
النشرة الدبلوماسية

تجســيًدا إليمــان صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيىســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه، بــأن العمــل الجماعــي 
وتفعيــل العمــل الدولــي هــو الســبيل األضمــن لتعزيــز فــرص إحــال األمــن والســلم فــي جميــع أنحــاء العالــم والتوصــل إلــى حلــول 
سياســية وســلمية لمختلــف األزمــات التــي تواجههــا المنطقــة والعالــم، جــاءت مشــاركة مملكــة البحرين في الدورة الثانية والســبعين 
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة خــال شــهر ســبتمبر ٢٠١٧ م، وهــي االجتماعــات التــي تحظــى بأهميــة كبيــرة مــن قبــل جميــع دول 
العالــم، كونهــا فرصــة جيــدة لطــرح آراء ورؤى هــذه الــدول تجــاه القضايــا اإلقليميــة والدوليــة الهامــة والتباحــث بيــن كبــار المســؤولين 
إزاء هــذه القضايــا والتشــاور وااللتقــاء باألشــقاء واألصدقــاء والحلفــاء، بمــا يعــزز مصالــح كل دولــة ويرســي األمــن والســلم فــي 

العالم بأسره.
وجــاءت هــذه المشــاركة، اســتمراًرا لسياســة مملكــة البحريــن الثابتــة القائمــة علــى مــد جســور التعــاون مــع األمــم المتحــدة، وتعزيــز 
العاقــات مــع األخريــن مــن دول ومنظمــات، وانطاًقــا مــن الــدور البنــاء الــذي تقــوم بــه مملكــة البحريــن ألجــل حفــظ الســلم واألمــن، 
وتطلعهــا لمرحلــة أكثــر اســتقراًرا وازدهــاًرا وتحقيًقــا آلمــال الــدول والشــعوب فــي التنميــة والرخــاء، وهــي السياســة التــي كانــت محــل 
إشــادة وتقديــر مــن قبــل معالــي الســيد أنتونيــو غوتيريــش أميــن عــام األمــم المتحــدة عندمــا أكــد علــى أهميــة العاقــات بيــن مملكــة 

البحرين واألمم المتحدة وتناميها المستمر.
فمملكــة البحريــن دائمــة االنفتــاح علــى مــا يطــرح مــن مشــاريع ومبــادرات إقليميــة كانــت أو دوليــة، وكانــت وســتبقى محبــة للســام 
وملتزمــة بالعمــل مــن أجلــه، تســتند فــي ذلــك إلــى مكانــة حضاريــة متميــزة وتاريــخ عريــق وقيــادة حكيمــة تســعى دائًمــا ألجــل تنميــة 
ونهضــة وطنهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع تعزيــز وتدعيــم عاقــات مملكــة البحريــن مــع مختلــف دول العالــم، مــا مكــن مملكــة البحريــن مــن 

أن تكون مساهًما في تطور الحضارة اإلنسانية.  
ــدورة الثانيــة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة برؤيــة  وقــد كانــت إشــادة ســعادة الســيد ميروســاف الجــاك، رئيــس ال
مملكــة البحريــن )٢٠3٠( ومــا تهــدف إليــه مــن بنــاء حيــاٍة أفضــل لكافــة المواطنيــن، وبالجهــود التــي تبذلهــا مملكــة البحريــن فــي مجــال 
تمكيــن المــرأة علــى مختلــف األصعــدة، شــهادة جديــدة علــى ســامة النهــج الــذي تتبنــاه مملكــة البحريــن والــذي يمكنهــا مــن الســير 
فــي طريــق التنميــة بــكل إصــرار، وفــي تعزيــز المســيرة الديمقراطيــة الرائــدة فــي ظــل وجــود مؤسســات تمثــل الشــعب ودســتور 

يكفل حرية الرأي والتعبير والتفاعل اإليجابي مع غيرها من دول العالم.
وســتبقى مملكــة البحريــن ملتزمــة بذلــك لمواصلــة مســيرتها التنمويــة ومكتســباتها الديمقراطيــة، ومــن خــال انفتاحهــا وتفاعلهــا 

مع كل الثقافات، وتعايشها وتواصلها مع كافة الشعوب، ارتكاًزا إلى قيم التسامح واالعتدال وسعًيا لنشر الخير للجميع. 

احَتَرْمنا العالم.. فاْحَتَرَمنا 

معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وزير الخارجية

مملكة البحريننشرة شهريةسبتمبر ٢٠١٧ العدد الثامن

مملكة البحرين تشارك في أعمال الدورة 
الـ٧٢ للجمعية العامة لألمم المتحدة

مملكـــة  شـــاركت   - نيويـــورك  ســـبتمبر، 
معالـــي  برئاســـة  رســـمي  بوفـــد  البحريـــن 
آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
خليفـــة وزيـــر الخارجيـــة فـــي أعمـــال الـــدورة 
ـــة العامـــة لألمـــم  ـــة والســـبعين للجمعي الثاني
معالـــي  أكـــد  حيـــث  بنيويـــورك،  المتحـــدة 
ـــأن  الوزيـــر فـــي كلمتـــه موقـــف المملكـــة بشـ
اإلقليمـــي  واالســـتقرار  األمـــن  تثبيـــت 
تعزيـــز  ســـبل  واســـتعرض  والعالمـــي، 
الشـــراكة الدوليـــة فـــي مكافحـــة التطـــرف 
الـــوزراء  مـــع  اجتماعاتـــه  لـــدى  واإلرهـــاب 
وكبـــار المســـؤولين مـــن الـــدول الشـــقيقة 

الدوليـــة. والمنظمـــات  والصديقـــة  معالي وزير الخارجية مع األمين العام لألمم المتحدة
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- حرصــت بــادي علــى إقامــة شــراكة اســتراتيجية مــع 
محيطهــا وحلفائهــا كشــركاء نعمــل معــا علــى ضمــان 
األمــن فــي منطقــة الخليــج ومكافحــة اإلرهــاب، خاصــة 
البحريــن  دفــاع  قــوة  بيــن  الوثيــق  التعــاون  خــال  مــن 
مملكــة  يتخــذ  الــذي  الخامــس  األمريكــي  واألســطول 

البحرين مقًرا له.

- ُأعــرب عــن تهنئــة بــادي للســعودية بمناســبة النجــاح 
الكبيــر لموســم الحــج والــذي كان محــل إشــادة لــكل مــن 

أدى هذا الركن اإلسامي العظيم.

- إن األنظمــة التــي دأبــت علــى نشــر الفوضــى والشــر 
ــر، وســتكون شــعوبها هــي  ســتكون هــي الخاســر األكب
الضحيــة كمــا هــو الحــال فــي إيــران التــي يعانــي شــعبها 
والمشــانق  والقمــع  والفقــر  والبــؤس  الظلــم  مــن 

المعلقة في الشوارع.

- إن خطــاب الرئيــس األمريكــي أمــام الجمعيــة العامــة 
عــن  تكشــف  صحيحــة  قــراءة  تضمــن  المتحــدة  لألمــم 

الطبيعة الخطرة للنظام في إيران.

-نشــدد علــى ضــرورة تنفيــذ إيــران لقــرار مجلــس األمــن 
رقم ٢٢3١ بشأن االتفاق النووي.

- قامــت البحريــن والســعودية واإلمــارات ومصــر وبدعــم مــن دول عــدة بممارســة حــق 
ســيادي مــن حقوقهــا التــي كفلهــا القانــون الدولــي، واتخــذت قــراًرا بقطــع العاقــات 

مع قطر إليقاف سياسات انتهكت عاقات األخوة ومبادئ حسن الجوار.

- كانــت قطــر داعمــة لألحــداث اإلرهابيــة الممنهجــة التــي مررنــا بهــا وعانينــا منهــا فــي 
مملكــة البحريــن، وكلفتنــا الكثيــر مــن أرواح األبريــاء، وذلــك في محاولــة منها لتقويض 

األمن الوطني والسلم المجتمعي وقلب نظام الحكم.

- إن كانــت قطــر جــادة –فعــًا ال قــواًل– فــي الحــوار والعــودة لمكانــة كانــت لهــا بيننــا 
فعليهــا أن تلبــي وتلتــزم بــكل شــفافية ووضــوح بمطالبنــا العادلــة، ونشــدد علــى أن 
كل مــا اتخذنــاه مــن خطــوات تجــاه قطــر لــم - ولــن - يمــس شــعوبنا وال الشــعب 

القطري الشقيق.

- نؤكــد اســتمرار موقفنــا الداعــم لكافــة الجهــود الراميــة إلحــال األمــن واالســتقرار 
في العراق.

- نجــدد التأكيــد علــى أننــا لســنا مــع طــرف يمنــي دون آخــر وإنمــا ضــد التدخــل الخارجــي 
الذي ال يهدف أبًدا لخير هذا البلد العزيز.

- تتبــوأ القضيــة الفلســطينية موقــع الصــدارة فــي ســلم أولويــات السياســة الخارجيــة 
لمملكة البحرين.

- نحــث المجتمــع الدولــي علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لحمايــة المدنييــن فــي 
سوريا.

- نشــيد بتحريــر عــدد مــن المــدن الرئيســية مــن قبضــة الجماعــات اإلرهابيــة فــي ليبيــا، 
وندعو إليجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.

اإلرهاب ١٤

٥

٢

٣

الحج

إيران

أزمة قطر

الوطن العربي

أبرز ما جاء في كلمة مملكة البحرين أمام الدورة الـ ٧٢ 

للجمعية العامة لألمم المتحدة التي ألقاها معالي وزير الخارجية

٢٣ سبتمبر ٢٠١٧
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٢١ – ســبتمبر: اجتمــع معالــي وزيــر الخارجيــة مــع رئيــس الــدورة الثانيــة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
ومعالــي وزراء خارجيــة الســودان والمالديــف والنيبــال ووزيــرة الدولــة للشــؤون الخارجيــة باالتحــاد السويســري، باإلضافــة 

إلــى االجتمــاع مــع معالــي األميــن العــام لمنظمــة التعــاون اإلســامي.

٢٢ – ســبتمبر: اجتمــع معالــي وزيــر الخارجيــة مــع معالــي وزير الشــؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية اإلســامية 
ــع  ــي رفي ــن العــام لألمــم المتحــدة للشــباب، كمــا شــارك فــي االجتمــاع الدول ــة األمي ــة ومــع مبعوث الموريتاني

المســتوى بشــأن ســوريا.

٢٣ – ســبتمبر: التقــى معالــي وزيــر الخارجيــة معالــي األميــن العــام لألمــم المتحــدة، كمــا اجتمــع مــع معالــي  
وزيــر خارجيــة وشــؤون المغتربيــن فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية  ومعالــي وزراء خارجيــة جمهوريــة أذربيجــان 
وماليزيــا وجمهوريــة تشــاد، والتقــى معاليــه وفــًدا مــن أعضــاء اللجنــة األمريكيــة اليهوديــة، كمــا شــاركت مملكــة 
البحريــن فــي اجتمــاع التحالــف الدولــي لمحاربــة داعــش علــى هامــش الــدورة الثانيــة والســبعين للجمعيــة العامــة 

لألمــم المتحــدة.

١8- ســبتمبر:  شــارك معالــي وزيــر الخارجيــة فــي اجتمــاع إصــاح األمــم المتحــدة والــذي عقــد برئاســة فخامــة الرئيــس 
األمريكــي وبحضــور أميــن عــام األمــم المتحــدة. كمــا اجتمــع مــع معالــي وزير خارجية المملكة العربية الســعودية الشــقيقة.

٢٠ - ســبتمبر: شــارك معالــي وزيــر الخارجيــة فــي قمــة االتفاقيــة العالميــة للبيئــة وفــي االجتمــاع رفيــع المســتوى الخــاص 
بمناقشــة القضــاء علــى العمــل القســري والــرق الحديــث واالتجــار بالبشــر، كمــا اجتمــع معالــي الوزيــر مــع القائــم بأعمــال 
مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الشــرق األدنــى والقائــم بأعمــال مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســية والعســكرية 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي الفعاليــة رفيعــة المســتوى بشــأن ليبيــا. واجتمــع معاليــه مــع 

معالــي وزيــري خارجيــة قبــرص وتايلنــد والرئيــس الســابق للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

ــة فــي  ــر الخارجي ــي وزي ــة. كمــا شــارك معال ــر الخارجي ــي وزي ١9- ســبتمبر:  اســتقبل فخامــة الرئيــس الفلســطيني معال
االجتمــاع التشــاوري لــوزراء خارجيــة البحريــن والســعودية واإلمــارات ومصــر، واجتمــع معاليــه مــع معالــي وزيــرة الشــؤون 
الخارجيــة الهنديــة علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، كمــا شــارك معاليــه فــي الجلســة االفتتاحيــة 

للمناقشــة العامــة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الثانيــة والســبعين.

اجتماعات معالي وزير الخارجية 
على هامش أعمال الدورة الـ٧٢ للجمعية العامة لألمم المتحدة
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٢٠١9-١، ٢٠٠٤-٢٠٠٧، ٢٠١٦998-١99١، ٥98١-١9٧8
WHO عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

٢٠٠8 - ٢٠٠٠
»WMO« المجلس التنفيذي لمنظمة األرصاد الجوية

١، ٢٠٠٠-٢٠٠٢99١-٢99٠
عضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي

٢٠٠-٢٠١١9 ،٢٠٠٦
عضوية مجلس حقوق اإلنسان

١، ٢٠١٤-٢٠١٧98١-٤98١
عضويــة المجلــس التنفيــذي للمجموعــة الحكوميــة فــي منظمة 

»ILO« العمــل الدوليــة لمجموعــة الشــركات وأصحــاب العمل

٢٠٠٢
نائب لرئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي

١، ٢٠٠٣-٢٠٠٧99١-٥99١
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  التنفيــذي  المجلــس  عضويــة 

»UNESCO «

٢٠١9 -٢٠٠ - ٢٠١١، ٢٠١٢- ٢٠١٥، ٢٠١٦8
المتحــدة  األمــم  لبرنامــج  الحكومــي  المجلــس  عضويــة 

”UN-Habitat“ البشــرية  للمســتوطنات 

١98١- ٥98٢
عضويــة المجلــس التنفيــذي لصنــدوق األمــم المتحــدة للطفــل 

»UNICEF«

٢٠٠٢ - ٢٠٠٤
عضوية لجنة حقوق اإلنسان

١999 -١998
العضوية غير الدائمة في مجلس األمن

٢٠١٥ - ٢٠١٦
نائب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها ٧٠

٢٠١٥ - ٢٠١٧
عضوية لجنة المؤتمرات

٢٠١9 - ٢٠١٧
المتحــدة  األمــم  لهيئــة  التابــع  التنفيــذي  المجلــس  عضويــة 
للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة التابعــة للمجلــس 

واالجتماعــي االقتصــادي 

١99١-٠988
االقتصــادي  للمجلــس  التابعــة  والتنســيق  البرامــج  لجنــة 

»ECOSOC« المتحــدة  لألمــم  واالجتماعــي 

٢٠٠٤
نائب لرئيس لجنة حقوق اإلنسان

عضوية المملكة في أجهزة األمم المتحدة والمنظمات األخرى

أبرز مشاركات مملكة البحرين في األمم المتحدة

ــة عاهــل البــاد المفــدى خــال أعمــال  *كلمــة صاحــب الجال
ــة العامــة لألمــم المتحــدة. ــدورة ٦٦ للجمعي ال

المفــدى  البــاد  عاهــل  قرينــة  الملكــي  الســمو  صاحبــة 
خــال جلســة مناقشــة  للمــرأة  األعلــى  المجلــس  رئيســة 
ــز المســاواة  ــوان تعزي ــة العامــة لألمــم المتحــدة بعن الجمعي

المــرأة. الجنســين وتمكيــن  بيــن 
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انضمــت  مملكــة البحريــن لمنظمــة األمــم 
المتحدة في ٢١ ســبتمبر  ١9٧١، وشــاركت 
للمــرة األولــى فــي الــدورة ٢٦ للجمعيــة 

العامــة.
غيــر  العضويــة  علــى  المملكــة  حصلــت 
الدائمــة فــي مجلــس األمــن مــن العــام 
ترأســت  كمــا   ،١999 العــام  حتــى   ١998
فــي  المجلــس   عضويتهــا  فتــرة  خــال 

.١998 العــام  مــن  ديســمبر  شــهر 

جــواد  قــدم   ١9٧١ أغســطس   ١٦ فــي 
العريــض، ممثــل مملكــة البحريــن، للســيد 
يــو ثانــت األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
وقتهــا، طلــب حكومتــه لعضويــة األمــم 

المتحــدة.

االنضمام لعضوية األمم المتحدة

انتخبــت ســعادة الشــيخة هيــا بنــت راشــد آل 
العامــة  للجمعيــة   ٦١ للــدورة  رئيًســا  خليفــة 
لألمــم المتحــدة عــام ٢٠٠٦ كأول امــرأة عربيــة 

المنصــب.  هــذا  تشــغل  ومســلمة 

الجوائز الدولية لحكومة مملكة البحرين من األمم المتحدة:

* منــح صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ــة  ــزة منظمــة األمــم المتحــدة للتنمي عاهــل البــاد المفــدى جائ
الصناعيــة »اليونيــدو« تقديــًرا لرؤيــة جالتــه فــي تمكيــن المــرأة 

والشــباب اقتصادًيــا فــي البحريــن.
التنميــة  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات  »تكنولوجيــا  *جائــزة 
المســتدامة« مــن االتحــاد الدولــي لاتصــاالت لســمو رئيــس 

الــوزراء فــي ٢٠١٥.
*جائــزة »األهــداف اإلنســانية لأللفيــة« فــي ٢٠١٠، لســمو 
رئيــس الــوزراء مــن لجنــة جوائــز األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة.
للتربيــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــن  ســينا«  »ابــن  *جائــزة 
والعلــم والثقافــة »اليونيســكو« لســمو رئيــس الــوزراء فــي 

.٢٠٠9
*جائــزة »الشــرف لإلنجــاز المتميــز فــي مجــال التنميــة الحضريــة 
واإلســكان« ، مــن برنامــج المســتوطنات البشــرية التابــع لألمــم 

المتحــدة فــي ٢٠٠٧. 

جوائز األمم المتحدة لمملكة البحرين رئاسة الجمعية العامة لألمم المتحدة

سمو الشيخ محمد بن مبارك أثناء االحتفال برفع علم البحرين بعد إقرار عضويتها باألمم المتحدة عام ١9٧١



٦

مع الدبلوماسيين

سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية لـلنشرة الدبلوماسية:
العاقات البحرينية السعودية ذات بعد ثنائي خليجي عربي وإسامي

العاقــات األخويــة الوطيــدة والتاريخيــة بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية هــي نمــوذج مــن العاقــات الصادقــة والعميقــة التــي 
يحتــذى بهــا بيــن البلديــن الشــقيقين، حيــث يجمــع بيــن البلديــن والقيادتيــن تاريــخ مشــترك طويــل، ومســيرة حافلــة بالعطــاء والنمــاء ومرصعــة 
بــكل معانــي األخــوة والحميميــة وصلــة الــدم والقربــى، تلــك العاقــات ارتقــت إلــى اآلفــاق وتعمقــت فــي جــذور التاريــخ ووصلــت إلــى أقصــى 

مدى من المحبة والتعاون والنماء.
»النشــرة الدبلوماســية« لــوزارة الخارجيــة شــاركت احتفــاالت المملكــة العربيــة الســعودية بيومهــا الوطنــي، ومــن أجــل ذلــك طرقــت بــاب ســعادة 
الشــيخ حمــود بــن عبداللــه آل خليفــة ســفير مملكــة البحريــن فــي الريــاض، حيــث تحــدث ســعادته عــن هــذه العاقــات الوطيــدة بيــن المملكتيــن 
الشــقيقتين، وتطــرق إلــى العديــد مــن المهــام التــي تقــوم بهــا الســفارة، وعــن ذكريــات ســعادته فــي هــذا الوطــن العزيــز علــى قلــوب البحرينييــن 

جميًعا .. فكان هذا الحوار مع سعادته:

وتاريخية متجذرة  أخوية  السعودية عاقات  البحرينية  العاقات  إن   -
الحديث  تختصر  أن  والمحبة، فكيف يمكن  الود  راسخة، تقوم على 

عنها ببضع كلمات؟

نعم هي كذلك، وهي عاقات ذات بعد ثنائي خليجي عربي إسامي 
ومتطورة.  متنامية  استراتيجية  عاقات  يجعلها  وهذا  واحد،  آن  في 
وباختصار أستطيع أن أقول: »معا كنا ومعا نبقى ومعا سوف نكمل 

المشوار«.

عمل السفارة مهم وحيوي ومؤثر
- ماهي أبرز المهام التي تقدمها السفارة لخدمة البلدين والشعبين 

الشقيقين؟

ينقسم عمل السفارة في العادة إلى قسمين: األول لتعزيز عاقات 
شؤون  رعاية  والثاني  المجاالت،  مختلف  في  وتنميتها  البلدين 
في  يقيمون  كانوا  سواء  احتياجاتهم  وتلبية  البحرينيين  المواطنين 
المملكة العربية السعودية أو يعملون فيها أو هم طاب علم ودراسة 
أو أصحاب أعمال أو يقصدونها للعاج واالستشفاء أو ألية أغراض 

أخرى.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السفارة أعمالها في تنمية العاقات 

الثنائية بين البلدين بالطرق الدبلوماسية المعروفة فإنها تعمل على 
تعزيز التعاون الثنائي في المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية 
والتعليمية والثقافية واألمنية لما يخدم األهداف المشتركة للبلدين 
لسيدي  الكريمة  السديدة  للتوجيهات  تنفيًذا  الشقيقين  والشعبين 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  وسيدي 
 .. ورعاهما  الله  حفظهما  السعودية،  العربية  المملكة  ملك  سعود 

وذلك في هدي السياسة الرشيدة لحكومتي البلدين الشقيقين.
إن تسهيل السفارة لعمليات التبادل الثقافي واإلعامي واالقتصادي 
والتجاري بين القطاعات المتعددة في البلدين هو جزء مهم من عملها 

ومهامها التي نعمل دائما على تحسينها وتطويرها.
وهذا كله يشمل المشاركة في االجتماعات والمؤتمرات والفعاليات 
المختلفة التي تشهدها المملكة العربية السعودية على مدار العام 
لدول  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  أيضًا  تستضيف  وأنها  خاصة 
الخليج العربية ومنظمة التعاون اإلسامي، والبحرين عضو فاعل في 
واجبات  والسفارة  السفير  عاتق  على  يضع  ما  وهو  منهما،  كل 
اجتماعات ونشاطات  المشاركة في  للغاية في  ومسؤوليات مهمة 
لتحقيق  ومؤثر  وحيوي  مهم  السفارة  عمل  إن  المنظمتين.  هاتين 
األهداف والغايات النبيلة المشتركة لبلدينا وشعبينا بتوجيهات كريمة 

من قيادتنا الحكيمة.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية )أرشيف(

حاوره: علي الجزاف - إدارة االتصال
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كلمات األمير سعود الفيصل رحمه الله ال تنسى
- كســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــرت 
خـــال عملكـــم الدبلوماســـي العديـــد مـــن المواقـــف .. مـــا هـــي 

أبرزها؟

فـــي الحقيقـــة إن المواقـــف الجديـــرة بالذكـــر كثيـــرة جـــًدا ألن العاقـــات 
المملكـــة  فـــي  الرســـمية  الرســـمية وغيـــر  الجهـــات  مـــع  والعمـــل 
ـــة بالتجـــارب والكفـــاءات  ـــة الســـعودية لهـــا طبيعـــة خاصـــة وغني العربي
والخبـــرات التـــي نســـتطيع التفاعـــل معهـــا وتبادلهـــا لتعزيـــز العاقـــات 
ـــا وهـــي عاقـــات وثيقـــة وعميقـــة راســـخة الجـــذور  ـــط بلدين التـــي ترب

متوارثة.. كابرا عن كابر.
لقـــد كان لـــي شـــرف المشـــاركة وحضـــور لقـــاءات القمـــة التـــي 
عقـــدت بيـــن ســـيدي صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وأخيـــه خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد 
العزيـــز آل ســـعود فـــي الريـــاض وجـــدة ولمـــرات عديـــدة خـــال العـــام 
الحالـــي .. وكذلـــك زيـــارات ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر وســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
وأصحـــاب الســـمو وأصحـــاب المعالـــي الـــوزراء وكبـــار المســـؤولين .. 
ــا  ــة وتنميهـ ــات الثنائيـ ــزز العاقـ ــارات اســـتطاعت أن تعـ ــذه الزيـ إن هـ
وتزيدهـــا رســـوخا كمـــا أنهـــا ضاعفـــت قدرتنـــا علـــى العمـــل والعطـــاء 
لخيـــر البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين واكتســـاب الـــدروس وتطويـــر 

التجربة الدبلوماسية والعملية.
لقـــاءات  أحـــد  عـــن موقـــف الينســـى، ففـــي  ولكنـــي ســـأتحدث 
ــدول  ــاون لـ ــة مجلـــس التعـ ــي وزراء خارجيـ ــمو والمعالـ ــاب السـ أصحـ
الخليـــج العربيـــة فـــي مقـــر األمانـــة العامـــة فـــي الريـــاض والـــذي 
تصـــادف مـــع تفضـــل ســـيدي صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه اللـــه ورعـــاه، بتســـلم 
تقريـــر اللجنـــة البحرينيـــة المســـتقلة التـــي تشـــكلت بأمـــر مـــن جالتـــه، 
لتقصـــي الحقائـــق فـــي أحـــداث ٢٠١١م برئاســـة القاضـــي الدولـــي 
الراحـــل محمـــود شـــريف بســـيوني.. وكان المغفـــور لـــه ســـمو األميـــر 
ســـعود الفيصـــل يـــرأس االجتمـــاع فوجـــه حديثـــه إلـــى الحضـــور قائـــا: 

ـــم أضـــاف:  ـــن بالملـــك حمـــد..« ث ـــا للبحري ـــن وهنيئ ـــا بالبحري ـــا لن »هنيئ
إن البحريـــن بفضـــل اللـــه وبقيـــادة الملـــك حمـــد وحكمتـــه تمكنـــت مـــن 
ـــة  ـــار الفتن ـــاط المؤامـــرة واالنتصـــار علـــى قـــوى الشـــر.. وإطفـــاء ن إحب
ـــة  التـــي كانـــت تســـتهدفنا جميعـــا نحـــن الجالســـين علـــى هـــذه الطاول

.. »ويقصد دول مجلس التعاون..«.
إن مملكـــة البحريـــن ال تنســـى مثـــل هـــذه المواقـــف الخالـــدة لألشـــقاء 

في المملكة العربية السعودية.
كمـــا أود أن أشـــير إلـــى أن طبيعـــة هـــذه العاقـــات تجعـــل العمـــل مـــع 
ـــة الســـعودية مريحـــًا ومتكامـــًا ومنتجـــًا  األخـــوة فـــي المملكـــة العربي
ومـــا ذلـــك إال لكـــون المواقـــف متطابقـــة والسياســـات متماثلـــة 
مفتوحـــة  واآلفـــاق  محـــدود  غيـــر  والتعـــاون  مشـــترك  والمصيـــر 

واألبواب ال تغلق أبًدا.
الدولـــة  ورجـــال  السياســـيين  مـــن  النخبـــة  هـــذه  مـــع  العمـــل  إن 
والدبلوماســـيين البارزيـــن فـــي المملكـــة الشـــقيقة لهـــو شـــرف كبيـــر، 
وإننـــا نحفـــظ لهـــم مواقـــف التنســـى وليســـت بغريبـــة عليهـــم، فـــي 

خدمة األمة والدفاع عن أمنها واستقرارها وخير شعوبها.

مناسبة عزيزة للبحرينيين جميعا
ــرين  ــة العربيـــة الســـعودية فـــي الثالـــث والعشـ - تحتفـــل المملكـ
مـــن شـــهر ســـبتمبر الحالـــي باليـــوم الوطنـــي الســـعودي .. فمـــاذا 

تقولون بهذه المناسبة؟

اليـــوم الوطنـــي الســـعودي مناســـبة عزيـــزة وغاليـــة علـــى قلـــوب 
ـــوم مشـــهود  ـــه ي ـــكا وحكومـــة وشـــعبا(.. إّن ـــا )مل ـــن جميع أهـــل البحري
ارتفعـــت فيـــه رايـــة التوحيـــد المباركـــة فـــوق هـــذه األرض العربيـــة 
الطيبـــة التـــي حملـــت اســـم المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتكـــون 
واحـــدة موحـــدة، بفضـــل اللـــه جلـــت قدرتـــه، وبجهـــود العامليـــن 
المخلصيـــن بقيـــادة الملـــك المؤســـس الملـــك عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد 

الرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
إننـــي أتشـــرف بهـــذه المناســـبة الســـعيدة أن أرفـــع أجمـــل التهانـــي 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام ســـيدي خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  ســـعود  آل  العزيـــز  عبـــد  بـــن  ســـلمان 
الســـعودية الشـــقيقة وإلـــى مقـــام ولـــي عهـــده األميـــن نائـــب رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد 
بـــن ســـلمان آل ســـعود، حفظهمـــا اللـــه ورعاهمـــا، وإلـــى الحكومـــة 
الســـعودية الرشـــيدة وإلـــى كافـــة أبنـــاء الشـــعب الســـعودي الشـــقيق 
. ســـائا اللـــه العلـــي القديـــر أن يحفـــظ القيـــادة الحكيمـــة وأن يســـدد 
خطاهـــا علـــى طريـــق الخيـــر والنصـــر، وأن يمكنهـــا مـــن التصـــدي بنجـــاح 
ـــة  ـــي تحـــاك ضـــد المملك ـــة الت ـــكل المؤامـــرات والمخططـــات األجنبي ل

الشقيقة ودول الخليج العربي وشعوبها واألمة جمعاء.
ـــد  ـــن عب ـــادة الملـــك ســـلمان ب ـــزة بقي ـــاد العزي لقـــد تحققـــت لهـــذه الب
العزيـــز آل ســـعود خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وبمـــؤازرة صاحـــب 
اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر  األميـــن  عهـــده  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
ــة والتطـــور والتقـــدم .. فـــي  ــة فـــي النهضـ ــبات الطموحـ والمكتسـ
ســـائر المجـــاالت  تطلعـــا إلـــى تنفيـــذ )رؤيـــة الســـعودية ٢٠3٠( ، 
وكذلـــك علـــى صعيـــد المواجهـــة مـــع أعـــداء الوطـــن واألمـــة ومكافحـــة 
اإلرهـــاب وحمايـــة مســـيرة مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة .. 
ــه  ــأل اللـ ــر . ونسـ ــزاز والتقديـ ــر واإلعتـ ــو إلـــى الفخـ ــا تدعـ ــذه كلهـ وهـ
العلـــي القديـــر أن يوفـــق الجميـــع لمـــا يحبـــه ويرضـــاه.. وكل عـــام 

وأنتم بخير.

األمير سعود الفيصل رحمه الله لدى استقباله سعادة سفير مملكة البحرين في الرياض )أرشيف(
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مقابلة خاصة

سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ:
مملكة البحرين بلدي الثاني وجزء ال يتجزأ في قلبي

- اليـــوم الوطنـــي الســـعودي فخـــر لـــكل الســـعوديين، فمـــاذا 
تقول بهذه المناسبة؟

ـــة  ـــة، وصفحـــة مضيئ اليـــوم الوطنـــي الســـعودي مناســـبة تاريخي
مـــن العمـــل الجـــاد فـــي مســـيرة النهضـــة والبنـــاء واإلنجـــازات 
والوحـــدة، تحـــت قيـــادة الملـــك المؤســـس المغفـــور لـــه بـــإذن اللـــه 
تعالـــى- الملـــك عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمـــن آل ســـعود -طيـــب اللـــه 
ــه  ــرع اللـ ــده فـــي ظـــل تطبيـــق شـ ــن بعـ ــررة مـ ــه البـ ــراه- وأبنائـ ثـ
ــي  ــيد فـ ــا أشـ ــف، كمـ ــام الحنيـ ــم اإلسـ ــة تعاليـ ــت منظومـ وتحـ
هـــذه المناســـبة بالعاقـــات األخويـــة القويـــة المتميـــزة التـــي 
البحريـــن  ومملكـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بيـــن  تربـــط 
ــام  ــكات لمقـ ــي والتبريـ ــمى التهانـ ــدم بأسـ ــا أتقـ ــقيقة، كمـ الشـ
 – األميـــن  عهـــده  ولـــي  وســـمو  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
الشـــعب  وإلـــى  الحاكمـــة  األســـرة  وإلـــى   – اللـــه  حفظهمـــا 

السعودي الكريم بهذه المناسبة. 

البحرين بلد المواطن السعودي الثاني
- لطالمـــا كانـــت البحريـــن وال تـــزال وجهـــة مفضلة للســـعوديين.. 

لماذا في اعتقادك؟

ــدم  ــور وتقـ ــن تطـ ــقيقة مـ ــن الشـ ــة البحريـ ــهده مملكـ ــا تشـ إن مـ
وازدهـــار علـــى كافـــة المســـتويات وفًقـــا للرؤيـــة الثاقبـــة لصاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وســـمو ولـــي عهـــده 
ـــن  ـــة البحري ـــه – جعـــل مملك ـــوزراء - حفظهـــم الل وســـمو رئيـــس ال
محطـــة أنظـــار الجميـــع، باإلضافـــة إلـــى أن البحريـــن تعتبـــر جـــزء ال 
يتجـــزأ مـــن الخليـــج العربـــي، فالمواطـــن الســـعودي عنـــد زيارتـــه 
ـــه وال  ـــن أهل ـــي وبي ـــده الثان ـــه فـــي بل ـــن يشـــعر بأن ـــة البحري مملك
يشـــعر بـــأي غربـــة، باإلضافـــة إلـــى الروابـــط التـــي تربـــط الشـــعبين 

ــة وكذلـــك  ــة والدينيـ ــة والثقافيـ ــط االجتماعيـ ــقيقين كالروابـ الشـ
نظـــًرا إلـــى مـــا تتمتـــع بـــه مملكـــة البحريـــن مـــن أماكـــن ســـياحية 

وتراثية هامة كقلعة عراد وحضارة دلمون. 

المصاهرة والنسب يجمعان بين شعبينا
البحرينيـــة  العاقـــات  لمســـتقبل  نظرتكـــم  هـــي  مـــا   -

السعودية؟

إن العاقـــات بيـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومملكـــة البحريـــن 
كونهـــا عاقـــات أخويـــة أبديـــة تشـــهد تطـــوًرا مســـتمًرا علـــى كل 
ــي  ــتركة التـ ــرؤى المشـ ــت والـ ــن الثوابـ ــا مـ ــتويات انطاًقـ المسـ
تجمـــع بينهمـــا بفضـــل الرعايـــة الكريمـــة مـــن لـــدن خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ملـــك 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وأخيـــه صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن الشـــقيقة، 
وروابـــط األخـــوة ووشـــائج القربـــى والمصاهـــرة والنســـب ووحـــدة 
المصيـــر والهـــدف المشـــترك الـــذي يجمـــع بيـــن شـــعبيهما والتـــي 
تـــزداد صابـــة علـــى مـــر األيـــام وتســـهم فـــي بنـــاء صـــرح متكامـــل 

ونموذجي من العاقات المتميزة بين البلدين.

لألسرة حق علي بعد العمل
- كيف يقضي سعادة السفير يومه في البحرين؟

الســـفارة  فـــي  اليومـــي  الدبلوماســـي  عملـــي  انتهـــاء  بعـــد 
وحضـــور المناســـبات الرســـمية وتلبيـــة الدعـــوات الدبلوماســـية، 
أقضـــي بقيـــة اليـــوم مـــع أســـرتي ألن لهـــم علـــي حـــق، كمـــا 
األنشـــطة  بعـــض  وممارســـة  الكتـــب  بعـــض  بقـــراءة  أقـــوم 

الرياضية كالمشي والسباحة بانتظام.

ــة الســعودية  ــة العربي ــه المملك ــذي تحتفــل في ــد ال ــوم المجي ــي الســعودي.. هــذا الي ــوم الوطن الي
الشــقيقة فــي ٢3 ســبتمبر مــن كل عــام بذكــرى توحيدهــا، علــى يــد المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى 
صاحــب الجالــة الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، لتغــدو المملكــة بعدهــا دولــة عــز وفخــر 

لألمتين العربية واإلسامية.

»النشــرة الدبلوماســية« فــي وزارة الخارجيــة شــاركت ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
المنامــة احتفاالتهــا بهــذه المناســبة الســعيدة علــى قلــوب البحرينييــن، مــن خــال مقابلــة صحفيــة 
مــع ســعادة الســفير الدكتــور عبداللــه بــن عبدالملــك آل الشــيخ، حيــث تحــدث ســعادته عــن اليــوم 
الوطنــي الســعودي، ومســتقبل العاقــات البحرينيــة الســعودية، وذكرياتــه عــن مملكــة البحريــن.. 

وفيما يلي نص الحوار:
سعادة سفير المملكة العربية السعودية في المنامة
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سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ:
مملكة البحرين بلدي الثاني وجزء ال يتجزأ في قلبي

ســمو رئيــس الــوزراء خــال زيارتــه الســفارة الســعودية لتقديــم التهانــي بمناســبة اليــوم 
٢٠١٧م الســعودي   الوطنــي  جانب من احتفال السفارة السعودية بيومها الوطني ٢٠١٧م

- الشـــك أن البحريـــن لهـــا ذكريـــات جميلـــة لســـعادتكم مـــا 
هي أبرز ذكرياتكم قبل وبعد تعيينكم كسفير فيها؟

مملكـــة البحريـــن بلـــدي الثانـــي وجـــزء ال يتجـــزأ فـــي قلبـــي 
فهـــي درة الخليـــج أصالـــة وتاريـــخ عريـــق ودانـــة فـــي داخلـــي 
العميـــق، وتوجـــد لـــدي ذكريـــات جميلـــة ورائعـــة فيهـــا،  
والشـــك أن مقابلـــة صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
الشـــقيقة  البحريـــن  مملكـــة  ملـــك  خليفـــة  آل  عيســـى 
وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد األميـــن ـ 
ــة  ــات فـــي مملكـ ــم الذكريـ ــن أهـ ــر مـ ــه ـ تعتبـ ــم اللـ حفظهـ
البحريـــن الشـــقيقة، باإلضافـــة إلـــى زيـــارة العديـــد مـــن 

األماكن التاريخية والسياحية في المملكة.

جانب من احتفاالت السفارة السعودية بيومها الوطني ٢٠١٧م

مقابلة خاصة
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صفحة خاصة

تنظـــم مملكـــة البحريـــن معـــرض ومؤتمـــر البحريـــن الدولـــي 
ـــرة مـــن ١٦  للدفـــاع فـــي نســـخته األولـــى وذلـــك خـــال الفت
-١8 أكتوبـــر ٢٠١٧، حيـــث يقـــام تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن لـــدن 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الركـــن  البـــاد المفـــدى وبرئاســـة ســـمو العميـــد  عاهـــل 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة قائـــد الحـــرس الملكـــي 
ـــا المنظمـــة لمعـــرض ومؤتمـــر البحريـــن  ـــة العلي رئيـــس اللجن

الدولي للدفاع.

ودور  مكانـــه   إظهـــار  فـــي  بـــارزة  أهميـــة  للمعـــرض  إن 
ـــث التطـــور فـــي المجـــال العســـكري  ـــًا مـــن حي ـــة دولي المملك
والدفاعـــي، حيـــث سيشـــارك فـــي المعـــرض أكثـــر مـــن ١٢٠ 
ــة  ــات واألنظمـ ــدث التقنيـ ــدم أحـ ــة تقـ ــة عارضـ ــركة دوليـ شـ
ــن  ــر مـ ــور أكثـ ــكرية و بحضـ ــا العسـ ــا ومعداتهـ ــن منتجاتهـ مـ
3٠٠٠ زائـــر للمعـــرض متمثلـــة فـــي وفـــود عاليـــة المســـتوى 
مـــن مختلـــف الجهـــات العســـكرية والدبلوماســـية مـــن حـــول 
العالـــم، باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الدبلوماســـيين المقيميـــن 

في مملكة البحرين.

ــر التحالفـــات العســـكرية فـــي الشـــرق  ــا ســـيعقد مؤتمـ كمـ
األوســـط بالتزامـــن مـــع أعمـــال معـــرض الدفـــاع خـــال الفتـــرة 
مـــن ١٦ إلـــى ١٧ أكتوبـــر ٢٠١٧. وينظمـــه كل مـــن مركـــز 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
ـــة مـــن قـــوة  بالتعـــاون مـــع شـــركة كاريـــون إيفينتـــس برعاي
الـــدور  بدراســـة  المؤتمـــر  يقـــوم  حيـــث  البحريـــن.  دفـــاع 
الحاســـم الـــذي يمكـــن أن تؤديـــه التحالفـــات العســـكرية فـــي 
نهـــج  وبـــأن  للمنطقـــة،  الجماعـــي  واألمـــن  الدفـــاع 
ـــرز العاقـــة بيـــن السياســـة والدبلوماســـية  االســـتراتيجية يب
والعمـــل العســـكري، ممـــا يشـــير إلـــى مـــدى صعوبـــة تأميـــن 

ــددة لـــكل  ــن دول متعـ ــط بيـ ــات التـــي تؤمـــن الربـ االتفاقيـ
منهـــا اســـتراتيجياتها السياســـية الخاصـــة. وســـيتحدث فـــي 
المؤتمـــر عـــدد مـــن كبـــار الشـــخصيات مـــن مختلـــف الجهـــات 
العســـكرية والدبلوماســـية و مراكـــز األبحـــاث والدراســـات 
العســـكرية  الشـــؤون  فـــي  المعنيـــة  العالـــم  حـــول  مـــن 

والدفاعية.

هامـــش  علـــى  فريـــدة  أنشـــطة  هنالـــك  ســـتكون  كمـــا 
المعرض  والمؤتمر بما في ذلك:

عرض المركبات العسكرية

عرض الرماية

معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع
 ١٦-١8 أكتوبر ٢٠١٧

عرض نزول المظليين

عرض السفن الحربية

ويمكــن  التســجيل لحضــور المعــرض والمؤتمــر عبر الموقع 
www.bahraindefence.com:اإللكتروني
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آراء

يضطلــع المعهــد الدبلوماســي بــوزارة الخارجيــة بمســؤولية 
تزويــد الدبلوماســيين الشــباب بــاألدوات الازمــة لانخــراط 
المنطلــق،  هــذا  ومــن  الدبلوماســي.  العمــل  فــي 
التأسيســي  »البرنامــج  الدبلوماســي  المعهــد  أطلــق 
ســتة  لمــدة  يســتمر  والــذي  الجــدد«  للدبلوماســيين 
ــارة عــن  ــه عب أشــهر وينقســم إلــى جزأيــن، الجــزء األول في
ــة، والتاريــخ  برنامــج دراســي مكثــف فــي العاقــات الدولي
الدولــي والممارســة الدبلوماســية ويســتمر لمــدة ثاثــة 
الفرصــة  البرنامــج  الثانــي مــن  الجــزء  يتيــح  بينمــا  أشــهر، 
للدبلوماســيين الجــدد الكتســاب الخبــرة العمليــة مــن خــال 

الــوزارة. العمــل فــي مختلــف اإلدارات فــي 

إن تصميــم مثــل هــذا البرنامــج ليــس باألمــر الهّيــن،  ال 
ســيما حينمــا تكــون الطموحــات كبيــرة لتحقيــق نتائــج معينــة 
فــي وقــت زمنــي محــدود. لذلــك فــان أول مــا يتبــادر لذهــن 
ــى  ــات هــو ضــرورة العــودة ال ــاء دراســته لألولوي المــرء أثن
نقطــة البدايــة  فــي مجــال الدبلوماســية أال وهــو التاريــخ، 
ــا الســجات للدبلوماســية التــي تعــود إلــى  ــو تفحصن إذ ل
فجــر التاريــخ مثــل رســائل العمارنــة المكتوبــة فــي القــرن 
ــع قبــل الميــاد والتــي وجــدت محفــورة علــى الحجــر،  الراب
ــم إبرامهــا  ــة ت ــارة عــن معاهــدات ســام دولي لوجدناهــا عب

فــي وقــت مبكــر مــن التاريــخ.

وتتيــح الســجات القديمــة للدبلوماســيين الشــباب فرصــة 
ممارســة الدبلوماســية الحقيقيــة بطــرح تســاؤالت هامــة 
والتفكيــر فــي تطــور المعاهــدات علــى مــر التاريــخ، بيــد أن 
ــه هــو أن تاريــخ األفــكار، مــن الســام  األهــم مــن ذلــك كل
الدائــم إليمانويــل كانــت إلــى العقــد االجتماعــي لجــان جــاك 
روســو، يمثل نقطة انطاق هامة بالنســبة للدبلوماســيين 
الشــباب نحــو التعامــل مــع المفاهيــم وتقييــم األحــداث 

العالميــة مــن خــال تلــك االتجاهــات .

تدريــب  بضمــان  كثيــرًا  نفخــر  المعهــد  فــي  ونحــن 
الدبلوماســيين الشــباب علــى النهــج الديكارتــي ليتمكنــوا 
مــن تنــاول مختلــف القضايــا الدوليــة بشــكل معّمــق، خاصــة 
وأن األحــداث المعاصــرة والوضــع المتغيــر علــى الــدوام 
فــي منطقــة  الشــرق األوســط يقتضــي مثــل هــذا النهــج 
للخــروج بقــرارات مســتنيرة  لمواجهــة تحديــات المســتقبل.

د. منيرة 
بنت خليفة آل خليفة حول أهمية التاريخ ..

* القائم بأعمال مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية

المشاركون في البرنامج التدريبي التأسيسي للدبلوماسيين 
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ــر  جســر يربــط بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن، وقــد افتتــح رســمًيا فــي ٢٥ نوفمبــر ١98٦ فــي عهــد األمي
الراحــل المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة وأطلــق عليــه اســم جســر الملــك فهــد نســبة إلــى الملــك 
فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود المغفــور لــه بــإذن اللــه، أســـهم هــذا الجســر فــي تحقــق العديــد مــن الفوائــد االقتصاديــة 

ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. ــك ل ــن والســعودية- وكذل ــن الشــقيقين -البحري ــة للبلدي واالجتماعي

اقتــصاديـات

القوى العاملة 
البحرينية

قوة عاملة موهوبة ومتعلمة
بمجموعة  البحرين  شباب  يعمل 
ومستويات  المهارات  من  استثنائية 
نتج  مما  التحفيز،  من  للغاية  عالية 

الرتفاع الطلب عليهم.

كفاءة متميزة
إن الدعم الحكومي المتواصل الذي يقدمه صندوق ”تمكين" لشباب الوطن في مختلف 
قطاعات العمل، ساهم في تقديم مخرجات مهنية ذات كفاءة عالية في الموارد البشرية 
يحتاجها سوق العمل، ويعتبر مستوى العمل في البحرين من أفضل المستويات في 

المنطقة.

درجة عالية من التعليم
إن اإلنجاز الدراسي أمر محوري للنمو 
من   ٪٧٨ أن  حيث  البحرين،  في 
يحصلون على  للمدارس  المنتسبين 

شهادة التعليم العالي.

* المصدر: مجلس التنمية االقتصادية

جسر الملك فهد


