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«لؤلؤة الخليج» تحتفل بعيدها الوطني التاسع والثالثين

فاطمة سلمان ابنة النجار العصامية كسرت 
االعتقاد باستحالة فوز المرأة في االنتخابات

جتسيدا ألنشطة املشروع االصالحي الذي 
اخذه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على 
عاتقه منذ تسلمه زمام احلكم في اململكة، ودليال 
على تطور الدور احليوي للمرأة في البحرين، 
فازت فاطمة سلمان املتحدرة من عائلة بسيطة 
في االنتخابـــات البلدية البحرينية لتكون اول 

سيدة خليجية تدخل املجلس البلدي.
فاطمة سلمان اصبحت اول بحرينية تفوز 
باالقتـــراع احلر للناخبني، اكدت انها كســـرت 
االعتقاد السائد في اململكة باستحالة فوز املرأة 
في االنتخابات. وقررت سلمان، وهي ابنة جنار 
وامرأة عصامية ذات نشاط تطوعي قدمي، خوض 
االنتخابات البلدية لبلورة نشـــاطها التطوعي 
واالجتماعي ضمن قنوات مؤسسية حسبما أكدت 
في مقابالت صحافية، وانتخبت سلمان لعضوية 
املجلس البلدي في محافظة احملرق لتكون بذلك 
اول بحرينيـــة منتخبة عبر صناديق االقتراع، 
وهو اختراق ارجعته بشكل اساسي الى «حالة 
االحباط العامة التي كان يشـــعر بها الناخبون 
وحفزتهم على التصويت لصالح امرأة خصوصا 
انهم يعرفونني جيدا عبر ســـنوات طويلة من 
العمل التطوعي». وقالت سلمان «كان الناخبون 
يأتون الى مقري االنتخابي ويقولون انهم جربوا 
الرجال وآن االوان لكي يجربوا املرأة ممثلة لهم. 
الشباب من اجلنسني ابدوا حماسا كبيرا ايضا 
وبعضهـــم كان يجبر ذويه علـــى زيارة مقري 
االنتخابي وتطوعت فتيات صغار بعضهن دون 

العاشرة لتوزيع برنامجي االنتخابي».  وتابعت 
«اعتقد ان فوزي اختراق كسر اعتقادا كان قائما 
حول صعوبة او حتى استحالة فوز النساء في 
االنتخابات، لقد كنت مؤمنة منذ زمن بعيد بإمكان 
حتقيق مثل هذا االختراق وقد وقف الناخبون 
معي بقوة ملســـتها منذ البداية واعتقد ان هذا 
مؤشر مهم». وتدين سلمان املوظفة السابقة في 
إدارة املوانئ بوزارة املالية بالكثير من الفضل 

لوالدتها التي قالت عنها «انها قدوتي ومعلمتي»، 
مضيفة انها «علمتني منذ الصغر وربتني على 
مســـاعدة الناس الذين أحب ان اكون وسطهم 
دوما» و«هذا ما فعلته منذ ايام املدرسة وطيلة 
٣٥ عاما من العمل التطوعي في ميادين عدة».  
واضافت «والدي كان جنارا وقد توفي في وقت 
مبكر فتولت والدتنا تربيتنا ورعايتنا انها امرأة 
مكافحة ومنها تعلمت الكثير وخصوصا مساعدة 
الناس انها حاليا تدير مطبخا شعبيا من منزلها 
واثناء االنتخابـــات كانت معي ليليا في مقري 
االنتخابي تشد من ازري».  واضافت موضحة 
«بعـــد ٣٥ عاما من العمـــل التطوعي قررت ان 
اخوض االنتخابات لكي اقدم خدماتي للناس في 
اطار مؤسسي وليس افضل من املجلس البلدي 
لتحقيق ذلك»، وأضافت «هناك مشروعات كثيرة 
لدي سأعمل على تنفيذها عبر املجلس البلدي 
فأغلب مناطق دائرتي حتتاج الى اصالح للبنية 
التحتية والشوارع واملنتزهات واالهتمام بالبيوت 
االيلة للسقوط ومشكلة االسكان».  وذكرت سلمان 
ان لديها مشروعا لتشجيع العائالت املنتجة من 
املنزل، و«ابرز ما في املشـــروع هو ضرورة ان 
تتمتع املرأة العاملة من املنزل بنفس حقوق املرأة 
العاملة في القطاع احلكومي او اخلاص» مع اطالق 
«سوق اسبوعي لتصريف منتجات هذه العائالت 
لتحسني اوضاعها املعيشية وهذا من شأنه انعاش 
االقتصاد احمللي في مدينة احملرق وجتربة ميكن 

تعميمها على سائر مناطق اململكة».

إعداد: علي رباح

«لؤلؤة اخلليج» او «ام املليون نخلة».. تعددت اوصافها واملضمون واحد، نهضة اقتصادية شاملة واصالح مستمر 
ودميوقراطية حتدث عنها العالم بأسـره، هي مملكة البحرين العربية التي حتتفل غدا بعيدها الوطني التاسع 
والثالثني في ظل قيادة جاللة امللك حمد بن عيسـى آل خليفة حامل لواء االصالحـات والتطور واالرتقاء الى 
العاملية منذ تسـلمه مقاليد احلكم، حيث اسـتطاع بطموحه الالمتناهي والعمل الدؤوب نقل البالد الى حالة 
تعكس حتقيق اهدافها وطنيا واقليميا ودوليا. ولعل االعجاب الدولي الكبير بخطوات البحرين وملكها خير دليل 
على هذا الواقع، اذ توجه تقرير «اجنازات التنمية البشرية في مملكة البحرين خالل ١٠ اعوام» الصادر عن املكتب 
اإلقليمي لبرنامج االمم املتحدة اإلمنائي الى اهالي اململكة بالقول: «يحق لكم حكومة وقيادة وشعبا ان تفخروا 
باالجنازات املميزة في مجال التنمية البشرية املستدامة، حيث جنح امليثاق الوطني الطموح واملتطلع قدما، 
باإلضافة الى خطط وسياسات العقد املاضي في حتويل اململكة من اقتصاد يعتمد على النفط الى اقتصاد ناجح 
ومتنوع في منطقة الشرق األوسط». وملا كان عماد االقتصاد احلديث هو  القطاع املالي واملصرفي، فقد شهدت 
البحرين  اجنازات مهمة تعكس في مجملها جناح نهج احلكومة وسالمة توجهاتها ورؤاها نحو تعزيز املركز املالي 
للمملكة وموضوعية سياسـتها الرامية لتنويع مصادر الدخل القومي، السيما ان القطاع املالي اصبح واحدا من 

اهم القطاعات التي حتتضن وتساعد على صقل الكفاءات البحرينية العاملة في هذا املجال.
لكن اجنازات مملكة البحرين االقتصادية والثقافية ال يقل عنها أهمية تطورها الدميوقراطي السياسي الذي جتلى 
بأبهى صوره في العرس االنتخابي التي شهدته البالد في الثالث والعشرين من اكتوبر املاضي إذ أسست من خالل 

األجواء احلرة واملشاركة الفاعلة للمرأة وجميع أطياف املجتمع ملرحلة زاهرة مقبلة في تاريخ اململكة.

فاطمة سلمان

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ألهالي المملكة: يحق لكم حكومة وقيادة وشعبًا أن تفتخروا باإلنجازات المميزة في مجال التنمية البشرية المستدامة

البحرين.. تنمية مذهلة.. اقتصاد متنوع.. وديموقراطية مشهودة
يقع مقره الرئيسي في البحرين، على زيادة 
احملتوى اإللكتروني العربي ورفع مستوى 
اجلودة اخلاصة به إلى املقاييس الدولية، 
فضال عن إيجاد آالف من الوظائف وإيرادات 

عالية جدا القتصاد البحرين.
وفـــي اســـتعراض ســـريع للنجاحات 
واإلشادات الدولية التي حظيت بها البحرين 
تقديرا لتجربتها التنموية، حصل صاحب 
الســـمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة، رئيس الوزراء على جائزة الشرف 
لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، 
والتي قدمها إليه األمني العام لألمم املتحدة 
جلهوده في حتسني حياة الفقراء في املناطق 
احلضرية من خالل سياسات إسكان وتنمية 
حضرية أفضل في يوليو ٢٠٠٧، كما مت تكرمي 
البارزة في  البحرين جلهودها وإجنازاتها 
التعليم والثقافة بحصول سموه  تشجيع 

على ميدالية ابن سينا، في أكتوبر ٢٠٠٩.
وفي إطـــار التزام مملكة البحرين بدعم 
اجلهود الدولية للحد من مخاطر الكوارث، 
أشار التقرير إلى استضافة البحرين لإلطالق 
العاملـــي ألول تقرير تقييم عاملي من نوعه 
حول احلد من مخاطر الكوارث، فضال عن 
تنظيمها زيارة ناجحة لسكرتير عام األمم 
املتحدة بان كي مون إلى البحرين في مايو 

.٢٠٠٩

انتخابات البحرين

أما على الصعيد السياســـي فقد شهدت 
مملكة البحرين الشقيقة عرسا انتخابيا في 
الثالث والعشرين من اكتوبر املاضي أسست 
من خالل األجواء الدميوقراطية احلرة التي 
اتسمت بها ملرحلة زاهرة مقبلة في تاريخ 
اململكة. وفي درب االصالحات الدميوقراطية 
والتحديث الشامل الذي يقوده بكل حنكة 
واقتـــدار امللك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مرســـخا نهج الشورى والدميوقراطية في 
حياة وعمل البحرينيني، ومؤكدا ان املسيرة 
مستمرة ومتواصلة بعزمية صادقة وإرادة 
راسخة لتحقيق كل األهداف اخليرة وبناء 

مستقبل افضل لألجيال القادمة.
من جهة أخرى، أكد تقرير ملركز اخلليج 
للدراســـات االســـتراتيجية ان االنتخابات 
النيابية والبلدية في مملكة البحرين شكلت 
حدثا تاريخيا في احلياة السياسية باعتبارها 
احدى ثمرات املشروع االصالحي للملك، فيما 
اعتبرت انتخابات العام ٢٠٠٦ احدى اخلطوات 
األساسية في سبيل حتديث النظام ضمن 
اطار املشروع االصالحي الشامل للملك املفدى 

ومتثل ثمرة النهج التدريجي والعقالني.

االنتخابات البرلمانية

وأوضح ان أهمية االنتخابات البرملانية 
والبلدية ٢٠١٠ تنبع من انها تعد جتســـيدا 
للمبدأ الذي رسخه املشروع االصالحي في 
نفوس املواطنني البحرينيني على مدى عقد 
مـــن الزمان وهو ان األســـاس في العملية 
الدميوقراطية هو املمارســـة عبر املشاركة 

في العملية االنتخابية.
وعلى املستوى الدولي حظيت االنتخابات 
النيابية والبلدية في البحرين باهتمام اعالمي 
عاملي غير مســـبوق حيث نشـــرت كبرى 
الصحف األميركيـــة والبريطانية وغيرها 
تقارير أشادت من خاللها باالنتخابات وما 
متثله من أهمية في مشروع االصالح والنهج 

الدميوقراطي في مملكة البحرين.
فمن جهتها، ذكرت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» ان امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
أرسى منذ توليه سدة احلكم في ١٩٩٩ نهج 
الدميوقراطية وذلك منذ ادخال تعديالت مهمة 

على الدستور في مطلع األلفية الثالثة.

من ١٧٤٧٩ دوالرا أميركيا في عام ٢٠٠٥ إلى 
٢٩٧٢٣ دوالرا أميركيا في عام ٢٠٠٩ بفارق 
قدره ١٢٢٤٤ دوالرا أميركيا مقابل فارق قدره 
٤٣٦٨ دوالرا أميركيـــا في الفترة من ٢٠٠٠ 

إلى ٢٠٠٥.
كمـــا حققت البحرين خـــالل الفترة من 
٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨، أعلى مبلغ من االستثمار 
االقتصادي األجنبي كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي االسمي بني دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية الســـت بنسبة ٣٥٪ 
تقريبـــا، وتوقع أن يســـتمر الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي في النمو، وأن يرتفع إلى 

٧٫٢٪ في عام ٢٠١٥.
وأكد التقرير أن اململكة استطاعت ترجمة 
النمو االقتصادي إلى حتســـني في نوعية 
احلياة ملواطنيها، حيث أحرزت تقدما مطردا 
في حتســـني الوضع الصحي واملستويات 
التعليمية، متثل في ارتفاع متوسط العمر 
املتوقـــع للبحرينيني من ٧٣٫١ عاما في عام 
٢٠٠٠ إلى ٧٥٫٦ عاما في عام ٢٠٠٩، كما ارتفع 
املعدل اإلجمالـــي املجمع للقيد في التعليم 
بحوالي ١٠٪ من ٨١٪ عام ٢٠٠٠ إلى ٩٠٫٤٪ 

عام ٢٠٠٩.

مؤشر التنمية

كما ارتفع ترتيب البحرين على مؤشر 
التنمية في مجال النوع االجتماعي بصورة 
مضطردة على مدى األعوام العشرة املنصرمة 
وخاصـــة خالل الفترة من عـــام ٢٠٠٥ إلى 
٢٠٠٩، مشيرا بذلك إلى حتسن مستدام في 
املكونات املنفصلة للنوع االجتماعي على 
مؤشر التنمية البشرية أي متوسط العمر 
املتوقع والتعليم ومستويات نصيب الفرد 

من الناجت احمللي اإلجمالي.
وهكذا يتطابق مؤشر التنمية االقتصادية 
ململكة البحرين مع مؤشر التنمية في مجال 
النوع االجتماعي وهو ٠٫٨٩٥ ميا يعني أنه 
من حيث التنمية االقتصادية ال يوجد متييز 

بني النوعني االجتماعيني في البحرين.
أما إجنازات البحرين على صعيد متكني 
املرأة سياسيا واقتصاديا فقد أعطت التغيرات 
السياسية في عام ٢٠٠٠ للمرأة حق التصويت 
واملشـــاركة في العملية االنتخابية، وألول 
مرة في مايو ٢٠٠٠، قام جاللة امللك بتعيني 
٦ نســـاء من بني األعضاء األربعني ملجلس 
الشورى، أعلى مجلسي احلكم التشريعي 

في البحرين.
وفي عام ٢٠٠٦، مت تعيني ١٠ نســـاء في 
مجلس الشـــورى اجلديـــد، فضال عن فوز 
امرأة مبقعد في البرملان في انتخابات عام 

.٢٠٠٦
وشملت اإلصالحات النوعية األخرى في 
املجال السياسي تعيني وزيرات في احلكومة، 
باإلضافة إلى تعيني أول قاضية في احملكمة 

الدستورية بالبحرين في عام ٢٠٠٧.

الحكومة اإللكترونية

وتطـــرق التقريـــر إلى جهـــود اململكة 
نحو حتسني ترتيب استعدادها للحكومة 
اإللكترونيـــة لألمم املتحـــدة، حيث قفزت 
هذا العام إلى قمة العالـــم العربي واملركز 
الثالث في آسيا، واملركز الثالث عشر على 
مستوى العالم، مشيرا التقرير إلى قيام هيئة 
احلكومة اإللكترونية في اململكة بالتعاون 
مع إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية 
(UNDP) في البحرين وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائـــي، بالتوقيع في نوفمبر ٢٠٠٩ على 
وثائق مشـــروع لدعم إقامة املركز العربي 
لتطوير احملتوى(UNDESA) واالجتماعية 
اإللكتروني من أجل بناء مجتمع قائم على 
املعرفة، حيث سيســـاعد ذلك املركز، الذي 

حتيي مملكة البحرين عيدها الوطني الذي 
يصادف ١٦ ديســـمبر من كل عام وصدرها 
مزين بوسام ارتفاع مؤشر التنمية البشرية 
إلى ما يقارب الـ «أ» بحسب تقرير «إجنازات 
التنمية البشرية في مملكة البحرين خالل ١٠ 
أعوام» الصادر عن املكتب اإلقليمي لبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، والذي أكد أن السنوات 
العشر املاضية شهدت عدة حتسينات مهمة 
في نوعية احلياة فـــي مملكة البحرين، إذ 
ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية بالنسبة 
إلى البحريـــن من ٠٫٨٢٠ في عام ٢٠٠٠ إلى 
٠٫٨٩٥ في عام ٢٠٠٩ (حيث تعكس القيمة 
التي تقارب «١» مستويات متقدمة من التنمية 

البشرية).
وأشـــار التقرير إلى أنه يحـــق ململكة 
البحريـــن، حكومـــة، وقيادة، وشـــعبا أن 
تفخر بإجنازاتها املتميزة في مجال التنمية 
البشرية املستدامة، إذ جنح امليثاق الوطني 
الطموح واملتطلع قدما، باإلضافة إلى خطط 
وسياسات العقد املاضي في حتويل اململكة 
من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد 
ناجح ومتنوع في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
هذا وتدين اململكة بالكثير من تنميتها 
االقتصادية املستدامة إلى اختيارات التنمية 
البشرية الواعية التي تقوم بها احلكومة، 
وأن إستراتيجية التنوع املستمرة لم حتول 
البحرين من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على 
النفط فقط، بل جعلت من البحرين، بقوتها 
العاملة املتنوعة واملتعلمة، بوابة اخلليج.

تقارير علمية

حيث توقع التقرير، الذي اســـتند إلى 
مؤشرات وتقارير علمية تتطابق واملعايير 
الدولية وفق ما أقرته مكاتب وبرامج األمم 
املتخصصة في مملكة البحرين، اســـتمرار 
اململكة في مشوارها نحو التحديث والتنمية، 
مستلهمة خطاها من رؤى حضرة صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي 
تعمل احلكومة بقيادة صاحب السمو امللكي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خلفية رئيس 
الوزراء، على ترجمتها والسعي إلى حتقيق 

املزيد من النجاحات التنموية.
وقـــال التقرير إن تطبيق السياســـات 
احلكومية وحتقيق األهداف املوضوعة في 
الرؤية االقتصادية ٢٠٣٠، سيستمر في حتفيز 
النمو وإنتاجية القطاع اخلاص مبا يؤدي 
إلى حتسني نوعية احلياة لشعب البحرين، 
ولفت التقرير إلى ان اخلطط والسياسات 
الطموحة واملستشـــرفة للمستقبل خالل 
األعوام العشرة املنصرمة أدت إلى حتويل 
(الدولة اجلزيرة) من اقتصاد يعتمد على 

النفط إلى اقتصاد ناجح ومتنوع.
البحرين ومنـــذ انضمامها  وقد حققت 
إلـــى عضوية األمم املتحدة فـــي عام ١٩٧١، 
إجنازات اقتصاديـــة واجتماعية مرموقة، 
حيث يعتبر متكني املـــرأة وحماية حقوق 
البيئية وجودة  التحديات  اإلنسان وإدارة 
التعليم وحتسني مستويات معيشة املواطنني 

أولوية متقدمة.
وكل ذلك مدفوع بالسياسات االقتصادية 
املنفتحة التي انتهجتها اململكة وحققت على 
إثرها منوا في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
بنسبة ٧٠٪ خالل العقد املنصرم، فيما زادت 
الصادرات بنسبة ١١٦٪، وارتفع معدل العمالة 
في البحرين بنسبة ٣٩٪ وزادت األجور فيها 

بنسبة ٥٤٪.
وقد ازداد نصيـــب الفرد البحريني من 
الناجت احمللي اإلجمالي (السلع واخلدمات) 
إلى مستوى مثير لإلعجاب، حيث تضاعف 
مرتني تقريبا خالل العقـــد املاضي، ارتفع 

جاللة ملك البحرين 
 حمد بن عيسى آل خليفة
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والرؤية املستقبلية الثاقبة والرامية الى دفع 
عجلة التطور والتقدم في مملكة البحرين، 
والتي ستســـهم في تعزيـــز كل اجلوانب 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومتهد 
االرضية لالنطالق نحو مستقبل زاهر للمملكة 
فهي تهدف الى التسويق للمملكة لدفع عجلة 
التطور والتقدم ورفعة االقتصاد البحريني 

لتصب بالنهاية في مصلحة املواطنني.
وقد عرفت البحرين بأنها من أسرع الدول 
منوا مـــن الناحية االقتصاديـــة في العالم 
العربي وذلك وفقا للجنة األمم االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آســـيا في يناير ٢٠٠٦، 
كما أن البحرين اكتسبت سمعتها كعاصمة 
مالية في الشرق األوسط نتيجة لعدة عوامل، 
منها القوانني الصارمة واملرنة، الليبرالية 
االقتصادية، القوى احمللية املدربة، وقد مت 
مؤخـــرا تعزيز ســـمعة البحرين على أنها 
العاصمة املالية للشرق األوسط من خالل 
مرفأ البحرين املالي والذي يفتح آفاقا جديدة 
للتنمية ويجمع حتت ســـقف واحد جميع 
األنشطة املتعلقة بقطاع اخلدمات املالية، مبا 
في ذلك بورصة البحرين ومركز البحرين 

الدولي للتأمني.
ولم تقتصر التغيـــرات االيجابية التي 
شهدتها البحرين في تلك النواحي، بل إنها 
اشتملت  على تعزيز دور املرأة في احلياة 
السياسية واالهتمام بحقوق اإلنسان والسماح 
للمنظمات املعنية بحقوق اإلنسان بالعمل 
والدخول إلـــى البحرين دون قيود، وصار 
امليثاق أساســـا للحكم القائـــم على العدل 
واملساواة وسيادة القانون واحلرية واألمن 
والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي 

وتكافؤ الفرص بني املواطنني.
وقد عزز ميثاق العمل الوطني دور املرأة 
البحرينية في املجتمع بشــــكل كبير، مما 
ساهم في توسيع املشاركة الشعبية وإشراك 
املرأة بشــــكل فاعل في احلياة السياسية، 
حيث نص امليثاق على منح املرأة حقوقها 
السياسية كاملة ترشحا وانتخابا، ومساواتها 
بالرجــــل في جميع مياديــــن احلياة، دون 
اإلخالل مببادئ الشريعة اإلسالمية، وبهذا 
تعتبر املرأة البحرينية أول امرأة خليجية 
تدخل قبة البرملان، وتعزيزا للدور القيادي 
للمــــرأة البحرينية، مت مؤخــــرا تعيني ١٠ 
نســــاء في مجلس الشورى، احدى غرفتي 
املجلس الوطني البحريني، كما تقلدت املرأة 
البحرينيــــة العديد من املناصب املهمة في 
وظائف الدولة بعد  املشــــروع اإلصالحي 
جلاللة امللك. وعلى صعيد متصل، وتأكيدا 
للعناية التي توليها القيادة السياسية في 
اململكة باملرأة البحرينية، صدر األمر امللكي 
السامي بإنشاء املجلس األعلى للمرأة في 
الثاني والعشرين من أغسطس عام ٢٠٠١ 
برئاسة صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب اجلاللة 
ملــــك البحرين، والذي مثــــل نقلة نوعية 
وحضارية في تاريخ ومسيرة العمل النسائي 
في البحرين، تعزز مشاركة املرأة في وضع 
دعائم التنمية الشاملة للمجتمع البحريني. 
وقد جاء تأســــيس املجلس األعلى للمرأة 
ليكون مبثابة املرجعية الرسمية التي تعنى 
البحرينية وزيادة متكينها  املرأة  بشؤون 

وتعزيز دورها في عملية التنمية.

واستحوذت قضية البيئة على جزء مهم 
فــــي الرؤية إذ حــــرص جاللته على وضع 
االهتمــــام بالبيئة واحملافظــــة عليها كبند 
أساسي في ميثاق العمل الوطني وتأكيده 
التزام الدولة بالعمل  على االستغالل  األمثل 
للموارد الطبيعية غير الضارة للبيئة وصحة 
املواطن كما اهتم الدستور باتخاذ التدابير 
للعنايــــة بالبيئة واحلفــــاظ على احلياة 

الفطرية.
وانطالقــــا من التزام جاللة امللك بأنه ال 
ميكن حتقيق أي هدف من األهداف السامية 
لرفعة البحرين من دون ثوابت األمن الوطني 
في البحرين وتعزيز ركيزة األمن وتنميته،  
كان جاللته متابعا لتطوير قوة دفاع البحرين 
ووزارة الداخلية واحلرس امللكي والوطني 
وكذلك األمن الوطني بكل إداراتها وأجهزتها 
كونه القائد األعلى، عالوة على ذلك أنه أحد 
أفراد هذه املهنة الشريفة وشخصية معاصرة 
مليادين الدفاع، وقد استطاع بعزميته وإدارته 
الصلبة ورؤيته املتكاملة لألمن بفكره الواسع 
جعل كل أجهزة األمن معنية بالبحث واالطالع 
والتطوير لكل ما هو خير ألمن واستقرار 
هذا الوطن ونشر الطمأنينة والسهر للحفاظ 
على النظام. ولم ينس تطوير قطاع الرياضة 
ملا له من أهمية لدعم الشــــباب وراعيا لكل 
الرياضة بأشكالها إلميانه بها كونه الفارس 
والرياضي األول وألنها رسالة سامية لرفع 

علم البحرين في احملافل الدولية.
وحظي التاريخ باهتمام خاص من جاللة 
امللك فقد كانت جلاللته بصمة واضحة في 
تأسيس مركز الوثائق التاريخية واحتضانه 
ملا له من أهمية في تدوين تاريخ البحرين، 
كما عمل جاللته على انشاء مركز  البحرين 
للدراسات والبحوث ليكون نواة لتأسيس 

قاعدة بحثية علمية في البحرين.
ومن أهم اجنازات املشروع االصالحي 
جلاللته ثقافة حقوق اإلنسان، حيث تولي 
مملكة البحرين حقوق اإلنسان واحلريات 
االساسية أهمية بالغة، وذلك ضمن السياسة 
العامة جلميع اخلطط والبرامج الوطنية 
للمملكة، السيما فيما يتعلق بدعم وتعزيز 
واحترام تلك احلقوق واحلريات والعمل 
على تفعيلها، كونها تتصل باالنسان نفسه، 
اللبنة األساسية لبناء املجتمع املتوازن الذي 
يحظى جميع مواطنيه بحقوق اساســـية 
اصيلة ومتساوية، كما قامت اململكة، وال 
تزال، بإنفاذ مبادئ االتفاقيات واملعاهدات 
سواء التي صدقت عليها، أو انضمت اليها، 
ضمت تشريعاتها الوطنية من جهة، أو عملت 
على نشرها وإدراجها ضمن اخلطط الوطنية 
الرامية إلى تعزيـــز احترام تلك احلقوق 
من جهة أخرى، وتعد اململكة طرفا فاعال 
في جملة من االتفاقيات االساسية املعنية 

بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
ومنذ تولـــي جاللة امللك املفدى مقاليد 
احلكم وهو يسير على نهج والده الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهللا ثراه 
في تعزيز دور البحرين اإليجابي واملعتدل 
عربيا وعامليا، وتعكس حتركات ومواقف 
الديبلوماسية سياستها  البحرين  مملكة 
اخلارجية ســـواء على الصعيد االقليمي 
والعربي، او على الصعيد الدولي، والتي 
التزمت بها قوال وفعال منذ استقاللها عام 

١٩٧١، وهي تقوم مـــن واقع حرصها على 
االستقرار واســـتتباب االمن والسالم في 
منطقة اخلليج والعالم العربي بدور نشط 
في ظل ظـــروف صعبة ومعقدة وفي ظل 
اقليمية  امنية كبرى ومتغيرات  حتديات 
ودولية تتطلب احلركة وحسن املبادرة، فقد 
شارك جاللته بصورة شخصية ناشطة في 
معظم املؤمترات واحملافل الدولية املعنية 
بانشاء السالم العاملي والتخفيف من معاناة 
الشعوب وكان دائما على اخلط اخلليجي 
مبادرا لتعزيـــز الصف اخلليجي، وتأكيد 
التعاون والتنســـيق بني  اواصر عالقات 
االشـــقاء اخلليجيني في مختلف احملافل 
العربية والدولية، وسعى الى تعزيز مكانة 
البحرين الدولية وعالقاتها اخلارجية، كما 
عمل على ابـــراز دور اململكة احملوري في 
العمل من اجل السلم العاملي واالستقرار 
االقليمي، كما شـــارك جاللتـــه في معظم 
مؤمترات القمة اخلليجية شخصيا، وحافظ 
على عالقات شخصية رفيعة مع كل قادة 
وزعماء املنظومة اخلليجية وكان دوره في 
احملافظة علـــى الصف اخلليجي وتطوير 
جوهر التعاون وأدواته ومكتسباته ملهما 
وبارزا على نحو اساسي، كما ان اكبر دليل 
على حرص القيادة على امن واســـتقرار 
منطقة اخلليج قيامها باستضافة العديد من 
املؤمترات التي تعنى بهذا الشأن حيث متت 
استضافة مؤخرا منتدى «حوار املنامة» في 
الفترة ٣ – ٥ ديسمبر ٢٠١٠ للعام السابع 
على التوالي مت خالله طرح ومناقشة العديد 
من القضايا االمنية والسياسية املهمة في 

املنطقة.
ويشـــرفني بهـــذه املناســـبة ان انوه 
بالعالقات التاريخية املتجذرة التي تربط 
بـــني مملكة البحرين والكويت الشـــقيقة 
والتي تبلغ ازهى عصورها في عهد جاللة 
امللك املفدى النها جتسد تاريخا طويال من 
االخوة في اسمى معانيها واجمل صورها 
وتعتبر منوذجا يحتذى به في العالقات 
حيث وصلت الـــى مرحلة اضحت جميع 
املفردات السياســـية عاجزة عن وصفها، 
وبالتعاون املشترك بني البلدين في جميع 
املجاالت واالصعدة، مشيدا مبا تقدمه الكويت 
من دعم ومســـاندة، وما يحققه هذا الدعم 
البحرين،  التنمية االقتصادية ململكة  في 
وهي حتـــرص دائما على تعزيز عالقاتها 
مع الكويت في ضوء ما يربط الشـــعبني 
والقيادتني من صالت وثيقة. وتؤكد الزيارات 
املتبادلة لقادة البلدين وكبار املســـؤولني 
عمق هـــذه العالقات وترابطها وتعبر عن 
امتنان مملكة البحرين واعتزازها بالدور 
الذي تقوم به الكويت الشقيقة من خالل 

اسهاماتها الفعالة في مشاريع التنمية.
وفي اطار هذه العالقات املتميزة انشئت 
اللجنة العليا املشتركة بني مملكة البحرين 
والكويت والتي يترأسها وزيرا خارجية 
البلدين الشقيقني الشيخ خالد بن احمد بن 
محمد ال خليفة والشيخ د.محمد الصباح، 
وذلك حلرص القيادتني على اســـتمرارية 
هذا التعاون، وقد حققت هذه اللجنة خالل 
اجتماعاتها االخيرة التي عقدت في مملكة 
البحرين االهداف التي انشئت من اجلها، 
كما مت إبرام عدة اتفاقيات من شأنها دعم 
مســـيرة التعاون والتواصل بني البلدين، 
ووضع اآلليات لتبادل اخلبرات والدراسات 
في املجاالت املختلفـــة واملعنية بالتنمية 
السياســـية واالقتصادية واالستمرار في 
القضايا ذات  التشاور والتنســـيق حول 

االهتمام املشترك.
وفـــي اخلتام إنه ملـــن دواعي غبطتي 
وســـروري ان اعبر عن امنياتي اخلالصة 
للكويت الشقيقة وشعبها الكرمي بالتقدم 
واالزدهار واالمن واالمان في ظل القيادة 
الرشـــيدة لباني نهضتها املعاصرة وقائد 
مســـيرتها حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ومساندة اخيه وسمو 
ولي عهده االمني الشـــيخ نـــواف االحمد 
ورئيس وزرائه املوقر سمو الشيخ ناصر 
احملمد حفظهم اهللا جميعا وجعلهم ذخرا 

وسندا لكويت العز والفخار.

بقلم: سفير مملكة البحرين
الشيخ  خليفة بن حمد آل خليفة

خليفة بن حمد في العيد الوطني الـ ٣٩: 
عالقات الكويت والبحرين تاريخية ومتجذرة

مبناسبة العيد الوطني التاسع والثالثني 
ململكة البحرين، يشرفني ان ارفع اسمى آيات 
التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين املفدى والى صاحب السمو 
امللكي االمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيس مجلس الوزراء املوقر والى صاحب 
السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى األمني، وإلى 
شعب مملكة البحرين الكرمي داعيا املولى 
عز وجل ان يعيد هذه املناسبة املجيدة وقد 
حتقق ململكتنا املزيد من الرقي والتقدم في 

ظل قيادتها الرشيدة.
شهدت مملكة البحرين نقلة نوعية في 
شتى املجاالت وامليادين منذ تولي حضرة 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحريـــن مقاليد احلكم مطلع 
مارس ١٩٩٩ وأدرك الدارســـون والباحثون 
واملثقفون واملفكرون اليوم ان الطفرة النوعية 
التي حتققت في مجال االستثمار والتنمية 
في مملكة البحرين منذ تولي جاللته مقاليد 
احلكـــم امتدت الى مجمل حقـــول التنمية 
املســـتدامة، ويأتي االجناز األكبر في عهد 
جاللته الزاهر بتدشني ميثاق العمل الوطني 
في استفتاء شعبي عام وافق عليه ٩٨٫٤٪ 

من شعب مملكة البحرين.
ومما ال شك فيه ان املشروع االصالحي 
جلاللة امللك دشن حقبة سياسية واقتصادية 
واجتماعية جديدة في مملكة البحرين وأدى 
الى ابراز ميثاق العمـــل الوطني وما نتج 
عنه من انتخابات بلدية وبرملانية وتعديل 
الدســـتور وحتويل البحريـــن الى مملكة 

دستورية.
العالمات املضيئة للمشروع  ولعل أهم 
االصالحي الـــذي قاده جاللتـــه ادراكه أن 
خير ثروة ميكن اســـتثمارها هو العنصر 
البشري وبناء االنسان بوصفه الثروة الهائلة 
والعميقة، والذخيرة األساسية التي ال ميكن 
تخطـــي دورها أو إغفالـــه، فتعتبر مملكة 
البحرين التنمية البشـــرية مطلبا أساسيا 
لالستثمار في املستقبل، ونتيجة لذلك تعمل 
اململكة على رفع مستوى املعيشة وحتسني 
اخلدمات االجتماعية، وقد اثبتت تلك السياسة 
جناحها حتى اآلن، وحظيت باإلشـــادة في 
تقرير التنمية اإلنسانية العربية وهو التقرير 
الذي انتقد الدول العربية األخرى بســـبب 
االفتقار الى االصالح، وليس ادل على ذلك 
من متكن اململكـــة من التنافس على املركز 
األول في مجال التنمية البشرية على صعيد 
العالم العربي، وتأتي جائزة االهداف االمنائية 
لأللفية التي منحتها األمم املتحدة صاحب 
الســـمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة التي تعد ثالث جائزة دولية ينالها 
سموه من األمم املتحدة حيث كانت األولى 
جائزة الشـــرف لالجناز املتميز في مجال 
التنمية احلضرية واإلسكان والثانية جائزة 
ابن سينا من منظمة اليونسكو عن اهتمامه 
بالتراث والثقافة فيما جاءت األخيرة تقديرا 
إلسهامات سموه في حتقيق االهداف اإلمنائية 
لأللفية، وهذا التقدير الدولي يوضح بجالء 
اجلهود املميزة التي بذلتها حكومة وشعب 
الدولي  البحرين وبالتعاون مـــع املجتمع 
في حتقيق جزء كبير من األهداف االمنائية 
لأللفية وميثل حافزا اضافيا ملواصلة املسيرة 
ولتحقيق املزيد من النجاحات، انطالقا من 
رؤية البحريـــن التنمويـــة املرتكزة على 
حتسني مستوى حياة الفرد وخصوصا في 
مجاالت التعليم والصحة واالسكان ووضع 
السياسات الكفيلة بالنهوض بالبلد اجتماعيا 

واقتصاديا.
كما أولت مملكة البحرين اهتماما كبيرا 
مبسألة تطوير نظامها التعليمي باعتباره 
ركيزة اساســـية لتحقيق التنمية البشرية 
والتنمية املســـتدامة التي يعتبر االنسان 
عمادها ومحركها األساســـي، والذي اتضح 
من تأكيدات جاللة امللك في أكثر من مناسبة 
على ان تطويـــر التعليم من أهم مرتكزات 
املشـــروع الوطني لإلصالح، كذلك يعطي 
صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء املوقر قضايا تطوير 
التعليم اهمية خاصة من خالل توجيهات 
سموه الهادفة لالرتقاء بالعملية التعليمية، 
كما يشدد صاحب السمو امللكي االمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى دائما على اهمية مشـــروع تطوير 
منظومة التعليم والتدريب باعتباره احد اهم 
مبادرات برنامج االصالح االقتصادي الشامل 
الذي يهدف الى االرتقـــاء بالقوى العاملة 
الوطنية ورفع كفاءتها مبا ينعكس ايجابا 
على املستوى املعيشي للمواطن البحريني. 
ومن خالل تتبع التطورات واملبادرات التي 
اطلقتها اململكة لتطوير قطاع التعليم خالل 
الســـنوات االخيرة يتضح حجم االهتمام 
والرؤية االستراتيجية والهادفة الى االرتقاء 
بالتعليم ليصل الى املســـتوى الذي يحقق 
اعلى درجات سلم التنمية البشرية ويحافظ 
على مكانة اململكة املتميزة في هذا املجال، 
وتأتي شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال 
العلوم االنسانية التي منحتها جامعة اخلليج 
العربي جلاللة امللك املفدى تتويجا إلجنازات 
عهد جاللته الزاهر احلافل باالجنازات على 
السياســـية واالقتصادية  جميع االصعدة 

واالجتماعية والتربوية والعلمية.
وتعتبر الرؤية االقتصادية ململكة البحرين 
حتى عام ٢٠٣٠ باكـــورة اجلهود احلثيثة 

هنأ عاهل البحرين بمناسبة مرور ١١ عامًا على توليه الحكم

عزام الصباح عن العالقة بين الكويت والبحرين: 
أخوية متأصلة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ 

ما هو متطور وحديث في احتضان سباقات 
اجلائزة الكبرى العاملية (الفورموال ون) 
والتي تعد من أشهر وأبرز الرياضات في 

العالم ملا لها من شأن عاملي كبير».
وأكد أن امللك حمد خالل رعايته السامية 
للنشء وإميانــــا منه بقدراتهــــم الكبيرة 
والكفيلة بــــأن حتقق االجنــــازات ململكة 
البحرين شيدت النهضات الفكرية واالدبية 
والفنية والثقافية من خالل اقامة االنشطة 
الثقافية التي من شأنها نشر الوعي الثقافي 
واجلانب االبداعي في ظل الرعاية الكرمية 

واملتابعة األبوية من جاللته.
وقال: انه «ومن اجلانب القريب تتمتع 
عالقات مملكة البحرين بشقيقتها الكويت 
بخصوصية ملا لها من أواصر ووشــــائج 
القربى بني االسرتني احلاكمتني والشعبني 
الشــــقيقني تكمن فــــي العالقــــة االخوية 
املتأصلــــة الضاربة بجذورهــــا في أعماق 
التاريخ واملصير املشترك والكلمة الواحدة 
والرؤى واالســــهامات املشتركة ملستقبل 
يضمن العيش الكرمي للشعبني الشقيقني 
في ظل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد و أخيه عاهل مملكة البحرين امللك 

حمد بن عيسى آل خليفة».
وأكد ان العالقات الكويتيةـ  البحرينية 
شــــهدت «متددا ال ميكن حصره باملفردات 
السياسية ويتمثل في حرص جاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة على دعم جميع 
املقترحــــات والقرارات اخلليجية التي من 
شأنها توحيد الصف ولم الشمل لشعوب 
التعــــاون اخلليجي والدول  دول مجلس 

العربية».

رفع سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ 
عزام الصباح الى عاهل البحرين امللك حمد 
بن عيســــى آل خليفة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات مبناســــبة مرور ١١ عاما على 
تولي جاللته سدة احلكم ومبناسبة العيد 

الوطني الـ ٣٩ للمملكة.
وقال الشيخ عزام في تصريحات لوسائل 
اإلعالم البحرينية بهذه املناسبة انه خالل 
الـ ١١ عاما التــــي تولى فيها امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة مقاليد احلكم شهدت مملكة 
البحرين نقلة نوعية والكثير من االجنازات 
الالمحدودة بفضل رؤية جاللته التي شملت 
كل املجاالت وطالت جميع القطاعات التي 
تصب في صالح البحرين واملواطن البحريني 

وتأهيله لالنتاج واالجناز.
وأكد ان مــــا مت يأتي في ظل توجيهات 
جاللته، وحبا وحرصا منه على مشاركة 
الشعب البحريني بكل أطيافه في مسيرة 
العطاء ململكة البحرين وإميانه بأن الشفافية 
هي إحدى مرتكزات االصالح والتنمية من 
خالل رفع ســــقف الدميوقراطية واحلرية 
«للمضي قدما نحو غد مشرق للجيل احلالي 
واالجيال القادمــــة الذين يضعون مملكة 
البحرين نصب أعينهم في ظل قيادة رشيدة 
ذات همم عاليــــة ال تألو جهدا في االرتقاء 
البحريني وتضمن له املشاركة  باملواطن 
الفاعلة في بناء املستقبل وتسخير االمكانات 
لتأهيله لتلبية احتياجات سوق العمل كلبنة 
أساسية لبناء الصروح االقتصادية املنتجة». 
وقال ان ١١ عاما توجت بتولي جاللة امللك 
حمد بن عيســــى ال خليفة احلكم تعتبر 
فترة قياسية مقابل االجنازات التي حققتها 
مملكة البحرين من تبوؤ مراتب عليا في 
مجاالت عديدة كحقوق االنسان والسياسة 
والعلم واالقتصاد والثقافة وغيرها، حيث 
ارتقت الى املراتب املتقدمة في اإلحصاءات 
العاملية وتقارير االمم املتحدة لهذه املجاالت 
بفضل عزم وإصرار جاللة امللك على حتقيق 

اجنازات تاريخية يشار إليها بالبنان.
وأضاف انه ومن هذا املنطلق أصبحت 
مملكة البحرين محط أنظار وإعجاب دول 
العالم اجمع ملا حققته من تطور عمراني 
وصروح اقتصادية يضاهــــى فيها وذلك 
تلبية لتوجيهات ورؤى جاللته في االسهام 
واملشاركة الفاعلة في سوق العمل العربية 
والعاملية. وذكر انه في عهد امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة «تصدرت مملكة البحرين 
املرتبة االولى بني دول الشرق االوسط وبكل 

السفير الشيخ عزام الصباح


