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هـو بالفعـل يـوم تاريخـي للتعايـش السـلمي فـي مملكـة البحريـن والمنطقـة بـل وفـي العالـم بأسـره، ذلـك اليـوم الـذي صـدر فيـه 
األمـر الملكـي السـامي عـن حضـرة صاحـب الجاللـة الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل البالد المفـدى حفظه الله ورعاه بإنشـاء 
مركـز الملـك حمـد العالمـي للتعايـش السـلمي، حيـث جـاء فـي توقيـت يحتـاج فيـه العالـم أجمـع إلـى مـا يسـهم في تحقيـق التكاتف 
والتسـامح  السـلمي  التعايـش  تعزيـز  فـي  بنـاًء  نموذًجـا  ولتقديـم  واألزمـات،  المشـكالت  لتجـاوز  الجميـع  بيـن  والتالحـم  الدولـي 

المجتمعي بين مختلف األديان والمذاهب.
فلطالمـا كانـت البحريـن وسـتظل مملكـة قائمـة علـى السـالم والتسـامح والتعايـش السـلمي واحتـرام الحقـوق والحريات السياسـية 
والمدنيـة والثقافيـة واالجتماعيـة، وفـي القلـب منهـا حريـة الفكـر والعقيـدة في إطار من التنوع الثقافي والعرقـي والحضاري النابع 
من تاريخها العريق وسـمات شـعبها المتحضر كأكثر شـعوب هذه األرض محبة للسـالم وتسـامًحا وقبواًل باآلخر في سـياق االحترام 

المتبادل، ولهذا ارتقت مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة في احترام الكرامة اإلنسانية.
لهـذا، فقـد جـاء هـذا األمـر السـامي ليشـكل تتويًجـا إلرث كبيـر وتاريـخ مشـرف ودور رائـد تتميـز بـه مملكـة البحريـن منـذ قيامهـا دولـة 
مدنيـة حديثـة بهويتهـا العربيـة واإلسـالمية فـي عهـد المؤسـس أحمـد الفاتـح عـام 1783م، كمـا أنـه يعـد إضافـة مهمـة لسلسـلة 

المبادرات المتميزة لجاللة الملك المفدى، على الصعيد العالمي في مجال الحوار بين الحضارات والثقافات واألديان.
ولقـد تبنـى  جاللـة الملـك المفـدى حفظـه اللـه مبـادرات عديـدة لتعزيـز الحـوار بيـن األديـان والحضـارات والثقافـات من أبرزهـا: تنظيم 
مؤتمـرات دوليـة، وإطـالق وثيقـة عالميـة لتعزيـز الحريـات الدينية والتعايش السـلمي، وتخصيص كرسـي لدراسـات الحوار والسـالم 
والتعايـش بيـن األديـان فـي جامعـة إيطاليـة مرموقـة، فضـاًل عـن مسـاندة جهـود األمـم المتحـدة ووكاالتهـا فـي خدمـة اإلنسـانية 
ودعـم التنميـة المسـتدامة وتمكيـن المـرأة والشـباب، فاسـتحق جاللتـه عـن جـدارة لقـب ملـك السـالم مـن مجلـة مرموقـة وهـي 
األهـرام العربـي، وجائـزة منظمـة اليونيـدو لعـام 2016، وجوائـز التعايـش بين األديـان والحضارات، و)اإلنجاز مـدى الحياة( و)صموئيل 
زويمـر( مـن منظمـات ومؤسسـات أمريكيـة ودوليـة، وغيرهـا مـن أوجـه التكريـم العالمـي، تقديـًرا ألدوار وجهـود جاللتـه الدؤوبـة في 

هذا المجال اإلنساني الذي يعود بالنفع والخير على البشرية كلها .
إن تأسـيس مركـز الملـك حمـد العالمـي للتعايـش السـلمي هـو خطـوة أخـرى لتعزيـز دور مملكـة البحريـن ومكانتهـا علـى المسـتوى 
الدولـي كمركـز عالمـي لتعزيـز ثقافـة السـالم واالنفتـاح والتعايـش بيـن الثقافـات المختلفـة، ونشـر قيـم ومبـادئ األخـوة والصداقـة 
واالحتـرام والتقـارب اإلنسـاني عبـر نـدوات ومؤتمـرات وبرامـج فـي مختلـف المحافـل المحليـة واإلقليميـة والدوليـة، وهـي رسـالة 
سـامية واهـداف نبيلـة سـيعمل هـذا المركـز علـى تحقيقهـا بمـا يضمـه مجلس أمنائه مـن كفاءات وخبرات علميـة ومهنية قادرة على 

إبراز النموذج البحريني كمصدر إلهام للعالم في الحريات واحترام التعددية الدينية والفكرية والثقافية.

عاهل البالد المفدى وتعزيز الحوار بين الحضارات 

بقلم/ معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

جاللة الملك المفدى يستقبل مجلس أمناء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

صاحـب  حضـرة  أكـد   - مـارس   19 المنامـة، 
خليفـة  آل  عيسـى  بـن  حمـد  الملـك  الجاللـة 
أن  اللـه ورعـاه.  المفـدى حفظـه  البـالد  عاهـل 
للتعايـش  العالمـي  الملـك حمـد  إنشـاء مركـز 
السـلمي يتـوج الـدور الرائـد الـذي تميـزت بـه 
مملكـة البحريـن عبـر تاريخهـا العريـق فـي نشـر 
قيـم التعايـش والتسـامح وسـعيها الدائم لمد 
بيـن مختلـف  الحـوار  التواصـل وتعزيـز  جسـور 

واألديـان. الثقافـات 
أمنـاء  اسـتقباله مجلـس  لـدى  وأشـار جاللتـه، 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السـلمي 
برئاسـة سـعادة الدكتـور الشـيخ خالـد بن خليفة 
المركـز  هـذا  أن  إلـى  خليفـة،  آل  دعيـج  بـن 
علـى  المملكـة  مكانـة  ترسـيخ  فـي  سيسـهم 
المسـتوى الدولـي كمركـز عالمـي السـتضافة 
لتعزيـز  الهادفـة  والمحاضـرات  المؤتمـرات 
بيـن  والتعايـش  واالنفتـاح  السـالم  ثقافـة 

المختلفـة. الثقافـات 

جاللة الملك المفدى لدى استقباله مجلس أمناء مركز حمد العالمي للتعايش السلمي
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استقبل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
جاللة الملك المفدى: البحرين مركز عالمي لتعزيز ثقافة السالم واالنفتاح والتعايش

جاللة الملك المفدى لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز

الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  أكد   - مارس   19 المنامة، 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى أن إنشاء 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يتوج الدور 
العريق  تاريخها  البحرين عبر  التي تميزت به مملكة  الرائد 
لمد  الدائم  وسعيها  والتسامح  التعايش  قيم  نشر  في 
الثقافات  مختلف  بين  الحوار  وتعزيز  التواصل  جسور 

واألديان.
المفدى في قصر  الملك  استقبال جاللة  لدى  ذلك  جاء 
الصافرية سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعيج 
آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي 
العام  األمين  الزياني  خميس  ودانة  السلمي  للتعايش 
األمر  صدور  بمناسبة  األمناء  مجلس  وأعضاء  للمجلس 
حيث  وتعيينهم،  المجلس  بتشكيل  السامي  الملكي 
هنأهم جاللته على تعيينهم، مشيًدا بكفاءتهم وخبراتهم 
تجاه  الراسخ  البحرين  موقف  توضيح  في  وإسهاماتهم 

حماية الحريات الدينية واحترام التنوع الفكري والثقافي.
المركز سيسهم في  المفدى أن هذا  الملك  وأكد جاللة 
الدولي  المستوى  على  البحرين  مملكة  مكانة  ترسيخ 
والمحاضرات  المؤتمرات  الستضافة  عالمي  كمركز 
بين  والتعايش  واالنفتاح  السالم  ثقافة  لتعزيز  الهادفة 
مصدر  المركز  يشكل  ألن  متطلًعا  المختلفة،  الثقافات 
إلهام لباقي األمم والشعوب لما تمثله المملكة وشعبها 
من نموذج ناجح يجسد احتضان مبادئ الصداقة واالحترام 
وأعضاء  لرئيس  جاللته  متمنًيا  اإلنساني،  والتقارب 
المجلس التوفيق في أداء رسالة المركز وأهدافه النبيلة.
ومن جانبه، رفع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن 
إلى جاللة  والتقدير  الشكر  آيات  خليفة أسمى  آل  دعيج 
جاللته  وتوجيهات  السامية  ثقته  على  المفدى  الملك 
السديدة، بما يمكن المركز من تأدية مهامه على الوجه 

األكمل.

جاللة الملك المفدى مستقباًل أعضاء مركز حمد العالمي للتعايش السلمي
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المنامة، 14 مارس - أشاد صاحب السمو 
الملكـي األمير سـلمان بـن حمد آل خليفة 
ولـي العهـد نائـب القائـد األعلـى النائـب 
بالتحالـف  الـوزراء  مجلـس  لرئيـس  األول 

والتعـاون العسـكري بيـن مملكـة البحريـن 
والواليـات المتحـدة األمريكيـة الصديقـة، 
المسـتوى  علـى  الفاعـل  وإسـهامه 
والسـالم  األمـن  بدعـم  اإلقليمـي 
األوسـط،  الشـرق  فـي  واالسـتقرار 

ومكافحة اإلرهاب.
لـدى  العهـد،  ولـي  سـمو  واسـتعرض 
اسـتقباله سـعادة السـيد جيمـس ماتيـس 
وزيـر الدفاع بالواليات المتحدة األمريكية، 
بالتعـاون  المتعلقـة  الموضوعـات 
بيـن  والعسـكري  الدفاعـي  والتنسـيق 
ذات  والقضايـا  الصديقيـن  البلديـن 
ارتياحـه  عـن  معرًبـا  المشـترك،  االهتمـام 
لتطـور هـذه العالقـات بمـا يتناسـب مـع 
برعايـة  واالسـتراتيجية  التاريخيـة  عراقتهـا 
بـن  حمـد  الملـك  الجاللـة  صاحـب  مـن 
عيسـى آل خليفـة عاهـل البـالد المفـدى 
رئيـس  وفخامـة  ورعـاه،  اللـه  حفظـه 
دونالـد  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 

ترامب. 

سمو ولي العهد خالل االجتماع مع وزير الدفاع األمريكي

لدى استقباله وزير الدفاع األمريكي
سمو ولي العهد: التزام بحريني أمريكي مشترك بدعم السالم اإلقليمي ومكافحة اإلرهاب

سمو ولي العهد ووزير الدفاع األمريكي
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أبوظبي، 19 مارس - أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد 
األخوية  بالعالقات  الخارجية  وزير  خليفة  آل  محمد  بن 
ودولة  البحرين  مملكة  بين  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية 
جذورها  والممتدة  الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
لقرون طويلة، حيث أرسى قواعدها الصلبة القادة واآلباء 
الجاللة  صاحب  حضرة  الحكيم  نهجهما  وواصل  األولون، 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  وأخيه صاحب  ورعاه  الله  حفظه 

زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الجديد  المقر  افتتاحه  لدى  الخارجية،  وزير  معالي  وأعرب 
أخيه سمو  أبوظبي بحضور  البحرين في  لسفارة مملكة 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ 
كبار  من  وعدد  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الدولي 
تقديره  عن  الدبلوماسية،  البعثات  ورؤساء  المسؤولين 
وحكومته  المفدى  الملك  لجاللة  الحكيمة  القيادة  لدعم 
توفير  نحو  الكريمة  وتوجيهاتهم  الخارجية  لوزارة  الرشيدة 
أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.
وأكد معاليه أن وزارة الخارجية ماضية في سياستها وفي 

افتتح المقر الجديد لسفارة البحرين في أبوظبي
معالي وزير الخارجية: عالقات أخوية تاريخية وثيقة بين البحرين واإلمارات

تنفيذ خطتها بإنشاء سفارات لمملكة البحرين في الخارج جنًبا 
بالخارج،  الدبلوماسية  البعثات  مباني  تطوير  مع  جنب  إلى 
لتظل واجهة مشرفة تعكس ما تشهده المملكة من نهضة 
وازدهار وتعزيز مكانتها على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
معرًبا عن خالص الشكر والتقدير لما تقدمه اإلمارات الشقيقة 
من رعاية وتسهيالت لتمكين السفارة البحرينية من أداء كافة 

مهامها.
ومن جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن حمد المعاودة سفير 
المملكة لدى أبوظبي سابًقا أن افتتاح المقر الجديد للسفارة 
يعكس العالقات الوطيدة والمميزة بين البلدين والشعبين 
الشقيقين،ويشكل داللة على متانة الروابط األخوية التاريخية 
المتجذرة، معرًبا عن شكره لما تقدمه دولة اإلمارات العربية 
الجهود والجهات  لكل  المتحدة من دعم ومساندة، وتقديره 
إلى  ومنوًها  المهم،  الصرح  هذا  إنجاز  في  أسهمت  التي 

قرب تشييد مبنى للقنصلية البحرينية في إمارة دبي.
دولة  لدى  البحرين  مملكة  سفارة  افتتاح  حفل  تخلل  وقد 
وثائقي  فيلم  عرض  الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
متجذرة”،  أخوية  عالقات   .. واإلمارات  “البحرين  بعنوان: 

ومعرض للصور التاريخية للبلدين الشقيقين.

خالل معرض الصور الذي اقيم على هامش الحفلجانب من االحتفال

المقر الجديد لسفارة مملكة البحرين في أبوظبي
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القاهرة، 8-7 مارس - أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن 
البحرين  مملكة  عالقات  أن  الخارجية  وزير  خليفة  آل  محمد 
وجمهورية مصر العربية الوثيقة ترتكز على تاريخ طويل من 
والتنسيق  والعمل  البناء  والتعاون  االستراتيجية  الشراكة 
خير  فيه  لما  والدولية  اإلقليمية  القضايا  إزاء  المشترك 
وصالح الشعبين الشقيقين وشعوب دول المنطقة، معرًبا 
معاليه عن تقدير مملكة البحرين للمواقف المصرية الداعمة 

ألمنها واستقرارها.
القاهرة حيث  الخارجية إلى  زيارة معالي وزير  جاء ذلك في 
أخيه  إلى  المفدى  الملك  جاللة  من  شفهية  رسالة  نقل 
السيسي  عبدالفتاح  المصرية  الجمهورية  رئيس  فخامة 
تتعلق بتعزيز العالقات األخوية التاريخية المتميزة والمتنامية 
أخيه  مع  واجتماعه  الشقيقين،  وشعبيهما  البلدين  بين 
المصري،  الخارجية  وزير  شكري  سامح  السيد  معالي 
على  العربية  الدول  جامعة  مجلس  اجتماع  في  ومشاركته 
واالجتماع   ،)149( العادية  دورته  في  الوزاري  المستوى 
بمتابعة  المعنية  الرباعية  العربية  الوزارية  للجنة  السابع 
الوزارية لمبادرة السالم  إيران، واللجنة  تطورات األزمة مع 

العربية.

حيث قدمت مملكة البحرين ملًفا حول أعمال إيران اإلرهابية، 
وخرجت االجتماعات الوزارية العربية بقرارات استنكرت فيها 
في  والمستمرة  التخريبية  اإليرانية  واألعمال  التدخالت 
اإلرهاب  ومساندة  البحرين،  لمملكة  الداخلية  الشؤون 
وإثارة  والمتفجرات  األسلحة  وتهريب  اإلرهابيين  وتدريب 
مختلف  على  التصريحات  ومواصلة  الطائفية،  النعرات 
أشاد  كما  واالستقرار،  والنظام  األمن  لزعزعة  المستويات 
في  والسعودية  البحرينية  األمنية  األجهزة  بجهود  القرار 
إحباط العديد من المخططات اإلرهابية وإلقاء القبض على 
الحرس  قبل  من  المدعومة  اإلرهابية  المنظمات  أعضاء 

الثوري اإليراني وحزب الله اللبناني اإلرهابي. 
وأكد معالي وزير الخارجية، لدى توقيعه على محضر النظام 
معالي  مع  اإلنسان  لحقوق  العربية  للمحكمة  األساسي 
السيد أحمد أبوالغيط األمين العام لجامعة الدول العربية، 
المفدى،  الملك  جاللة  من  بمبادرة  المحكمة  إنشاء  أن 
وموافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 
على االقتراح البحريني بإنشاء المحكمة، يجسد حرص جاللته 
على تعزيز احترام الحقوق والحريات ويوضح مدى االهتمام 
البحريني بحقوق اإلنسان وتوفير كافة الضمانات لحمايتها.

معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماعات وزارية عربية بشأن التدخالت 
اإليرانية ومبادرة السالم بالقاهرة

نقل رسالة شفهية ملكية إلى فخامة رئيس الجمهورية المصرية حول تعزيز العالقات التاريخية

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية  على المستوى الوزاري

مجلس معالي وزير الخارجية يجتمع مع معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية في  مشاركته  خالل  الخارجية  وزير  معالي 
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
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العالقـــات البحرينيـــة – المصريـــة تتســـم دائًمـــا بالعالقـــات 
التاريخيـــة القويـــة والوثيقـــة وتجلـــت هـــذه العالقـــات فـــي 
مواقـــف عديـــدة شـــهدها البلديـــن الشـــقيقين قديًمـــا وحديًثـــا، 
وهـــذه العالقـــات هـــي موضـــع فخـــر للبحرينييـــن والمصرييـــن 
علـــى حـــد ســـواء، ويتضـــح ذلـــك فـــي كل زيـــارة لقيـــادة البلديـــن 
الحكيمتيـــن، وتشـــابه مواقفهـــا فـــي كل الظـــروف، وترجمـــت 
تلـــك العالقـــات إلـــى تعـــاون وثيـــق فـــي كافـــة المجـــاالت 

وعلى مختلف األصعدة بين البلدين الشقيقين.
ـــن  “النشـــرة الدبلوماســـية” التقـــت بســـعادة الشـــيخ راشـــد ب
عبدالرحمـــن آل خليفـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن فـــي القاهـــرة 
ومنـــدوب المملكـــة الدائـــم فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة الـــذي 
مملكـــة  بيـــن  الوثيقـــة  العالقـــات  حـــول  بإســـهاب  تحـــدث 
هـــذه  ومســـتقبل  العربيـــة،  مصـــر  وجمهوريـــة  البحريـــن 
العالقـــات المزدهـــرة، ومـــا تشـــكله مصـــر مـــن أهميـــة كبيـــرة 
للبحريـــن ولـــكل العـــرب، كمـــا تطـــرق ســـعادته إلـــى مجـــاالت 
التعـــاون بيـــن البلديـــن الشـــقيقين والخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
الســـفارة للمواطنيـــن ورعايـــا المملكـــة فـــي القاهـــرة وإلـــى 

أمور أخرى، وفيما يلي نص الحوار مع سعادته:

العالقـــات البحرينيـــة المصريـــة عالقـــات راســـخة وتاريخيـــة.. 
كيف تنظرون لتطور ومستقبل تلك العالقات؟

ــر  ــة مصـ ــن وجمهوريـ ــة البحريـ ــات مملكـ ــر عالقـ ــد تعتبـ بالتأكيـ
ـــة ومتطـــورة،  ـــة واســـتراتيجية متنامي ـــة، عالقـــات تاريخي العربي
تعبـــر عمـــا يجمعنـــا مـــن ثوابـــت أصيلـــة وقواســـم مشـــتركة، 
وهـــي فـــي تطـــور دائـــم علـــى كل المســـتويات، بفضـــل 
مـــن حضـــرة صاحـــب  الحكيمـــة  والرؤيـــة  الســـامية  الرعايـــة 
ــالد  ــل البـ ــة عاهـ ــى آل خليفـ ــن عيسـ ــد بـ ــك حمـ ــة الملـ الجاللـ
المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه، وأخيـــه فخامـــة الرئيـــس المصـــري 

عبدالفتاح السيسي.
والزيـــارات واالتصـــاالت بيـــن القيادتيـــن ال تنقطـــع بحكـــم تلـــك 
العالقـــات الوثيقـــة، والتـــي عبـــرت عـــن رغبـــة متبادلـــة لتوطيـــد 
التعـــاون المشـــترك، وترجمـــة العالقـــات السياســـية رفيعـــة 
بالخيـــر  تعـــود  واســـتثمارات،  إلـــى مشـــروعات  المســـتوى 

والمنفعة على شعبي البلدين الشقيقين.
ويمكـــن النظـــر للعالقـــات الثنائيـــة كنمـــوذج متقـــدم للعالقـــات 

ــة بالمواقـــف  ــد أثبتـــت المملكـ ــزة بيـــن األشـــقاء، فقـ المتميـ
الثابتـــة، دعمهـــا ووقوفهـــا الدائـــم مـــع مصـــر فـــي جهودهـــا 
الراميـــة إلـــى مكافحـــة اإلرهـــاب وصـــون أمنهـــا واســـتقرارها، 
ـــة عاهـــل  ومواصلـــة اإلصـــالح االقتصـــادي، وقـــد حـــرص جالل
البـــالد المفـــدى علـــى تلبيـــة دعـــوة فخامـــة الرئيـــس المصـــري، 
بحضـــور حفـــل افتتـــاح قنـــاة الســـويس الجديـــدة، ومؤتمـــر 
مصـــر االقتصـــادي، ألن مصـــر هـــي عمقنـــا االســـتراتيجي 
العربـــي، ومصـــر القويـــة هـــي ســـند وقـــوة لـــكل العـــرب. 
وفـــي المقابـــل فـــإن موقـــف مصـــر مـــن أمـــن منطقـــة الخليـــج 
العربـــي، ووقـــف التدخـــالت فـــي الشـــؤون الداخليـــة لـــدول 

المنطقة، واضح ومسؤول.
وبصفتـــي ســـفيًرا لبـــالدي، ســـعيت جاهـــًدا منـــذ اليـــوم األول 
ــاون  ــيع التعـ ــة، لتوسـ ــل اإليجابيـ ــذه العوامـ ــتثمار كل هـ السـ
الثنائـــي، واالرتقـــاء بـــه إلـــى آفـــاق جديـــدة ومتنوعـــة. ففـــي 
الســـنوات األخيـــرة، شـــهدت العالقـــات بيـــن البلديـــن، نقلـــة 
ـــذي يبعـــث علـــى  ـــة شـــاملة، وتطـــورات مهمـــة، األمـــر ال نوعي
الســـعادة واالرتيـــاح. كمـــا يحمـــل المســـتقبل العديـــد مـــن 
ــل  ــي ظـ ــة فـ ــاالت، خاصـ ــة المجـ ــي كافـ ــدة فـ ــرص الواعـ الفـ
يوليهـــا  والتـــي  المشـــتركة،  المصريـــة  البحرينيـــة  اللجنـــة 
معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة وزيـــر 
الخارجيـــة اهتماًمـــا كبيـــًرا. كمـــا أن هنـــاك توافًقـــا مشـــترًكا 
علـــى متابعـــة إنجـــاز مـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن اتفاقـــات 
تعـــاون، وتذليـــل أيـــة عقبـــات أمـــام حركة التجارة واالســـتثمارات 
الراســـخة  العالقـــات  وقـــوة  متانـــة  يعكـــس  بمـــا  البينيـــة؛ 

والوطيدة بين البلدين الشقيقين.

ما هي أكثر مجاالت التعاون بين البحرين ومصر؟
ـــرة،  ـــن البلديـــن متنوعـــة وكثي ال شـــك أن مجـــاالت التعـــاون بي
ـــق  ـــاك تطاب ـــف المجـــاالت والمســـتويات، فهن وتشـــمل مختل
كبيـــر فـــي الـــرؤى السياســـية تجـــاه قضايـــا المنطقـــة، وضـــرورة 
التحديـــات  ومواجهـــة  العربـــي،  القومـــي  األمـــن  حمايـــة 

القائمة، في إطار وحدة الهدف والمصير. 
وشـــهدت زيـــارة جاللـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى للقاهـــرة فـــي 
ــاون  ــم للتعـ ــرة تفاهـ ــة ومذكـ ــع  19اتفاقيـ ــل 2016 توقيـ أبريـ
فـــي مجـــاالت عديـــدة منهـــا: الدفـــاع، والشـــباب والرياضـــة، 

سعادة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية لـ”النشرة الدبلوماسية”:
العالقات البحرينية - المصرية نموذج متقدم للعالقات المتميزة بين األشقاء

جاللة الملك المفدى إلى جانب فخامة رئيس جمهورية مصر العربية
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المجـــال  فـــي  وكذلـــك  والســـياحة،  واإلعـــالم 
والبيئـــة،  السياســـي،  والتشـــاور  الدبلوماســـي 

والنقل، واالزدواج الضريبي.
ــات  ــادي، أثمـــرت التوجيهـ ــد االقتصـ وعلـــى الصعيـ
التعـــاون  وتكثيـــف  بتفعيـــل  الســـامية  الملكيـــة 
ــاع  ــن ارتفـ ــر عـ ــع مصـ ــتثماري مـ ــادي واالسـ االقتصـ
معـــدل التبـــادل التجـــاري بيـــن البلديـــن إلـــى نحـــو 
150 مليـــون دوالر، وتشـــمل الـــواردات مـــن مصـــر 
المـــواد الغذائيـــة والمالبـــس واألدوات الصحيـــة، 
بينمـــا تصـــدر مملكـــة البحريـــن إلـــى مصـــر منتجـــات 
األلمنيـــوم والبتروكيماويـــات واألنابيـــب وغيرهـــا، 
فيمـــا وصلـــت االســـتثمارات البحرينيـــة فـــي مصـــر 
إلـــى حوالـــي مليـــاري دوالر. وهنـــاك دور مأمـــول 
المصـــري   - البحرينـــي  األعمـــال  مجلـــس  مـــن 
المشـــترك، لفتـــح آفـــاق رحبـــة للتعـــاون بيـــن القطـــاع 

الخاص في البلدين. 
وعلـــى المســـتوى العســـكري، يجـــري تنفيـــذ التمريـــن 
الســـنوي المشـــترك “حمـــد” منـــذ أبريـــل 2015، 
ــترك  ــوي المشـ ــب الجـ ــات التدريـ ــب فعاليـ ــى جانـ إلـ

“الربط األساسي”.
وتشـــهد برامـــج التبـــادل الشـــبابي، واالســـتفادة 
المنشـــآت  بتطويـــر  المتعلقـــة  الخبـــرات  مـــن 
الرياضيـــة، نشـــاًطا ملحوًظـــا ومتزايـــًدا، إضافـــة إلـــى 
ـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة والمجلـــس  التعـــاون بي
القومـــي للمـــرأة فـــي مصـــر، كمـــا يشـــمل التعـــاون 
والطاقـــة  واإلعـــالم  الثقافـــة  مجـــاالت  أيًضـــا 
البرلمانيـــة،  والشـــؤون  والمصـــارف  والســـياحة 

وصوال إلى شـراكة ثنائية عميقة ووثيقـة.
ـــر الـــذي تقـــوم  وأود أن أنـــوه بالـــدور الفاعـــل والمؤث
بـــه المؤسســـة الخيريـــة الملكيـــة بتوجيهـــات ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس 
بيـــن  العالقـــات  دعـــم  فـــي  المؤسســـة  أمنـــاء 
البلديـــن، بفضـــل مـــا تقـــوم بـــه مـــن مشـــاريع نبيلـــة 
ورائـــدة فـــي مصـــر خاصـــة فـــي مياديـــن الصحـــة 
والتعليـــم، والتعـــاون مـــع بيـــت الـــزكاة والصدقـــات 

التابع لمشيخة األزهر الشريف.
وأنتهـــز هـــذه المناســـبة، ألتقـــدم بالتهنئـــة إلـــى 
الشـــعب المصـــري الشـــقيق، بإجـــراء االنتخابـــات 
اتســـمت  ديمقراطيـــة،  أجـــواء  فـــي  الرئاســـية 
الدوليـــة.  المعاييـــر  وفـــق  والنزاهـــة،  بالشـــفافية 
التـــي حققهـــا الجيـــش  الباهـــرة  بالنتائـــج  وكذلـــك 
ـــى كافـــة المحـــاور فـــي  ـــر اإلرهـــاب عل المصـــري لدح

العملية الشاملة “سيناء 2018”.

مـــا هـــي الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الســـفارة للجاليـــة 
البحرينية في القاهرة؟

تتفـــاوت أعـــداد البحرينييـــن المقيميـــن فـــي مصـــر، 
فهنـــاك طـــالب فـــي الجامعـــات المصريـــة، ويتوافـــد 
أعـــداد كبيـــرة مـــن الســـياح البحرينييـــن لمصـــر خـــالل 
رجـــال  عـــن  الصيـــف، فضـــاًل  العطـــالت وفصـــل 
والبرلمانيـــة  الرســـمية  والوفـــود  األعمـــال، 

والشعبية التي تزور القاهرة ألغراض مختلفة. 
ــح  ــؤون ومصالـ ــة شـ ــى رعايـ ــفارة علـ ــرص السـ وتحـ

أفـــراد الجاليـــة بشـــكل مســـتمر، ومتابعـــة أوضاعهـــم علـــــى أكمـــل 
وجـــه، وإتاحـــة القنـــوات المناســـبة للتواصـــل معهـــم، وتذليـــل أيـــة 

عقبات تعترض إقامتهم.
بإنهـــاء  الســـفارة  اهتمـــام  إلـــى  الصـــدد،  هـــذا  فـــي  وأشـــير 
معامـــالت البحرينييـــن بالســـرعة الالزمـــة وبالخدمـــة المتميـــزة، 
ـــاعة،  ـــدار السـ ـــى مـ ومتابعـــة أحوالهـــم فـــي أوقـــات الطـــوارئ علــ

بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.
الطلبـــة  مـــع  الجســـور  لمـــد  خاصـــة  جهـــودا  الســـفارة  وتبـــذل 
البحرينييـــن المقيميـــن فـــي مصـــر وكان افتتـــاح المقـــر الجديـــد 
لنـــادي طلبـــة البحريـــن بالقاهـــرة، خطـــوة مهمـــة لجمـــع شـــمل 

الطلبة، والوقوف على احتياجاتهم. 
لألخبـــار  تفاعليـــة”  “منصـــة  مؤخـــرا  الســـفارة  أطلقـــت  كمـــا 
ــر  ــاريع المشـــتركة بيـــن البحريـــن ومصـ ــارزة والمشـ واألحـــداث البـ
مدعومـــة بالصـــور، وذلـــك علـــى موقـــع الســـفارة االلكترونـــي 
وتحديثـــه بشـــكل يومـــي، لتعزيـــز التواصـــل مـــع مختلـــف الجهـــات 

المعنية.

كيـــف يقضـــي ســـعادة الســـفير يومـــه فـــي مصـــر؟ ومـــا هـــي 
أبرز ذكرياتكم فيها؟

القاهـــرة كمـــا هـــو معـــروف عاصمـــة ال تهـــدأ، واألحـــداث متالحقـــة 
ــات  ــرات وفعاليـ ــات ومؤتمـ ــى اجتماعـ ــة إلـ ــف، باإلضافـ ال تتوقـ
مختلفـــة تســـتضيفها مصـــر علـــى مـــدار العـــام، وهـــي فـــي 
الوقـــت نفســـه مقـــر جامعـــة الـــدول العربيـــة، وهـــو مـــا يضـــع 
ــؤوليات  ــدة ومسـ ــات عديـ ــفارة واجبـ ــفير والسـ ــق السـ ــى عاتـ علـ

دائمة.
ــرة  ــرات كبيـ ــرة وتغيـ ــداث كبيـ ــع أحـ ــرة عملـــي مـ ــد تزامنـــت فتـ وقـ
فـــي مصـــر، أســـفرت عـــن مواقـــف ثريـــة وذكريـــات ال تنســـى، 
لكـــن أهمهـــا مـــا أشـــعر بـــه وأجـــده دائًمـــا مـــن اعتـــزاز وامتنـــان هـــذا 
مملكـــة  لمواقـــف  وشـــعًبا،  وحكومـــة  قيـــادة  الشـــقيق  البلـــد 
ـــالد المفـــدى،  ـــة عاهـــل الب ـــادة حضـــرة صاحـــب الجالل البحريـــن بقي
ــة  ــبات النوعيـ ــازات الهائلـــة والمكتسـ ــر لإلنجـ ــذا التقديـ ويمتـــد هـ
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن، بفضـــل النهـــج اإلصالحـــي 
الشـــامل، وفـــي مقدمتهـــا ترســـيخ دولـــة القانـــون والمؤسســـات، 
المـــرأة،  والحريـــات، وشـــراكة  الديمقراطيـــة  المســـيرة  وتعزيـــز 

وبلوغ التنمية البشرية مستويات راقية ومتقدمة.

رئيس جمهورية مصر العربية يستقبل سفير مملكة البحرين في القاهرة
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تاريخًيـــا  نموذًجـــا  البحريـــن  مملكـــة  تجســـد 

فريـــًدا فـــي التســـامح الدينـــي واالعتـــراف 

باآلخـــر والتعايـــش الســـلمي والحضـــاري بيـــن 

مختلـــف الجنســـيات واألديـــان والثقافـــات، 

بمـــا تمتلكـــه مـــن مـــوروث تاريخـــي وقيمـــي 

ــي  ــج اإلصالحـ ــخه النهـ ــا رسـ ــي، ومـ وأخالقـ

الرائـــد لصاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى مـــن 

ـــززت مـــن  إصالحـــات دســـتورية وتشـــريعية ع

ــاواة  ــدل والمسـ ــر والعـ ــالم والخيـ ــم السـ قيـ

ـــه  ـــرام حقـــوق اإلنســـان وحريات فـــي إطـــار احت

ــه. وكرامتـ

ويحـــق للمجتمـــع البحرينـــي أن يفخـــر ويعتـــز 

ــامح  ــي التسـ ــرق فـ ــاري المشـ ــه الحضـ بوجهـ

والتعايـــش الســـلمي بيـــن جميـــع مكوناتـــه 

ـــة  ـــة والعرقي ـــى اختـــالف مشـــاربهم الديني عل

المســـلمون،  يعيـــش  حيـــث  والثقافيـــة، 

وبوذيـــون  ويهـــود  مســـيحيون  وبينهـــم 

ـــر،  وهنـــدوس وبهائيـــون وبهـــرة وغيرهـــم كثي

فـــي صـــورة تســـامحية جميلـــة، ويمـــارس كل 

منهـــم شـــعائره الدينيـــة بـــال أيـــة قيـــود أو 

تدخـــالت حكوميـــة وفـــق مـــا يكفلـــه الدســـتور 

احتـــرام  مـــن  الوطنـــي  العمـــل  وميثـــاق 

لحريـــة المعتقـــد، فتـــرى المســـجد والمأتـــم 

والكنيســـة والمعبـــد فـــي مســـاحة جغرافيـــة 

صغيـــرة يســـودها أجـــواء 

الـــود  مـــن  روحانيـــة 

المتبـــادل،  واالحتـــرام 

فاســـتحقت المملكـــة أن 

للتســـامح  تكـــون وطًنـــا 

ومنـــارة للتعايـــش بيـــن 

والثقافـــات. األديـــان 

وأثبتـــت مملكـــة البحريـــن 

تاريخهـــا  عبـــر  فعلًيـــا 

إطـــار  وفـــي  العريـــق 

اإلصالحـــي  النهـــج 

أخالقيـــات  أن  المفـــدى  الملـــك  لجاللـــة 

الموروثـــات  فـــي  الســـائدة  التســـامح 

الثقافيـــة لشـــعب البحريـــن كانـــت وال تـــزال 

عامـــاًل رئيًســـا فـــي تقـــدم واســـتدامة مســـيرة 

التنميـــة الشـــاملة واالســـتقرار السياســـي 

الثقافـــي  والرقـــي  االقتصـــادي  والرخـــاء 

والفكـــري، وعنصـــًرا جوهرًيـــا فـــي ترســـيخ 

األمـــن واألمـــان والســـلم المجتمعـــي، وأن 

هـــذا التنـــوع الدينـــي والمذهبـــي والثقافـــي 

الغالـــي،  الوطـــن  لهـــذا  ثـــراء  هـــو مصـــدر 

بقيـــم  أبنائـــه  جميـــع  تمســـك  إطـــار  فـــي 

وثوابـــت المواطنـــة الصالحـــة فـــي إطـــار مـــن 

الحقـــوق  فـــي  القانـــون  أمـــام  المســـاواة 

أن  المشـــترك  وإدراكهـــم  والواجبـــات، 

ــرام  تكريـــس ثقافـــة الحـــوار والتعايـــش واحتـ

اآلخـــر هـــي الركيـــزة الرئيســـة فـــي اســـتقرار 

وتقدمهـــا. المجتمعـــات 

وقـــد حـــرص جاللـــة الملـــك المفـــدى منـــذ 

تدشـــين ميثـــاق العمـــل الوطنـــي بموافقـــة 

98.4% مـــن المواطنيـــن عـــام 2001 وانطـــالق 

ـــه اإلصالحـــي علـــى ترســـيخ هـــذه  نهـــج جاللت

مـــن  عـــام  إطـــار  والمبـــادئ ضمـــن  القيـــم 

الـــرأي والتعبيـــر والفكـــر والمعتقـــد،  حريـــة 

وترســـيخ الوســـطية واالعتـــدال ونشـــر قيـــم 

الســـالم والعدالـــة والتعايـــش المشـــترك، 

ــار أجـــواء الحريـــات  ــا انعكـــس علـــى ازدهـ ممـ

الدينيـــة والمدنيـــة والديمقراطيـــة والتعايـــش 

البحرينـــي  المجتمـــع  داخـــل  الحضـــاري 

مـــن  إطـــار  فـــي  والمســـالم  المتســـامح 

مملكة البحرين منارة التسامح
 والتعايش بين األديان والثقافات

جامع أحمد الفاتح
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والتمســـك  المتبـــادل،  واالحتـــرام  والعدالـــة  المســـاواة 

بالوحـــدة الوطنيـــة الحقيقيـــة التـــي لـــم تمســـها شـــوائب 

الفكـــر الضـــال والعقائـــد الهدامـــة.

محيطهـــا  فـــي  حضورهـــا  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  وعـــززت 

اإلقليمـــي والدولـــي كبيئـــة خصبـــة إلنجـــاح الحـــوارات وتبـــادل 

وغرســـت  اإلنســـانية،  خدمـــة  مـــن شـــأنها  التـــي  األفـــكار 

بصماتهـــا الكبيـــرة ليـــس فـــي مجـــال حـــوار األديـــان فحســـب 

بـــل علـــى كافـــة المســـتويات السياســـية والثقافيـــة، وقدمـــت 

حلـــواًل ناجعـــة للعديـــد مـــن القضايـــا اإلقليميـــة، بفضـــل 

المبـــادرات الســـامية لجاللـــة الملـــك المفـــدى  التـــي تجســـدت 

فـــي احتضـــان مؤتمـــرات للحـــوار اإلســـالمي المســـيحي عـــام 

2002، والتقريـــب بيـــن المذاهـــب اإلســـالمية عـــام 2003، 

ــام 2014،  ــان عـ ــات واألديـ ــارات والثقافـ ــن الحضـ ــوار بيـ والحـ

قمـــة األمـــن اإلقليمـــي )حـــوار المنامـــة( منـــذ عـــام 2004، 

ــة  ــن عيســـى آل خليفـ ــد بـ ــك حمـ ــي الملـ وتخصيـــص »كرسـ

لدراســـات الحـــوار والســـالم والتعايـــش بيـــن األديـــان« فـــي 

إيطاليـــا عـــام 2016، وتدشـــين »إعـــالن مملكـــة البحريـــن« عـــام 

2017 لتعزيـــز التســـامح الدينـــي والتعايـــش الســـلمي فـــي 

العالـــم.

ولقـــد أكـــد جاللـــة الملـــك المفـــدى رقـــي هـــذه المبـــادئ 

والثوابـــت التاريخيـــة البحرينيـــة لـــدى مشـــاركته فـــي االجتمـــاع 

ــأن  ــة لألمـــم المتحـــدة بشـ ــة العامـ ــع المســـتوى للجمعيـ رفيـ

دعـــم الحـــوار بيـــن األديـــان والثقافـــات بمقـــر األمـــم المتحـــدة 

عـــام 2008، بقولـــه »إن تنـــوع األديـــان والمذاهـــب ينبغـــي أن 

يكـــون رافـــًدا للحـــوار الـــذي يحصـــن البشـــرية ضـــد النزاعـــات 

والصراعـــات«، وتوجيـــه جاللتـــه فـــي مقالـــه األخيـــر بصحيفـــة 

»واشـــنطن تايمـــز« رســـالة إلـــى العالـــم ألن يتعـــرف علـــى 

جمـــال االختالفـــات بيـــن البشـــر كمـــا تعرفـــت البحريـــن فـــي 

ظـــل التعايـــش الســـلمي المســـتند إلـــى مبـــادئ أصيلـــة، 

ـــارة للتســـامح  ـــة، كمن ـــادل والمحب ـــرام المتب قوامهـــا روح االحت

»التنـــوع  بـــأن:  وإيمانهـــا  العربـــي،  العالـــم  فـــي  الدينـــي 

الدينـــي هـــو نعمـــة لشـــعبنا. ففـــي مجتمعاتنـــا نرحـــب بالكاثوليكيـــة 

واألرثودكســـية واإلنجيليـــة. ونشـــعر بالفخـــر بـــأن مواطنينـــا الهنـــدوس 

يمكنهـــم ممارســـة العبـــادة فـــي معبـــد مضـــى علـــى بنائـــه نحـــو 200 

ــد  ــن معبـ ــرب مـ ــع بالقـ ــم ويقـ ــة بهـ ــومات الخاصـ ــن بالرسـ ــام يتزيـ عـ

لطائفـــة الســـيخ ومســـاجد المســـلمين«.

إن روح المـــودة والمحبـــة هـــذه كانـــت وســـتبقى متجليـــة بيـــن أبنـــاء 

تاريخهـــا  بفضـــل  شـــرائحهم،  اختـــالف  علـــى  البحرينـــي  الشـــعب 

ـــة  ـــر واحترامـــه، والرؤي ـــل اآلخ ـــاح والتســـامح وتقب ـــق فـــي االنفت العري

الثاقبـــة للقيـــادة الحكيمـــة لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المفـــدى بدعـــم 

ـــن ســـلمان آل خليفـــة  ـــر خليفـــة ب مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمي

رئيـــس الـــوزراء الموقـــر، ومـــؤازرة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ووعـــي شـــعبها وإيمانهـــم 

ــان فـــي الدعـــوة إلـــى المحبـــة والســـالم،  ــالة الســـامية لألديـ بالرسـ

ــة. ــة أو الطائفيـ ــة أو الدينيـ ــة العنصريـ ــة والكراهيـ ــذ الفرقـ ونبـ

وال شـــك فـــي أن تأســـيس مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش 

الســـلمي فـــي مـــارس 2018 بمبـــادرة مـــن جاللـــة الملـــك المفـــدى 

سيشـــكل دفعـــة قويـــة لتلـــك الجهـــود البحرينيـــة المتميـــزة فـــي 

إشـــاعة ثقافـــة الحـــوار والتعايـــش الســـلمي بيـــن األديـــان والثقافـــات 

والحضـــارات علـــى مختلـــف األصعـــدة المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، 

لتبقـــى مملكـــة البحريـــن دائًمـــا محطـــة للتالقـــي بيـــن الثقافـــات، 

والتقـــارب بيـــن األديـــان، وصـــورة حقيقيـــة رائعـــة للمحبـــة والتســـامح 

والســـالم العالمـــي.

كنيسة القلب المقدس
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وقـــع معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد 
ـــة، فـــي 7مـــارس 2018  ـــر الخارجي آل خليفـــة، وزي
علـــى النظـــام األساســـي للمحكمـــة العربيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان التـــي تـــم إنشـــائها، فـــي 
إطـــار جامعـــة الـــدول العربيـــة، بنـــاء علـــى مبـــادرة 
مـــن عاهـــل البـــالد المفـــدى فـــي 2011 حيـــث 
دعـــي جاللتـــه الـــدول العربيـــة إلنشـــاء المحكمـــة 
ــر آليـــة قضائيـــة تدعـــم الميثـــاق العربـــي  لتوفيـ
لحقـــوق اإلنســـان، الـــذى أقرتـــه الجامعـــة فـــي 
لـــم يتضمـــن مثـــل هـــذه  أنـــه  عـــام 2004 إال 

اآلليـــة.
ولقـــد اســـتضافت المملكـــة يومـــي 25 و 26 
الجامعـــة  إليـــه  دعـــت  مؤتمـــًرا   ،2013 فبرايـــر 
وأوصـــى  المحكمـــة،  إنشـــاء  لبحـــث  العربيـــة 
ــة  ــت القمـ ــة، ووافقـ ــاء المحكمـ ــر بإنشـ المؤتمـ
العربيـــة فـــي مـــارس 2013، علـــى ذلـــك وأوصت 
بـــأن تقـــوم لجنـــة رفيعـــة المســـتوى مـــن الخبـــراء 
القانونييـــن للـــدول العربيـــة بوضـــع مشـــروع 
النظـــام األساســـي للمحكمـــة، وبالفعـــل أعـــدت 
تـــم  الـــذى  المشـــروع  المذكـــورة هـــذا  اللجنـــة 
عرضـــه علـــى مجلـــس الجامعـــة الـــذى وافـــق 

عليـــه فـــي 2014/9/7 .
وينـــص النظـــام األساســـي للمحكمـــة علـــى 
قضائيـــة  هيئـــة  بوصفهـــا  المحكمـــة،  إنشـــاء 
الـــدول  جامعـــة  إطـــار  فـــي  مســـتقلة  عربيـــة 
العربيـــة، ويحـــق للدولـــة الطـــرف فـــي النظـــام 
التـــي يدعـــى أحـــد رعاياهـــا أنـــه ضحيـــة انتهـــاك 
حـــق مـــن حقـــوق اإلنســـان، المنصـــوص عليهـــا 

أو  لحقـــوق اإلنســـان  العربـــي  الميثـــاق  فـــي 
إي اتفاقيـــة عربيـــة تتعلـــق بحقـــوق اإلنســـان، 
الدولـــة  تكـــون  أن  بشـــرط  للمحكمـــة  اللجـــوء 
الشـــاكية والدولـــة المشـــكو فـــي حقهـــا طرًفـــا 
للـــدول  ويجـــوز  األساســـي،  النظـــام  فـــي 
األطـــراف، قبـــول أن تقـــوم منظمـــة أو أكثـــر مـــن 
ـــة المعتمـــدة  ـــر الحكومي ـــة غي المنظمـــات الوطني
والعاملـــة فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان لـــدى 
ذات الدولـــة التـــي يدعـــى أحـــد رعاياهـــا أنـــه 
اإلنســـان  حقـــوق  مـــن  حـــق  انتهـــاك  ضحيـــة 
باللجـــوء إلـــى المحكمـــة، وللمحكمـــة أن تصـــدر 
أراء استشـــارية حـــول أي مســـألة قانونيـــة ذات 
متعلقـــة  عربيـــة  اتفاقيـــة  أو  بالميثـــاق  صلـــة 
بحقـــوق اإلنســـان، كمـــا أن لهـــا أن تتعـــاون مـــع 
أطـــراف النـــزاع بهـــدف التوصـــل إلـــى تســـوية 
حقـــوق  وقيـــم  مبـــادئ  أســـاس  علـــى  وديـــة 

اإلنســـان وقواعـــد العدالـــة.
 وينـــص النظـــام األساســـي علـــى أنـــه يدخـــل 
ــدول  ــن الـ ــبعة مـ ــق سـ ــد تصديـ ــاذ بعـ ــز النفـ حيـ
األعضـــاء فـــي الجامعـــة العربيـــة عليـــه، وكانـــت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية أول دولـــة تصـــدق 
علـــى النظـــام األساســـي للمحكمـــة. ولعـــل ذلك 
يشـــجع أخريـــن علـــى التصديـــق عليـــه ليدخـــل 
تتـــاح الفرصـــة للمحكمـــة  النفـــاذ وحتـــى  حيـــز 
لممارســـة عملهـــا، ولتفتـــح أفاقـــا طيبـــة لنجـــاح 
الجهـــود الجاريـــة فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة 
ــترك  ــل العربـــي المشـ ــة العمـ ــر منظومـ لتطويـ

فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان.

مبادرة جاللة ملك مملكة البحرين إلنشاء   د. إبراهيم علي بدوي الشيخ
المحكمة العربية لحقوق اإلنسان

* مستشار قانوني – وزارة الخارجية
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 2017 عـــام  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  أطلقـــت 
البشـــرية  للتنميـــة  وطنـــي  تقريـــر  مشـــروع 
 ،)National Human Development Report(
التقريـــر  مظلـــة  تحـــت  يقـــع  تقريـــر  وهـــو 
 Global Human( العالمـــي للتنميـــة البشـــرية
البرنامـــج  لـــدى   )Development Report
 United Nations( اإلنمائـــي لألمـــم المتحـــدة
تشـــكيل  وتـــم   .)Development Program
فريـــق عمـــل يشـــمل مركـــز البحريـــن للدراســـات 
اإلســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة )دراســـات(، 
ووزارة الخارجيـــة، وهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
اإللكترونيـــة، والمكتـــب المحلـــي لـــدى البرنامـــج 
اإلنمائـــي لألمـــم المتحـــدة، بدعـــم مـــن صنـــدوق 
»النمـــو  العمـــل  فريـــق  وحـــّدد  »تمكيـــن«. 
االقتصـــادي المســـتدام« كموضـــوع التقريـــر، 
الـــذي يســـعى لتســـليط الضـــوء علـــى مـــا أنجزتـــه 
مملكـــة البحريـــن خـــالل آخـــر 15 ســـنة فـــي مجـــال 
التنميـــة البشـــرية، فضـــاًل عمـــا تهـــدف لتحقيقـــه 
التحديـــات  وطبيعـــة  المقبلـــة،  الفتـــرة  خـــالل 

المتوقعـــة.
تنويـــع  خطـــة  فـــي  المشـــروع  ويســـاهم 
االقتصـــاد البحرينـــي، إذ يعتَبـــر التقريـــر النهائـــي 
لـــدى  الراهنـــة  لإلمكانيـــات  رصيًنـــا  تحليـــاًل 
تلـــك  لتعزيـــز  المتاحـــة  وللفـــرص  االقتصـــاد، 
اإلمكانيـــات. فألجـــل إنجـــاز التقريـــر، يقـــوم فريـــق 
التأليـــف بعقـــد سلســـلة طويلـــة مـــن اجتماعـــات 
ثنائيـــة وجماعيـــة مـــع أصحـــاب المصلحـــة فـــي 
القطاعـــات والمنظمـــات المعنيـــة فـــي البحريـــن، 

عمليـــة  تعيـــق  التـــي  التحديـــات  الســـتيعاب 
ــات  ــة المعلومـ ــم هيئـ ــاد. وتدعـ ــع االقتصـ تنويـ
مـــن  العمليـــة  هـــذه  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
خـــالل تزويـــد فريـــق التأليـــف ببيانـــات دقيقـــة 

الدوليـــة. بالمعاييـــر  ورســـمية، تســـتوفي 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــام فريـــق التأليـــف 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  بزيـــارة 
للتعمـــق حـــول كيـــف يمكـــن تعزيـــز دور الشـــركات 
ــاد  ــم فـــي االقتصـ ــطة الحجـ ــرة ومتوسـ الصغيـ
التربيـــة  وزارة  زيـــارة  تمـــت  كمـــا  البحرينـــي. 
فـــي  المملكـــة  جهـــود  والتعليـــم الســـتيعاب 
ـــا فـــي  قطـــاع التعليـــم، الـــذي يحتـــل دوًرا محورًي

خلـــق اقتصـــاد قائـــم علـــى المعرفـــة.
وعلـــى هامـــش هـــذه األنشـــطة، نظـــم مركـــز 
ـــي  »دراســـات«، بالتعـــاون مـــع البرنامـــج اإلنمائ
لألمـــم المتحـــدة، عـــدًدا مـــن ورش العمـــل حـــول 
موضـــوع التنويـــع االقتصـــادي، حيـــث شـــاركت 
المصلحـــة،  أصحـــاب  مـــن  واســـعة  شـــريحة 
ممـــا ســـاعد فريـــق التأليـــف علـــى تشـــخيص 
االقتصـــاد  يواجههـــا  التـــي  المشـــكالت 

البحرينـــي.
ويخطـــط فريـــق العمـــل لنشـــر التقريـــر خـــالل 
النصـــف الثانـــي لعـــام 2018، لكـــي يســـاهم 
فـــي خطـــة العمـــل لـــدى الحكومـــة فـــي الفتـــرة 
ــًا بمناســـبة مـــرور 10 ســـنوات  المقبلـــة، وأيضـ
منـــذ إطـــالق الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030 لمملكـــة 

ــن. البحريـ

د. عمر العبيدلي التقرير الوطني للتنمية البشرية 
وتنويع االقتصاد البحريني

* القائم بأعمال مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز »دراسات« بمملكة البحرين
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النفــق الهوائــي األول فــي البحريــن بانتظــارك. الســقوط الحــر فــي نفقنــا يعطــي إحســاس بالمغامــرة ال يقــاوم. نفقنــا 
الهوائــي الزجاجــي هــو األول فــي البحريــن بنــي عــام 2015 ويبلــغ ارتفــاع النفــق وحــده 12 متــر. يطــل نفقنــا علــى الخــارج 
ليعطيــك الشــعور بالقفــز الخارجــي الحــر وأنــت بالداخــل، ودون أن تكــون فــي بارشــوت وبــدون أن تكــون علــى متــن طائــرة. الــكل 

ــن لديهــم الشــغف للمغامــرة! ــة المشــوقة، طالمــا أنــت مــن الذي موعــود باالســتمتاع بهــذه الرحل

فـعـالـيـات

 كل عام وأنتن بخير
يوم المرأة العالمي
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