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مملكة البحرين

منح جاللة الملك المفدى قالدة
«السياحة العربية من الطبقة الممتازة»

جاللة الملك المفدى خالل تسلمه قالدة السياحة العربية من الطبقة الممتازة

الصخيـر 25 ،فبرايـر  -اسـتحق صاحـب الجاللـة
الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البلاد
المفـدى «قلادة السـياحة العربيـة مـن الطبقـة
الممتازة» من المنظمة العربية للسـياحة التابعة
لجامعـة الـدول العربيـة ،وهـي أعلـى وسـام يتم
تقديـرا
منحـه لملـوك وأمـراء ورؤسـاء الـدول،
ً
لدعـم جاللتـه للسـياحة فـي مملكـة البحريـن
ونيـل المنامـة لقـب عاصمـة السـياحة العربيـة
لعـام  ،2013ومسـاندة جاللتـه ألهـداف وخطـط
المنظمـة منـذ تأسيسـها.
وأعـرب جاللـة الملـك المفـدى ،لـدى اسـتقباله
معالـي الدكتـور بنـدر بـن فهـد آل فهيـد رئيـس
المنظمـة العربيـة للسـياحة والوفـد المرافـق،
عـن شـكره وتقديـره علـى هـذا الوسـام الـذي
تقديـرا لمملكـة البحريـن وجهودهـا
أيضـا
يمثـل ً
ً
المسـتمرة فـي تطويـر القطـاع السـياحي.

ميثاق العمل الوطني
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
تزهـو مملكـة البحريـن دائمـا بإنجازاتهـا الوطنيـة والتـي يتوجهـا التالحـم الكبيـر بيـن قيادتهـا وشـعبها وترتكـز إلـى التوافـق التـام علـى
الثوابـت التـي تجسـد رسـوخ هـذا البلـد العزيـز وتجـذره وطنـا لألمـن واالسـتقرار وواحـة للتسـامح والسلام والتعايـش بيـن كل أبنائـه
والمقيمين على أرضه.
وقـد احتفلـت مملكـة البحريـن فـي الرابـع عشـر مـن شـهر فبرايـر 2018م بالذكـرى السـابعة عشـرة إلنجـاز خالـد وهـو التصويـت علـى
نموذجـا يحتـذى فـي التنميـة
ميثـاق العمـل الوطنـي ،وجميـع أبنائهـا أكثـر ثقـة بمقومـات هـذا الوطـن الشـامخ بعـد ان باتـت البحريـن
ً
والحرية والديمقراطية وهي تواصل تعزيز هويتها الحضارية العربية اإلسالمية بكل حكمة واقتدار.
وتعـد ذكـرى التصويـت علـى ميثـاق العمـل الوطنـي فـي الرابـع عشـر من فبراير مـن كل عام من الذكريات المضيئـة في تاريخ مملكة
البحريـن ،حيـث تجديـد الـوالء والبيعـة لهـذا الوطـن وقيادتـه مسـتلهمين النهضـة الحديثـة التـي يقودها حضرة صاحـب الجاللة الملك
حمـد بـن عيسـى آل خليفـة ،عاهـل البلاد المفـدى ،حفظـه اللـه ورعاه ،بنهج إصالحي شـامل وبوحدة أبناء البحريـن التي تدفع بالبالد
قدما نحو األمام في كل المجاالت وتمكنها من تجاوز ما يواجهها من تحديات.
ً
ولـم يكـن إنجـاز ميثـاق العمـل الوطنـي فـي فبرايـر  2001بتوافـق  %98.4مـن الشـعب البحرينـي ،وليـد الصدفـة وإنمـا كان نتـاج عمـل
متواصـل وجهـد كبيـر مـن لـدن عاهـل البلاد المفـدى حفظـه اللـه ليخـرج هـذا الميثـاق كوثيقـة متكاملـة لإلصلاح ،ويؤسـس لدولـة
عصريـة تكفـل كل الحقـوق والحريـات ،وتمضـي بالبلاد لتحقيـق االنجـازات المتعـددة فـي جميـع المناحـي السياسـية واالقتصاديـة
واالجتماعية ،ودعامة لقوة جبهتنا الداخلية وعنوانا للتكاتف الوطني ،ومنهاج عمل لالزدهار والتنمية والتقدم.
والتوافـق الشـعبي الـذي تحقـق لميثـاق العمـل الوطنـي لـم يكـن مـن فـراغ وانمـا بنـي علـى ايمـان راسـخ بمـا يتضمنـه الميثـاق مـن
ً
خاصـا لمملكـة البحريـن فـي اإلصلاح
نهجـا
مبـادئ تعبـر بوضـوح عـن ارادتهـم وتلبـي تطلعاتهـم ،حيـث جسـد ميثـاق العمـل الوطنـي ً
والتحديـث والتطويـر متوافقـا مـع طبيعـة شـعبها وخصوصيـة مجتمعهـا ،ويقـوم علـى سـواعد أبنائها وتكاتفهم مـع قيادتهم ،وفق
رؤيـة ملكيـة ثاقبـة ونهـج مسـتنير للتعامـل مـع معطيـات الحاضـر ولتحقيـق تطلعـات المسـتقبل ،وهـو مـا جعـل التصويـت علـى هـذا
الميثـاق الوطنـي مـن المحطـات الفارقـة فـي تاريـخ مملكـة البحريـن ،وسـيظل كمـا وصفـه عاهـل البلاد المفـدى بعـد إقـرار جاللتـه
«مرجعـا لمسـيرتنا الوطنيـة نسـير علـى هديـه فـي عملنـا الوطنـي ونواصـل بـه مسـيرتنا ونسـتكمل علـى أساسـه تحديـث
للميثـاق:
ً
مؤسسات الدولة ،وسلطاتها الدستورية ،وننجز منه في كل مرحلة ما نراه متماشيا مع تطلعات المواطنين»
لقـد أوجـد ميثـاق العمـل الوطنـي االرضيـة الصلبـة للتقـدم فـي مختلـف المجـاالت واسـبغ علـى دعائـم الوطـن المزيـد مـن الثبـات،
وسـتبقى مملكـة البحريـن عزيـزة بقيادتهـا وشـعبها وتاريخهـا وإنجازاتهـا السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة واإلعالميـة والثقافيـة
ومـا تتسـم بـه مـن اسـتقرار أمنـي وحـرص علـى نصـرة الشـقيق ودعـم الصديـق ،والتصـدي لـكل عابـث بأمـن واسـتقرار الوطـن
والمواطن  ،فحمى الله وطننا وقيادتنا من كل سوء .

قيادة المملكة
االجتماع الثالث للجنة البحرينية التايلندية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين

جاللة الملك المفدى :عالقات تعاون وصداقة تاريخية وثيقة مع مملكة تايلند

جاللة الملك المفدى وسمو ولي العهد خالل استقبالهما معالي وزير خارجية مملكة تايلند

المنامة 21 ،فبراير  -أكد حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
الله ورعاه عمق عالقات التعاون والصداقة الوثيقة بين
مملكة البحرين ومملكة تايلند وما تشهده من نمو
منوها جاللته إلى تطلع
وازدهار على كافة الصعد،
ً
المملكة لتعزيز الشراكات القائمة واالستفادة من خبرات
وإمكانيات البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين
الصديقين.
وأشاد جاللة الملك المفدى لدى استقباله ،وبحضور
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ،لمعالي السيد دون برامودويناي وزير
خارجية مملكة تايلند ،بالنتائج الطيبة ألعمال اللجنة
البحرينية التايلندية المشتركة في دورتها الثالثة
بالمنامة ،ودورها في تعزيز أوجه التعاون الثنائي في
مختلف الجوانب السياسية واالقتصادية والتجارية
واالستثمارية.

وعلى صعيد متصل ،أعرب صاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
لدى استقباله وزير خارجية مملكة تايلند ،عن تقدير
المملكة إلسهامات الجالية التايلندية في مسيرة التنمية
البحرينية ،وما تشهده تايلند من تقدم حضاري ودورها
الفاعل في رابطة اآلسيان.
هذا ،وقد عقد االجتماع الثالث للجنة البحرينية التايلندية
المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين ،حيث أكد معالي
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية
أهمية الزيارات واالجتماعات الرسمية الناجحة في تطوير
العالقات التاريخية القائمة منذ تأسيس العالقات
٢
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عاما،
الدبلوماسية قبل أكثر من ً 40
وتعزيزها في مجاالت :التجارة
واالستثمار ،الطاقة ،األمن الغذائي،
الصحة العامة والخدمات الطبية،
السياحة ،الثقافة ،الزراعة ،التعليم،
العمل والتدريب المهني ،البيئة،
المعلومات ،واألمن اإلنساني .وأكد
الجانبان ضرورة تفعيل االتفاقيات
الثنائية الموقعة من أجل مواصلة
تنمية عالقات التعاون في كل
المجاالت ،وقررا عقد االجتماع الرابع للجنة المشتركة
في تايلند.
ومن جهته ،أعرب وزير خارجية مملكة تايلند عن سعادته
بزيارة مملكة البحرين وما تشهده من رقي وتقدم تحت
قيادة جاللة الملك المفدى ،مثمنً ا الدور المهم لجاللته
وسمو رئيس الوزراء في تعزيز التنسيق والتعاون بين
ومؤكدا حرص بالده على تقوية
البلدين الصديقين،
ً
التعاون الثنائي في المجاالت كافة وتنشيط دور القطاع
الخاص ،والتعاون في وضع االتفاقيات الثنائية موضع
التنفيذ ،بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين
والشعبين الصديقين.

إنجازات

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة تفتتح معرض البحرين الدولي
للحدائق  2018بعنوان “سالمة الغذاء وصحة اإلنسان”
برعايـة سـامية مـن لـدن صاحـب الجاللـة الملـك حمـد بـن
عيسـى آل خليفـة عاهـل البلاد المفـدى ،وبدعـم كريـم مـن
صاحبـة السـمو الملكـي األميـرة سـبيكة بنـت إبراهيـم آل
خليفـة قرينـة جاللـة الملـك رئيسـة المجلـس االستشـاري
للمبـادرة الوطنيـة لتنميـة القطـاع الزراعـي ،أقيـم معـرض
البحريـن الدولـي للحدائـق فـي الفتـرة مـن  22إلـى 25
فبرايـر  ،2018تحـت شـعار “سلامة الغـذاء وصحـة
اإلنسان”.
وجـاء انعقـاد معـرض البحريـن الدولـي للحدائـق ،فـي
نسـخته الرابعة عشـرة بمشـاركة وطنية وعربية ودولية بارزة
مـن المؤسسـات واألجهـزة المختصـة بالشـأن البيئـي
والزراعي ،في إطار الرؤية الملكية الطموحة نحو النهوض
بالقطاع الزراعي ودوره في تكريس ثقافة نشر المساحات
الخضـراء كسـمة حضاريـة وإنسـانية ،وإسـهاماته فـي تلبية
متطلبـات األمـن الغذائـي والحفـاظ علـى البيئـة والصحـة
العامة ،ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
باهـرا فـي إبـراز الوجـه
نجاحـا
وقـد حقـق المعـرض الدولـي
ً
ً
الحضـاري المشـرق للمملكـة وتعزيـز مكانتهـا المرموقـة
ودوليـا فـي مجـال المعـارض والمؤتمـرات
إقليميـا
ً
ً
عارضـا مـن المؤسسـات
ً
المتخصصـة ،بمشـاركة 155
الوطنيـة الرسـمية واألهليـة واالسـتثمارية والـدول
الشقيقة والصديقة ،وعرض أحدث التقنيات في عمليات
اإلنتـاج الزراعـي وري المزروعـات لضمـان جـودة وسلامة
المحاصيـل ،واالرتقـاء بالنظـام الغذائـي ورفـع جـودة حيـاة

اإلنسـان ،بمـا يخـدم األهـداف البيئيـة واالقتصاديـة
والحضارية واإلنسانية.
وفـي هـذا السـياق ،جـاءت دعـوة صاحبـة السـمو الملكـي
لجميـع المشـاركين فـي المعـرض والمعنييـن بالقطـاع
الزراعـي إلـى االهتمـام بسلامة الغـذاء وصحـة اإلنسـان
مـن خلال اإلنتـاج السـليم الـذي يضمـن تقديـم منتجـات
زراعية آمنة وذات جودة عالية ،وتجنب الممارسـات الزراعية
التـي مـن الممكـن أن تؤثـر بشـكل أو بآخـر علـى الصحـة
العامـة لإلنسـان .فيمـا أشـارت الشـيخة مـرام بنـت عيسـى
آل خليفـة األميـن العـام للمبـادرة الوطنيـة لتنميـة القطـاع
الزراعـي إلـى أهميـة المعـرض فـي دعـم مشـاريع التنميـة
الزراعيـة فـي المملكـة ،بالتوافـق مـع مرئيـات لجنـة التنميـة
المسـتدامة فـي منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة
(الفاو).
وشـهد المعـرض توقيـع مذكـرات تفاهـم وتعـاون فـي
المجـال الزراعـي بيـن المبـادرة الوطنيـة لتنميـة القطـاع
الزراعـي وقطاعـات متخصصـة فـي السـعودية والهنـد،
وتعزيـز التعـاون وتبـادل الخبـرات ،وعقـد دورات متخصصـة
حول جودة المنتجات الغذائية بالتعاون مع شركات عالمية،
واإلعلان عـن بـدء تنفيـذ مركز البحـوث الزراعيـة والمختبرات
بتوجيهات من صاحبة السـمو الملكي األميرة سـبيكة بنت
إبراهيـم آل خليفـة قرينـة عاهل البلاد المفدى ،وغيرها من
المبـادرات والمشـروعات التـي تسـتهدف تنميـة القطـاع
تطورا وكفاءة.
الزراعي نحو آفاق أكثر
ً
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تحركات دبلوماسية

انعقاد الدورة الرابعة للجنة
البحرينية المغربية المشتركة
معال ــي وزي ــر الخارجي ــة يش ــيد
بمواقـــف المغـــرب الداعمـــة
ألمن واستقرار البحرين

الرباط 28 ،فبراير  -أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بالمواقف األخوية المغربية
الداعمة ألمن واستقرار مملكة البحرين ،بما يجسد عمق العالقات األخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتي تزداد
ورسوخا بفضل رعاية صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،وأخيه صاحب الجاللة
ً
قوة
الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.
جاء ذلك في زيارة معاليه الرسمية إلى المغرب ،حيث عقد اجتماعات مع دولة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس
حكومة المملكة المغربية ،ومعالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،ومعالي السيد
الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ،وترأس وفد المملكة في الدورة الرابعة للجنة البحرينية المغربية المشتركة،
مؤخرا.
وأعرب عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت للعاهل المغربي
ً
وأكد معالي وزير الخارجية أن المواقف المغربية الثابتة والداعمة ألمن واستقرار البحرين ليست غريبة على المغرب وما
يقوم به من دور محوري في تعزيز األمن والسلم اإلقليمي والدولي ،مثمنً ا إسهامات جاللة الملك محمد السادس
ومنوها إلى مغربية الصحراء وأن أي حل لهذا النزاع اإلقليمي
رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القدس الشريف،
ً
المفتعل ال يمكن أن يكون إال في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية .فيما جدد معالي وزير
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية تأكيد دعم بالده لمملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات
لحماية أمنها واستقرارها ضد اإلرهاب والتدخالت الخارجية.
هذا وقد تم التوقيع خالل أعمال الدورة الرابعة للجنة البحرينية المغربية المشتركة على عدد من االتفاقيات ومذكرات
التفاهم والتعاون ،وتشمل :التشاور السياسي بين البلدين ،والتعاون في مجاالت :التأمين االجتماعي ،الشباب
والرياضة ،العمل والتشغيل ،النقل الجوي ،اإلعالم واالتصال ،والتعاون بين وكالتي أنباء البلدين ،ومذكرة تفاهم بين
األكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي البحريني.

دولة رئيس الحكومة خالل استقباله
معالي وزير الخارجية

٤
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معالي وزير الخارجية خالل اجتماعه مع
أخيه معالي وزير الشؤون الخارجية
للمملكة المغربية

معالي وزير الخارجية خالل اجتماعه مع
معالي رئيس مجلس النواب
بالمملكة المغربية

تحركات دبلوماسية

معالي وزير الخارجية يشارك في
مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق واالجتماع الوزاري ضد “داعش”
الكويت 13-14 ،فبراير  -هنأ معالي الشيخ خالد بن أحمد
بن محمد آل خليفة وزير الخارجية جمهورية العراق الشقيقة
بمناسبة تحرير كافة أراضيها من قبضة تنظيم داعش
مؤكدا معاليه دعم المملكة للعراق فيما يتخذه
اإلرهابي،
ً
من إجراءات للقضاء على كافة التنظيمات اإلرهابية
وتثبيت دعائم األمن والسلم في جميع أنحائه وحفظ
سيادته واستقالله ووحدة وسالمة أراضيه.
وأشاد معاليه لدى مشاركته في مؤتمر الكويت الدولي
إلعادة إعمار العراق ،واالجتماع الوزاري للتحالف الدولي
ضد “داعش” ،بجهود دولة الكويت الشقيقة في تنظيم
مؤكدا حرص المملكة على تمكين
هذين االجتماعين،
ً
الحكومة العراقية من بناء قدرات مؤسساتها ،ومطالبتها
بتنفيذ استراتيجية شاملة إلعادة إعمار العراق بمشاركة
القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية

الدولية ،والمساعدة في عودة النازحين والمهجرين إلى
ديارهم.
وأوضح معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين تشارك
بفاعلية منذ اليوم األول لتشكيل التحالف الدولي لمحاربة
“داعش” ،وكانت المكان الذي انطلقت منه طائرات
مؤكدا أن المرحلة
الضربة األولى التابعة لقوات التحالف،
ً
المقبلة ما بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق تفرض
تضافر الجهود اإلقليمية والدولية لمنع عودة التنظيمات
اإلرهابية والقضاء على أسباب التطرف ،والقضاء على
تنظيمات إرهابية أخرى ال تقل خطورة عن “داعش” ،ومن
بينها حزب الله ،وبذل المزيد من الجهد للتوصل إلى حل
استنادا إلى بيان مؤتمر “جنيف
سياسي في سورية،
ً
 ،”1وقراري مجلس األمن  2254و ،2268ومباحثات
أستانا.

معالي وزير الخارجية:
مواقف خالدة لسمو األمير سعود الفيصل
في دعم البحرين والقضايا العربية واإلسالمية
الريـاض 8 ،فبرايـر  -أشـاد معالـي الشـيخ خالـد بـن أحمـد
بـن محمـد آل خليفـة وزيـر الخارجيـة بحـرص خـادم الحرميـن
الشـريفين علـى تكريـم المغفـور لـه بـإذن اللـه تعالـى
صاحـب السـمو الملكـي األميـر سـعود الفيصـل ومنحـه
تقديـرا
وسـام الملـك عبدالعزيـز مـن الدرجـة األولـى
ً
لمجهوداتـه ،وقيادتـه للدبلوماسـية السـعودية لعقـود
عديـدة بـكل حكمـة واقتـدار ،ومواقفـه الحاسـمة والخالـدة
في دعم القضايا العربية واإلسالمية.
وأكـد معالـي الوزيـر ،لـدى مشـاركته فـي نـدوة “األميـر
سعود الفيصل” ضمن فعاليات الدورة الثانية والثالثين
ومدافعـا
داعمـا
مـن المهرجـان الوطنـي للتـراث بالريـاض بحضـور صاحـب العربيـة واإلسلامية ،وكان رحمـه اللـه
ً
ً
السـمو الملكـي األميـر تركـي الفيصـل بـن عبدالعزيـز آل
صلبـا عـن مملكـة البحريـن فـي مختلـف المحافـل ولـم
ً
وعبـر مـن
أبـدا عـن كل مـا فيـه أمنهـا واسـتقرارهاَّ ،
سـعود ،ومعالـي األسـتاذ عـادل بـن أحمـد الجبيـر وزيـر يتـوان ً
خارجيـة المملكـة العربيـة السـعودية ،أن مواقـف األميـر خلال مواقفـه العربيـة األصيلة عـن روابط األخوة الوثيقة
سـعود الفيصـل ظاهـرة وجليـة فـي كل بقعـة من األرض والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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مساعد وزير الخارجية:
مبادرات حضارية رائدة لجاللة الملك في
تعزيز التسامح والتعايش السلمي
جنيـــف 28 ،فبرايـــر  -أكـــد ســـعادة الســـيد عبداللـــه بـــن
فيصـــل بـــن جبـــر الدوســـري مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة أن
مملكـــة البحريـــن حققـــت إنجـــازات رائـــدة فـــي مجـــاالت
الديمقراطيـــة وكفالـــة الحقـــوق والحريـــات العامـــة
ـاء ،بم ــا فيه ــا
والش ــخصية لجمي ــع المواطني ــن ،رج ـ ً
ـاال ونس ـ ً
حريـــة الـــرأي والتعبيـــر والحريـــات الدينيـــة والحـــق فـــي
المشـــاركة السياســـية واالقتصاديـــة ،وصـــون الكرامـــة
اإلنســـانية وترســـيخ المســـاواة بيـــن جميـــع المواطنيـــن
أم ــام القان ــون ف ــي الحق ــوق والواجب ــات العام ــة ،ال تميي ــز
بينه ــم ف ــي ذل ــك بس ــبب الجن ــس أو األص ــل أو اللغ ــة أو
الدين أو العقيدة.
وأشـــاد لـــدى ترؤســـه وفـــد المملكـــة فـــي الجـــزء رفيـــع
المســـتوى للـــدورة الســـابعة والثالثيـــن لمجلـــس حقـــوق
اإلنســـان بجنيـــف ،بالمبـــادرات الحضاريـــة الرائـــدة لجاللـــة
الملـــك فـــي تعزيـــز التســـامح والتعايـــش الســـلمي بيـــن
أعضـــاء األســـرة البشـــرية بمختلـــف انتماءاتهـــم الدينيـــة
فيضـــا مـــن
ً
مؤكـــدا أنهـــا تمثـــل
والعرقيـــة والثقافيـــة،
ً
الرسالة اإلنسانية لجاللته إلى العالم أجمع.

وأكـــد حـــرص المملكـــة فـــي إطـــار برنامـــج عمـــل الحكومـــة
“نح ــو مجتم ــع الع ــدل واألم ــن والرف ــاه” ،وبالتواف ــق م ــع
رؤيتهـــا االقتصاديـــة  ،2030علـــى تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق
اإلنســـان ودعـــم التنميـــة المســـتدامة ،بعـــد إنجازهـــا
لألهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــة قبـــل موعدهـــا عـــام ،2015
عالميــا ضمــن الــدول ذات التنميــة
وتبوئهــا مكانــة مرموقــة
ً
وفقـــا لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة
ً
جـــدا
البشـــرية المرتفعـــة ً
اإلنمائـــي ،فـــي ظـــل تحســـن المســـتوى المعيشـــي
للمواطنيـــن ،وتطويـــر الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة
واإلســـكانية ،وأنظمـــة الحمايـــة والرعايـــة االجتماعيـــة،
وتمكين المرأة والشباب ،وحماية البيئة.

وكيل وزارة الخارجية تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة

 15فبراير  -أكدت سـعادة د .الشـيخة رنا بنت عيسـى آل
خليفـة وكيـل وزارة الخارجيـة عضـو المجلـس األعلـى
للمرأة ،لدى مشاركتها في أعمال الدورة العادية األولى
لعـام  2018للمجلـس التنفيـذي لهيئـة األمـم المتحـدة
للمـرأة ،حـرص مملكـة البحريـن علـى تشـجيع المزيـد مـن
السياسـات واالسـتراتيجيات والممارسـات الداعمـة
٦
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لتقـدم المـرأة علـى الصعـد الوطنيـة واإلقليميـة
والعالمية.
وأكـدت تطلـع المملكـة من خلال عضويتها في المجلس
التنفيـذي لهيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة ()2017-2019
ولجنـة وضـع المـرأة ( )CSWللفتـرة ( ،)2017-2021إلـى
إيصـال الصـورة اإليجابيـة للمـرأة ،ونقـل خبراتهـا الوطنيـة
كأنمـوذج متطـور في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة
وخصوصا ما يتعلق بالمساواة
 2030وأجندتها التنموية
ً
والتوازن بين الجنسين.
ودعـت جميـع الحكومـات واللجـان الوطنيـة ومنظمـات
القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي واألفـراد إلـى
المشـاركة فـي جائـزة سـمو األميـرة سـبيكة بنـت إبراهيـم
آل خليفـة العالميـة لتمكيـن المـرأة ،كمبـادرة مشـتركة بين
المجلـس األعلـى للمـرأة وهيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة،
بهـدف بيـان أهميـة التـزام الدول والهيئات بسياسـة عدم
التمييـز ضـد المـرأة وتكافـؤ الفـرص بيـن الجنسـين،
وتقديـر الجهـود والمبـادرات والمشـاريع المؤسسـية
والفرديـة الموجهـة إلدمـاج احتياجـات المـرأة ،وتحفيـز
المجتمعـات علـى التفكيـر والعمـل اإلبداعـي فـي مجـال
تمكين وتقدم المرأة بما يحقق لها وألسـرتها ومجتمعها
مزيـدا مـن األمـن األسـري واالجتماعـي واالقتصـادي
ً
والسياسي.

تحركات دبلوماسية

في لقاءاته الدبلوماسية والبحثية والبرلمانية في بروكسل وبرن
رئيس مجلس أمناء “دراسات” وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يستعرض أوضاع
منطقة الخليج ونموذج البحرين لإلصالح والتنمية المستدامة
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس
أمناء مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
“دراسات” وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن مملكة
البحرين لديها نموذج ديمقراطي متطور يرتكز على نهج
إصالحي شامل يقوده بحكمة واقتدار صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى لترسيخ أسس
الدولة المدنية العصرية ،مع تبنيها رؤية منفتحة لإلسالم
الوسطي المعتدل ،ونجاحها في تحقيق إنجازات رائدة في
احترام الحريات األساسية والعدالة وسيادة القانون.
وأشار إلى إدراك المملكة ألهمية المكافحة الشاملة لخطر
دوال تقوم بدعم وتمويل جماعات
اإلرهاب خاصة وأن هناك
ً
وخاليا اإلرهاب ،وتوفير مالذات آمنة لها ،كوسيلة لتحقيق
مؤكدا
أغراضها في محاولة السيطرة على مقدرات المنطقة،
ً
أن ردع واحتواء المجتمع الدولي للممارسات اإليرانية العدائية
التي تنتهك القانون الدولي ،ووقف السلوك القطري غير
المسؤول في زعزعة األمن واالستقرار ،سيمثل خطوة حاسمة
وضرورية في سبيل القضاء على آفة اإلرهاب.
جاء ذلك لدى مشاركة سعادة الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة
في العديد من الفعاليات واللقاءات الدبلوماسية والبحثية
والبرلمانية في عدد من العواصم الغربية خالل شهر فبراير
 ،2018تم خاللها استعراض التطورات والتحديات األمنية في
منطقة الخليج العربي ،والنموذج البحريني لإلصالح والتنمية
المستدامة ،ومن أبرزها:
 اجتماعات مع مسؤولي هيئة االتحاد األوروبي للعملالخارجي في بروكسل يوم  ،24/2وهم السفير كولن سكيكلونا،
المدير العام للشرق األوسط وشمال إفريقيا باإلنابة ،والسفير
والتر ستيفنز ،رئيس اللجنة السياسية واألمنية لمجلس االتحاد
األوروبي ،وذلك بحضور د.بهية الجشي سفيرة المملكة لدى
بلجيكا ،حيث أكد التزام المملكة الثابت بحماية وصون حقوق
اإلنسان ،وتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية
تتماشى مع المعايير الدولية.
 زيارة مقر منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) في بروكسليوم  ،24/2وعقد لقاءات عمل مع األمين العام للحلف السيد
ينس ستولتنبرج ،ونائبته السيدة روز جوتمولر ،والمشاركة في

جلسة اللجنة السياسية بالحلف مع نائب مساعد األمين العام
للحلف للشؤون السياسية والسياسة األمنية السيد جيمس
أباتوراي وأعضاء اللجنة ،حيث أشاد األمين العام للحلف ونائبته
بدور البحرين كشريك فاعل في مكافحة اإلرهاب ونشر السالم
بالمنطقة.
 ترؤس وفد المملكة في االجتماع الثاني للتشاور السياسيمع بلجيكا بقصر إجمونت في بروكسل يوم  ،24/2بحضور
السفيرة انك فان كالستر المدير العام للعالقات الثنائية بوزارة
الخارجية البلجيكية ،ويوهان فركامن مدير إدارة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
 اجتماعات مع أعضاء البرلمان األوروبي في بروكسل يوم ،22/2ومنهم :أعضاء المكتب التنفيذي لحزب المحافظين
واإلصالحيين األوروبيين ( ،)ECRوالنائب اندرز فيستسن نائب
رئيس لجنة الشؤون الخارجية ،ومجموعة أصدقاء البحرين في
البرلمان األوروبي.
 ندوة حول “التطورات اإلقليمية في منطقة الخليج” بمقر“المعهد الملكي للعالقات الدولية” في بروكسل يوم ،22/2
بحضور رؤساء مراكز دراسات استراتيجية ،وسفراء ،ومختصين،
ووسائل إعالم ،حيث أكد تطلع المملكة في إطار الرؤية الملكية
السامية إلى بناء نظام أمني إقليمي متوازن وفاعل ،يستند
إلى مبادئ اإلصالح ،والتنمية المستدامة ،ومحاربة التطرف
مشيرا إلى
واإلرهاب ،وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى،
ً
دور البحرين كشريك فاعل في التحالف الدولي لمكافحة
اإلرهاب ،و”التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب”.
 ترؤس وفد المملكة في االجتماع الثالث للتشاور السياسيمع االتحاد السويسري في القصر الفيدرالي بمدينة برن يوم
 27فبراير ،بحضور السيد وولفغانغ أماديوس برولهارت وكيل
وزارة الخارجية السويسرية للشؤون السياسية ،إلى جانب د.
محمد عبدالغفار سفير المملكة غير المقيم لدى سويسرا ،حيث
نوه إلى الفرص االستثمارية المتنوعة في المملكة كمركز
إقليمي للمال والتجارة وريادة األعمال ،ومبادراتها الرائدة في
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وتبادل وجهات النظر حول
التدخالت اإليرانية في شؤون دول المنطقة ،ومكافحة التطرف
واإلرهاب.
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سعادة سفير
المملكة المغربية
لـ(النشرة الدبلوماسية):

العالقات البحرينية
المغربية ..تقدير
متبادل وتفاهم عميق

تتميــز العالقــات البحرينيــة المغربيــة بتاريــخ طويــل مــن المحبــة واألخــوة الحقيقيــة بيــن البلديــن الشــقيقين ،وهــذا
التقــارب الوطيــد بيــن قيادتــي البلديــن والشــعبين الشــقيقين أثمــر عــن العديــد مــن المشــاريع الثنائيــة المشــتركة،
أســهمت فــي دفــع العالقــات األخويــة الوطيــدة للمملكتيــن الشــقيقتين نحــو أفــق أرحــب ،فارتقــت تلــك العالقــات
أكثـــر وأكثـــر فـــي العهديـــن الزاهريـــن لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد
المف ــدى وأخي ــه صاح ــب الجالل ــة المل ــك محم ــد الس ــادس حفظهم ــا الل ــه ورعاهم ــا.
«النش ــرة الدبلوماس ــية» التق ــت بس ــعادة الس ــيد أحم ــد رش ــيد خطاب ــي س ــفير المملك ــة المغربي ــة الش ــقيقة ل ــدى
مملكـــة البحريـــن ،وذلـــك ضمـــن لقـــاءات «النشـــرة الدبلوماســـية» المســـتمرة مـــع الدبلوماســـيين ،حيـــث تحـــدث
س ــعادته ع ــن العالق ــات األخوي ــة بي ــن المملكتي ــن الش ــقيقتين ومس ــتقبل تل ــك العالق ــات ف ــي ض ــوء م ــا تش ــهده
م ــن ازده ــار وارتق ــاء ،كم ــا تط ــرق س ــعادته إل ــى المجتم ــع البحرين ــي وم ــا يتمي ــز ب ــه ،وإل ــى أم ــور أخ ــرى ضم ــن ه ــذا
اللق ــاء الصحف ــي م ــع س ــعادته ..وفيم ــا يل ــي نص ــه:
العالقـــات البحرينيـــة -المغربيـــة نمـــوذج يحتـــذى بهـــا
فــي العالقــات األخويــة بيــن بلديــن شــقيقين ،فكيــف
تنظ ــرون لمس ــتقبل ه ــذه العالق ــات الوطي ــدة؟
ـا ،العالقــات بيــن المغــرب والبحريــن مميــزة ،فهــي
فعـ ً
تُ جس ــد أواص ــر أخوي ــة متج ــذرة ترتك ــز عل ــى روح التقدي ــر
المتب ــادل والتفاه ــم العمي ــق والتضام ــن الوثي ــق ،تَ َع ــزز
كل ذل ــك بتع ــاون متن ــوع ونوع ــي ،عب ــر اتفاقي ــات ثنائي ــة
علم ــا كي ــف تقيم ــون مس ــتوى العالق ــات الدبلوماس ــية بي ــن
تَ ُه ــم البلدي ــن الش ــقيقين ف ــي قطاع ــات عدي ــدةً ،
أن ع ــدد االتفاقي ــات المبرم ــة بي ــن المملكتي ــن يتج ــاوز  50البحري ــن والمغ ــرب؟ وم ــا ه ــي المش ــاريع المس ــتقبلية
اتفاقيــةُ ،وقعــت أكثــر مــن  12منهــا منــذ  2012بمــا فيهــا بي ــن البلدي ــن؟
إيجابيا
عل ــى الخص ــوص االتفاقي ــات الت ــي توج ــت زي ــارة األخ ــوة تقييم هذه العالقات ال يمكن إال أن يكون
ً
والعم ــل الت ــي ق ــام به ــا صاح ــب الجالل ــة المل ــك محم ــد
الســـادس فـــي أبريـــل مـــن  2016للبحريـــن .ومـــن هنـــا،
فـــإن هـــذه العالقـــات فـــي ظـــل التوجيهـــات الســـامية
لجاللتــه وأخيــه صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى
آل خليفـــة ،حفظهمـــا اللـــه ،تعـــد بالتأكيـــد نموذجيـــة
وعالق ــات مطبوع ــة بالحيوي ــة وواع ــدة.
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سعادة سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين وحرمه مع سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية وسعادة السفير عبدالله عبداللطيف

ومحفـــزً ا للبحـــث بكامـــل الثقـــة عـــن
أشـــكال جديـــدة للتعـــاون ومبعـــث
ارتيـــاح لمـــا حققتـــه مـــن تراكمـــات
علـــى مـــدى ســـنوات مـــن العطـــاء
الدبلوماســـي المتواصـــل .ونحـــن
ســـويا فـــي أفـــق انعقـــاد
نتطلـــع
ً
الـــدورة القادمـــة للجنـــة البحرينيـــة –
المغربي ــة المش ــتركة لإلق ــدام عل ــى
مزيـــد مـــن المبـــادرات التـــي مـــن
شـــأنها إعطـــاء دفعـــة قويـــة لتبـــادل
الخبــرات والتجــارب وتنميــة المبادالت
االقتصاديـــة والتجاريـــة وتشـــجيع
حرك ــة االس ــتثمارات وتس ــهيل تنق ــل
األشـــخاص والخدمـــات..
وف ــي ه ــذا الس ــياق ،نعت ــز بالتش ــاور
المنتظـــم والتنســـيق المحكـــم بيـــن
وزارتـــي الخارجيـــة حـــول قضايانـــا
الوطنيـــة مـــن منطلـــق إيماننـــا
باحتـــرام ســـيادة الـــدول وســـامتها
الترابيـــة وااللتـــزام بالدفـــاع عـــن
الش ــرعية وحس ــن الج ــوار ف ــي نط ــاق
قواعـــد القانـــون الدولـــي وبمـــوازاة
ذل ــك ،يش ــكل ه ــذا الرصي ــد الثنائ ــي
الغنـــي والمثمـــر ،بحكـــم الـــدور
الفاع ــل للبحري ــن داخ ــل ه ــذا التجم ــع
اإلقليمـــي الـــوازن ،قيمـــة مضافـــة
للشـــراكة االســـتراتيجية المتعـــددة
األبعـــاد بيـــن المغـــرب ومجلـــس
التعـــاون الخليجـــي التـــي انطلقـــت،
كمـــا تعلمـــون بالمنامـــة فـــي ،2012
خـــال الرئاســـة البحرينيـــة.
مــن خــال إقامتكــم فــي البحريــن..

كيــف وجدتــم المجتمــع البحرينــي ؟
مجتمـــع بموروثـــه التاريخـــي العريـــق
علـــى درجـــة كبيـــرة مـــن االنفتـــاح
والتقـــدم والتطـــور فـــي مختلـــف
المجـــاالت ،وخاصـــة مـــا يتعلـــق
بالتنميـــة البشـــرية بمـــا فيهـــا جـــودة
الصحيـــة،
والرعايـــة
التعليـــم،
والنهـــوض بمكانـــة المـــرأة وتدعيـــم
دورهــا اإلنتاجــي ،بفضــل مــا شــهدته
البحريـــن مـــن تحـــوالت ملموســـة
منـــذ بلـــورة المشـــروع اإلصالحـــي
الطمـــوح لعاهـــل البـــاد فـــي2001
الـــذي جعـــل مـــن المواطنيـــن ،رجـــال
ونســـاء ،محـــور التنميـــة الشـــاملة
والـــذي أعطـــاه األداء الحكومـــي
الناجـــع بتوجيهـــات مـــن القيـــادة
الرشـــيدة ،ورؤيتهـــا الثاقبـــة فـــي
التعاطـــي مـــع الضغوطـــات الماليـــة
قويـــا
زخمـــا
والمتغيـــرات الظرفيـــة
ً
ً
علـــى مســـتوى إنجـــاز المشـــاريع
التنمويـــة والعمرانيـــة واالقتصاديـــة
واالجتماعيــة والثقافيــة بالتــوازي مــع
تثبي ــت دعائ ــم دول ــة القان ــون ونش ــر
ثقاف ــة المواطن ــة وحق ــوق اإلنس ــان.
كمــا أن التعدديــة والتالقــح الثقافــي
مــن الســمات األساســية التــي تميــز
هـــذا المجتمـــع المتمســـك بقيمـــه
ومبادئ ــه ومقومات ــه األصيل ــة الت ــي
كرســـها الميثـــاق الوطنـــي وأحـــكام
دســـتور المملكـــة .هـــذا التطـــور
الجديـــر باإلعجـــاب الـــذي جعـــل
البحريـــن مؤهلـــة لتصنـــف فـــي
مرتبــة دوليــة مرموقــة مثلمــا كان لــه

األثــر الواضــح فــي توطيــد ســمعتها
وإشـــعاعها
الرفيعـــة
الدوليـــة
الواســـع وانخراطهـــا فـــي مســـارات
التقري ــب بي ــن الثقاف ــات والحض ــارات
والتح ــرك الدول ــي لمحارب ــة التط ــرف
واإلرهـــاب.
وف ــي ه ــذا الص ــدد ،يش ــكل منت ــدى
حقيقيـــا
فضـــاء
«حـــوار المنامـــة»،
ً
ً
لبحــث القضايــا االســتراتيجية وآليــات
احتـــواء المخاطـــر األمنيـــة بالخليـــج
العربــي بمــا يكــرس خيــارات المملكــة
فـــي خدمـــة التنميـــة المســـتدامة
تماشـــيا مـــن
والســـلم واالســـتقرار
ً
أولويـــات أجندتهـــا الدبلوماســـية
الطموحـــة.
كيـــف يقضـــي ســـعادة الســـفير
يوم ــه ف ــي البحري ــن؟ وه ــل هن ــاك
أماكـــن يعتبرهـــا مفضلـــة فـــي
المملكـــة؟
موزع ــا م ــا
برنامج ــي ع ــادة م ــا يك ــون
ً
بيـــن الـــدوام بالســـفارة لممارســـة
واجباتـــي المهنيـــة وكذلـــك تأميـــن
التمثيـــل الدبلوماســـي الضـــروري
الرســـمية
الفعاليـــات
فـــي
واالجتماعي ــة والثقافي ــة والرياضي ــة.
كمـــا أحـــاول ،فـــي نهايـــة األســـبوع،
تقاســم بعــض األوقــات مــع أســرتي
الصغيـــرة لالســـتمتاع بالطبيعـــة
البحريـــة الخالبـــة أو الذهـــاب أحيانً ـــا
الســـابع .وتبقـــى
لقاعـــات الفـــن
َّ
أج ــواء الب ــر م ــن أكث ــر األماك ــن جاذبي ــة
وســـكينة.
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آراء

حول الدور الملهم للدبلوماسية
في العصر الجديد
يعتمـــد مســـتقبل الدبلوماســـية والدبلوماســـي ســـواء
بســـواء علـــى قدرتهمـــا علـــى التأقلـــم فـــي عالـــم متغيـــر،
وتـــؤدي البيئـــة الدوليـــة المعاصـــرة إلـــى حـــدوث تغييـــرات
ســـريعة مدهشـــة فـــي أهـــداف العالقـــات الدوليـــة.
وتعمـــل الدبلوماســـية علـــى ربـــط الشـــعوب علـــى أســـاس
مب ــادئ مش ــتركة م ــن خ ــال عملي ــة حس ــن النواي ــا م ــن أج ــل
وضـــع وتطويـــر الخطـــط لحـــل مشـــاكل الشـــعوب واألمـــم.
وتعتبـــر هـــذه العمليـــة ضـــرورة عندمـــا تتســـبب المشـــاكل
الحساســـة فـــي تقســـيم الشـــعوب ،أو عندمـــا تحتـــاج
الشـــعوب إلـــى المســـاعدة لتلبيـــة االحتياجـــات العاجلـــة.
فعندمـــا تتســـبب اآلراء المتعارضـــة والمصالـــح المتضاربـــة
ف ــي نش ــوء الصراع ــات الت ــي ت ــؤدي إل ــى تفاق ــم الخالف ــات
ومنــع التواصــل أو منــع المســاعدة ،تبــرز الحاجــة إلــى اختــراق
لبنـــاء التعـــاون ،والدبلوماســـية الحقـــة هـــي التـــي يمكـــن
أن توفـــر هـــذا اإلختـــراق ،ألنهـــا عمليـــة تعتمـــد علـــى إقامـــة
العالقـــات اإلنســـانية الصحيحـــة.
والدبلوماس ــية ،بوصفه ــا نهج ــا لخل ــق االنس ــجام والتفاه ــم،

اللجان المشتركة ..
طريق الزدهار العالقات
ً
حاليــا مرحلــة مــن النجــاح
الدبلوماســية البحرينيــة تعيــش
المزدهــر التــي تتوافــق مــع حــرص بالدنــا علــى تحقيــق المزيــد
مــن االنفتــاح علــى العالــم ،وتعزيــز المصالــح المتبادلــة مــع
ً
تطــورا مســتمر.
دول تربطنــا بهــا عالقــات ثنائيــة تشــهد
وبالرغــم مــن العمــل الجبــار الــذي تقدمــه الســفارات البحرينيــة
فــي الخــارج لتعزيــز عالقــات البحريــن مــع مختلــف الــدول ،إال
أن اللجان المشــتركة التي تشــكل بين البحرين ودول شــقيقة
وصديقــة مهمــة جـ ً
ـدا فــي مســار العالقــات الثنائيــة ،فهــذه
اللجــان تســير ببالدنــا مــن التطــور الحالــي فــي العالقــات إلــى
ـتقبال ،لمــا تقدمــه تقارب كبيــر في وجهات
االزدهــار فيهــا مسـ
ً
النظــر ،وبالتالــي ايجــاد كل الســبل لتنفيــذ مشــاريع مشــتركة
يعــود نفعهــا عليهــا وعلــى بالدنــا ويصــب – بالتأكيــد -فــي
اتجــاه االرتقــاء بالعالقــات نحــو أفــق أرحــب.
لذلــك ،نجــد أن البحريــن حريصــة دائمـ ًـا علــى تعزيــز عالقاتهــا
بالــدول مــن خــال اللجــان المشــتركة ،ونجــد اآلخريــن حريصــون
أيضـ ًـا علــى تشــكيل لجــان بيــن دولهــم وبيــن مملكتنــا ،ألنهــم

١٠

النشرة الدبلوماسية | فبراير ٢٠١٨

نزار منصور رضي
تركــز علــى مســتوى أعلــى مــن المشــكلة نفســها :تركــز علــى
ذل ــك المس ــتوى ال ــذي تس ــود في ــه المب ــادئ العلي ــا ،المب ــادئ
التــي تتجــاوز االختالفــات ذات الخلفيــات الثقافيــة ،بعيــدا عــن
مفـــردات «نحـــن» و»هـــم» و»اآلخـــرون» تلـــك التقســـيمات
التــي تجعــل وجهــات النظــر الفرديــة تبــدو ضيقــة .كمــا تقــدم
الدبلوماســـية صـــورة أكثـــر اكتمـــاال مـــن خـــال النظـــر الـــى
أصــل وعواقــب األفعــال ،ومقارنتهــا بمبــادئ الصالــح العــام.
إن الدبلوماســـية أصبحـــت أكثـــر صعوبـــة بســـبب التغيـــرات
الهيكليــة فــي البيئــة العالميــة :تعــدد األقطــاب ،والالمركزيــة
الواســعة للســلطة التــي كانــت تحتفــظ بهــا أوروبــا والواليــات
المتح ــدة .ونه ــوض عال ــم ثال ــث ،وازدي ــاد ممارس ــة الع ــدوان
واإلره ــاب.
والب ــد أن نؤم ــن إيمان ــا قوي ــا بأهمي ــة الدبلوماس ــية الفعال ــة
فـــي تحســـين العالقـــات بيـــن األمـــم .إذ إن الدبلوماســـية
بوصفهـــا العـــام هـــي اســـتخدام المنطـــق البشـــري لحـــل
الصراعـــات بيـــن األمـــم.
* مستشار بوزارة الخارجية

علي شاهين الجزاف
ً
جيــدا أن البحريــن تتميــز بســهولة ويســر التعامــل
يدركــون
معهــا ،فــا تحتــاج تلــك الــدول لمجهــود كبيــر مــن أجــل تعزيــز
عالقاتهــا ببالدنــا ألســباب تعــود إلــى طبيعــة أهــل البحريــن
القائمــة علــى حــب الســام ،وحســن التعامــل وقبــول اآلخــر
والترحيــب بهــم  ،لــذا يكــون االقبــال علــى البحريــن مــن
اآلخريــن كبيـ ً
ـرا ،وهــذا مــا يجعــل مــن الدبلوماســية البحرينيــة
ناجحــة دائمـ ًـا.
مــا كانــت دبلوماســيتنا لتســتمر فــي تحقيــق النجــاح الدائــم
لــوال اللــه ســبحانه ثــم قيادتنــا الحكيمــة التــي نســتمد منهــا كل
معانــي التشــجيع والقــوة لمواصلــة االنجــازات والبنــاء علــى
مــا تحقــق ،فلقــد تعلمنــا مــن ملكنــا المفــدى وســمو رئيــس
الــوزراء وســمو ولــي العهــد حفظهــم اللــه ،شــغف البحــث عــن
النجــاح وعــدم االكتفــاء بمــا تحقــق بــل المواصلــة عليــه مــن
اجــل وطننــا الغالــي ،فطموحنــا لخدمــة بالدنــا لــن يتوقــف
أبــدا عنــد حــد معيــن.
* أخصائي إعالم بوزارة الخارجية

آراء

مملكة البحرين واآلسيان

منى عباس رضي
والصناعيــة والرياضيــة واالجتماعيــة والتوقيــع علــى أعمــال
مشـــتركة وإقامـــة معـــارض بيـــن البحريـــن ودول اآلســـيان
لدعـــم االقتصـــاد الوطنـــي وتعزيـــز الشـــراكة االقتصاديـــة
الت ــي تع ــود بالنف ــع عل ــى الجانبي ــن.

تربـــط دول مجلـــس التعـــاون عمومـــا ومملكـــة البحريـــن
ً
خصوصـــا مـــع مجموعـــة رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـيا
(آس ــيان) عالق ــات ثنائي ــة متين ــة ،الس ــيما ف ــي المج ــاالت
االقتصاديـــة والسياســـية ،حيـــث كانـــت مملكـــة البحريـــن
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي وجهـــت لهـــا الدعـــوة كضيـــف
شـــرف لحضـــور اجتماعـــات اآلســـيان ،وهـــو مـــا كان نـــواة وتعتــز مملكــة البحريــن بالمســتوى المتقــدم الــذي وصلــت
إلــى المســتوى الــذي وصلــت إليــه العالقــات بيــن مجلــس إليــه العالقــات الثنائيــة بيــن المملكــة ومجموعــة اآلســيان،
كمـــا وأن المفاوضـــات بيـــن مجلـــس التعـــاون واآلســـيان
التعـــاون ورابطـــة اآلســـيان.
إلنشـــاء منطقـــة تجـــارة حـــرة بينهمـــا ،ســـتكون خطـــوة
وقــد جــاءت مناســبة رفــع علــم دول اآلســيان على ســفارات مهمـــة فـــي ســـبيل تعزيـــز العالقـــات ودعـــم مجـــاالت
الــدول التــي تمثــل هــذه المجموعــة بمملكــة البحريــن منــذ التعــاون ،وترســيخ الســام واالســتقرار واالزدهــار والنمــو
عــام  ،2012والمتمثلــة فــي جمهوريــة اندونيســيا ،مملكــة المســتدام فــي منطقــة الشــرق األوســط وآســيا والمحيــط
تايلنــد ،ماليزيــا ،جمهوريــة الفلبيــن ،وبرونــاي دار الســام ،اله ــادئ.
بمثابــة خطــوة مــن شــأنها تعزيــز اآلســيان ككتلــة اقتصاديــة
وسياســية وتكتــل لــه مكانــة عالميــة كبيــرة وكأحــد الالعبيــن ونتطلـــع إلـــى عالقـــات أكثـــر متانـــة ،وتعـــاون أشـــد قـــوة
الرئيســيين فــي آســيا إلــى جانــب الصيــن والهنــد واليابــان بيـــن دول مجلـــس التعـــاون عمومـــا ومملكـــة البحريـــن
ً
خصوصامـــع مجموعـــة رابطـــة اآلســـيان ككتلـــة ،وبنـــاء
وجمهوريـــة كوريـــا ،والتـــي يبلـــغ عـــدد ســـكانها مجتمعـــة
أكثـــر مـــن  3.5بليـــون نســـمة يشـــكلون  32فـــي المائـــة شـــراكة اســـتراتيجية بيـــن هاتيـــن المنطقتيـــن الحيويتيـــن.
مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي العالـــم ،وهـــو أمـــر
تدعم ــه مملك ــة البحري ــن الت ــي تس ــاند التق ــارب والتع ــاون
* مدير إدارة الشؤون األفرو آسيوية بوزارة الخارجية
م ــع الكت ــل االقتصادي ــة العالمي ــة بالش ــكل ال ــذي ينعك ــس
إيجابي ـ ًـا عل ــى ش ــعوب ال ــدول فيه ــا.
وإن مملك ــة البحري ــن تول ــي أهمي ــة كبي ــرة ل ــدور اآلس ــيان،
س ــواء ف ــي المنطق ــة أو ف ــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم ،حي ــث
اس ــتضافت بالفع ــل االجتماعي ــن الوزاريي ــن األول والثال ــث
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة واالســـيان فـــي
عـــام  2009وعـــام  2013علـــى التوالـــي ،وتتطلـــع مملكـــة
البحريـــن إلـــى العمـــل عـــن كثـــب لتطويـــر هـــذه الروابـــط
وتعزيزهـــا فـــي الســـنوات المقبلـــة.
وال يقتصـــر التعـــاون بيـــن مملكـــة البحريـــن ومجموعـــة
رابط ــة اآلس ــيان عل ــى المس ــتوى الحكوم ــي فحس ــب ،ب ــل
ويمت ــد ليش ــمل القط ــاع الخ ــاص ،حي ــث تأس ــس «مجل ــس
دول اآلســيان والبحريــن» ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
كتجم ــع يه ــدف إل ــى تفعي ــل العالق ــات وتقوي ــة الرواب ــط
التجاريـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن
ودول اآلس ــيان .ويق ــوم مجل ــس دول اآلس ــيان والبحري ــن
منــذ تأسيســه عــام  ،2017برئاســة الشــيخ دعيــج بــن عيســى
آل خليفـــة – رئيـــس مجلـــس اإلدارة وعضويـــة نخبـــة مـــن
رج ــال األعم ــال ،بتقوي ــة وتحفي ــز العالق ــات بي ــن البحري ــن
ودول اآلس ــيان ف ــي جمي ــع النواح ــي التجاري ــة والثقافي ــة
النشرة الدبلوماسية | فبراير ٢٠١٨

١١

لمحات وطن
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قلعة بوماهر

اللؤلــؤ ،إذ كان ّ
وتجــار ّ
الشــاطئ الــذي
طويــا
تاريخــا
ً
تعــود قلعــة بوماهــر إلــى العــام 1840م ،وتحمــل هــذه القلعــة
ً
للبحــارة ّ
ّ
ـي لمســار طريــق اللؤلــؤ .ويمكــن اآلن زيــارة مركــز
ـ
اريخ
التّ
ـذ
ـ
المنف
وتجســد اليــوم
الصيــد،
ّ
ّ
تقــف عليــه القلعــة هــو مرفــأ قــوارب ّ
الضفــة األخــرى
ـي وتتّ جــه إلــى ّ
معلومــات قلعــة بــو ماهــر وذلــك مــن خــال رحــات
بحريــة تنطلــق مــن مرفــأ متحــف البحريــن الوطنـ ّ
ّ
حيــث المركــز.
*المصدر :هيئة البحرين للثقافة واآلثار

فـعـالـيـات

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ً
ﻧﻈﻤﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ،وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٣ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٨م،
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