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عكســت مشــاركة مملكــة البحريــن فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي »دافــوس« الــذي انعقــد باالتحــاد السويســري فــي الفتــرة مــن 
23 إلــى 26 مــن 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 إيماًنــا بــأن العمــل الجماعــي 

يوفر فرًصا أفضل، ويتيح إمكانيات أكبر.
وتجســد هــذه المشــاركة أيًضــا حــرص المملكــة الدائــم علــى التعــاون البنــاء مــع مختلــف الــدول والكيانــات، وسياســتها الثابتــة فــي 
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 70 رئيــس دولــة وحكومــة، و340 مــن 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 
المنتــدى الــذي أعطــى هــذه القضيــة مســاحة كبيــرة مــن نقاشــاته، ســعًيا لوضــع وســائل مواجهــة األخطــار االقتصاديــة، ومتطلبــات 
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 

به من عمليات رصد وتحليل وقراءة للمتغيرات التي يشهدها العالم ليرسم مستقباًل جديًدا تتوق له جميع دول العالم.
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 
فــي ترســيخ األمــن والســلم ســواء فــي محيطهــا الخليجــي والعربــي أو الدولــي، مســتمدين جميًعــا مــن قيادتنــا الحكيمــة الطمــوح 

والتطلع لمستقبل أفضل لبالدنا.
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جاللة الملك المفدى يستقبل سفراء 
المملكة الجدد لدى تسع دول 

شقيقة وصديقة
الصخيـــر، ٧ ينايـــر - اســـتقبل حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
ورعـــاه،  اللـــه  حفظـــه  المفـــدى  البـــالد  عاهـــل 
الســـفراء الجـــدد لمملكـــة البحريـــن المعينيـــن لـــدى 
عـــدد مـــن الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، وهـــم: 
الدكتـــور جمعـــة بـــن أحمـــد الكعبـــي لـــدى ســـلطنة 
عمـــان، أحمـــد يوســـف الرويعـــي لـــدى المملكـــة 
الهاجـــري  الهاشـــمية، أحمـــد عبداللـــه  األردنيـــة 
لـــدى مملكـــة تايلنـــد، فـــؤاد صـــادق البحارنـــة لـــدى 
الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، 
جمهوريـــة  لـــدى  القعـــود  محمـــد  عبدالرحمـــن 
لـــدى  عبداللـــه  عبداللطيـــف  عبداللـــه  الهنـــد، 
غســـان  محمـــد  االتحاديـــة،  ألمانيـــا  جمهوريـــة 
شـــيخو لـــدى جمهوريـــة إندونيســـيا، أحمـــد محمـــد 
ـــان، إبراهيـــم محمـــود أحمـــد  ـــدى الياب الدوســـري ل

لـــدى الجمهوريـــة التونســـية. جاللة الملك المفدى خالل استقباله سفراء المملكة الجدد
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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 
اللــه ورعــاه  المفــدى حفظــه  البــالد  آل خليفــة عاهــل  عيســى 
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 
البحريــن ومكانتهــا فــي محيطهــا اإلقليمــي  مــن دور مملكــة 

والعربــي والدولــي.
جــاء ذلــك لــدى اســتقبال جاللــة الملــك المفــدى الســفراء الجــدد 
الشــقيقة  الــدول  مــن  عــدد  لــدى  المعينيــن  البحريــن  لمملكــة 
ــن أحمــد  ــور جمعــة ب والصديقــة، وهــم الســادة الســفراء: الدكت
لــدى  الرويعــي  أحمــد يوســف  عمــان،  لــدى ســلطنة  الكعبــي 
لــدى  الهاجــري  عبداللــه  أحمــد  الهاشــمية،  األردنيــة  المملكــة 

مملكــة تايلنــد، فــؤاد صــادق البحارنــة لــدى الجمهوريــة الجزائريــة 
لــدى  القعــود  محمــد  عبدالرحمــن  الشــعبية،  الديمقراطيــة 
جمهوريــة الهنــد، عبداللــه عبداللطيــف عبداللــه لــدى جمهوريــة 
جمهوريــة  لــدى  شــيخو  غســان  محمــد  االتحاديــة،  ألمانيــا 
إبراهيــم  اليابــان،  لــدى  الدوســري  محمــد  أحمــد  إندونيســيا، 

التونســية. الجمهوريــة  لــدى  أحمــد  محمــود 
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 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
حفظــه  المفــدى  البــالد  عاهــل  خليفــة 
ــة  ــاه، بعمــق العالقــات التاريخي ــه ورع الل
التــي  الراســخة  األخويــة  والروابــط 
تجمــع مملكــة البحريــن ودولــة الكويــت 
تطــور  مــن  تشــهده  ومــا  الشــقيقة، 
مثمًنــا  األصعــدة،  كافــة  علــى  ونمــاء 
جاللتــه الــدور الريــادي الــذي يضطلــع بــه 
صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد 
ــة الكويــت فــي  ــر دول ــاح أمي ــر الصب الجاب
وخدمــة  الثنائيــة  العالقــات  تطويــر 

واإلســالمية. العربيــة  القضايــا 
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال جاللــة الملــك 
الســمو  صاحــب  وبحضــور  المفــدى، 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء،  النائــب األول لرئيــس مجلــس 
األحمــد  صبــاح  ناصــر  الشــيخ  معالــي 
لرئيــس  األول  النائــب  الصبــاح  الجابــر 
بدولــة  الدفــاع  وزيــر  الــوزراء  مجلــس 

زيارتــه  بمناســبة  الشــقيقة  الكويــت 
للبــالد، حيــث نقــل إلــى جاللتــه تحيــات 
وتقديــر أخيــه صاحــب الســمو أميــر دولــة 
للمملكــة  الطيبــة  وتمنياتــه  الكويــت 

والتقــدم. الرخــاء  بــدوام  وشــعبها 
كمــا أكــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
الــوزراء الموقــر، خــالل اســتقباله معالــي 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
وزيــر الدفــاع الكويتــي، أن البحريــن تنظــر 
مــن منظــور  الكويــت  بدولــة  لعالقتهــا 
خــاص فهــي عالقــة تســتند على أســس 
نموذًجــا  منهــا  جعلــت  متينــة  وروابــط 
مســتذكًرا  المنطقــة،  فــي  مشــرًقا 
مواقــف  والعرفــان  بالتقديــر  ســموه 
دولــة الكويــت الشــقيقة بقيــادة ســمو 
علــى  ماثلــة  ســتظل  والتــي  األميــر 
الــدوام فــي الذاكــرة الوطنيــة البحرينيــة، 
ودور ســموه فــي تعزيــز مســيرة مجلــس 

مكتســباتها. علــى  والحفــاظ  التعــاون 
أن  الــوزراء  رئيــس  ســمو  وأضــاف 

المنطقــة  فــي  األوضــاع  تطــورات 
والعالــم تتطلــب تكثيــف اللقــاءات بيــن 
األشــقاء لتنســيق المواقــف والتحــركات 
للتعامــل معهــا بشــكل أمثــل بمــا يضمن 
أمــن المنطقــة ودعــم مســيرة مجلــس 

العربــي. والتضامــن  التعــاون 
ومــن جهتــه، أكد صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
لــدى  الــوزراء،  مجلــس  لرئيــس  األول 
اســتقباله معالــي النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع الكويتــي، 
مــا تكنــه مملكــة البحريــن للشــقيقة دولــة 
التقديــر  مــن  وشــعًبا  قيــادًة  الكويــت 
ومــا  المشــرفة  لمواقفهــا  واالعتــزاز 
يربــط بيــن البلديــن مــن امتــداد رســخه 
اآلبــاء واألجــداد وعالقــات عميقــة الجذور 
تشــهد المزيــد مــن التطــور والنمــو بمــا 
والشــعبين  البلديــن  تطلعــات  يلبــي 
الشــقيقين فــي ظــل القيــادة الحكيمــة 

الشــقيقين. البلديــن  لــكال 
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جاللة الملك المفدى: العالقات البحرينية السعودية نموذج للعالقات التاريخية والمتميزة بين األشقاء

المنامــة، 8 ينايــر - أشــاد حضــرة صاحــب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
حفظــه  المفــدى  البــالد  عاهــل  خليفــة 
اللــه ورعــاه بُعمــق العالقــات التاريخيــة 
مملكــة  تربــط  التــي  الراســخة  األخويــة 
البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة، باعتبارهــا نموذًجــا للعالقــات 
بيــن األشــقاء القائمــة علــى  المتميــزة 
والتضامــن  والترابــط  األخــوة  مبــادئ 
الوثيــق والتعــاون المشــترك فــي جميــع 
المواقــف  جاللتــه  مثمًنــا  المجــاالت، 
خــادم  بقيــادة  للمملكــة  المشــرفة 
الحرميــن الشــريفين والداعمــة لمملكــة 

البحريــن.
اســتقباله  لــدى  الملــك،  جاللــة  وأكــد 
الملكــي  الســمو  صاحــب  وبحضــور 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي 
العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، صاحــب الســمو 
بــن ســعود  عبدالعزيــز  األميــر  الملكــي 
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  نايــف  بــن 
وزيــر الداخليــة الســعودي، أهميــة هــذه 
ــد التعــاون  ــة فــي توطي ــارات األخوي الزي
فــي  الســيما  المشــترك،  والتنســيق 
بشــأن  والتشــاور  األمنــي،  المجــال 
معرًبــا  الراهنــة،  اإلقليميــة  التطــورات 
جاللتــه عــن تقديــره للــدور القيــادي الــذي 
تضطلــع بــه المملكــة العربيــة الســعودية 
فــي تعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك، 
والدفــاع عــن مصالحهــا وتوحيــد الجهــود 

والكلمــة بيــن األشــقاء.
وزيــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  ونقــل 
تحيــات  الملــك  جاللــة  إلــى  الداخليــة 
وتقديــر أخيــه خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

وأخيــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد 
رئيــس  نائــب  العهــد  ولــي  ســعود 
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع وتمنياتهمــا 
ــدوام الرفعــة  ــن ب ــة لشــعب البحري الطيب
الملــك  جاللــة  كلفــه  فيمــا  واالزدهــار، 
المفــدى بنقــل تحياتــه إلــى أخيــه خــادم 
الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده 
وتمنياتــه للشــعب الســعودي الشــقيق 

بالمزيــد مــن التقــدم والرخــاء.

العالقــات  الــوزراء:  رئيــس  ســمو 
رســوًخا  تــزداد  الســعودية  البحرينيــة 

ووثوًقــا وقــوًة 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أكــد 
رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة 
اســتقباله  خــالل  الموقــر،  الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الداخليــة 
البحرينيــة  العالقــات  أن  الســعودي، 
وحاضــر  تليــد  مــاض  ذات  الســعودية 
تــزداد  وهــي  باهــر،  ومســتقبل  زاخــر 
رســوًخا وقــوًة ووثوًقــا علــى مــر الزمــان 
وأصبحــت بــارزة للعيــان كعالمــة فارقــة 

الدوليــة. العالقــات  فــي 
الداخليــة  وزيــر  بزيــارة  ســموه  ورحــب 
الســعودي إلــى مملكــة البحريــن والتــي 
تجســد مــا يجمــع بين البلدين الشــقيقين 
وتالحــم  تاريخيــة  أخــوة  عالقــات  مــن 
إن  ســموه  مؤكــًدا  مشــترك،  ومصيــر 
الســعودية،  أمــن  هــو  البحريــن  أمــن 
البحريــن،  أمــن  هــو  الســعودية  وأمــن 
وســنظل دوًمــا شــاكرين ومقدريــن مــا 
ــن  ــادة خــادم الحرمي ــة بقي تقدمــه المملك
فــي  عهــده  ولــي  ومــؤازرة  الشــريفين 
واالســتقرار  واألمــن  الســالم  صــون 

والعالميــن  المنطقــة  صعيــد  علــى 
واإلســالمي. العربــي 

مــا  »إن  الــوزراء  رئيــس  ســمو  وقــال 
يجمعنــا باألشــقاء فــي المملكــة العربيــة 
عالقــات  هــي  الشــقيقة  الســعودية 
واألجــداد،  اآلبــاء  قواعدهــا  أرســى 
فنحــن  ســائرون،  نهجهــم  علــى  وإننــا 
مشــيًدا  واحــد«،  وشــعب  واحــد  بلــد 
ســموه بــدور المملكــة فــي المنظومــة 
الخليجيــة األمنيــة الخليجيــة واإلقليميــة 
لمــا لهــا مــن ثقــل سياســي واقتصــادي، 
الحرميــن  لخــادم  الكبيــرة  وبالجهــود 
قضايــا  عــن  الدفــاع  فــي  الشــريفين 
يتخــذه  ومــا  عــزم وحســم،  بــكل  األمــة 
األمــن  لتحقيــق  إجــراءات  مــن  جاللتــه 

المنطقــة. فــي  واالســتقرار 

محــوري  دور  العهــد:  ولــي  ســمو 
للســعودية فــي دعــم مســيرة التعــاون 

وعربًيــا خليجًيــا  األمنــي 
األميــر  الملكــي  الســمو  أشــار صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 
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 
الحرميــن  خــادم  وأخيــه  الملــك  لجاللــة 
مرموقــة  مكانــة  وتبوئهــا  الشــريفين، 
بيــن  العالقــات  فــي  متميــز  كأنمــوذج 

األشــقاء.
بمواقــف  اعتــزازه  عــن  ســموه  وأعــرب 
لمملكــة  المســاندة  الكبــرى  الشــقيقة 
دعــم  فــي  الريــادي  وبدورهــا  البحريــن 
المشــترك  العربــي  والعمــل  التضامــن 
للقضايــا  الداعمــة  ومواقفهــا 
فــي  المحــوري  ودورهــا  اإلســالمية، 
علــى  األمنــي  التعــاون  مســيرة  دعــم 
والعربــي،  الخليجــي  المســتويين 
وجهودهــا المخلصــة في قيــادة التحالف 
العربــي المعــززة لوحــدة الصــف، مؤكــًدا 
خــادم  بقيــادة  المملكــة  أن  ســموه 
ــا  الحرميــن الشــريفين تمثــل عمًقــا خليجًي
وعربًيــا وإســالمًيا يكــرس معانــي الوحــدة 
الحصــن  كونهــا  المشــترك  والمصيــر 
المنيــع فــي وجــه التحديــات والتهديــدات 
فكــًرا  اإلرهــاب  واجتثــاث  والتدخــالت 
واســتقرار  أمــن  يحفــظ  بمــا  وتمويــاًل 

. لمنطقــة ا



٤

تحركات دبلوماسية

 النشرة الدبلوماسية | يناير ٢٠١٨ 

المنتدى االقتصادي                          العالمي )دافوس(

يعقد في مدينة دافوس باالتحاد 
السويسري في كل عام 
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دافـــوس، 24 ينايـــر - دعـــا معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة وزيـــر الخارجيـــة جميـــع دول المنطقـــة 
ــن  ــز األمـ ــاء فـــي تعزيـ ـ ــكل إيجابـــي وبنَّ ــراط بشـ إلـــى االنخـ
لحلـــول  والتوصـــل  المشـــترك،  والتعـــاون  واالســـتقرار 
القائمـــة  والتهديـــدات  للتحديـــات  جذريـــة  ومعالجـــات 
كـــي تســـود مبـــادئ التســـامح واالنفتـــاح التـــي اتســـمت 
بهـــا المنطقـــة لقـــرون طويلـــة ومكنـــت الثقافـــة العربيـــة 
واإلســـالمية مـــن اإلســـهام بفاعليـــة وإيجابيـــة فـــي التقـــدم 

الفكـــري والثقافـــي علـــى مســـتوى العالـــم أجمـــع.

ـــدى مشـــاركته فـــي أعمـــال المنتـــدى  ـــة، ل ـــر الخارجي وأكـــد وزي
االقتصـــادي العالمـــي »دافـــوس« باالتحـــاد السويســـري 
تحـــت عنـــوان: »بنـــاء مســـتقبل مشـــترك فـــي عالـــم مفـــكك« 
وتصريحاتـــه أمـــام نـــدوة »إيجـــاد حالـــة تـــوازن فـــي الشـــرق 
األوســـط«، أن مشـــاركة مملكـــة البحريـــن فـــي هـــذا المؤتمـــر 
العالمـــي تعكـــس سياســـتها الراســـخة القائمـــة علـــى مـــد 
جســـور التعـــاون وتعزيـــز عالقاتهـــا مـــع مختلـــف دول العالـــم 
وزيـــادة أوجـــه التعـــاون الثنائـــي والجماعـــي بمـــا يســـهم 

فـــي اســـتمرار مســـيرتها التنمويـــة والنهضويـــة.

وأشـــار إلـــى أن المســـتجدات اإلقليميـــة والدوليـــة تفـــرض 
ــل  ــن قبـ ــل مـ ــاش المتواصـ ــي والنقـ ــوار الجماعـ ــا الحـ دائًمـ
المعطيـــات  مـــن  االســـتفادة  ألجـــل  الدولـــي  المجتمـــع 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة فـــي تحقيـــق الرخـــاء االقتصـــادي 
تقـــوم  وأن  األزمـــات،  وتجـــاوز  االجتماعـــي  والتماســـك 
جميـــع الـــدول بدورهـــا فـــي تنميـــة المنطقـــة والحفـــاظ علـــى 
أمنهـــا واســـتقرارها، موضًحـــا أن هنـــاك مـــن يريـــد التغييـــر 
مـــن أجـــل البنـــاء والتقـــدم، بينمـــا هنـــاك مـــن يعمـــل علـــى 

ــر لتوســـعة نفـــوذه علـــى حســـاب أمـــن المنطقـــة. التغييـ

وشـــدد علـــى ضـــرورة التـــزام إيـــران بمبـــادئ حســـن الجـــوار 
وبالقوانيـــن واألعـــراف الدوليـــة وميثـــاق األمـــم المتحـــدة 
ومنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي والتـــي تمنـــع كل صـــور 
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول، محـــذًرا معاليـــه 
مـــن خطـــورة العبـــث فـــي الحـــدود القائمـــة بيـــن الـــدول 
ـــاوالت االســـتيالء غيـــر  ـــا، ومـــن مح ـــا دولًي والمتعـــارف عليه

القانونـــي علـــى األراضـــي.

وأكـــد معالـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة 
وزيـــر الخارجيـــة أهميـــة العالقـــات التاريخيـــة واالســـتراتيجية 
األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
الصديقـــة والتـــي تشـــهد تطـــوًرا وتقدًمـــا فـــي مختلـــف 
المجـــاالت، مثمًنـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه مـــا تقـــوم بـــه القـــوات 
الدوليـــة مـــن دور مهـــم بالعمـــل مـــع حلفائهـــا ألجـــل الحفـــاظ 

علـــى األمـــن والســـلم بالمنطقـــة.
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تحركات دبلوماسية

المنتدى االقتصادي                          العالمي )دافوس(

معالي وزير الخارجية خالل مشاركته في المنتدى االقتصادي العالمي

لدى مشاركته في منتدى دافوس
معالي وزير الخارجية: التعاون الدولي ضرورة لتنمية المنطقة وحفظ أمنها واستقرارها
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سفير دولة اإلمارات العربية 
المتحدة للنشرة الدبلوماسية: 
البحرين هي الموطن الثاني 
لإلماراتيين والعكس صحيح

تعتبــر العالقــات البحرينيــة اإلماراتيــة نموذًجــا متميــًزا للعالقــات بيــن األشــقاء الذيــن تربطهــم أواصــر النســب 
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.
وفــي المناســبات مهمــا كان نوعهــا نــرى البلديــن يتقاســمون المشــاعر مًعــا، فباألمــس القريــب كانــت اإلمــارات 
تحتفــل بيومهــا الوطنــي وذكــرى اتحادهــا 46، وقــد شــاركتهم البحريــن قيــادًة وشــعًبا تلــك األفــراح، وكذلــك 
كان األشــقاء فــي اإلمــارات الذيــن فاضــت مشــاعرهم بالحــب والمــودة للشــعب البحرينــي فــي ذكــرى األعيــاد 
الوطنيــة للمملكــة، ممــا يــدل علــى الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا العالقــات األخويــة المزدهــرة والمتميــزة دوًمــا 

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 اإلماراتييــن 
لمــاذا فــي اعتقــادك؟

تربــط الشــعبين الشــقيقين عالقــات ضاربــة فــي عمــق 
ويحافــظ  األجــداد  بفضــل  ترســخت  والتــي  التاريــخ، 
العالقــات  هــذه  لتبقــى  واألحفــاد  األبنــاء  عليهــا 
نموذًجــا متميــًزا لمــا يجــب أن تكــون عليــه العالقــات 
بيــن األشــقاء القائمــة علــى المحبــة واإلخــاء والقربــى 
الرشــيدتين  البلديــن  قيادتــي  وســاهمت  والنســب، 
فــي تعزيــز هــذه العالقــات وتنميتهــا واالرتقــاء بهــا 
فــي مختلــف المجــاالت، فلــم تشــب هــذه العالقــات 

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

ــن. ــز بهــا البحري ــي تتمي الجــذب الســياحي الت
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ــة لســعادتكم...  ــات جميل ــن لهــا ذكري - ال شــك أن البحري
ماهــي أبــرز ذكرياتكــم عــن البحريــن قبــل وبعــد تعيينكــم 

كســفير فيهــا؟
جميــل  شــيء  فــكل  كثيــرة،  البحريــن  فــي  الذكريــات 
تاريخــي وحضــاري  البحريــن، والبحريــن تمتلــك إرث  فــي 
وثقافــي، وتتميــز بقيــم التســامح والتعايــش واالنفتــاح 
علــى مختلــف الثقافــات، وجميــع مــن يعيــش علــى أرض 
مــع  ولقاءاتنــا  بالســعادة،  يشــعر  المضيــاف  البلــد  هــذا 
القــادة والشــيوخ لهــا ذكريــات جميلة لحبهــم ألهل اإلمارات 
أن  بالتلقائيــة والراحــة. وأود  وتواضعهــم ممــا يشــعرك 
أوجــه الشــكر لحكومــة مملكــة البحريــن الموقــرة علــى كافــة 
ــا علــى  التســهيالت التــي توفرهــا والتــي ضاعفــت قدرتن

العمــل والعطــاء لخيــر البلديــن والشــعبين الشــقيقين.

- هــل مــن كلمــة أخيــرة عــن العالقــات بيــن البلديــن 
الشــقيقين؟

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أن  أؤكــد  أن  هنــا  يســرني 
المتحــدة ومملكــة البحريــن تربطهمــا عالقــات متميــزة، 
وتشــهد تلــك العالقــات تطــوًرا مســتمًرا يعكــس حرص 
القيادتيــن الرشــيدتين فــي البلديــن علــى توســيع آفاق 
العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، واالرتقــاء بهــا فــي 
الشــعبين  تربــط  كمــا  والمياديــن.   المجــاالت  شــتى 

عالقــات التعــاون والمحبــة واألمــن واألمــان نعيشــها 
والتــي نراهــا علــى الــدوام ماثلــًة أمامنــا، ونســتمد 
منهــا العــون فــي المحافظــة علــى مكتســباتنا التــي 
تحققــت مــن خــالل تعاوننــا، كمــا أؤكــد بــأن أفراحنــا 
وتحدياتنــا ومصالحنــا وأهدافنــا واحــدة، وإن مســتقبلنا 
ــة القادمــة ســتكون – ــا مشــترك، وأن المرحل ومصيرن
بمشــيئة اللــه– امتــداًدا لخيــٍر نعيشــه وأمــن يشــملنا 

وازدهــار يســتمر بعــون اللــه وتوفيقــه.

- 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، 

ــل للتواصــل االجتماعــي، والشــعب البحرينــي  ــع وجمي ــن ملتقــى رائ فالبحري
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.

ــة المتحــدة ــة اإلمــارات العربي ــوزراء وســعادة ســفير دول  ســمو رئيــس ال
لــدى مملكــة البحريــن
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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 
ــة  ــة والدبلوماســية والبرلماني ــة واألكاديمي ــزة مــن الشــخصيات الفكري ــة متمي الشــرق األوســط( بمشــاركة نخب

العربيــة.
واســتعرض ســعادة الدكتــور الشــيخ عبداللــه بــن أحمــد آل خليفــة رئيــس مجلــس أمنــاء »دراســات«، لــدى افتتاحــه 
ــدول  ــدى، دور النظــام القطــري فــي صناعــة األزمــات التــي تســتهدف دول مجلــس التعــاون وال أعمــال المنت
العربيــة المحوريــة، بعــد أن وضعــت الدوحــة نفســها كأحــد أدوات مشــاريع الفوضــى والتقســيم فــي المنطقــة، 
وجنــدت مواردهــا الماليــة واإلعالميــة لتحقيــق هــذا الغــرض، مؤكــًدا أن البحريــن أزاحــت خــالل الفتــرة الماضيــة 
الســتار عــن أدلــة وقرائــن جديــدة تديــن دعــم السياســة القطريــة لخاليا وجماعــات اإلرهاب، ومعارضتها الشــديدة 

لمســيرة اإلصالحــات فــي المملكــة.

المنتــدى  فــي  المشــاركون  ناقــش 
النظــام  وممارســات  سياســات 
وخليجًيــا  محلًيــا  العدائيــة  القطــري 

اآلتــي: مؤكديــن  وعربًيــا، 

مــا  مســؤولية  القطــري  النظــام  تحمــل  أواًل- 
يرتكبــه مــن أعمــال عدائيــة ممنهجــة وممارســات 
مخالفــة ضــد األمــن القومــي العربــي وفــي 

القلــب منــه أمــن منطقــة الخليــج العربــي، ومــا 
ــج شــديدة  ينجــم عنهــا مــن أزمــات متالحقــة ونتائ

الخطــورة منــذ عــام 1995م.

ثانًيــا - التدخــالت القطريــة فــي الشــؤون الداخليــة لمملكــة 
الدولــي  القانــون  لمبــادئ  صارًخــا  انتهــاًكا  تمثــل  البحريــن 

واإلســالمية. والعربيــة  الخليجيــة  والمواثيــق 

ثالًثــا - 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.

ــا - إن األزمــة القائمــة مــع قطــر  رابًع
فحســب،  خليجًيــا  خالًفــا  ليســت 
لكنهــا مــع العديــد مــن الــدول العربيــة 
واإلســالمية التــي أعلنــت موقفهــا 
القطريــة  التدخــالت   مــن  بوضــوح 
ودعمهــا الصريــح لإلرهــاب، والفكــر 

الفوضــى. ونشــر  المتطــرف، 

خامًســا - 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 2014 فــي إطــار مجلــس 

التعــاون الخليجــي.
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إنجازات

خرج المنتدى، وبعد مناقشات مستفيضة قوامها 
الحقائق، بتوصيات جوهرية، من أهمها:

أو  مماطلــة  دون  فــوًرا  قطــر  توقــف  ضــرورة 
تســويف عــن كافــة ممارســاتها المهــددة لألمــن 
القومــي العربــي، واألمــن والســلم الدولييــن، 
الســيما مــا يتعلــق بدعمهــا وتمويلهــا ورعايتهــا 
إيــران  لإلرهــاب، وكونهــا أداة لتنفيــذ مشــروع 
التوســعي، وتحريضهــا اإلعالمــي علــى العنــف 

والكراهيــة والفوضــى.

كــف الحكومــة القطريــة عــن كل األعمــال العدائية 
ضــد مملكــة البحريــن علــى صعيــد دعــم اإلرهــاب 
تقــدم  وأن  والتجنيــس،  الموجــه  واإلعــالم 
لحقــت  التــي  المناســبة لألضــرار  التعويضــات 

بــأرواح األبريــاء والبنــى التحتيــة وغيرهــا.

مطالبــة المجتمــع الدولــي بالتحــرك الجــاد لمواجهــة الــدور الخطيــر الــذي يلعبه نظــام قطر لزعزعة األمن واالســتقرار، 
والــذي يــؤدي لتفاقــم مشــكلة اإلرهاب على مســتوى العالم بأســره.

التــزام نظــام قطــر فعلًيــا وحرفًيــا وبشــكل ال لبــس فيــه بالمبــادئ الســتة المنبثقــة عــن المطالــب الثالثــة عشــر، ومــا 
ورد فــي اتفــاق الريــاض عــام 2014 إذا أرادت بــدء حــوار يفضــي إلــى إجــراءات محــددة وحلــول دائمــة.

الشـــكر  ببالــغ  المشــاركون  تقــدم  المنتــدى،  ختــام  وفــي 
والتقديـر إلـى مملكـة البحريـن قيـادًة وحكومـًة وشـعًبا علـى 
كافـــة التســهيالت التــي بذلــت فــي عقــد هــذا المنتــدى 
المهــم، وحســن تنظيمهــا، مثمنيــن دور مركــز »دراســات« 
لمكافحــة  الراميــة  والجهــود  المفاهيــم  تأصيــل  فــي 
اإلرهــاب، وتعزيــز االســتقرار، والتنميــة المســتدامة، وهــم 

كالتالــي:

األســتاذ يوســف البنخليــل، رئيــس تحرير صحيفــة »الوطن« 
البحرينيــة، األســتاذ أنــور عبدالرحمــن رئيــس تحريــر صحيفــة 
ــة، الســفير محمــد العرابــي، وزيــر  ــار الخليــج« البحريني »أخب

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

األســبق. األوســط«  »الشــرق 

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



١٠

آراء

بهـــدي مـــن توجيهـــات القيـــادة الرشـــيدة أولـــت مملكـــة البحريـــن 
ـــد  ـــاء المزي ـــة بالغـــة لترســـيخ عالقاتهـــا األفروآســـيوية لبن أهمي
مـــن التحالفـــات االســـتراتيجية علـــى أســـاس االحتـــرام المتبـــادل 
وتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة والرفـــض التـــام للسياســـات 

التـــي تســـتهدف النيـــل مـــن ســـيادة الـــدول واســـتقرارها.
وقـــد عملـــت مملكـــة البحريـــن بنشـــاط إلـــى فتـــح آفـــاق جديـــدة 
التكتـــالت  مـــع  واالســـتثماري  التجـــاري  للتبـــادل  وراســـخة 
االقتصاديـــة فـــي آســـيا وافريقيـــا وبـــدأت مرحلـــة جديـــدة 
مـــن التعـــاون المثمـــر والبنـــاء ممـــا ســـيعزز الترابـــط وتحقيـــق 
مملكـــة  رســـالة  يعكـــس  مـــا  وهـــذا  المشـــتركة  األهـــداف 
البحريـــن مـــن أجـــل بنـــاء عالقـــات اقتصاديـــة ســـتعود بالنفـــع 

والخيـــر علـــى الجميـــع.
لقـــد انعكـــس اهتمـــام المملكـــة بمـــد جســـور التعـــاون اآلســـيوي 
األفريقـــي علـــى  مشـــاركتها فـــي المحافـــل الدوليـــة بهـــدف  
إرســـاء العالقـــات المتميـــزة والبحـــث باســـتمرار عـــن الفـــرص 

اســـتثمارات  فـــي  والدخـــول  التعـــاون  لتشـــجيع  المتاحـــة 
ــة.  ــة التنميـ ــدم عمليـ ــتركة تخـ مشـ

إن المكانـــة االقتصاديـــة والموقـــع االســـتراتيجي المتميـــز 
ــة لـــدول  ــة اقتصاديـ ــة البحريـــن كبوابـ ــا مملكـ ــع بهـ الـــذي تتمتـ
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، أهلهـــا للولـــوج إلـــى 
العديـــد مـــن الشـــراكات وهـــو مـــا يؤكـــد نجـــاح النهـــج الـــذي 
اختطتـــه الحكومـــة الموقـــرة لتعزيـــز مكانـــة البحريـــن كوجهـــة 

عالميـــة الســـتقطاب وجـــذب االســـتثمارات الخارجيـــة.  
وســـتمضي مملكـــة البحريـــن دائًمـــا فـــي توجهاتهـــا الهادفـــة 
ــرًقا  ــا شـ ــع تحالفاتهـ ــة وتنويـ ــا الدوليـ ــاء بعالقاتهـ ــى االرتقـ إلـ
وغربـــا بالشـــكل الـــذي يخـــدم مصالحهـــا العليـــا ويعبـــر عـــن 
تاريخهـــا العريـــق وهـــي تجســـد وطنـــا للتعايـــش والســـالم بيـــن 

الجميـــع.

إحـــدى أســـمى غايـــات البحـــث فـــي مجـــال الفلســـفة السياســـية 
اســـتنباط القواعـــد الموضوعيـــة ألي قـــرار مـــن شـــأنه إعطـــاء 
فـــي  والبحـــث  عدمهـــا،  أو  الشـــرعية  السياســـي  الفعـــل 
هـــذا المجـــال بـــال شـــك موضـــع شـــغف لـــدى العديـــد مـــن 
ــاع المعرفـــي. ــذا القطـ ــر التاريـــخ الطويـــل لهـ ــيين عبـ السياسـ
القانـــون  فـــي  الشـــرعي  الحـــق  أن  السياســـيون  يعلـــم 
السياســـي يســـتند علـــى بعـــض المعاييـــر التـــي تنفـــرد بتمييـــز 
ــن  ــة، ولكـ ــة المطلقـ ــا بالموضوعيـ ــكام التصافهـ ــرعية األحـ شـ
ــة  ــوع فـــي مغالطـ ــدم الوقـ ــم لعـ ــؤال مهـ ــرح سـ ــا طـ ــدر بنـ يجـ
الـــدور )االســـتدالل الدائـــري(، مـــا الـــذي يعطـــي هـــذه المعاييـــر 

ــرد؟ ــق اإلطـــالق والتجـ حـ
يتصـــف  الفكـــر  أن   )1804  -  1724( كانـــت  إيمانويـــل  يقـــول 
ببعـــض القوانيـــن الســـامية )يســـميها ”القوانيـــن المتعاليـــة“( 
وهـــي التـــي مـــن شـــأنها الحكـــم علـــى أي الفعـــل السياســـي 
بالحـــق أو الخطـــأ، والتـــي ُتعتبـــر المصـــادر األوليـــة التـــي تمّدنـــا 
بالشـــرعية إزاء القيـــام بـــأي إجـــراء وتصـــرف، ألنهـــا قوانيـــن 

أوليـــة ذاتيـــة ال ُتعلـــل.
لنأخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال مشـــكلة الصراعـــات المتعاقبـــة 
فـــي هيـــاكل النظـــام اإليرانـــي منـــذ عهـــد الخمينـــي إلـــى 

اليـــوم )مثـــال لصـــراع هـــذه الفتـــرة: روحانـــي التكنوقراطـــي 
ضـــد الحـــرس الثـــوري الغـــارق فـــي التطـــرف(، هـــذه الصراعـــات 
تولـــدت إثـــر إطـــالق مفهـــوم الواليـــة مـــن دون تبريـــر شـــرعيته 
فـــي ظـــل التعدديـــات اإلثنيـــة والدينيـــة والسياســـية الموجـــودة 
بالدولـــة، ولتوضيـــح هـــذه المشـــكلة بشـــكل أبســـط: طرحـــت 
التيـــارات اإليرانيـــة اليســـارية والدينيـــة )غيـــر الوالئيـــة( فـــي 
بدايـــات تولـــي الخمينـــي للحكـــم ســـؤاال وجيهـــا ولكنـــه حتـــى 
ـــرر بشـــكل ســـليم، وهـــو ”مـــا الـــذي يعطـــي نظـــام  اآلن لـــم ُيب
واليـــة الفقيـــه الشـــرعية فـــي الحكـــم؟“ فدائمـــا مـــا ُيجـــاب عليـــه 
بعبـــارة ”ألنـــه النظـــام ]الشـــرعي[ الســـليم المطلـــق“.. فيمـــا 
لـــو نظرنـــا لإلجابـــة ســـنجدها خاطئـــة واقعـــة فـــي المصـــادرة 
علـــى المطلـــوب، فالتبريـــر فـــي الفلســـفة السياســـية دائمـــا 
ف ال أن يقـــع داخلـــه،  يخضـــع لمعاييـــر خارجـــة عـــن ماهيـــة الُمعـــرَّ
ــه،  ــام وتعنتـ ــذا النظـ ــتبداد هـ ــه اسـ ــد أوجـ ــو أحـ ــر هـ ــذا األمـ هـ
فاألمـــر الـــذي ال يـــزال يثيـــر اســـتياء عـــدد كبيـــر مـــن السياســـيين 
إزاء هـــذا النمـــوذج، هـــو عـــدم تبريـــر شـــرعيته السياســـية بعـــد.
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آراء

ــا الشـــرق  فتـــح موضـــوع اإلرهـــاب الدينـــي، فـــي منطقتنـ
ــًعا حـــول الحلـــول التـــي تنهيـــه او  أوســـطية النقـــاش واسـ
تخفـــف مـــن غلوائـــه. ورغـــم أن العنـــف الدمـــوي المؤســـس 
علـــى عقيـــدة دينيـــة مزعومـــة، قـــد بـــدأ باإلنحســـار والتراجـــع 
تحـــت الضربـــات العســـكرية، إال أن جـــذر المشـــكلة يعـــود 
الفكـــر  منهـــا  يتغـــّذى  التـــي  التأسيســـية  األفـــكار  إلـــى 
المتطـــرف والدمـــوي، والـــذي يمكـــن أن ينتـــج لنـــا جماعـــات 
إرهابيـــة متناســـلة بشـــكل مســـتمر. لهـــذا، يكثـــر الحديـــث 
العبـــادة،  الدينـــي، وحريـــة  التســـامح  عـــن أهميـــة  دولًيـــا 

ــوع. ــرام التنـ واحتـ

وَلئـــن كان النقـــاش فـــي عقـــود ماضيـــة يـــدور حـــول الفكـــرة 
ــاس  ــدر أسـ ــات كمصـ ــات واألثنيـ ــراع القوميـ ــة وصـ القوميـ
للعنـــف العالمـــي.. فـــإن محـــور النقـــاش اليـــوم يـــدور حـــول 
الفكـــرة الدينيـــة ومـــدى قدرتهـــا علـــى تفجيـــر العنـــف او 

جلـــب الســـالم واالطمئنـــان للعالـــم.

نحـــن فـــي البحريـــن، وكمـــا أوضـــح جاللـــة الملـــك المفـــدى 
فـــي مقالـــة لـــه فـــي الواشـــنطن تايمـــز فـــي 10 أكتوبـــر 
2017، لدينـــا تـــراث ُيفتخـــر بـــه، مـــن جهـــة احتـــرام التنـــوع 
الدينـــي، وقبـــول اآلخـــر.. وصحيـــح مـــا قالـــه جاللتـــه بـــأن 
التنـــّوع هـــو نعمـــة لشـــعب البحريـــن، طالمـــا ُأحســـن التعامـــل 
معـــه. والرســـالة التـــي قدمهـــا جاللـــة الملـــك المفـــدى فـــي 
)إعـــالن مملكـــة البحريـــن( لهـــا أهميـــة خاصـــة لنـــا كمواطنيـــن. 
كمنـــارة  الوطنـــي  لتراثنـــا  اســـتندنا  )كبحرينييـــن،  قـــال: 
للتســـامح الدينـــي فـــي العالـــم العربـــي، فـــي وقـــت كان 
ــًرا مـــا يســـتخدم فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم  فيـــه الديـــن كثيـ
لنشـــر الكراهيـــة والشـــقاق. ولكـــن فـــي البحريـــن فـــإن التنـــوع 

الدينـــي هـــو نعمـــة لشـــعبنا(.

فـــي  كبيـــر  تاريـــخ  التنـــوع، ولديهـــا  تحتـــرم  التـــي  الـــدول 
التســـامح الدينـــي، هـــي األقـــدر، ليـــس فقـــط علـــى ضـــرب 
النمـــوذج الصحيـــح، بـــل هـــي الـــدول التـــي يمكـــن أن تحّصـــن 
ذاتهـــا مـــن غائلـــة العنـــف، بغـــض النظـــر عـــن نوعيـــة الفكـــرة 
الدينيـــة المتبنـــاة. وهـــي بالتالـــي دول ُينظـــر إليهـــا كنمـــوذج 
للتســـامح ُيحتـــذى بـــه. ومـــن هنـــا، كان علينـــا النظـــر إلـــى 
هـــذه الحقـــوق الدينيـــة ابتـــداًء كأســـاس ُيبنـــى عليـــه الســـلم 
ــا  ــا اصطدمنـ ــد أننـ ــا، بيـ ــا ومنطقتنـ المجتمعـــي فـــي بالدنـ
ــة فـــي  ــيًئا ذا قيمـ ــّوع ال يعنـــي شـ ــود التنـ ــة أن وجـ بحقيقـ
حـــد ذاتـــه، إال إذا تـــّم صهـــره، فـــي بوتقـــة الثقافـــة المحليـــة، 

واإلرث التاريخـــي للمجتمـــع.

ــم  ــوده،  فمعظـ ــرد وجـ ــّوع بمجـ ــن التنـ ــادة مـ ــن اإلفـ ال يمكـ
تكـــون  بـــل  وإثنًيـــا،  وعرقًيـــا  دينًيـــا  متنوعـــة  العالـــم  دول 
داخـــل  )المتنّوعيـــن(  تفاعـــل  مـــن  ينعكـــس  بمـــا  اإلفـــادة 
ــة،  ــر الوطـــن باأللـــوان الجميلـ ــا يزهـ ــة، وبمـ ــرة الوطنيـ الدائـ
وبمـــا يثـــري الشـــعب أخالقًيـــا وروحًيـــا، ويطـــّور ســـلوكه 
ـــة الســـلمية فـــي العالقـــات بيـــن  ـــا، ويزيـــد مـــن الحال حضارًي
ـــة. بمعنـــى آخـــر، ونحـــن نشـــهد  ـــة واالجتماعي ـــات الديني الفئ
حرائـــق كثيـــرة فـــي المنطقـــة بســـبب ســـوء إدارة وعـــدم 
اســـتيعاب ظاهـــرة »التنـــّوع الدينـــي«، وانفـــالت مشـــاعر 
العاّمـــة بســـبب التهييـــج والتحريـــض، فـــإن البحريـــن ذات 
اإلرث التاريخـــي، والتـــي ســـلمت مـــن هـــذا العبـــث، يمكنهـــا 
ــي  ــتمرار فـ ــط االسـ ــي، ليـــس فقـ ــي الماضـ ــا فـ اآلن، كمـ
مواكبـــة احتـــرام التنـــوع الدينـــي والحريـــات الدينيـــة، بـــل 
وأيًضـــا أن تكـــون نموذًجـــا أوضـــح فـــي عالـــم اليـــوم، أي 
كمنـــارة حقيقـــة ليـــس فقـــط علـــى صعيـــد دول الخليـــج وإنمـــا 

العالـــم العربـــي والعالمـــي.

الحريـــة الدينيـــة كمعتقـــد، والحريـــة الدينيـــة كعبـــادة، ليســـتا 
األوطـــان،  بســـببها  تتشـــّظى  معـــارك  الفتعـــال  مبـــرًرا 
الحريـــة  كال..  وتتقاتـــل.  الشـــعوب  بســـببها  وتتخاصـــم 
الدينيـــة هـــي حـــل وليـــس مشـــكلة. هـــي حـــق إنســـاني 
ـــه  ـــة أن تحمي ـــى الدول ـــي عل ـــي وقانون ـــل، وواجـــب دين أصي
وتصونـــه، وليســـت تعدًيـــا علـــى حـــق آخريـــن مـــن معتقـــد 

ــد. ــد علـــى أحـ ــن أحـ ــة مـ ــا ليســـت مّنـ ــا أنهـ مختلـــف، كمـ
ــة  ــر إلـــى الحريـ ــة الملـــك: )ال ينبغـــي النظـ ــال جاللـ ــذا قـ لهـ
الدينيـــة باعتبارهـــا مشـــكلة، بـــل كحـــل حقيقـــي جـــدا للعديـــد 
وخصوصـــا  عالمنـــا،  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  أكبـــر  مـــن 
اإلرهـــاب الـــذي ال يعـــرف الديـــن، ويهـــدد جميـــع الشـــعوب(. 
ومـــن هنـــا أيضـــًا أكـــد جاللتـــه فـــي )إعـــالن مملكـــة البحريـــن( 
وحمايـــة  احتـــرام  الحكومـــات  مســـؤولية  )مـــن  أن  علـــى 
األقليـــات الدينيـــة واألغلبيـــة الدينيـــة علـــى حـــد ســـواء(، 

وأنـــه ال مجـــال للتمييـــز الدينـــي إزاء أي طائفـــة.

ــادر علـــى  ــر قـ ــا، غيـ ــامح دينًيـ ــر متسـ ــًدا غيـ ــإن بلـ ــا، فـ وختاًمـ
ــى  ــادر علـ ــر قـ ــا غيـ ــددة، وأيضـ ــوان المتعـ ــال األلـ ــة جمـ رؤيـ

االســـتفادة منهـــا روحًيـــا وأخالقًيـــا وحضارًيـــا.

حسن شفيعي التسامح الديني.. العنصر األهم في 
الحرب على اإلرهاب

*مستشار حقوق اإلنسان في سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة




