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نشرة شهرية

مملكة البحرين

جاللة الملك المفدى يستقبل سفراء
المملكة الجدد لدى تسع دول
شقيقة وصديقة

جاللة الملك المفدى خالل استقباله سفراء المملكة الجدد

الصخيـــر ٧ ،ينايـــر  -اســـتقبل حضـــرة صاحـــب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة
عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه،
الســفراء الجــدد لمملكــة البحريــن المعينيــن لــدى
ع ــدد م ــن ال ــدول الش ــقيقة والصديق ــة ،وه ــم:
الدكت ــور جمع ــة ب ــن أحم ــد الكعب ــي ل ــدى س ــلطنة
عم ــان ،أحم ــد يوس ــف الرويع ــي ل ــدى المملك ــة
األردنيـــة الهاشـــمية ،أحمـــد عبداللـــه الهاجـــري
لــدى مملكــة تايلنــد ،فــؤاد صــادق البحارنــة لــدى
الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية،
عبدالرحمـــن محمـــد القعـــود لـــدى جمهوريـــة
الهنـــد ،عبداللـــه عبداللطيـــف عبداللـــه لـــدى
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة ،محمـــد غســـان
شــيخو لــدى جمهوريــة إندونيســيا ،أحمــد محمــد
الدوس ــري ل ــدى الياب ــان ،إبراهي ــم محم ــود أحم ــد
لـــدى الجمهوريـــة التونســـية.

منتدى دافوس فرصة لتقاربنا
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

عكســت مشــاركة مملكــة البحريــن فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي «دافــوس» الــذي انعقــد باالتحــاد السويســري فــي الفتــرة مــن
 23إلــى  26مــن شــهر ينايــر 2018م ،تحــت عنــوان «بنــاء مســتقبل مشــترك فــي عالــم مفــكك» ،المــدى المتقــدم الــذي وصلــت إليــه
مســتويات التعــاون االقتصــادي بيــن مملكــة البحريــن ودول العالــم فــي ظــل حــرص حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى
آل خليفــة عاهــل البــالد 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 ،علــى مواصلــة المســيرة التنمويــة والحضاريــة الشــاملة بــكل عــزم والتمســك بالنهــج الســديد
الــذي يرتكــز إلــى التواصــل واالنفتــاح علــى المجتمــع الدولــي ،والعمــل المشــترك مــع الحلفــاء والشــركاء إيمانً ــا بــأن العمــل الجماعــي
فرصا أفضل ،ويتيح إمكانيات أكبر.
يوفر
ً
أيضــا حــرص المملكــة الدائــم علــى التعــاون البنــاء مــع مختلــف الــدول والكيانــات ،وسياســتها الثابتــة فــي
وتجســد هــذه المشــاركة ً
تعزيــز عالقاتهــا مــع المجتمــع الدولــي بمــا يدعــم مســيرة التنميــة والرخــاء فــي مملكــة البحريــن ويوفــر فــرص أكبــر فــي إرســاء األمــن
واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
إن منتــدى ضخــم وهــام مثــل المنتــدى االقتصــادي العالمــي «دافــوس» جمــع نحــو  70رئيــس دولــة وحكومــة ،و 340مــن كبــار
الساســة والمســؤولين فــي العالــم ،كان فرصــة طيبــة لــكل الــدول المشــاركة فيــه لتقــدم انجازاتهــا وتســتعرض مســيرتها وتجاربهــا
االقتصادية والسياسية وأدوارها فيما تقدمه لشعوبها ومحيطها وتناقش القضايا االقتصادية والتنموية لها.
كمــا أن االنقســامات السياســية والتباينــات االقتصاديــة والتفاوتــات االجتماعيــة التــي تواجــه المجتمــع العالمــي ،زادت مــن أهميــة
ـعيا لوضــع وســائل مواجهــة األخطــار االقتصاديــة ،ومتطلبــات
المنتــدى الــذي أعطــى هــذه القضيــة مســاحة كبيــرة مــن نقاشــاته ،سـ ً
تحقيــق االســتقرار ،ومقومــات رفــع معــدالت النمــو بشــكل مســتدام وتعزيــز التعــاون الدولــي لتأميــن نمــو يشــمل الجميــع ،وهــو مــا
جعــل مــن منتــدى «دافــوس» محطــة مهمــة مــن محطــات رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك للمتغيــرات المســتمرة مــن خــالل مــا يقــوم
ً
جديدا تتوق له جميع دول العالم.
مستقبال
به من عمليات رصد وتحليل وقراءة للمتغيرات التي يشهدها العالم ليرسم
ً
والمشــاركة فــي مثــل هــذه المؤتمــرات لــه مــردودات إيجابيــة كبيــرة ،وتســهم فــي تعزيــز النظــرة اإليجابيــة للمجتمــع الدولــي
والمســتثمرين ،وقــد تمكنــت مملكــة البحريــن مــن تقديــم وإبــراز تجربتهــا الناجحــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة وجهودهــا الدؤوبــة
جميعــا مــن قيادتنــا الحكيمــة الطمــوح
فــي ترســيخ األمــن والســلم ســواء فــي محيطهــا الخليجــي والعربــي أو الدولــي ،مســتمدين
ً
والتطلع لمستقبل أفضل لبالدنا.

قيادة المملكة

لدى استقباله سفراء المملكة الجدد لدى تسع دول شقيقة وصديقة

جاللة الملك المفدى :تعزيز مكانة مملكة البحرين في محيطها اإلقليمي والعربي والدولي
الصخيــر ٧ ،ينايــر  -أكــد حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه
أهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه ســفراء مملكــة البحريــن فــي
دعــم مجــاالت التعــاون المشــترك مــع مختلــف البلــدان الشــقيقة
والصديقــة بمــا يخــدم العالقــات الطيبــة مــع هــذه الــدول ويعــزز
مــن دور مملكــة البحريــن ومكانتهــا فــي محيطهــا اإلقليمــي
والعربــي والدولــي.
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال جاللــة الملــك المفــدى الســفراء الجــدد
لمملكــة البحريــن المعينيــن لــدى عــدد مــن الــدول الشــقيقة
والصديقــة ،وهــم الســادة الســفراء :الدكتــور جمعــة بــن أحمــد
الكعبــي لــدى ســلطنة عمــان ،أحمــد يوســف الرويعــي لــدى
المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،أحمــد عبداللــه الهاجــري لــدى

مملكــة تايلنــد ،فــؤاد صــادق البحارنــة لــدى الجمهوريــة الجزائريــة
الديمقراطيــة الشــعبية ،عبدالرحمــن محمــد القعــود لــدى
جمهوريــة الهنــد ،عبداللــه عبداللطيــف عبداللــه لــدى جمهوريــة
ألمانيــا االتحاديــة ،محمــد غســان شــيخو لــدى جمهوريــة
إندونيســيا ،أحمــد محمــد الدوســري لــدى اليابــان ،إبراهيــم
محمــود أحمــد لــدى الجمهوريــة التونســية.
حيــث هنــأ جاللــة الملــك المفــدى أصحــاب الســعادة الســفراء
الجــدد علــى تعيينهــم ،ووجههــم إلــى العمل علــى تعزيز عالقات
مملكــة البحريــن مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة القائمــة علــى
االحتــرام المتبــادل والتفاهــم والتنســيق والتعــاون المشــترك
بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة ،ويدعــم االهتمــام بمصالــح أبنــاء
المملكــة فــي هــذه الــدول ورعايتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم.

لقاءات مثمرة للقيادة مع معالي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي

جاللة الملك المفدى :عالقات تاريخية عميقة وروابط أخوية راسخة بين البحرين والكويت
المنامــة 10 ،ينايــر  -أشــاد حضــرة صاحب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه
اللــه ورعــاه ،بعمــق العالقــات التاريخيــة
والروابــط األخويــة الراســخة التــي
تجمــع مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت
الشــقيقة ،ومــا تشــهده مــن تطــور
ونمــاء علــى كافــة األصعــدة ،مثمنً ــا
جاللتــه الــدور الريــادي الــذي يضطلــع بــه
صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد
الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت فــي
تطويــر العالقــات الثنائيــة وخدمــة
القضايــا العربيــة واإلســالمية.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال جاللــة الملــك
المفــدى ،وبحضــور صاحــب الســمو
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل
خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء،
معالــي الشــيخ ناصــر صبــاح األحمــد
الجابــر الصبــاح النائــب األول لرئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع بدولــة
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الكويــت الشــقيقة بمناســبة زيارتــه
للبــالد ،حيــث نقــل إلــى جاللتــه تحيــات
وتقديــر أخيــه صاحــب الســمو أميــر دولــة
الكويــت وتمنياتــه الطيبــة للمملكــة
وشــعبها بــدوام الرخــاء والتقــدم.
كمــا أكــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس
الــوزراء الموقــر ،خــالل اســتقباله معالــي
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء
وزيــر الدفــاع الكويتــي ،أن البحريــن تنظــر
لعالقتهــا بدولــة الكويــت مــن منظــور
خــاص فهــي عالقــة تســتند على أســس
نموذجــا
وروابــط متينــة جعلــت منهــا
ً
مســتذكرا
مشــرقا فــي المنطقــة،
ً
ً
ســموه بالتقديــر والعرفــان مواقــف
دولــة الكويــت الشــقيقة بقيــادة ســمو
األميــر والتــي ســتظل ماثلــة علــى
الــدوام فــي الذاكــرة الوطنيــة البحرينيــة،
ودور ســموه فــي تعزيــز مســيرة مجلــس
التعــاون والحفــاظ علــى مكتســباتها.
وأضــاف ســمو رئيــس الــوزراء أن

تطــورات األوضــاع فــي المنطقــة
والعالــم تتطلــب تكثيــف اللقــاءات بيــن
األشــقاء لتنســيق المواقــف والتحــركات
للتعامــل معهــا بشــكل أمثــل بمــا يضمن
أمــن المنطقــة ودعــم مســيرة مجلــس
التعــاون والتضامــن العربــي.
ومــن جهتــه ،أكد صاحب الســمو الملكي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ،لــدى
اســتقباله معالــي النائــب األول لرئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع الكويتــي،
مــا تكنــه مملكــة البحريــن للشــقيقة دولــة
وشــعبا مــن التقديــر
الكويــت قيــادةً
ً
واالعتــزاز لمواقفهــا المشــرفة ومــا
يربــط بيــن البلديــن مــن امتــداد رســخه
اآلبــاء واألجــداد وعالقــات عميقــة الجذور
تشــهد المزيــد مــن التطــور والنمــو بمــا
يلبــي تطلعــات البلديــن والشــعبين
الشــقيقين فــي ظــل القيــادة الحكيمــة
لــكال البلديــن الشــقيقين.

قيادة المملكة
جاللة الملك المفدى :العالقات البحرينية السعودية نموذج للعالقات التاريخية والمتميزة بين األشقاء

المنامــة 8 ،ينايــر  -أشــاد حضــرة صاحــب
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه
بعمــق العالقــات التاريخيــة
اللــه ورعــاه ُ
األخويــة الراســخة التــي تربــط مملكــة
البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية
نموذجــا للعالقــات
الشــقيقة ،باعتبارهــا
ً
المتميــزة بيــن األشــقاء القائمــة علــى
مبــادئ األخــوة والترابــط والتضامــن
الوثيــق والتعــاون المشــترك فــي جميــع
المجــاالت ،مثمنً ــا جاللتــه المواقــف
المشــرفة للمملكــة بقيــادة خــادم
الحرميــن الشــريفين والداعمــة لمملكــة
البحريــن.
وأكــد جاللــة الملــك ،لــدى اســتقباله
وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي
العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء ،صاحــب الســمو
الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود
بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود
وزيــر الداخليــة الســعودي ،أهميــة هــذه
الزيــارات األخويــة فــي توطيــد التعــاون
والتنســيق المشــترك ،الســيما فــي
المجــال األمنــي ،والتشــاور بشــأن
معربــا
التطــورات اإلقليميــة الراهنــة،
ً
جاللتــه عــن تقديــره للــدور القيــادي الــذي
تضطلــع بــه المملكــة العربيــة الســعودية
فــي تعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك،
والدفــاع عــن مصالحهــا وتوحيــد الجهــود
والكلمــة بيــن األشــقاء.
ونقــل صاحــب الســمو الملكــي وزيــر
الداخليــة إلــى جاللــة الملــك تحيــات
وتقديــر أخيــه خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود

وأخيــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود ولــي العهــد نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع وتمنياتهمــا
الطيبــة لشــعب البحريــن بــدوام الرفعــة
واالزدهــار ،فيمــا كلفــه جاللــة الملــك
المفــدى بنقــل تحياتــه إلــى أخيــه خــادم
الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده
وتمنياتــه للشــعب الســعودي الشــقيق
بالمزيــد مــن التقــدم والرخــاء.
ســمو رئيــس الــوزراء :العالقــات
رســوخا
ً
البحرينيــة الســعودية تــزداد
ووثوقــا
ً
وقــوةً
أكــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس
الــوزراء الموقــر ،خــالل اســتقباله
صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة
الســعودي ،أن العالقــات البحرينيــة
الســعودية ذات مــاض تليــد وحاضــر
زاخــر ومســتقبل باهــر ،وهــي تــزداد
ووثوقــا علــى مــر الزمــان
ً
ـوخا وقــوةً
رسـ ً
وأصبحــت بــارزة للعيــان كعالمــة فارقــة
فــي العالقــات الدوليــة.
ورحــب ســموه بزيــارة وزيــر الداخليــة
الســعودي إلــى مملكــة البحريــن والتــي
تجســد مــا يجمــع بين البلدين الشــقيقين
مــن عالقــات أخــوة تاريخيــة وتالحــم
مؤكــدا ســموه إن
ومصيــر مشــترك،
ً
أمــن البحريــن هــو أمــن الســعودية،
وأمــن الســعودية هــو أمــن البحريــن،
دومــا شــاكرين ومقدريــن مــا
وســنظل
ً
تقدمــه المملكــة بقيــادة خــادم الحرميــن
الشــريفين ومــؤازرة ولــي عهــده فــي
صــون الســالم واألمــن واالســتقرار

علــى صعيــد المنطقــة والعالميــن
العربــي واإلســالمي.
وقــال ســمو رئيــس الــوزراء «إن مــا
يجمعنــا باألشــقاء فــي المملكــة العربيــة
الســعودية الشــقيقة هــي عالقــات
أرســى قواعدهــا اآلبــاء واألجــداد،
وإننــا علــى نهجهــم ســائرون ،فنحــن
مشــيدا
بلــد واحــد وشــعب واحــد»،
ً
ســموه بــدور المملكــة فــي المنظومــة
الخليجيــة األمنيــة الخليجيــة واإلقليميــة
لمــا لهــا مــن ثقــل سياســي واقتصــادي،
وبالجهــود الكبيــرة لخــادم الحرميــن
الشــريفين فــي الدفــاع عــن قضايــا
األمــة بــكل عــزم وحســم ،ومــا يتخــذه
جاللتــه مــن إجــراءات لتحقيــق األمــن
واالســتقرار فــي المنطقــة.
ســمو ولــي العهــد :دور محــوري
للســعودية فــي دعــم مســيرة التعــاون
وعربيــا
خليجيــا
األمنــي
ً
ً
أشــار صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء ،خــالل اســتقباله
صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة
الســعودي ،إلــى أن العالقــات البحرينيــة
الســعودية لهــا طابعهــا الخــاص والمميــز
فــي ظــل مــا يربطهمــا مــن تاريــخ عريــق
وازدهارهــا فــي ظــل القيــادة الحكيمــة
لجاللــة الملــك وأخيــه خــادم الحرميــن
الشــريفين ،وتبوئهــا مكانــة مرموقــة
كأنمــوذج متميــز فــي العالقــات بيــن
األشــقاء.
وأعــرب ســموه عــن اعتــزازه بمواقــف
الشــقيقة الكبــرى المســاندة لمملكــة
البحريــن وبدورهــا الريــادي فــي دعــم
التضامــن والعمــل العربــي المشــترك
للقضايــا
الداعمــة
ومواقفهــا
اإلســالمية ،ودورهــا المحــوري فــي
دعــم مســيرة التعــاون األمنــي علــى
المســتويين الخليجــي والعربــي،
وجهودهــا المخلصــة في قيــادة التحالف
العربــي المعــززة لوحــدة الصــف ،مؤكـ ًـدا
ســموه أن المملكــة بقيــادة خــادم
خليجيــا
عمقــا
ً
الحرميــن الشــريفين تمثــل
ً
ـالميا يكــرس معانــي الوحــدة
وعربيــا وإسـ ً
ً
والمصيــر المشــترك كونهــا الحصــن
المنيــع فــي وجــه التحديــات والتهديــدات
فكــرا
والتدخــالت واجتثــاث اإلرهــاب
ً
وتمويــال بمــا يحفــظ أمــن واســتقرار
ً
ا لمنطقــة .
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المنتدى االقتصادي

يعقد في مدينة دافوس باالتحاد
السويسري في كل عام
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تحركات دبلوماسية

العالمي (دافوس)

لدى مشاركته في منتدى دافوس

معالي وزير الخارجية :التعاون الدولي ضرورة لتنمية المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها
داف ــوس 24 ،يناي ــر  -دع ــا معال ــي الش ــيخ خال ــد ب ــن أحم ــد
ب ــن محم ــد آل خليف ــة وزي ــر الخارجي ــة جمي ــع دول المنطق ــة
إلـــى االنخـــراط بشـــكل إيجابـــي وبنَّ ـــاء فـــي تعزيـــز األمـــن
واالســـتقرار والتعـــاون المشـــترك ،والتوصـــل لحلـــول
ومعالجـــات جذريـــة للتحديـــات والتهديـــدات القائمـــة
كـــي تســـود مبـــادئ التســـامح واالنفتـــاح التـــي اتســـمت
بهـــا المنطقـــة لقـــرون طويلـــة ومكنـــت الثقافـــة العربيـــة
واإلســالمية مــن اإلســهام بفاعليــة وإيجابيــة فــي التقــدم
الفكـــري والثقافـــي علـــى مســـتوى العالـــم أجمـــع.
وأك ــد وزي ــر الخارجي ــة ،ل ــدى مش ــاركته ف ــي أعم ــال المنت ــدى
االقتصـــادي العالمـــي «دافـــوس» باالتحـــاد السويســـري
تحــت عنــوان« :بنــاء مســتقبل مشــترك فــي عالــم مفــكك»
وتصريحات ــه أم ــام ن ــدوة «إيج ــاد حال ــة ت ــوازن ف ــي الش ــرق
األوســط» ،أن مشــاركة مملكــة البحريــن فــي هــذا المؤتمــر
العالم ــي تعك ــس سياس ــتها الراس ــخة القائم ــة عل ــى م ــد
جســور التعــاون وتعزيــز عالقاتهــا مــع مختلــف دول العالــم
وزيـــادة أوجـــه التعـــاون الثنائـــي والجماعـــي بمـــا يســـهم
ف ــي اس ــتمرار مس ــيرتها التنموي ــة والنهضوي ــة.
وأش ــار إل ــى أن المس ــتجدات اإلقليمي ــة والدولي ــة تف ــرض
دائمـــا الحـــوار الجماعـــي والنقـــاش المتواصـــل مـــن قبـــل
ً
المجتمـــع الدولـــي ألجـــل االســـتفادة مـــن المعطيـــات
االقتصادي ــة واالجتماعي ــة ف ــي تحقي ــق الرخ ــاء االقتص ــادي
والتماســـك االجتماعـــي وتجـــاوز األزمـــات ،وأن تقـــوم
جميــع الــدول بدورهــا فــي تنميــة المنطقــة والحفــاظ علــى
موضح ــا أن هن ــاك م ــن يري ــد التغيي ــر
أمنه ــا واس ــتقرارها،
ً
م ــن أج ــل البن ــاء والتق ــدم ،بينم ــا هن ــاك م ــن يعم ــل عل ــى
التغيي ــر لتوس ــعة نف ــوذه عل ــى حس ــاب أم ــن المنطق ــة.

وش ــدد عل ــى ض ــرورة الت ــزام إي ــران بمب ــادئ حس ــن الج ــوار
وبالقوانيـــن واألعـــراف الدوليـــة وميثـــاق األمـــم المتحـــدة
ومنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي والتـــي تمنـــع كل صـــور
محـــذرا معاليـــه
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول،
ً
مـــن خطـــورة العبـــث فـــي الحـــدود القائمـــة بيـــن الـــدول
دولي ــا ،وم ــن مح ــاوالت االس ــتيالء غي ــر
والمتع ــارف عليه ــا
ً
القانونـــي علـــى األراضـــي.
وأك ــد معال ــي الش ــيخ خال ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد آل خليف ــة
وزي ــر الخارجي ــة أهمي ــة العالق ــات التاريخي ــة واالس ــتراتيجية
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة
وتقدمـــا فـــي مختلـــف
تطـــورا
الصديقـــة والتـــي تشـــهد
ً
ً
المجــاالت ،مثمنً ــا فــي الوقــت ذاتــه مــا تقــوم بــه القــوات
الدوليــة مــن دور مهــم بالعمــل مــع حلفائهــا ألجــل الحفــاظ
عل ــى األم ــن والس ــلم بالمنطق ــة.

معالي وزير الخارجية خالل مشاركته في المنتدى االقتصادي العالمي
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مع الدبلوماسيين

سفير دولة اإلمارات العربية
المتحدة للنشرة الدبلوماسية:
البحرين هي الموطن الثاني
لإلماراتيين والعكس صحيح

نموذجــا متميــزً ا للعالقــات بيــن األشــقاء الذيــن تربطهــم أواصــر النســب
تعتبــر العالقــات البحرينيــة اإلماراتيــة
ً
والقربــى والمصيــر المشــترك ،وهــذه العالقــات الوطيــدة والتاريخيــة المميــزة التــي تربــط البلديــن الشــقيقين
ال تقــف عنــد حــد معيــن ،بــل تتجــاوز كل الحــدود واآلفــاق ،فــال يوجــد حــد أو ســقف معيــن لألخــوة الصادقــة
والحــب الكبيــر الــذي يجمــع اإلماراتييــن بأشــقائهم البحرينييــن والعكــس صحيــح.
معــا ،فباألمــس القريــب كانــت اإلمــارات
وفــي المناســبات مهمــا كان نوعهــا نــرى البلديــن يتقاســمون المشــاعر ً
وشــعبا تلــك األفــراح ،وكذلــك
تحتفــل بيومهــا الوطنــي وذكــرى اتحادهــا  ،46وقــد شــاركتهم البحريــن قيــادةً
ً
كان األشــقاء فــي اإلمــارات الذيــن فاضــت مشــاعرهم بالحــب والمــودة للشــعب البحرينــي فــي ذكــرى األعيــاد
دومــا
الوطنيــة للمملكــة ،ممــا يــدل علــى الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا العالقــات األخويــة المزدهــرة والمتميــزة
ً
بيــن البلديــن والشــعبين الشــقيقين.
«النشــرة الدبلوماســية» التقــت بســعادة الســيد عبدالرضــا عبداللــه الخــوري ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة لــدى مملكــة البحريــن الــذي تحــدث عــن العالقــات البحرينيــة اإلماراتيــة ،وذكرياتــه فــي البحريــن وغيرهــا
مــن األمــور األخــرى ،وفيمــا يلــي نــص اللقــاء:
 لطالمــا كانــت البحريــن والتــزال وطــن اإلماراتييــنلمــاذا فــي اعتقــادك؟
تربــط الشــعبين الشــقيقين عالقــات ضاربــة فــي عمــق
التاريــخ ،والتــي ترســخت بفضــل األجــداد ويحافــظ
عليهــا األبنــاء واألحفــاد لتبقــى هــذه العالقــات
نموذجــا متميــزً ا لمــا يجــب أن تكــون عليــه العالقــات
ً
بيــن األشــقاء القائمــة علــى المحبــة واإلخــاء والقربــى
والنســب ،وســاهمت قيادتــي البلديــن الرشــيدتين
فــي تعزيــز هــذه العالقــات وتنميتهــا واالرتقــاء بهــا
فــي مختلــف المجــاالت ،فلــم تشــب هــذه العالقــات

٦

النشرة الدبلوماسية | يناير ٢٠١٨

األخويــة الوطيــدة أي شــائبه ،وهــي محــل فخــر واعتــزاز
لنــا كإماراتييــن وبالتأكيــد لألشــقاء البحرينييــن ،لذلــك
نجــد الشــعب اإلماراتــي كثيرةٌ زياراته للمملكة ألســباب
عديــدة ،فالبحريــن هــي الموطــن الثانــي لإلماراتييــن
أيضــا ،ومــن يــزور البحريــن يستشــعر
والعكــس صحيــح ً
معانــي الطيبــة والتســامح والكــرم التــي يتميــز بهــا
الشــعب البحرينــي األصيــل ،مــا يؤكــد نبــل ورقــي
هــذا الشــعب الواعــي والمثقــف الــذي يعــد مــن أوائــل
ـورا ،ناهيــك عــن أماكــن
شــعوب المنطقــة
تعليمــا وتطـ ً
َ
الجــذب الســياحي التــي تتميــز بهــا البحريــن.

مع الدبلوماسيين
 -كيف يقضي سعادة السفير يومه في البحرين؟

ال شــك أن العمــل فــي خدمــة الشــعب اإلماراتــي الزائــر للبحريــن والــذي قــد يحتــاج
إلــى بعــض الخدمــات مــن الســفارة اإلماراتيــة فــي البحريــن هــو الهــدف األســمى

واألول لنــا كدبلوماســيين إماراتييــن فــي البحريــن ،كمــا أحــرص علــى التواصــل،
فالبحريــن ملتقــى رائــع وجميــل للتواصــل االجتماعــي ،والشــعب البحرينــي
شــعب مضيــاف ويرحــب بالجميــع لذلــك نجــد الراحــة والطمأنينــة واألمان لكل

مــن يــزور البحريــن ،ومــن يعمــل فيهــا ،وتواصلــي االجتماعــي كثيــر ومــع
مختلــف شــرائح المجتمــع البحرينــي ســواء فــي المناســبات الرســمية
أو الخاصــة ،فذلــك التواصــل مــن شــأنه تعزيــز العالقــات البحرينيــة

اإلماراتيــة الوطيــدة ،كمــا أحــرص في على ممارســة رياضة المشــي.

 ال شــك أن البحريــن لهــا ذكريــات جميلــة لســعادتكم...ماهــي أبــرز ذكرياتكــم عــن البحريــن قبــل وبعــد تعيينكــم
كســفير فيهــا؟
الذكريــات فــي البحريــن كثيــرة ،فــكل شــيء جميــل
فــي البحريــن ،والبحريــن تمتلــك إرث تاريخــي وحضــاري
وثقافــي ،وتتميــز بقيــم التســامح والتعايــش واالنفتــاح

علــى مختلــف الثقافــات ،وجميــع مــن يعيــش علــى أرض

هــذا البلــد المضيــاف يشــعر بالســعادة ،ولقاءاتنــا مــع
القــادة والشــيوخ لهــا ذكريــات جميلة لحبهــم ألهل اإلمارات

وتواضعهــم ممــا يشــعرك بالتلقائيــة والراحــة .وأود أن
أوجــه الشــكر لحكومــة مملكــة البحريــن الموقــرة علــى كافــة

التســهيالت التــي توفرهــا والتــي ضاعفــت قدرتنــا علــى

ســمو رئيــس الــوزراء وســعادة ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
لــدى مملكــة البحريــن

العمــل والعطــاء لخيــر البلديــن والشــعبين الشــقيقين.

 هــل مــن كلمــة أخيــرة عــن العالقــات بيــن البلديــنالشــقيقين؟
يســرني هنــا أن أؤكــد أن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ومملكــة البحريــن تربطهمــا عالقــات متميــزة،
ـتمرا يعكــس حرص
ـورا مسـ ً
وتشــهد تلــك العالقــات تطـ ً
القيادتيــن الرشــيدتين فــي البلديــن علــى توســيع آفاق
العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن ،واالرتقــاء بهــا فــي
شــتى المجــاالت والمياديــن .كمــا تربــط الشــعبين

عالقــات التعــاون والمحبــة واألمــن واألمــان نعيشــها
ماثلــة أمامنــا ،ونســتمد
ً
والتــي نراهــا علــى الــدوام
منهــا العــون فــي المحافظــة علــى مكتســباتنا التــي
تحققــت مــن خــالل تعاوننــا ،كمــا أؤكــد بــأن أفراحنــا
وتحدياتنــا ومصالحنــا وأهدافنــا واحــدة ،وإن مســتقبلنا
ومصيرنــا مشــترك ،وأن المرحلــة القادمــة ســتكون –
امتــدادا لخيــ ٍر نعيشــه وأمــن يشــملنا
بمشــيئة اللــه–
ً
وازدهــار يســتمر بعــون اللــه وتوفيقــه.
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إنجازات

بمشاركة متميزة لشخصيات إعالمية وبرلمانية عربية في منتدى «دراسات»

إدانة عربية لتدخالت قطر في شؤون البحرين وصنع األزمات في الشرق األوسط
المنامــة 8 ،ينايــر  -نظــم مركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية والدوليــة والطاقــة «دراســات» فــي دورتــه
الســنوية األولــى منتــدى هــو األول مــن نوعــه فــي المنطقــة بعنــوان( :قطــر عــراب الفوضــى واألزمــات فــي
الشــرق األوســط) بمشــاركة نخبــة متميــزة مــن الشــخصيات الفكريــة واألكاديميــة والدبلوماســية والبرلمانيــة
العربيــة.
واســتعرض ســعادة الدكتــور الشــيخ عبداللــه بــن أحمــد آل خليفــة رئيــس مجلــس أمنــاء «دراســات» ،لــدى افتتاحــه
أعمــال المنتــدى ،دور النظــام القطــري فــي صناعــة األزمــات التــي تســتهدف دول مجلــس التعــاون والــدول
العربيــة المحوريــة ،بعــد أن وضعــت الدوحــة نفســها كأحــد أدوات مشــاريع الفوضــى والتقســيم فــي المنطقــة،
وجنــدت مواردهــا الماليــة واإلعالميــة لتحقيــق هــذا الغــرض ،مؤكـ ًـدا أن البحريــن أزاحــت خــالل الفتــرة الماضيــة
الســتار عــن أدلــة وقرائــن جديــدة تديــن دعــم السياســة القطريــة لخاليا وجماعــات اإلرهاب ،ومعارضتها الشــديدة
لمســيرة اإلصالحــات فــي المملكــة.

ناقــش المشــاركون فــي المنتــدى
سياســات وممارســات النظــام
وخليجيــا
محليــا
القطــري العدائيــة
ً
ً
وعربيــا ،مؤكديــن اآلتــي:
ً
أوال -تحمــل النظــام القطــري مســؤولية مــا
ً
يرتكبــه مــن أعمــال عدائيــة ممنهجــة وممارســات
مخالفــة ضــد األمــن القومــي العربــي وفــي
القلــب منــه أمــن منطقــة الخليــج العربــي ،ومــا
ينجــم عنهــا مــن أزمــات متالحقــة ونتائــج شــديدة
الخطــورة منــذ عــام 1995م.
ثانيــا  -التدخــالت القطريــة فــي الشــؤون الداخليــة لمملكــة
ً
صارخــا لمبــادئ القانــون الدولــي
ً
البحريــن تمثــل انتهــاكًا
والمواثيــق الخليجيــة والعربيــة واإلســالمية.
ً
ثالثــا  -تأكيــد الــدول األربــع (البحريــن ،الســعودية ،اإلمــارات ،مصــر) حرصهــا علــى
منــح قطــر الكثيــر مــن الفــرص لتــدارك سياســاتها الرامية إلى زعزعة أمن واســتقرار
منطقــة الخليــج ،لكنهــا اســتمرت فــي دعــم ورعايــة وتمويــل جماعــات اإلرهــاب وتقديــم
المــالذات اآلمنــة لهــا ،واختــارت أن تــدور فــي فلــك المشــروع اإليرانــي التوســعي الــذي
يهــدف إلــى الســيطرة علــى المقــدرات العربيــة عبــر مليشــيات وخاليــا اإلرهــاب ،وأطلقــت العنــان
لوســائل اإلعــالم التابعــة لهــا لبــث خطــاب التحريــض علــى زعزعــة األمــن ونشــر الفتــن واألكاذيـــــــــــــــــب.

رابعــا  -إن األزمــة القائمــة مــع قطــر
ً
خليجيــا فحســب،
خالفــا
ً
ليســت
ً
لكنهــا مــع العديــد مــن الــدول العربيــة
واإلســالمية التــي أعلنــت موقفهــا
بوضــوح مــن التدخــالت القطريــة
ودعمهــا الصريــح لإلرهــاب ،والفكــر
المتطــرف ،ونشــر الفوضــى.
٨
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خامســا  -إن النظــام فــي قطــر دأب علــى نقــض التعهــدات وعــدم الوفــاء
ً
بالعهــود ،فقــد أخــل بكامــل التزاماتــه فــي اتفــاق الريــاض لعــام ،2013
واالتفــاق التكميلــي وآلياتــه التنفيذيــة لعــام  2014فــي إطــار مجلــس
التعــاون الخليجــي.

إنجازات
خرج المنتدى ،وبعد مناقشات مستفيضة قوامها
الحقائق ،بتوصيات جوهرية ،من أهمها:
فــورا دون مماطلــة أو
ضــرورة توقــف قطــر
ً
تســويف عــن كافــة ممارســاتها المهــددة لألمــن
القومــي العربــي ،واألمــن والســلم الدولييــن،
الســيما مــا يتعلــق بدعمهــا وتمويلهــا ورعايتهــا
لإلرهــاب ،وكونهــا أداة لتنفيــذ مشــروع إيــران
التوســعي ،وتحريضهــا اإلعالمــي علــى العنــف
والكراهيــة والفوضــى.
كــف الحكومــة القطريــة عــن كل األعمــال العدائية
ضــد مملكــة البحريــن علــى صعيــد دعــم اإلرهــاب
واإلعــالم الموجــه والتجنيــس ،وأن تقــدم
التعويضــات المناســبة لألضــرار التــي لحقــت
بــأرواح األبريــاء والبنــى التحتيــة وغيرهــا.

سعادة د .الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أثناء إلقاء كلمته في المنتدى

مطالبــة المجتمــع الدولــي بالتحــرك الجــاد لمواجهــة الــدور الخطيــر الــذي يلعبه نظــام قطر لزعزعة األمن واالســتقرار،
والــذي يــؤدي لتفاقــم مشــكلة اإلرهاب على مســتوى العالم بأســره.
وحرفيــا وبشــكل ال لبــس فيــه بالمبــادئ الســتة المنبثقــة عــن المطالــب الثالثــة عشــر ،ومــا
فعليــا
التــزام نظــام قطــر
ً
ً
ورد فــي اتفــاق الريــاض عــام  2014إذا أرادت بــدء حــوار يفضــي إلــى إجــراءات محــددة وحلــول دائمــة.

وفــي ختــام المنتــدى ،تقــدم المشــاركون ببالــغ الشـــكر
وشـعبا علـى
وحكومـة
ً
والتقديـر إلـى مملكـة البحريـن قيـادةً
ً
كافـــة التســهيالت التــي بذلــت فــي عقــد هــذا المنتــدى
المهــم ،وحســن تنظيمهــا ،مثمنيــن دور مركــز «دراســات»
فــي تأصيــل المفاهيــم والجهــود الراميــة لمكافحــة
اإلرهــاب ،وتعزيــز االســتقرار ،والتنميــة المســتدامة ،وهــم
كالتالــي:
األســتاذ يوســف البنخليــل ،رئيــس تحرير صحيفــة «الوطن»
البحرينيــة ،األســتاذ أنــور عبدالرحمــن رئيــس تحريــر صحيفــة
«أخبــار الخليــج» البحرينيــة ،الســفير محمــد العرابــي ،وزيــر

الخارجيــة المصــري األســبق ،وعضــو لجنــة الشــؤون
العربيــة بمجلــس النــواب ،الدكتــور العجيلــي برينــي ،رئيــس
المجلــس األعلــى للقبائــل والمــدن الليبيــة ،البروفيســور
محمــد القباطــي ،وزيــر اإلعــالم اليمنــي األســبق،
ســعادة الســيدة ليلــى الشــتاوي ،عضــو مجلــس الشــعب
التونســي ،األســتاذ محمــد يوســف ،رئيــس جمعيــة
الصحفييــن اإلماراتيــة ،األســتاذ جميــل الذيابــي ،رئيــس
تحريــر صحيفــة «عــكاظ» الســعودية ،الســيد ضــرار بالهــول
الفالســي ،مديــر عــام مؤسســة «وطنــي االمــارات»،
األســتاذ ســلمان الدوســري ،كاتــب ورئيــس تحريــر صحيفــة
«الشــرق األوســط» األســبق.
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آراء

البحرين وجسور التعاون
اآلسيوي االفريقي
بهــدي مــن توجيهــات القيــادة الرشــيدة أولــت مملكــة البحريــن
أهمي ــة بالغ ــة لترس ــيخ عالقاته ــا األفروآس ــيوية لبن ــاء المزي ــد
مــن التحالفــات االســتراتيجية علــى أســاس االحتــرام المتبــادل
وتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة والرفـــض التـــام للسياســـات
الت ــي تس ــتهدف الني ــل م ــن س ــيادة ال ــدول واس ــتقرارها.
وق ــد عمل ــت مملك ــة البحري ــن بنش ــاط إل ــى فت ــح آف ــاق جدي ــدة
وراســـخة للتبـــادل التجـــاري واالســـتثماري مـــع التكتـــالت
االقتصاديـــة فـــي آســـيا وافريقيـــا وبـــدأت مرحلـــة جديـــدة
م ــن التع ــاون المثم ــر والبن ــاء مم ــا س ــيعزز التراب ــط وتحقي ــق
األهـــداف المشـــتركة وهـــذا مـــا يعكـــس رســـالة مملكـــة
البحري ــن م ــن أج ــل بن ــاء عالق ــات اقتصادي ــة س ــتعود بالنف ــع
والخيـــر علـــى الجميـــع.
لقــد انعكــس اهتمــام المملكــة بمــد جســور التعــاون اآلســيوي
األفريق ــي عل ــى مش ــاركتها ف ــي المحاف ــل الدولي ــة به ــدف
إرس ــاء العالق ــات المتمي ــزة والبح ــث باس ــتمرار ع ــن الف ــرص

الموضوعية واإلطالق
في الفلسفة السياسية
إحــدى أســمى غايــات البحــث فــي مجــال الفلســفة السياســية
اس ــتنباط القواع ــد الموضوعي ــة ألي ق ــرار م ــن ش ــأنه إعط ــاء
الفعـــل السياســـي الشـــرعية أو عدمهـــا ،والبحـــث فـــي
هـــذا المجـــال بـــال شـــك موضـــع شـــغف لـــدى العديـــد مـــن
السياس ــيين عب ــر التاري ــخ الطوي ــل له ــذا القط ــاع المعرف ــي.
يعلـــم السياســـيون أن الحـــق الشـــرعي فـــي القانـــون
السياســي يســتند علــى بعــض المعاييــر التــي تنفــرد بتمييــز
ش ــرعية األح ــكام التصافه ــا بالموضوعي ــة المطلق ــة ،ولك ــن
يجـــدر بنـــا طـــرح ســـؤال مهـــم لعـــدم الوقـــوع فـــي مغالطـــة
الــدور (االســتدالل الدائــري) ،مــا الــذي يعطــي هــذه المعاييــر
حـــق اإلطـــالق والتجـــرد؟
يقـــول إيمانويـــل كانـــت ( )1804 - 1724أن الفكـــر يتصـــف
ببعــض القوانيــن الســامية (يســميها ”القوانيــن المتعاليــة“)
وه ــي الت ــي م ــن ش ــأنها الحك ــم عل ــى أي الفع ــل السياس ــي
تمدنــا
بالحــق أو الخطــأ ،والتــي تُ عتبــر المصــادر األوليــة التــي ّ
بالشـــرعية إزاء القيـــام بـــأي إجـــراء وتصـــرف ،ألنهـــا قوانيـــن
أولي ــة ذاتي ــة ال تُ عل ــل.
لنأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال مشـــكلة الصراعـــات المتعاقبـــة
فـــي هيـــاكل النظـــام اإليرانـــي منـــذ عهـــد الخمينـــي إلـــى
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السفير توفيق المنصور
المتاحـــة لتشـــجيع التعـــاون والدخـــول فـــي اســـتثمارات
مشـــتركة تخـــدم عمليـــة التنميـــة.
إن المكانـــة االقتصاديـــة والموقـــع االســـتراتيجي المتميـــز
ال ــذي تتمت ــع به ــا مملك ــة البحري ــن كبواب ــة اقتصادي ــة ل ــدول
مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العربي ــة ،أهله ــا للول ــوج إل ــى
العديـــد مـــن الشـــراكات وهـــو مـــا يؤكـــد نجـــاح النهـــج الـــذي
اختطتـــه الحكومـــة الموقـــرة لتعزيـــز مكانـــة البحريـــن كوجهـــة
عالميـــة الســـتقطاب وجـــذب االســـتثمارات الخارجيـــة.
دائم ــا ف ــي توجهاته ــا الهادف ــة
وس ــتمضي مملك ــة البحري ــن
ً
شـــرقا
ً
إلـــى االرتقـــاء بعالقاتهـــا الدوليـــة وتنويـــع تحالفاتهـــا
وغربـــا بالشـــكل الـــذي يخـــدم مصالحهـــا العليـــا ويعبـــر عـــن
تاريخهــا العريــق وهــي تجســد وطنــا للتعايــش والســالم بيــن
الجمي ــع.
* الوكيل المساعد لشؤون الدول الغربية واألفرو آسيوية بوزارة الخارجية

حسن خالد حسن
اليـــوم (مثـــال لصـــراع هـــذه الفتـــرة :روحانـــي التكنوقراطـــي
ضــد الحــرس الثــوري الغــارق فــي التطــرف) ،هــذه الصراعــات
تول ــدت إث ــر إط ــالق مفه ــوم الوالي ــة م ــن دون تبري ــر ش ــرعيته
فــي ظــل التعدديــات اإلثنيــة والدينيــة والسياســية الموجــودة
بالدول ــة ،ولتوضي ــح ه ــذه المش ــكلة بش ــكل أبس ــط :طرح ــت
التيـــارات اإليرانيـــة اليســـارية والدينيـــة (غيـــر الوالئيـــة) فـــي
بداي ــات تول ــي الخمين ــي للحك ــم س ــؤاال وجيه ــا ولكن ــه حت ــى
اآلن ل ــم ُيب ــرر بش ــكل س ــليم ،وه ــو ”م ــا ال ــذي يعط ــي نظ ــام
واليــة الفقيــه الشــرعية فــي الحكــم؟“ فدائمــا مــا ُيجــاب عليــه
بعب ــارة ”ألن ــه النظ ــام [الش ــرعي] الس ــليم المطل ــق“ ..فيم ــا
ل ــو نظرن ــا لإلجاب ــة س ــنجدها خاطئ ــة واقع ــة ف ــي المص ــادرة
عل ــى المطل ــوب ،فالتبري ــر ف ــي الفلس ــفة السياس ــية دائم ــا
المعـ َّـرف ال أن يقــع داخلــه،
يخضــع لمعاييــر خارجــة عــن ماهيــة ُ
هـــذا األمـــر هـــو أحـــد أوجـــه اســـتبداد هـــذا النظـــام وتعنتـــه،
فاألمــر الــذي ال يــزال يثيــر اســتياء عــدد كبيــر مــن السياســيين
إزاء ه ــذا النم ــوذج ،ه ــو ع ــدم تبري ــر ش ــرعيته السياس ــية بع ــد.
* أخصائي إعالم بوزارة الخارجية

آراء

التسامح الديني ..العنصر األهم في
الحرب على اإلرهاب

حسن شفيعي

فت ــح موض ــوع اإلره ــاب الدين ــي ،ف ــي منطقتن ــا الش ــرق
أوس ــطية النق ــاش واس ـ ًـعا ح ــول الحل ــول الت ــي تنهي ــه او
تخف ــف م ــن غلوائ ــه .ورغ ــم أن العن ــف الدم ــوي المؤس ــس
عل ــى عقي ــدة ديني ــة مزعوم ــة ،ق ــد ب ــدأ باإلنحس ــار والتراج ــع
تحـــت الضربـــات العســـكرية ،إال أن جـــذر المشـــكلة يعـــود
يتغـــذى منهـــا الفكـــر
ّ
إلـــى األفـــكار التأسيســـية التـــي
المتط ــرف والدم ــوي ،وال ــذي يمك ــن أن ينت ــج لن ــا جماع ــات
إرهابيـــة متناســـلة بشـــكل مســـتمر .لهـــذا ،يكثـــر الحديـــث
دوليـــا عـــن أهميـــة التســـامح الدينـــي ،وحريـــة العبـــادة،
ً
واحتـــرام التنـــوع.

التنـــوع بمجـــرد وجـــوده ،فمعظـــم
ال يمكـــن اإلفـــادة مـــن
ّ
وإثنيـــا ،بـــل تكـــون
وعرقيـــا
دينيـــا
دول العالـــم متنوعـــة
ً
ً
ً
(المتنوعيـــن) داخـــل
تفاعـــل
مـــن
ينعكـــس
اإلفـــادة بمـــا
ّ
الدائ ــرة الوطني ــة ،وبم ــا يزه ــر الوط ــن باألل ــوان الجميل ــة،
ويطـــور ســـلوكه
وروحيـــا،
أخالقيـــا
وبمـــا يثـــري الشـــعب
ّ
ً
ً
حضاري ــا ،ويزي ــد م ــن الحال ــة الس ــلمية ف ــي العالق ــات بي ــن
ً
الفئ ــات الديني ــة واالجتماعي ــة .بمعن ــى آخ ــر ،ونح ــن نش ــهد
حرائـــق كثيـــرة فـــي المنطقـــة بســـبب ســـوء إدارة وعـــدم
«التنـــوع الدينـــي» ،وانفـــالت مشـــاعر
اســـتيعاب ظاهـــرة
ّ
العامـــة بســـبب التهييـــج والتحريـــض ،فـــإن البحريـــن ذات
ّ
اإلرث التاريخــي ،والتــي ســلمت مــن هــذا العبــث ،يمكنهــا
اآلن ،كمـــا فـــي الماضـــي ،ليـــس فقـــط االســـتمرار فـــي
مواكبـــة احتـــرام التنـــوع الدينـــي والحريـــات الدينيـــة ،بـــل
نموذجـــا أوضـــح فـــي عالـــم اليـــوم ،أي
وأيضـــا أن تكـــون
ً
ً
كمنــارة حقيقــة ليــس فقــط علــى صعيــد دول الخليــج وإنمــا
العالـــم العربـــي والعالمـــي.

نح ــن ف ــي البحري ــن ،وكم ــا أوض ــح جالل ــة المل ــك المف ــدى
فـــي مقالـــة لـــه فـــي الواشـــنطن تايمـــز فـــي  10أكتوبـــر
 ،2017لدينـــا تـــراث ُيفتخـــر بـــه ،مـــن جهـــة احتـــرام التنـــوع
الدينـــي ،وقبـــول اآلخـــر ..وصحيـــح مـــا قالـــه جاللتـــه بـــأن
التنـ ّـوع هــو نعمــة لشــعب البحريــن ،طالمــا ُأحســن التعامــل
معــه .والرســالة التــي قدمهــا جاللــة الملــك المفــدى فــي
(إعــالن مملكــة البحريــن) لهــا أهميــة خاصــة لنــا كمواطنيــن.
قـــال( :كبحرينييـــن ،اســـتندنا لتراثنـــا الوطنـــي كمنـــارة
للتس ــامح الدين ــي ف ــي العال ــم العرب ــي ،ف ــي وق ــت كان
في ــه الدي ــن كثي ـ ًـرا م ــا يس ــتخدم ف ــي جمي ــع أنح ــاء العال ــم
لنشــر الكراهيــة والشــقاق .ولكــن فــي البحريــن فــإن التنــوع
الدين ــي ه ــو نعم ــة لش ــعبنا).

الحري ــة الديني ــة كمعتق ــد ،والحري ــة الديني ــة كعب ــادة ،ليس ــتا
تتشـــظى بســـببها األوطـــان،
ّ
مبـــررا الفتعـــال معـــارك
ً
وتتخاصـــم بســـببها الشـــعوب وتتقاتـــل .كال ..الحريـــة
الدينيـــة هـــي حـــل وليـــس مشـــكلة .هـــي حـــق إنســـاني
أصي ــل ،وواج ــب دين ــي وقانون ــي عل ــى الدول ــة أن تحمي ــه
تعدي ــا عل ــى ح ــق آخري ــن م ــن معتق ــد
وتصون ــه ،وليس ــت
ً
مختل ــف ،كمـــا أنه ــا ليســـت منّ ـــة مـــن أحـــد علـــى أح ــد.
له ــذا ق ــال جالل ــة المل ــك( :ال ينبغ ــي النظ ــر إل ــى الحري ــة
الديني ــة باعتباره ــا مش ــكلة ،ب ــل كح ــل حقيق ــي ج ــدا للعدي ــد
مـــن أكبـــر التحديـــات التـــي تواجـــه عالمنـــا ،وخصوصـــا
اإلرهــاب الــذي ال يعــرف الديــن ،ويهــدد جميــع الشــعوب).
وم ــن هن ــا أيض ـ ًـا أك ــد جاللت ــه ف ــي (إع ــالن مملك ــة البحري ــن)
علـــى أن (مـــن مســـؤولية الحكومـــات احتـــرام وحمايـــة
األقليـــات الدينيـــة واألغلبيـــة الدينيـــة علـــى حـــد ســـواء)،
وأنـــه ال مجـــال للتمييـــز الدينـــي إزاء أي طائفـــة.

َ
ولئ ــن كان النق ــاش ف ــي عق ــود ماضي ــة ي ــدور ح ــول الفك ــرة
القوميـــة وصـــراع القوميـــات واألثنيـــات كمصـــدر أســـاس
للعن ــف العالم ــي ..ف ــإن مح ــور النق ــاش الي ــوم ي ــدور ح ــول
الفكـــرة الدينيـــة ومـــدى قدرتهـــا علـــى تفجيـــر العنـــف او
جل ــب الس ــالم واالطمئن ــان للعال ــم.

الـــدول التـــي تحتـــرم التنـــوع ،ولديهـــا تاريـــخ كبيـــر فـــي
التس ــامح الدين ــي ،ه ــي األق ــدر ،لي ــس فق ــط عل ــى ض ــرب
تحصــن
النمــوذج الصحيــح ،بــل هــي الــدول التــي يمكــن أن
ّ
ديني ــا ،غي ــر ق ــادر عل ــى
وختام ــا ،ف ــإن بل ـ ًـدا غي ــر متس ــامح
ذاته ــا م ــن غائل ــة العن ــف ،بغ ــض النظ ــر ع ــن نوعي ــة الفك ــرة
ً
ً
الدينيــة المتبنــاة .وهــي بالتالــي دول ُينظــر إليهــا كنمــوذج رؤيـــة جمـــال األلـــوان المتعـــددة ،وأيضـــا غيـــر قـــادر علـــى
وحضاريـــا.
وأخالقيـــا
روحيـــا
للتســـامح ُيحتـــذى بـــه .ومـــن هنـــا ،كان علينـــا النظـــر إلـــى االســـتفادة منهـــا
ً
ً
ً
ـداء كأس ــاس ُيبن ــى علي ــه الس ــلم
ه ــذه الحق ــوق الديني ــة ابت ـ ً
المجتمعـــي فـــي بالدنـــا ومنطقتنـــا ،بيـــد أننـــا اصطدمنـــا
ً
شـــيئا ذا قيمـــة فـــي
التنـــوع ال يعنـــي
بحقيقـــة أن وجـــود
ّ
حــد ذاتــه ،إال إذا تـ ّـم صهــره ،فــي بوتقــة الثقافــة المحليــة،
*مستشار حقوق اإلنسان في سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة
واإلرث التاريخ ــي للمجتم ــع.
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