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أمام مجلسي النواب والشورى

جاللة الملك المفدى أثناء افتتاحه دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى

المنامــة 8 ،أكتوبــر  -أكــد حضــرة صاحب الجاللة الملك
حم ــد ب ــن عيس ــى آل خليف ــة عاه ــل الب ــاد المف ــدى
حفظ ــه الل ــه ورع ــاه أن مملك ــة البحري ــن س ــتظل كم ــا
عرفه ــا وطنه ــا العرب ــي ،مخلص ــة لقضاي ــاه ،وحامي ــة
ألمنــه ،ومدافعــة عــن مصالحــه ،وستُ سـ ِـخر إمكاناتهــا
العس ــكرية واألمني ــة والدبلوماس ــية كاف ــة لمواجه ــة
أيـــة تدخـــات غيـــر مشـــروعة ،ومعالجـــة أي أزمـــات
ترب ــك اس ــتقرار محيطه ــا العرب ــي.
جـــاء ذلـــك لـــدى تفضـــل جاللـــة الملـــك المفـــدى
برعايـــة افتتـــاح دور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصـــل
التشـــريعي الرابـــع لمجلســـي النـــواب والشـــورى
بحضـــور صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء
الموقـــر وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد
نائ ــب القائ ــد األعل ــى النائ ــب األول لرئي ــس مجل ــس
الــوزراء ،حيــث أكــد جاللتــه تمســك المملكــة بثوابتهــا
األساســية فــي محاربــة اإلرهــاب ،وترســيخ االحتــرام
الدين ــي والتق ــارب الحض ــاري ونش ــر الس ــام وخدم ــة
اإلنســـانية.

رسالة جاللة الملك المفدى إلى العالم
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية
مضاميــن رفيعــة ومقاصــد ســامية تضمنهــا مقــال ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد
المفــدى ،والــذي نشــرته صحيفــة «واشــنطن تايمــز» وهــي جديــرة بالتوقــف عندهــا كثيـ ًـرا والتمعــن فيهــا والعمــل علــى تحقيقهــا،
جامعــا ألســس ازدهــار الحضــارات ومرتكــزات التقــدم والنهضــة بــكل المجتمعــات ،وهــو رســالة إنســانية صادقــة
حيــث كان المقــال
ً
مــن مملكــة البحريــن إلــى العالــم بأســره ،جوهرهــا التســامح والتعايــش واحتــرام التعــدد الدينــي والثقافــي ،وهدفهــا أن يكــون هــذا
ـارا ،عبــر اســتيعاب التمايــزات بيــن األفــراد ألنهــا ،كمــا يؤكــد عاهــل البــاد المفــدى ،عنصــر دعــم وقــوة وتكامــل
العالــم أكثــر أمنً ــا وازدهـ ً
بين الناس وبعضهم البعض ،وليس كما يعتبرها البعض عنصر ضعف وهوان.
وهــذه الرســالة التــي أطلقهــا جاللــة الملــك المفــدى تســتند إلــى واقــع عاشــته وتعيشــه وســتظل تعيشــه مملكــة البحريــن ،التــي
رائــدا فــي التســامح والتعايــش والحريــة الدينيــة ،فهــي ومنــذ عقــود طويلــة تحتضــن كل الديانــات التــي
حضاريــا
نموذجــا
تقــدم
ً
ً
ً
ـا مــن تراثهــا الوطنــي ،وهــو مصــان مــن
ـزءا أصيـ ً
يعيــش أبناؤهــا علــى أرضهــا فــي ســام ،فــكان هــذا التســامح وعلــى مــر تاريخهــا جـ ً
لدن قيادتها ومحمي في دستورها وقوانينها ،وميزة لمجتمعها ومصدر قوة لعملية النهضة والتنمية التي تشهدها.
وإننــا نفخــر بمــا تملكــه وزارة الخارجيــة مــن كفــاءات دبلوماســية مــن أبنــاء الوطــن علــى اختــاف دياناتهــم وطوائفهــم ،والذيــن قدمــوا
نمــاذج رائعــة فــي مجــال عملهــم الدبلوماســي ،وســاهموا بجهدهــم المتميــز وأدائهــم المهنــي وكفاءتهــم فــي ارتقــاء الدبلوماســية
البحرينية ،وفي تعزيز عالقات مملكة البحرين مع األشقاء واألصدقاء.
ومــن الجوانــب المهمــة أن هــذه الرســالة الســامية حرصــت علــى تقديــم الصــورة الحقيقيــة الناصعــة لإلســام والمســلمين ،حيــن
نبــه عاهــل البــاد المفــدى العالــم إلــى أن قيــم التســامح والتعايــش هــي جوهــر اإلســام ،وجوهــر قناعــات المســلمين فــي كل أنحــاء
أيضــا رغبــة جاللتــه فــي تقويــة التعــاون الدولــي وإنجــاح العمــل الجماعــي المشــترك وبنائــه علــى قاعــدة
العالــم ،وهــو مــا يعكــس ً
استراتيجيا لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي وفي مقدمتها التطرف واإلرهاب.
خيارا
صلبة كونه
ً
ً
عمليــا لتحفيــز دول العالــم علــى التعــاون الصــادق مــن أجــل القضــاء علــى هــذا اإلرهــاب،
نموذجــا
وقــدم جاللــة الملــك المفــدى
ً
ً
جنبــا إلــى جنــب مــع
نتاجــا للتشــاور بيــن العلمــاء المســلمين بكافــة أطيافهــم ،وذلــك ً
ويتمثــل فــي إعــان مملكــة البحريــن الــذي كان ً
رجــال الديــن المســيحيين والحاخامــات اليهــود ،ويدعــو إلــى التســامح الدينــي والتعايــش الســلمي فــي جميــع أنحــاء العالــم وإلــى
التعددية التي ترفض بشكل قاطع االلتزام الديني القسري ،وتدين أعمال العنف واإليذاء والتحريض باسم الدين.
ومطلوبــا
ـودا
والشــك أن هــذا النمــوذج يضــع الجميــع مــن قــادة ورجــال ديــن ومســؤولين أمــام مســؤولياتهم ،ويخلــق
ً
تنافســا محمـ ً
ً
نحو المبادرات العالمية اإليجابية التي تعزز احترام الحرية الدينية وتمنع أي شكل من أشكال التمييز.

قيادة المملكة

جاللة الملك المفدى :البحرين متمسكة بثوابتها
في نشر السالم وخدمة اإلنسانية ومحاربة اإلرهاب
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المنامــة 8 ،أكتوبــر :أكــد حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه
اللــه ورعــاه أن أمــن واســتقرار البحريــن مرتبــط بيقظــة أهلهــا الكــرام فــي الدفــاع عــن لحمتهــم الوطنيــة القائمــة علــى
أســس ومبــادئ التعايــش والتســامح والتعدديــة ،وقيــم مجتمعنــا المدنــي المتحضــر فــي االحتــرام الدينــي والتعايش
ـيرا جاللتــه إلــى أن هــذا األمــر جعــل للمملكــة مكانتهــا الرفيعــة علــى صعيــد ترســيخ
الســلمي والتقــارب الحضــاري ،مشـ ً
ونشــر الســام وخدمــة اإلنســانية.
جــاء ذلــك لــدى تفضــل جاللــة الملــك المفــدى برعايــة افتتــاح دور االنعقــاد الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الرابــع
لمجلســي النــواب والشــورى بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء
الموقــر وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء ،حيــث حــدد جاللتــه فــي خطابــه الســامي المالمــح العامــة للسياســة الداخليــة والخارجيــة
للمملكــة ،ومــن أبرزهــا:
• إن مملكــة البحريــن ســتظل كمــا عرفهــا وطنهــا العربــي،
مخلصــة لقضايــاه ،وحاميــة ألمنــه ،ومدافعــة عــن مصالحه.

تنفيــذ السياســات التنمويــة ،وبرنامــج عمــل الحكومــة بمــا
يجــاوز نســب اإلنجــاز المطلوبــة.

• تمســك المملكــة بالثوابــت األساســية التــي أعلنــت • إســهامات مجلــس التنميــة االقتصاديــة بقيــادة صاحــب
عنهــا الــدول الداعيــة لمحاربــة اإلرهــاب وكشــف داعميــه الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي
العهــد فــي تحقيــق البحريــن لنتائــج متميــزة علــى مســتوى
ومموليــه.
الحريــة االقتصاديــة وفــي مجــال تطويــر قطــاع المعلومــات
• شــكر وتقديــر القــوات الدفاعيــة واألمنيــة علــى يقظتهــم واالتصــاالت.
وتضحياتهــم لحفــظ أمــن وســيادة واســتقرار المملكــة.
• دور الســلطة التشــريعية ،بمــا تمتلكــه مــن صالحيــات
• تأكيــد دور المجلــس الوطنــي كخيــر داعــم لمســيرة العمــل تشــريعية ورقابيــة واســعة ،وفــي إطــار التعــاون المثمــر
الوطنــي ،بثوابتهــا الدســتورية الراســخة التــي أجمــع عليهــا والبنّ ــاء مــع الســلطة التنفيذيــة ،فــي رفــع كفــاءة الخدمــات
الحكوميــة.
شــعبنا الوفــي بــإرادة حــرة غيــر مســبوقة.
دومــا محــور تنميتنــا ،حيث
• إن رؤيــة البحريــن االقتصاديــة « »2030ســعت جاهــدة • إن المواطــن البحرينــي ســيظل ً
إلــى تعزيــز أداء مختلــف القطاعــات التنمويــة ،وتهيئــة أثبتــت الكفــاءة والخبــرة البحرينيــة جدارتهــا وقدرتهــا علــى
البيئــة االســتثمارية الســتقطاب رؤوس األمــوال ،واعتمــاد التفــوق والتميــز فــي األداء فــي شــتى مجــاالت العمــل.
سياســة واضحــة لتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي.
• مواصلــة عجلــة التطويــر المــدروس والمتأنــي لســلطات
• اإلشــادة بــدور الحكومــة الموقــرة برئاســة صاحــب الســمو الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة دون توقــف،
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة فــي متابعــة وبمــا يتناســب مــع خصوصيــة ومتطلبــات العمــل الوطني.
٢
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بمشاركة فاعلة للقيادات التنفيذية في الملتقى الحكومي الثاني 2017
برنامج عمل الحكومة ..إنجازات رائدة على طريق التنمية الشاملة
ســمو ولــي العهــد أثنــاء إلقائــه كلمــة
فــي الملتقــى الحكومــي

برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر ،وبمبــادرة مــن صاحــب
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراءُ ،عقــد
الملتقــى الحكومــي الثانــي  2017بمشــاركة فاعلــة مــن صنــاع القــرار والقيــادات التنفيذيــة فــي إطــار حــرص الحكومــة الرشــيدة
وفقــا للرؤيــة
ً
علــى تقييــم ومتابعــة تنفيــذ الخطــط والبرامــج التنمويــة الطموحــة علــى أســس مــن االســتدامة والتنافســية والعدالــة
االقتصاديــة 2030م.
واســتعرض صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد اإلنجــازات المحققــة فــي تنفيــذ برنامــج عمــل الحكومــة للســنوات ()2018-2015
بمحــاوره الســتة ،وقبــل عــام مــن انتهائــه ،ومــن أبرزهــا:

ً
أول  -المحور السيادي:
 حفــظ أمــن الوطــن واســتقراره وحمايــة مكتســباته بفضــلجهــود وتضحيــات رجــال قــوة دفــاع البحريــن ووزارة الداخليــة
البواســل ،إيمانً ــا بــأن األمــن هــو أســاس التنميــة.
 إصــدار  102قانــون ومرســوم بقانــون فــي إطــار التعــاون بيــنالســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية.
ثانيا  -المحور االقتصادي والمالي:
ً
 تحقيــق معــدالت نمــو اقتصــادي إيجابيــة بلغــت  %3.2فــيســنويا.
 ،2016ونمــو القطــاع غيــر النفطــي بنســبة %4.3
ً
 تنفيــذ حزمــة أولــى مــن المبــادرات الراميــة إلــى تقليــصالمصروفــات وزيــادة اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة نحــو
تحقيــق التــوازن المالــي.
 ارتفــاع حجــم االســتثمارات بنســبة  %158بيــن عامــي 2016و 2017بمــا يعكــس ثقــة المســتثمرين فــي االقتصــاد والبيئــة
االســتثمارية نتيجــة لسياســات الحكومــة بالشــراكة مــع مجلــس
التنميــة االقتصاديــة.
 تطويــر القطاعــات االقتصاديــة ذات األولويــة (النفــط والغــاز،الســياحة ،الخدمــات اللوجســتية ،الصناعــات التحويليــة،
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،والخدمــات الماليــة) ،بمــا
يدعــم تنويــع مصــادر الدخــل.
 تبنــي اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لتطويــر القطــاع الســياحي،فــي ظــل زيــادة عــدد الســياح بنســبة  %12.8مــا بيــن عامــي 2016
و.2017
 تأســيس شــركة (دانــات) الحكوميــة لفحــص واعتمــاد اللؤلــؤواألحجــار الكريمــة ،فــي إطــار خطــة وطنيــة لتعزيــز مكانــة
المملكــة كمركــز عالمــي الســتخراج وتجــارة اللؤلــؤ الطبيعــي.
 سياســيات حكوميــة لجعــل القطــاع الخــاص المحــرك الرئيســيلالقتصاد.
ً
ثالثا  -محور التنمية البشرية والخدمات االجتماعية:
 االســتثمار فــي المواطــن عبــر التعليــم والتدريــب وخلــقوتوفيــر فــرص العمــل بهــدف االرتقــاء الحقيقــي بمســتواه
ا لمعيشــي .

 تخصيــص  15,600وحــدة ســكنية ضمــن اســتهداف توفيــر 25ألــف وحــدة ســكنية بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص ،ووضــع
حلــول مبتكــرة للتمويــل كبرنامــج «مزايــا» ،وجاهزيــة 4,800
وحــدة ســكنية إضافيــة بحلــول ينايــر .2018
رابعا  -محور البنية التحتية:
ً
 تحديــد مشــاريع ذات أولويــة بقيمــة  32مليــار دوالر كقاعــدةصلبــة للتنميــة مــن بينهــا مشــاريع القطــاع الخــاص والشــركات
الحكوميــة وبرنامــج التنميــة الخليجــي ،ومــن أهمهــا :مشــروع
توســعة مطــار البحريــن لرفــع طاقتــه االســتيعابية بأكثــر مــن
ثالثــة أضعــاف.
 زيــادة تهيئــة البيئــة المناســبة لالســتثمار بالقطــاع العقــاريعبــر إصــدار قانــون لتنظيــم القطــاع العقــاري ،ومــن ثــم إنشــاء
مؤسســة لتنظيــم هــذا القطــاع.
خامسا  -محور البيئة والتنمية الحضرية:
ً
 اعتمــاد الخطــة الوطنيــة للطاقــة المتجــددة ومن ضمنها إنشــاءمحطــة للطاقــة الشمســية بســعة  100ميغــاوات بهــدف رفــع
نســبة الطاقــة المتجــددة إلــى  %5مــن اإلنتــاج الكلــي بحلــول
 ،2025والخطــة الوطنيــة لكفــاءة الطاقــة ،مــع طــرح مناقصــة
فــي نوفمبــر  2017لتشــييد وإدارة محطــة الــدور ( )2إلنتــاج
 1400ميغــاوات باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة.
سادسا  -محور األداء الحكومي:
ً
 توفيــر امتيــازات واســتقاللية للمــدارس الخاصــة الحاصلــةعلــى تقديــر عالــي مــن هيئــة جــودة التعليــم والتدريــب،
لتشــجيعها علــى االســتمرار فــي التطويــر وتحســين الجــودة،
مــع اتخــاذ إجــراءات صارمــة مــع المــدارس الخاصــة التــي تحصــل
علــى تقديــر غيــر مالئــم.
 اعتمــاد الخطــة الوطنيــة للصحة لزيــادة جودة وفعالية الخدماتالصحيــة ،مــن خــال تغييــر دور وزارة الصحــة مــن مشــغل إلــى
منظــم للقطــاع ،واعتمــاد نظــام اإلدارة الذاتيــة للمستشــفيات،
فــي ســياق التوجــه نحــو االســتدامة والتنافســية فــي تقديــم
الخدمات.
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معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017
ى القائ ـ 
د
ل البــا د المفــد 
ل خليف ـ ة عاه ـ 
ى آ 
ن عيس ـ 
د ب ـ 
ك حم ـ 
ب الجالل ـ ة المل ـ 
ت رعاي ـ ة حضــر ة صاح ـ 
تح ـ 
ض ومؤتمـر
ت معــر 
ت مملكـ ة البحريــن خــال الفتــرة مــن  18 -16أكتوبــر  2017فعاليــا 
األعلـى،اســتضاف 
البحريـن الدولـي للدفــاع2017فـي نســخته األولـى وذلـك بتنظيـم مـن قــوة دفــاع البحريــن،ويعـد هــذا
ونوعــا.
كمــا
ق األوسـ 
ي منطقـ ة الشــر 
ض العســكري ة فـ 
م المعــار 
د أهـ 
ث المميـ ز أحـ 
الحــد 
ً
ط وأكبرهـ ا ً

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة يــزور
معــرض البحريــن الدولــي للدفــاع

ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة برفقــة ســمو الشــيخ خالــد
بــن حمــد آل خليفــة فــي المعــرض

المنامـــة ١٨-١٦ ،أكتوبـــر  -اختممـــت مملكـــة البحريـــن معـــرض ومؤتمـــر
البحريـــن الدولـــي للدفـــاع  »BIDEC« 2017والمؤتمـــر المصاحـــب لـــه
«التحالفـــات العســـكرية فـــي الشـــرق األوســـط» والـــذي تشـــرف بالرعايـــة
الســـامية مـــن لـــدن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل
خليف ــة عاه ــل الب ــاد المف ــدى القائ ــد األعل ــى حفظ ــه الل ــه ورع ــاه ،بنج ــاح
كبير فاق التوقعات.
وســجل المعــرض الــذي افتتحــه بالنيابــة عــن عاهــل البــاد المفــدى ،صاحــب
الس ــمو الملك ــي األمي ــر س ــلمان ب ــن حم ــد آل خليف ــة ول ــي العه ــد نائ ــب
ـورا الفتً ــا تج ــاوز
القائ ــد األعل ــى النائ ــب األول لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء حض ـ ً
 9آالف شخص خالل فترته التي استمرت ثالثة أيام ( 18-16أكتوبر).
وأشــاد العميــد الركــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة قائــد الحــرس
الملكــي رئيــس اللجنــة العليــا المنظمــة لمعــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي
للدف ــاع بالجه ــود الجب ــارة الت ــي بذله ــا منتس ــبو مرك ــز البحري ــن للدراس ــات
االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة فـــي إنجـــاح معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن
الدولـــي األول للدف ــاع .وق ــدم س ــموه الش ــكر والتقدي ــر لرئي ــس مجل ــس
أمنـــاء المركـــز الدكتـــور الشـــيخ عبداللـــه بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،ومنتســـبي
المرك ــز عل ــى م ــا بذل ــوه م ــن جه ــد وعم ــل دؤوب س ــاهم ف ــي إب ــراز ص ــورة
مملك ــة البحري ــن عل ــى خارط ــة ال ــدول العالمي ــة المتمي ــزة ف ــي تنظي ــم مث ــل
هـــذه المعـــارض والمؤتمـــرات النوعيـــة المتخصصـــة فـــي المجـــاالت
العسكرية واألمنية.
وقــال ســعادة الدكتــور الشــيخ عبداللــه بــن أحمــد آل خليفــة ،رئيــس مجلــس
أمنـــاء مركـــز البحريـــن للدراســـات االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة
«دراســات» ،رئيــس مؤتمــر «التحالفــات العســكرية فــي الشــرق األوســط»،
والمتحــدث الرســمي لمعــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي للدفــاع «:»BIDEC
ـيرا إل ــى أن لغ ــة
إن الحض ــور تج ــاوز المتوق ــع بمع ــدل ثالث ــة أضع ــاف ،مش ـ ً
األرقـــام ســـجلت كذلـــك مشـــاركة  45دولـــة و 189شـــركة عارضـــة مـــن 39
ـميا و 800مشــارك فــي المؤتمــر
دولــة ،باإلضافــة إلــى حضــور  61وفـ ًـدا رسـ ً
وغيره ــا م ــن االحص ــاءات الت ــي تظه ــر بوض ــوح حج ــم التفاع ــل الدول ــي م ــع
هذا الحدث الضخم المهم.

جانب من الجلسات الحوارية لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع
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أعلنــت قــوة دفــاع البحريــن عــن إبــرام صفقــة تقــدر بـــ  3.8مليــار مــع شــركة «لوكهيــد مارتــن» لشــراء عــدد  16طائــرة مــن
طــراز  F16المطــورة ،ضمــن فعاليــات اليــوم الثانــي مــن معــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي للدفــاع .2017
وأعلــن قائــد ســاح الجــو الملكــي البحرينــي اللــواء طيــار الركــن الشــيخ حمــد بــن عبداللــه آل خليفــة عــن إبــرام الصفقــة
واصفــا الصفقــة بأنهــا «األكبــر».
ً
لشــراء  16طائــرة مــن طــراز  7 block-F16المطــورة،
وقــال خــال مؤتمــر صحفــي عقــد علــى هامــش معــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي للدفــاع ،إن هــذه الصفقــة تأتــي
ـتمرارا لتنفيــذ اســتراتيجية ســاح الجــو الملكــي للتطويــر ،وتــم توقيــع االتفاقيــة مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة
اسـ
ً
مــن خــال توقيــع اتفاقيــة لشــراء  16طائــرة مــن لوكهيــد مارتــن مــن نــوع  F16المقاتلــة ،التــي ســتكمل منظومــة ســاح
الجــو الملكــي”.
وأكد أن سالح الجو يتعاقد فقط مع شركة لوكهيد مارتن ،فقط لشراء طائراتها.
دائمــا
فيمــا قــال نائــب رئيــس شــركة لوكهيــد مارتنفــي الشــرق األوســط ريــك غرويــس «إن مملكــة البحريــن كانــت
ً
وحاليــا نحــن فــي
ســباقة فــي مجــال اختيــار الطائــرات ،ويعــود تاريــخ تعاملهــا مــع طائــرات  F16لمــا قبــل حــرب الخليــج،
ً
نقــاش مــع عــدد مــن الــدول ليــس فــي المنطقــة فحســب ،بــل مــع دول أخــرى مــن العالــم لعقــد صفقــات لشــراء
مقاتــات حربيــة ،وتعــد البحريــن األولــى التــي أبرمــت صفقــة لشــراء  F16المتطــورة فــي الشــرق األوســط».

قائــد ســاح الجــو الملكــي البحرينــي
اللــواء طيــار الركــن الشــيخ حمــد بــن
عبداللــه آل خليفــة

كشف النقاب عن آلية «ذيب» العسكرية
من تصميم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
كُشــف النقــاب عــن أول آليــة عســكرية معدلــة مــن تصميــم الرائــد الركــن ســمو الشــيخ
خالــد بــن حمــد آل خليفــة قائــد قــوة الحــرس الملكــي الخاصــة حملــت اســم «ذيــب»،
خــال فعاليــات معــرض ومؤتمــر البحريــن الدولــي للدفــاع “.”BIDEC
وتع ــد ه ــذه اآللي ــة العس ــكرية واح ــدة م ــن اآللي ــات الت ــي سيس ــتخدمها أف ــراد ق ــوة
الحـــرس الملكـــي الخاصـــة ألداء واجباتهـــم ومهامهـــم العســـكرية ،والتـــي تتميـــز
ع ــن غيره ــا بنظ ــام الحرك ــة  ،4×4وبس ــرعة تص ــل إل ــى  140كيلومت ـ ًـرا ف ــي الس ــاعة،
بمس ــتوى خ ــاص ف ــي التدري ــع وكذل ــك التس ــليح ،واإلضاف ــات الت ــي ت ــم اعتماده ــا
وف ــق تصمي ــم الرائ ــد الرك ــن س ــمو الش ــيخ خال ــد ب ــن حم ــد آل خليف ــة.
وق ــال س ــموه« :إنن ــا نش ــعر بالفخ ــر واالعت ــزاز بع ــد اإلع ــان ع ــن اآللي ــة العس ــكرية
المعدلـــة «ذيـــب» ،خـــال فعاليـــات المعـــرض والمؤتمـــر الدولـــي للدفـــاع .فهـــذه
اآللي ــة الت ــي قمن ــا بتصميمه ــا عل ــى الش ــكل المع ــدل واألخي ــر الت ــي ظه ــرت ب ــه ف ــي
المع ــرض ،كان ــت بمثاب ــة الحل ــم ال ــذي حولن ــاه إل ــى حقيق ــة وواق ــع ،وال ــذي يمك ــن أن
يع ــزز خطواتن ــا نح ــو الب ــدء ف ــي التفكي ــر باالتج ــاه نح ــو التصني ــع العس ــكري ،وال ــذي
س ــيكون ل ــه الم ــردود اإليجاب ــي ف ــي رف ــع قدراتن ــا القتالي ــة والعس ــكرية».

رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز “دراســات”
المتحــدث الرســمي لمعــرض ومؤتمــر
البحريــن الدولــي للدفــاع ســعادة د.
الشــيخ عبداللــه بــن أحمــد آل خليفــة

نائــب رئيــس شــركة لوكهيــد مارتــن فــي
الشــرق األوســط ريــك غرويــس
جانب من الفعاليات واألنشطة الخارجية لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع
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معالي وزير الخارجية مع ممثلي وكاالت األمم المتحدة

مملكة البحرين توقع على اتفاق
إطار الشراكة االستراتيجية بين مملكة البحرين ووكاالت األمم المتحدة

المنامـة ٢٤ ،أكتوبـر  -قـام معالـي الشـيخ خالـد بـن أحمـد بـن
محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة السيد أمين الشرقاوي
المنسق المقيم لألمم المتحدة في البحرين وممثلين عن 16
وكالـة مقيمـة وإقليميـة لمنظمـة األمـم المتحـدة بديـوان عـام
وزارة الخارجية بالتوقيع على اتفاق إطار الشـراكة االسـتراتيجية
بيـن مملكـة البحريـن ووكاالت األمـم المتحدة.
وبهـذه المناسـبة ،أكـد معالـي وزيـر الخارجيـة أن إطـار الشـراكة
االسـتراتيجية هـو خطـوة جديـدة ومهمـة فـي إطـار التعـاون
المسـتمر والمتنامـي بيـن مملكـة البحريـن واألمـم المتحـدة
فـي مختلـف المجـاالت والمسـتويات ،ويعكـس الحـرص
المشـترك علـى تطويـر هـذا التعـاون عبـر برامـج ومبـادرات
تدعـم فـرص التعـاون الجارية والمسـتقبلية بيـن حكومة مملكة
البحريـن ووكاالت منظمـة األمـم المتحـدة وبمـا يدعـم تنفيـذ
خطـة عمـل الحكومـة  ،2018 – 2015وإطـار أولويـات الحكومـة،
والرؤيـة االقتصاديـة  ،2030مـع موائمتهـا لتنفيـذ أهـداف
التنميـة المسـتدامة .2030
مـن جانبـه ،تقـدم السـيد أميـن الشـرقاوي المنسـق المقيـم

لألمـم المتحـدة بالشـكر لحكومـة مملكـة البحريـن ووكاالت
األمـم المتحـدة لعملهـم الـدؤوب مـن أجـل التوصـل إلطـار
الشـراكة االسـتراتيجية الـذي يعتبـر خطـوة غيـر مسـبوقة فـي
مشـيدا بحـرص معالـي وزيـر الخارجية علـى المتابعة
المنطقـة،
ً
الدائمـة حتـى تـم هـذا اإلنجـاز.

وعلـى هامـش توقيـع اتفـاق إطـار الشـراكة االسـتراتيجية بيـن مملكـة البحريـن واألمـم المتحـدة للفتـرة مـن (ُ ،)٢٠٢٢-٢٠١٨أقيـم
مؤتمـر صحفـي لسـعادة الدكتـور الشـيخ عبداللـه بـن أحمـد آل خليفـة وكيـل وزارة الخارجيـة للشـؤون الدوليـة وسـعادة السـيد أمين
الشـرقاوي المنسـق المقيـم لألمـم المتحـدة اإلنمائـي لـدى مملكـة البحريـن.

جانب من المؤتمر الصحفي لسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وسعادة المنسق المقيم لألمم المتحدة اإلنمائي لدى مملكة البحرين
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معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء هيئات
األركان العامة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن

معالي وزير الخارجية خالل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء هيئات األركان العامة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن

شــارك معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة
وزيـــر الخارجيـــة وســـعادة الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر
النعيم ــي رئي ــس هيئ ــة األركان لق ــوة دف ــاع البحري ــن ف ــي
اجتم ــاع أصح ــاب الس ــمو والمعال ــي وزراء خارجي ــة ورؤس ــاء
هيئ ــات األركان العام ــة ل ــدول تحال ــف دع ــم الش ــرعية ف ــي
اليمــن ،والــذي عقــد فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة
الس ــعودية.
وقـــد أكـــد معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل
خليفــة فــي مداخلتــه علــى أهميــة االجتمــاع فــي االطــاع
علـــى كافـــة اإلنجـــازات التـــي حققهـــا التحالـــف العربـــي
لدع ــم الش ــرعية ف ــي اليم ــن ،كم ــا يعك ــس ال ــدور القي ــادي
لخ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين المل ــك س ــلمان ب ــن عبدالعزي ــز
حفظــه اللــه ورعــاه وولــي عهــده األميــن فــي تعزيــز العمــل
العرب ــي المش ــترك ودع ــم الش ــرعية ف ــي كل م ــكان وف ــي

اليم ــن الش ــقيق.
وشـــدد معاليـــه علـــى موقـــف مملكـــة البحريـــن الراســـخ
بالوق ــوف م ــع المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ف ــي كل م ــا
مؤكـــدا فـــي الوقـــت ذاتـــه أن
فيـــه أمنهـــا واســـتقرارها،
ً
جميعـــا ،وان
لدولنـــا
حيـــوي
شـــأن
اســـتقرار اليمـــن هـــو
ً
المملك ــة ض ــد أي تدح ــل خارج ــي ف ــي اليم ــن خاص ــة م ــن
قبـــل إيـــران.
وأض ــاف أن ق ــوة دف ــاع البحري ــن موج ــودة م ــع أش ــقائهم
م ــن الق ــوات الس ــعودية واإلماراتي ــة ف ــي كل م ــكان في ــه
مواجهـــات ضـــد أعـــداء االســـتقرار وضـــد االنقالبييـــن
فـــي اليمـــن ،حتـــى تبســـط الشـــرعية ســـيادتها علـــى كل
مشـــيدا معاليـــه كذلـــك بالجهـــود الكبيـــرة
أرجـــاء اليمـــن،
ً
الت ــي يق ــوم به ــا مرك ــز المل ــك س ــلمان لإلغاث ــة واألعم ــال
اإلنســـانية وكل القائميـــن عليـــه.

معالي وزير الخارجية يترأس الجانب البحريني
في اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك

معالي وزير الخارجية خالل ترؤسه للجانب البحريني في اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك عام ٢٠١٧م

المنامــة 19 ،أكتوبــر  -تــم عقــد اجتمــاع فريــق العمــل البحرينــي البريطانــي المشــترك وذلــك برئاســة معالــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد
بــن محمــد آل خليفــة ،للجانــب البحرينــي ،وســعادة الســيد أليســتر بيــرت للجانــب البريطانــي وبحضــور عــدد مــن أصحــاب الســعادة
الــوزراء والمســؤولين فــي المملكــة .وقــد تــم خــال االجتمــاع اســتعراض مســار العالقــات الثنائيــة التــي تربــط بيــن مملكــة البحريــن
تقدمــا ونمــاء علــى جميــع المســتويات وبمــا يلبــي طموحــات وتطلعــات
والمملكــة المتحــدة وســبل االرتقــاء بهــا لمــدى أوســع وأكثــر
ً
البلديــن والشــعبين الصديقيــن.
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سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة «للنشرة الدبلوماسية»:
البحرين وبريطانيا تتمتعان بشراكة عميقة ووثيقة

ارتبطــت مملكــة البحريــن بعالقــات تاريخيــة ممتــدة ومتجــذرة مــع
المملكــة المتحــدة ،وقــد تعــزز التعــاون بيــن البلديــن وترســخت الــرؤى
المشــتركة عبــر الســنين لتصــل هــذه العالقــات إلــى الــذروة متانــة
فريــدا ،وتجلــى ذلــك عبــر آفــاق
تشــاركيا
طابعــا
وعمقــا وقــد أخــذت
ً
ً
ً
ً
التواصــل الرحبــة والتعــاون األمثــل فــي مختلــف المجــاالت.
معالــي الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفــة ســفير مملكــة البحريــن
لــدى المملكــة المتحــدة تحــدث للنشــرة الدبلوماســية عــن أهــم جوانــب
العالقــات البحرينيــة البريطانيــة.

العالقات البحرينية البريطانية
منــذ وصولــي إلــى لنــدن منــذ عاميــن ولــدي انطبــاع إيجابــي
جـ ًـدا عــن مســتوى وقــوة العالقــات التي تربط بيــن المملكة
المتحــدة ومملكــة البحريــن .ولقــد كنــت دائــم المتابعــة
للعالقــات الوثيقــة بيــن البلديــن ،حيــث ســمح لــي الوقــت
أثنــاء إقامتــي بلنــدن أن أقــف علــى مــدى نجاحنــا فــي
معــا بالعديــد مــن المجــاالت ،ومــن الواضــح أن
العمــل ً
حكومــة المملكــة المتحــدة والمســؤولين البريطانييــن علــى
مختلــف المســتويات يشــيدون باإلنجــازات التــي حققتهــا
واهتمامــا كبيريــن لضــرورة
مملكــة البحريــن ويولــون تقديـ ًـرا
ً
التعــاون الوثيــق .وقــد عملــت ســفارتنا بجــد لتطويــر
العالقــات الثنائيــة مــع المملكــة المتحــدة ،إدراكًا منهــا
بوجــود فــرص لتوســيع شــراكتنا وتوطيــد عــرى التواصــل
والصداقة التي تربطنا.
فعلــى ســبيل المثــال ،وعلــى مــدى األشــهر الســتة
اجتماعــا مــع وزراء المملكــة
الماضيــة عقــدت الســفارة 40
ً
المتحــدة والمســؤولين الحكومييــن وممثلــي اإلدارات و 37
اجتماعــا مــع مختلــف الهيئــات السياســية وســفارات دول
ً
مجلــس التعــاون الخليجــي والســفارات األجنبيــة و31
اجتماعــا مــع أعضــاء مجلســي البرلمــان ،كمــا اســتجابت
ً
وإعالميــا وعقــدت
صحفيــا
تحقيقــا
ً
الســفارة إلــى نحــو 35
ً
ً
 19جلســة مــع وســائل اإلعــام البريطانيــة ومحــرري
اجتماعــا مــع اللجــان البرلمانيــة
الصحــف؛ ونظمــت 26
ً
والمنظمــات غيــر الحكوميــة وأعــدت نحــو  20وثيقــة إحاطــة
مفصلــة عــن قضايــا حقــوق اإلنســان والحقــوق الفرديــة
وغيرها من المواضيع.
وســتواصل الســفارة وجميــع الدبلوماســيين والموظفيــن
بــذل كل جهــد إليجــاد الســبل الكفيلــة لتعميــق العالقــات
التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
٨
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المشاريع المشتركة وتبادل الزيارات
معــا علــى
تعمــل مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة ً
العديــد مــن المشــاريع المشــتركة فــي مجموعــة واســعة
مــن المجــاالت كالتجــارة والدفــاع والثقافــة والتعليــم ،حيــث
وصــل حجــم التجــارة البينيــة إلــى مــا قيمتــه أكثــر مــن نصــف
مليار جنيه خالل عام .2015
وقــد اســتمرت الزيــارات رفيعــة المســتوى المتبادلــة بيــن
البلديــن ،بمــا فــي ذلــك الزيــارات التــي قــام بهــا جاللــة
الملــك المفــدى وكبــار القــادة والمســؤولين البحرينييــن
إلــى المملكــة المتحــدة .وفــي العــام الماضــي زار مملكــة
البحريــن صاحــب الســمو الملكــي أمير ويلز ورئيســة الوزراء
تيريــزا مــاي التــي حضــرت قمــة دول مجلــس التعــاون
الخليجــي التاريخيــة فــي البحريــن باإلضافــة إلــى زيــارة وزيــر
الخارجيــة البريطانــي لحضــور حــوار المنامــة وزيــارة وزيــر
شــؤون الشــرق األوســط بــوزارة الخارجيــة البريطانيــة فــي
إطار مشاركته في اجتماعات فريق العمل المشترك.

معالي سفير مملكة البحرين في لندن مع مجموعة بورصة لندن

مع الدبلوماسيين
مكافحــة اإلرهــاب  /التعــاون فــي مكافحــة
التطرف
مملكــة البحريــن والمملكــة المتحــدة تتشــاطران
عميقــا إزاء تهديــد اإلرهــاب والتأثيــر العميــق
ً
قلقــا
ً
للتطــرف الــذي يدعــو للكراهيــة والعنــف ممــا جعــل
البلــدان فــي مواجهــة جميــع الممارســات
االرهابيــة .ومــن الواضــح أن حكومــة المملكــة
المتحــدة تشــاطر البحريــن العديــد مــن المخــاوف
األمنيــة جــراء اإلرهــاب والتطــرف وتؤمــن بأهميــة
التعــاون الوثيــق تجــاه هــذه القضايــا ذات األهميــة
الحيوية لألمن المشترك.
يشــمل التعــاون بيــن الجانبيــن المشــاركة فــي
التحالفــات الدوليــة ضــد اإلرهــاب وتبــادل الخبــرات
والتعــاون فــي مجــال األمــن االلكترونــي والعمــل
المشــترك فــي مجــال التعليــم ،وقــد التزمــت
وزارة الخارجيــة بإعــارة بعــض موظفيهــا لفتــرات
طويلــة للعمــل مــع الفريــق المعنــي بمكافحــة
الخطــاب المعــادي للتحالــف المناهــض لتنظيــم
داعــش العامــل بــوزارة الخارجيــة وشــؤون
الكومنولث في لندن.

بحضــور معالــي وزيــر الخارجيــة ..معالــي ســفير مملكــة البحريــن فــي لنــدن خــال لقائــه دولــة
رئيســة وزراء المملكــة المتحــدة

التعاون في مجاالت الدفاع
ـزءا مــن جوانــب العالقــات الثنائيــة فــي المجــال الدفاعــي
يعتبــر التعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب مــع المملكــة المتحــدة جـ ً
بالمعنــى األوســع الــذي تمتــد جــذوره إلــى قرنيــن مــن الزمــان ،وبلغــت ذروتــه مؤخـ ًـرا فــي الترتيــب الثنائــي الســتضافة
معــا مــن خــال العديــد مــن االتفاقيــات والترتيبــات
المملكــة لمرفــق البحريــة الملكيــة الجديــد بمينــاء ســلمان كمــا نعمــل ً
التــي توفــر إطــار التعــاون الثنائــي فــي تنظيــم دورات تدريبيــة للقــوات العســكرية والقــوات الجويــة والبحريــة علــى حــد
ســواء وفــي عمليــات مشــتركة ومتعــددة األطــراف بيــن القــوات المســلحة للبلديــن وذلــك مــن خــال الزيــارات الثنائيــة
التي يقوم بها المعنيين والتي بلغت سبعة وفود خالل العامين الماضيين وبتنظيم مشترك ووثيق مع السفارة.

كلمة أخيرة
ترتبـــط مملكـــة البحريـــن والمملكـــة
المتحـــدة بشـــراكة عميقـــة ووثيقـــة مـــع
اعتــراف الجانبيــن بأهميــة هــذه الروابــط،
ممـــا يعكـــس العمـــل الجـــاد وااللتـــزام
علــى جميــع األصعــدة ،فرئيســة الــوزراء
البريطانيـــة تؤمـــن بأهميـــة مملكـــة
البحريـــن بالنســـبة للمملكـــة المتحـــدة،
كمــا ورد فــي تصريــح لهــا بالمنامــة فــي
ديســـمبر الماضـــي حيـــن قالـــت بـــأن
أمـــن وازدهـــار دول الخليـــج مـــن أمـــن
وازدهار المملكة المتحدة.
وإننــي علــى يقيــن بــأن تعزيــز العالقــات
البحرينيـــة البريطانيـــة سيســـتمر فـــي
الس ــنوات القادم ــة وس ــتؤدي الس ــفارة
ً
ونشـــطا فـــي
فاعـــا
دورا
دون شـــك
ً
ً
ترســـيخ هـــذه العالقـــات التاريخيـــة
الوطيدة.
معالي سفير مملكة البحرين مع وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة
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٩

آراء

البحرين والسعودية ..
أنموذجا في العالقات بين األشقاء
تربــط مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية
أنموذجــا
عالقــات متجــذرة فــي أعمــاق التاريــخ جعلــت منهــا
ً
ـوخا
فــي العالقــات بيــن األشــقاء ،وهــي تــزداد نمـ ًـوا ورسـ ً
بفضــل توجيهــات واهتمــام صاحــب الجاللــة الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى وأخيــه خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود حفظهمــا اللــه ورعاهمــا.
وتعــد الزيــارة التاريخيــة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود عاهــل المملكــة العربيــة
الســعودية الشــقيقة لمملكــة البحريــن فــي  8ديســمبر
 ،2016نقلــة نوعيــة فــي مســيرة العالقــات بيــن البلديــن
الشــقيقين علــى كافــة المســتويات ومــا يربطهمــا مــن
أواصــر األخــوة والعيــش المشــترك والمصيــر الواحــد،
وتلبيــة لتطلعــات وطموحــات الشــعبين الشــقيقين فــي
االزدهــار والرخــاء ،وكذلــك تعميــق وتنميــة العالقــات
التاريخيــة العريقــة ورفــع وتيــرة التعــاون وتطويــر آليــات
التنســيق المتبــادل فــي كافــة المســتويات خدمــة للمصالــح
المشــتركة للبلديــن.
فــي خضــم حالــة التوتــر واالضطــراب فــي العالقــات التي
تعيشــها المنطقــة اليــوم ومــع كثــرة األزمــات تبــرز العالقات

األمن الشامل
تقتضــي التطــورات علــى الســاحة الدوليــة مراجعــة
مفهــوم األمــن الشــامل ،والــذي يتطلــب مــن جميــع الــدول
الســعي مــن منطلــق وقاعــدة واحــدة نحــو الحــرص علــى
األمــن العالمــي ،وليــس أن تحــرص الــدول علــى أمنهــا
الداخلــي فحســب .ولكــي يتحقــق األمــن العالمــي ،مــن
معــان
الضــروري أن تكــون المفــردات المســتخدمة لهــا
ٍ
وخصوصــا تلــك التــي تتعلــق
واحــدة عنــد جميــع الــدول،
ً
مجرمــة لــدى الجميــع.
بأفعــال
ّ
إن العالــم اليــوم فــي أمــس الحاجــة ألن يكــون علــى درجــة
واحــدة مــن الفهــم واإلدراك المشــترك لمــا آلــت وتــؤول
إليــه األمــور ،والتــي منهــا ماضــي األحــداث والتاريــخ،
حيــث أن ذلــك هــو الواجــب الوطنــي والعالمــي للوصــول
وســلما ،ينشــغل جميــع ســكانه
اســتقرارا
لعالــم أكثــر
ً
ً
بتقــدم وازدهــار بلدانهــم والتنافــس الشــريف فيمــا بينهــم
١٠
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السفير يوسف محمد جميل
البحرينيــة الســعودية لتكــون عنوانً ــا للتناغــم القائــم تجــاه
مختلــف الملفــات اإلقليميــة والدوليــة حتــى أصبحــت
داعمــا فاعـ ًـا لمســيرة العمل
الــرؤى المشــتركة بيــن البلديــن
ً
الخليجــي ولالســتقرار اإلقليمــي.
عنــد الحديــث عــن العالقــات المتينــة بيــن المنامــة
والريــاض ال بــد أن نشــير إلــى الــدور الســعودي المحــوري
واالســتراتيجي فــي المنطقــة والعالــم ،وفــي دعــم مملكة
ـا فــي
البحريــن علــى كافــة األصعــدة والــذي ســيظل ماثـ ً
جيــا بعــد جيــل ممــا
ذاكــرة التاريــخ ولــدى شــعب البحريــن
ً
يؤكــد معانــي التالحــم ووحــدة المصيــر المشــترك والروابــط
صفا
ً
التاريخيــة والتــي تنعكــس اليــوم علــى وقــوف البلدين
واحــدا لضمــان األمــن واالزدهــار واالســتقرار والتصــدي
ً
لــكل مظاهــر ومحــاوالت نشــر الفوضــى واإلرهــاب حيــث
تــدرك قيادتــي البلديــن حتميــة اســتمرار التعاون المشــترك
والدائــم لحمايــة المنطقــة والحفــاظ علــى ثرواتهــا وانجــاز
تنميتهــا الوطنيــة ،حيــث ينتهــج البلــدان سياســة خارجيــة
قوامهــا العقالنيــة والحكمــة والتمســك بمبــدأ الحــوار فــي
كافــة المحافــل اإلقليميــة والدوليــة.
* الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية

سلمان راشد العباسي
مــن أجــل رقــي المنظومــة الدوليــة وتحقيقهــا ألهدافهــا
المتعلقــة بالســلم العالمــي.
إن ســيادة الــدول وعــدم التدخــل بشــؤونها الداخليــة أمـ ٌـر ال
يتعــارض مــع مفهــوم األمــن الشــامل ،بــل علــى العكــس،
فهــو مــن صميــم أي اســتراتيجية أمنيــة أجمعــت عليهــا
المنظومــة الدوليــة ،فــا يجــوز ألي دولــة أن تخــرج عــن مــا
وخصوصــا أن األمــر يتعلــق
تــم االتفــاق واالجمــاع عليــه،
ً
بســامة البشــر واالحتــرام المتبــادل لخصوصياتهــم ،بعيـ ً
ـدا
عــن التعــدي علــى الخصوصيــات والتآمــر والتخابــر علــى
تصديــر ثقافــة وطريقــة عيــش مســتحدثة ال تخــدم إال مــن
يريــد الفوضــى وعــدم االســتقرار ،فاألمــن الشــامل هــو
مســؤولية الجميــع المشــتركة.
*ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية

آراء

مجموعة «بريكس»
تكونــت مجموعــة بريكــس بمبــادرة
مــن االتحــاد الروســي ومــرت بثــاث
مراحــل األولــى باســم  BRICضمــن
 ٤دول هــي روســيا والصيــن والهنــد
والبرازيــل ،والثانيــة عــام  ٢٠٠٧بضــم
جنــوب افريقيــا وأصبــح االســم BRICS
عــام  ٢٠١٠والثالثــة عــام  ٢٠١٧بدعــوة
دول ضيــوف فــي قمــة شــيامن
بمقاطعــة فوجيــان بالصيــن وأصبــح
اســمها بريكــس .BRICS Plus +
وعقــدت االجتمــاع األول فــي روســيا
عــام  ٢٠٠٧واالجتمــاع الثاني عام ٢٠١٠
فــي مدينــة ثــم تتابعــت االجتماعــات
ســنويا حيــث عقــد االجتمــاع التاســع
ً
علــى مســتوى القمــة فــي عــام ٢٠١٧
فــي مدينــة شــيامن الصينيــة.
تهــدف قمــة بريكــس لتكويــن منظمــة
للــدول الناميــة البازغــة وتســعى
للتنســيق فيمــا بينهــا فــي مجــاالت
التعــاون المختلفــة وخاصــة فــي
المحافــل الدوليــة .وأطلــق علــى الدول
الضيــوف مصطلــح دول االقتصــادات
الواعــدة وبذلــك بــرزت بريكــس كموازي
لمجموعــة الــدول الســبع المعروفــة
باســم  G7للــدول ذات االقتصــادات
المتقدمــة .وقــد أنشــأت بريكــس بن ـكًا
باســم بنــك بريكــس للتنميــة ،كمــا
ـات للطــوارئ
أنشــأت صنــدوق احتياطـ ٍ
عــام  ،٢٠١٤ثــم بــدأ العمــل بــرأس
مــال  ١٠٠مليــار دوالر عــام  ،٢٠١٥وبــدأ
إقــراض الــدول مــن البنــك عــام ٢٠١٦
مقــرا لهمــا
واتخــذ البنــك والصنــدوق
ً
فــي مدينــة شــنغهاي الصينيــة.

السفير الدكتور
محمد نعمان جالل

أعضــاء التجمــع مــع بعضهــم لمواجهــة ســكان العالــم وربــع مســاحة اليابســة
المقاطعــة التــي تفرضهــا الواليــات ومجمــوع االحتياطــي  ٤تريليون دوالر.
المتحــدة األمريكيــة والــدول الغربيــة
علــى دول المجموعــة أو أي منهــا .وفــي الختــام يمكــن القــول أن تجمــع
وتجمــع بريكــس ليــس بــدون مشــاكل بريكــس ليــس فيــه قــوة مهيمنــة كمــا
سياســية أو خالفــات ،فأكثــر الــدول هــو الحــال فــي مجموعــة الســبعة
األعضــاء خالفــات فيمــا بينهــا هــي المتقدمــة حيــث تمثــل الواليــات
الصيــن والهنــد لخالفــات علــى الحــدود المتحــدة القــوة العظمــى ،أمــا فــي
بيــن الدولتيــن وللتنافــس علــى الــدول تجمــع بريكــس فــإن الــدور الرئيس الذي
الناميــة ،وكانــت الصيــن ســباقة فــي تقــوم بــه الصيــن كأكبــر االقتصــادات
هــذا المضمــار رغــم أن عالقــات الهنــد وهــي التــي خصصــت التمويــل لبنــك
تاريخيــا ،بريكــس للتنمية وصنــدوق االحتياطات
بالــدول الناميــة هــي األســبق
ً
ورغــم أن الهنــد فــي عهــد نهــرو كانــت الطارئــة فهــي القــوة القائــدة وليســت
هــي التــي فتحــت المجــال لعالقــات المهيمنــة للتنافــس فيمــا بينهــا وبيــن
الصيــن مــع الــدول الناميــة فــي مؤتمر الهنــد القــوة الثانيــة فــي التجمــع مــن
حيــث الناتــج المحلــي اإلجمالــي ثــم
باندونــغ عــام ١٩٥٥م.
تلــى ذلــك البرازيــل فروســيا فجنــوب
أبــرز نقــاط البيــان الختامــي لقمــة افريقيــا.
بريكــس فــي شــيامن بواليــة فوجيــان
الصينيــة مــا يلــي:
 األهــداف المشــتركة تعزيــز الســامواألمــن والتنميــة والتعــاون.
 العــزم علــى مواصلــة العمــل لتعزيــزالشــراكة مــن أجــل رفاهيــة شــعوبها.
 تعزيــز االتصــاالت بيــن الــدولاألعضــاء والتنســيق لتحســين الحوكمة
االقتصاديــة العالميــة وبنــاء اقتصــاد
دولــي أكثــر توازنً ــا.
 تعزيــز عمليــة التنــوع الثقافــيوالحضــاري بيــن شــعوب المجموعــة
لضمــان التأييــد الشــعبي ألهــداف
بر يكــس .
 العمــل كمحــرك للنمــو العالمــي فــيضــوء تراجــع النمــو االقتصــادي علــى
المســتوى العالمــي وتوســيع التعــاون
فــي مجــاالت التجــارة واالســتثمار
والعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكارات.
 تعزيــز التعــاون ورفــض مواجهــةالفســاد والتغيــر المناخــي والثــورة
الخضــراء.

يعمــل تجمــع بريكــس لكســر هيمنــة
دول االقتصــادات الكبــرى علــى
االقتصــاد العالمــي ومعادلــة دور
صنــدوق النقــد الدولــي ويحــرص علــى
رفــض الحمائيــة فــي التجــارة الدوليــة
والترويــج القتصــاد الســوق الحــر تمثــل مجموعــة بريكــس  ٪٢٣مــن
وبذلــك فهــو يرفــض أفــكار الرئيــس االقتصــاد العالمــي وحجــم  ٪١٦مــن
األمريكــي دونالــد ترامــب ،ويتضامــن التجــارة الدوليــة وهــي تضــم  ٪٤٠مــن

*مستشار سياسي بوزارة الخارجية
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يتميــز بيــت الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة بكونــه ذا لمســة معماريــة إســامية ،وقــد أقــام فيــه المغفــور لــه الشــيخ عيســى
ّ
بــن علــي آل خليفــة ،وجعــل منــه مقـ ًـرا لمجلــس نـ ّـواب «حكومتــه» .يتكـ ّـون البيــت مــن أربعــة باحــات ،بــكل واحــدة منهــا عــدد مــن
الغــرف المرتبــة التــي تحتضــن شــواهد تعكــس الحيــاة الملكيــة فــي القــرن التاســع عشــر تحديـ ًـدا.
* المصدر :هيئة البحرين للثقافة واآلثار
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