــغ فــي مجملــه  511ميداليــة ،ومنهــا تحقيــق
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة للمركــز الثالــث فــي
بطولــة العالــم للقــدرة بســلوفاكيا.
أثبتــت رياضــة الفنــون القتاليــة المختلطة قدرتها على المنافســة
العالميــة بالرغــم مــن حداثتهــا فــي المجتمــع الرياضــي البحريني،
فقــد تمكــن فريــق ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة لفنــون

المنشآت الشبابية والرياضية
واصلــت مملكــة البحريــن دعمهــا لقطــاع المنشــآت الرياضيــة
والشــبابية فــي المملكــة وقامــت خــال الفتــرة الماضيــة
بتشــييد وبنــاء األنديــة النموذجيــة وتطويــر االســتادات الرياضيــة
والمالعــب الكرويــة والصــاالت الرياضيــة المتعــددة األغــراض
التــي تخــدم العديــد مــن الرياضــات ،عــاوة علــى المســابح
األولمبيــة والمراكــز الشــبابية النموذجيــة والمالعــب المخصصــة
للشــباب.
مدينة شباب  2030للسنة السابعة
للعــام الســابع علــى التوالــي تقيــم وزارة شــؤون الشــباب
والرياضــة مدينــة شــباب  ،2030هــذا المشــروع الــذي يهيــئ
الشــباب للدخــول لســوق العمــل مــن خــال البرامــج التدريبيــة
التــي تقدمهــا فــي مراكزهــا التدريبيــة.
مبادرة البحرين لمشروع سفراء الشباب العربي
بمبــادرة تقدمــت بهــا وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة تمــت
الموافقــة بقــرار مجلــس وزراء الشــباب العــرب علــى تنفيــذ
جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع وزارة شــؤون الشــباب
والرياضــة بمملكــة البحريــن مشــروع «ســفراء الشــباب العــرب»
والــذي يهــدف إلــى لفــت أنظــار العالــم علــى الثــروات الشــبابية
الحقيقيــة فــي العالــم العربــي.
جائزة دوق ادنبره العالمية
حصلــت الــوزارة علــى حقــوق تنفيــذ جائــزة دوق ادنبــره العالميــة
كأول جهــة حكوميــة فــي المنطقــة تحصــل علــى هــذه الحقــوق
ً
ـخصيا للفــرد لمعرفــة إمكانياتــه وقدراتــه
وهــي تمثــل تحديـ ًـا شـ
وتحقيــق إنجازاتــه بنفســه وتمنــح للشــباب للفئــة العمريــة مــا بيــن
 ٢٥-١٤عامـ ًـا مــن ذوي اإلنجــازات الفرديــة.
دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي اإلعاقة
انطلــق الــدوري ألول مــرة عــام ٢٠١٣م ووصلــت نســبة المشــاركة
عــام ٢٠١٦م إلــى أكثــر مــن .٪١٠٠
جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي
ً
فــردا مــن المهتميــن بالعمــل
اســتطاعت الجائــزة احتضــان 660
المســرحي.
جائزة ناصر بن حمد العالمية لإلبداع الشبابي
وصلــت نســبة المشــاركات فــي عــام ٢٠١٦م إلــى  5773مشــاركة
مــن  112دولــة.
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مواقف

مواقف مملكة البحرين خالل شهر فبراير من عام ٢٠١٧
 ١فبراير

رســميا إلــى
رحبــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن بعــودة المملكــة المغربيــة الشــقيقة
ً
عضويــة االتحــاد األفريقــي.

 ٤فبراير

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن بشــدة الهجــوم اإلرهابــي الــذي تعرضــت لــه دوريــة
أمنيــة عنــد مدخــل متحــف اللوفــر بمدينــة باريــس بالجمهوريــة الفرنســية.

 ٨فبراير

نــددت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن بمــا يســمى بقانــون التســوية ،الــذي تمــت المصادقــة
عليــه مــن قبــل الكنيســت اإلســرائيلي.

 13فبراير

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن إطــاق جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية صاروخـ ًـا
ً
بالیستیا .

١٦-١٤
فبراير

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن التفجيــر اإلرهابــي الــذي وقــع فــي مدينــة الهــور فــي
 ١٤فبرايــر وفــي مدينــة الســند فــي  ١٦فبرايــر بجمهوريــة باكســتان اإلســامية.

 20فبراير

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن الهجــوم الــذي اســتهدف سـ ً
ـوقا فــي مدينــة مقديشــو
بجمهوريــة الصومــال الفيدراليــة الشــقيقة.

موقــف هــام :أكــدت اللجنــة الرباعيــة المعنيــة بالتدخــات اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة المنبثقــة عــن المجلــس
الــوزاري لجامعــة الــدول العربيــة بتاريــخ  ٢فبرايــر  ،٢٠١٧دعمهــا لمملكــة البحريــن بشــأن اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا لحفــظ أمنهــا
واســتقرارها ،وطالبــت إيــران بالكــف عــن تدخالتهــا ،وحثتهــا علــى إعــادة النظــر فــي سياســتها تجــاه دول المنطقــة ومراعــاة مبــادئ
حســن الجــوار.

حقوقيات

١٤
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آراء

الدكتور الشيخ عبدالله
بن أحمد آل خليفة
مــع إشــراقة عــام جديــد ،نتطلــع معـ ًـا إلــى
عالــم أفضــل لجميــع البشــر ،وأن يعــم
الســام والرخــاء كل مــكان ،وهــذه ليســت
أمنيــة خاصــة وإنمــا عقيــدة وطــن وقيــادة.
ً
وحرصــا علــى دعــم التعــاون الدولــي
وتعزيــز فــرص التفاعــل اإليجابــي ،تأتــي
النشــرة الدبلوماســية لــوزارة الخارجيــة
لتضيــف مــا يوثــق تحــركات مملكــة البحرين
فــي المحافــل الدوليــة ،وتســلط الضــوء
علــى األحــداث والفعاليــات المقامــة علــى
أرض المملكــة ،وخارجهــا ،كمــا تعكــس
روح البحريــن ومواقــف المملكــة الثابتــة
والدائمــة فــي أن تكــون اليــد الممــدودة
لــكل مــا فيــه خيــر وصالــح البشــرية.
إن مملكــة البحريــن بقيــادة حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة
عاهــل البــاد المفــدى ،وجهــود الحكومــة
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األميــر
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس
الــوزراء الموقــر ،وبدعــم متواصــل مــن
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس
مجلــس الــوزراء ،نجحــت فــي إرســاء
دولــة القانــون والمؤسســات العصريــة
المتطــورة ،بفضــل النهــج اإلصالحــي
الشــامل لجاللــة عاهــل البــاد المفــدى
بعــد إقــرار ميثــاق العمــل الوطنــي عــام
 2001بنســبة تأييــد بلغــت  .%98.4حيــث
ً
ً
رائــدا فــي
نموذجــا
قدمــت البحريــن
الحريــات العامــة ومشــاركة المــرأة فــي
الحيــاة السياســية ،وتحقيــق معــدالت
تنمويــة مرتفعــة.
ً
حاضــرا فــي ســياق
وكان البعــد الخارجــي
هــذه الرؤيــة الحكيمــة بالعمــل علــى
تحصيــن تماســك بنيــان مجلــس التعــاون
ـوال إلــى غايتــه
لــدول الخليــج العربيــة وصـ ً
«االتحــاد الخليجــي» إلــى جانــب وحــدة
الصــف العربــي ،وتعزيز الســلم العالمي.
إن هــذه النشــرة هــي جــزء مــن عهــد
متجــدد مــن التواصــل الدبلوماســي
واضــح المعالــم واألهــداف ،ونأمــل أن
ً
تأكيــدا للمعانــي
تكــون إضافــة نوعيــة
والقيــم التاليــة:
أوال :لــم يعــد االنفتــاح والتواصــل مــع
ً
ً
ً
ً
عابــرا ،وإنمــا بــات
طرحــا
ترفــا أو
اآلخــر
ضــرورة ملحــة وقيمــة مشــتركة فــي عالــم
ســريع التغيــر وفضــاء كونــي متعــدد
تعالى(:يــا
ومتنــوع ،مصداقــا لقولــه
َ
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ـن َذ َك ـ ٍر َو ُأنْ َثــى
ـاس ِإنَّ ــا َخ َل ْقنَ ا ُكـ ْـم ِمـ ْ
َأ ُّي َهــا النَّ ـ ُ
ــل لِ تَ َع َار ُفــوا).
وبا َو َق َبائِ َ
ــع ً
ُــم ُش ُ
َو َج َع ْلنَ اك ْ
وقــد حرصــت الدبلوماســية البحرينيــة على
التطبيــق الفعلــي لمبــادئ حســن الجــوار
وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة
للــدول األخــرى .ويؤكــد معالــي الشــيخ
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة وزيــر
الخارجيــة أن المملكــة تنظــر إلــى الســام
والمســاواة والتنميــة المســتدامة علــى
أنهــا قيــم ال تعمــل فقــط علــى إنجازهــا
ً
ً
واضحــا فــي نشــرها
جهــدا
وإنمــا تبــذل
ودعــم جميــع الجهــود الســاعية إلــى
تحقيقهــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم.
ثانيـ ًـا :تســير مملكــة البحريــن وفــق خطــط
«رؤيــة البحريــن االقتصاديــة »2030
ً
اســتنادا إلــى العدالــة والتنافســية
واالســتدامة الســتكمال اإلنجــازات
التنمويــة والتــي وضعــت البــاد مــع
مصــاف الــدول المتقدمــة طبقـ ًـا لمؤشــر
التنميــة البشــرية األممــي ،وحــازت
ً
إقليميــا
المملكــة علــى المرتبــة األولــى
ً
عالميــا فــي مؤشــر الحريــة
والـــ18
االقتصاديــة لعــام  2016الصــادر عــن
مؤسســة هيريتيــج الدوليــة .وأظهــر تقريــر
منظمــة العمــل الدوليــة لنفــس العــام أن
البحريــن حلــت فــي المرتبــة األولــى دوليــا
في تســجيلها أســرع معدل نمو لمشــاركة
المــرأة فــي النشــاط االقتصــادي .كمــا
احتلــت المركــز األول عربيـ ًـا والحــادي عشــر
عالمي ًــا فــي مؤشــر االتصــاالت الصــادر
ّ
عــن األمــم المتحــدة عــام .2016
وهنــاك الشــراكة القائمــة مــع المنظمــات
الدوليــة المتخصصــة بعــد أن حقــق نمــوذج
البحريــن فــي ريــادة األعمــال وتمكيــن
المــرأة انتشـ ً
ـارا دوليـ ًـا ،إذ تــم تطبيقــه فــي
كثيــر مــن الــدول الناميــة .كمــا عكســت
الشــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،التــزام البحريــن بتطبيــق
المعاييــر الدوليــة والتــي دأبــت المملكــة
علــى تبنيهــا طواعيــة ،وكانــت ســباقة
فــي بلــوغ األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة
فــي زمــن قياســي ،كذلــك الســعي الجــاد
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
جميعهــا ،بــذات الوتيــرة.
ونالــت مملكــة البحريــن العديــد مــن
تقديــرا إلســهاماتها فــي خدمــة
الجوائــز
ً
اإلنســانية .ففــي العــام الماضــي منحــت
منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعية
جائــزة اليونيــدو لجاللــة الملــك المفــدى

تقديـ ً
ـرا لمكانــة البحريــن في ريــادة األعمال
والتمكيــن االقتصــادي للشــباب والمــرأة.
إلــى جانــب جائزتــي (اإلنجــاز مــدى الحيــاة)
ً
تكريمــا
و(صموئيــل زويمــر) األمريكيتيــن
لجهــود وإنجــازات جاللتــه خاصــة فــي
مجالــي التنميــة واحتــرام تعــدد األديــان،
ومنــح االتحــاد الدولــي لالتصــاالت التابــع
لألمــم المتحــدة ســمو رئيــس الــوزراء جائزة
«تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
فــي التنميــة المســتدامة» ،فضــا
عــن إنجــازات رياضيــة مرموقــة علــى
الصعيديــن الدولــي واألولمبــي .وإيمانـ ًـا
بــدور الثقافــة والشــباب ،اســتحدثت
مملكــة البحريــن جائــزة اليونســكو  -الملــك
حمــد الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات
ً
تحفيــزا
واالتصــال فــي مجــال التعليــم،
ودعمـ ًـا لالبتــكار ،كمــا وقامــت هــذا العــام
باســتحداث جائــزة الملــك حمــد لتمكيــن
الشــباب لتحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة ،وذلــك بهــدف تمكيــن
الشــباب كشــريك أساســي فــي تحقيــق
األجنــدة الدوليــة وضــرورة توفيــر كافــة
اإلمكانيــات المتاحــة لهــم.
ً
ثالثــا :إن البحريــن موطــن الســام
والتســامح القائــم علــى االعتــدال
والوســطية ،وتعــد المملكــة منــارة لنشــر
هــذه القيــم وحمايــة الحريــات الدينيــة
واحتــرام التنــوع الدينــي والفكــري
والثقافــي لمواجهــة نزعــات التعصــب
وأفــكار التطــرف واإلرهــاب .وتمتــاز
المنامــة بأنهــا تضــم بجانــب المســاجد،
والكنائس المســيحية واليهودية والمعابد
الهندوســية فــي نطــاق كيلومتــر واحــد.
وكان إعــان المنامــة الصــادر عــام 2014
فــي ختــام «حــوار الحضــارات والثقافــات»
ـا لفكــرة أن اإلنســانية هــي األصــل
تأصيـ ً
ً
جميعــا
المشــترك الــذي يجمــع البشــر
علــى اختالفاتهــم .كمــا أن الحــوار هــو
القاعــدة التــي تحمــل مســؤولية ترســيخ
وحــدة اإلنســانية.
وتطمــح وزارة الخارجيــة مــن خــال هــذه
ً
ووفقــا لتوجيهــات معالــي وزيــر
النشــرة
الخارجيــة إلــى طــرح وتــداول تلــك المبــادئ
اإلنســانية النبيلــة ،بهــدف إيجــاد مزيــد
مــن التواصــل واإليضــاح والتفاعــل مــع
شــركائنا وأصدقائنــا فــي العالــم.
*وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية
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يحــوي صــرح ميثــاق العمــل الوطنــي علــى أكثــر مــن  220ألــف اســم منحــوت لــكل مــن أدلــى بصوتــه فــي اســتفتاء ميثــاق
العمــل الوطنــي فــي العــام 2001م.
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ﺻﺎﺣﺐ ازدﻳﺎد أﻋﺪاد
ا ﻟﻤﺴﺘﻮ ﻃﻨﺎ ت
ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة
اﻟﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد اﺑﺘﻜﺎر
ﺗﻘﻨﻴﺎت وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻗﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة .وﺗﻤﺜﻞ
اﺛﺎر ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﻣﻬﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﺒﺸﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻘﺮار
ﺣﻴﺎة
وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺎت
ﻣﻊ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺠﻮار.

ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻤﺎء اﺛﺎر
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺮ
اﻟﺒﺮوﻧﺰي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺗﺄﺳﻴﺲ
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اﻟﺪﻟﻤﻮﻧﻴﺔ
وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
اﻻﻓﺘﺮاض أن ﺟﺰﻳﺮة
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ
أﺳﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻗﺎت
ﺑﻼد
ﻣﻊ
ﻗﻮﻳﺔ
وﻇﻠﺖ
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ.

ﺷﻬﺪت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد
ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺮان
وﻧﺸﻄﺖ
اﻟﻤﺪن
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
اﻟﺘﺠﺎرة
اﺳﺘﺨﺪام
واﻧﺘﺸﺮ
اﻟﺪﻟﻤﻮﻧﻴﺔ
اﺧﺘﺎم
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ
وادي اﻟﺴﻨﺪ إﻟﻰ ﺑﻼد
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ وإﻳﺮان.
ﻛﻤﺎ ﺷﻴﺪت ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﺑﺪ وآﻻف ﺗﻼل
اﻟﻤﺪاﻓﻦ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال
ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ إﻟﻰ
ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.

ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰي
وﻫﻲ
اﻟﻮﺳﻴﻂ،
ﺗﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻴﻦ 1,500
إﻟﻰ  1,350ق.م.
وﻗﻌﺖ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ
اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم
اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﻜﺎﺷﻴﻮن
ﻳﺴﻴﻄﺮون
ﻛﺎﻧﻮا
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ
وﺿﻢ دﻟﻤﻮن إﻟﻰ
دوﻟﺘﻬﻢ.
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ﻟﻮح ﻧﺺ ﻣﺴﻤﺎري ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻛﺎدي

النشرة الدبلوماسية | فبراير ٢٠١٧

ﻗﺮاﺑﻴﻦ اﻓﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ

دﻟﻤﻮن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة

ﺷﺎﻫﺪ دﻓﻦ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب رﻣﺰي

دﻳﻨﺎر ذﻫﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ

 ١١٠٠ق م  ٣٣٠ -ق م

ﺗﺎﻳﻠﻮس

اﻟﻔﺘﺮة اﺳﻼﻣﻴﺔ

 ٣٣٠ق م  ٢٠٠ -م

٦٢٢م ...

ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻋﺼﺮ دﻟﻤﻮن
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻊ دﺧﻮل
اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪي إﻟﻰ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺣﺘﻰ إن
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﺑﻼد
ﺑﺸﻜﻞ
اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮت
اﻟﻤﺎدﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺪﻓﻦ
وﻃﻘﻮس
اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ اﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺆﻛﺪه وﺟﻮد ﻗﻄﻊ
ﻓﺨﺎرﻳﺔ وأواﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺪاﻓﻦ
ﺑﺪاﺧﻞ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.

ﻋﺮﻓﺖ دﻟﻤﻮن ﻓﻲ
اﻟﻘﺮن
ﻣﻨﺘﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ق.م .ﺑﺎﺳﻢ
ﺗﺎﻳﻠﻮس واﺷﺘﻬﺮت
ﺑﻐﻨﺎﻫﺎ .وﻗﺪ وﺳﻌﺖ
ﻣﻦ
ﺗﺎﻳﻠﻮس
ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وازدﻫﺮت
أﺳﻮاﻗﻬﺎ وﻣﻮاﻧﺌﻬﺎ
وارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻌﻼﻗﺎت
ودﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ
واﻟﺪول
اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻬﺠﺮة
ﻣﻦ
م،
اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ629
ﺑﻌﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ
واﻟﺴﻼم
اﻟﺼﻼة
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ
اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ
اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺬر
ﺑﻦ ﺳﺎوى اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل
ﻓﻲ اÃﺳﻼم ،وﻗﺪ
اﺳﺘﺠﺎب ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ
ﻟﻠﺪﻋﻮة.
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