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عبدالنبي الشعلة

في مجلس الرئيس تتجلى المواقف
عرفت �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة ب��ن �سلمان ،ك���أي م��واط��ن من
جيلي ،ومنذ �أن بد�أ نُ�ضجي و�إدراكي يف
التك ُّون ،و�أنا �أرى هذا الربان وهو يقود
�سفينة البحرين ،بكل حنكة واقتدار،
نحو النمو والتطور لري�سخ مكانتها
يف املنطقة ك��م��ن��ارة �إ���ش��ع��اع فكري
وح�ضاري تر�شدنا �إلى بر الأمان و�سط
رياح التحديات العاتية.
ر�أي��ت ب�صمات خليفة بن �سلمان
جلية وح�����ض��وره ب���ار ًزا يف ك��ل مناحي
حياتنا منذ تلك الفرتة.
ً
وقد �شاءت الأقدار الحقا �أن �أقرتب
أتعرف على هذه ال�شخ�صية
من �سموه و� ّ
الكاريزماتية اجلاذبة النافذة من خالل
ع�ضويتي يف جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة ال��ب��ح��ري��ن ،وك��ذل��ك جمل�س
ال�����ش��ورى يف ثمانينات وت�سعينات
القرن املا�ضي.
ثم �أكرمني اهلل العزيز القدير ب�رشف
العمل حتت �إدارة خليفة بن �سلمان
وزيرا مبجل�س الوزراء
وقيادته احلكيمة
ً
مل��دة ع�رش �سنوات مت�صلة انتهت يف
فورا مرحلة
العام 2005م لتبد�أ بعدها
ً
�أخ����رى ارت��ق��ت بعالقتي ال�شخ�صية
ب�سموه �إلى م�ستويات متميزة ،و�أتاحت
يل ف��ر���ص ال��ل��ق��اء ب��ه ب�شكل م�ستمر
والتحدث واحل��وار معه وامل�شاركة يف
الكثري من اجتماعاته وح�ضور جمل�سه
املوقر ومرافقته يف معظم �أ�سفاره.
يف هذه املرحلة من العالقة متكنت
من االق�ت�راب �أك�ثر من الأم�ير خليفة
وال��ت��ع��رف على ه��ذا القائد املقدام
ب�شكل �أو���ض��ح ،ونتيجة لذلك ،وعلى
م���دى ك��ل ه���ذه امل��راح��ل وال�����س��ن��وات
�أ�صبحت ذاك��رت��ي متخمة بك ٍّم هائل
م��ن تفا�صيل ال��ك��ث�ير م��ن الأح����داث
والإجن���ازات وامل��واق��ف التي �سطّ رها
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ���س��ل��م��ان ال��ت��ي عك�ست
غي�ضا من في�ض خ�صائ�صه القيادية
ً
ال��ف��ذة ،وم��ن بينها ال��ر�ؤي��ة الثاقبة

والذاكرة اخلارقة والتخطيط وااللتزام
والدقة والطاقة على العمل والعطاء
واال�ستعداد التام ملواجهة التحديات
والقدرة الفائقة على قراءة امل�ستقبل
وعلى االت�صال والتوا�صل والنفاذ �إلى
�صميم وجدان من يلقاهم.
يف جم��ل�����س ال��رئ��ي�����س خ��ل��ي��ف��ة بن
�سلمان تتجلى بو�ضوح تلك اخل�صال
وامل��ن��اق��ب وامل���واق���ف ،وم��ن جمل�سه
ويف هذه امل�ساحة املحدودة �س�أكتفي
بالوقوف على عجالة �أم���ام موقفني
��رت تفا�صيلهما يف �صفحات
ُح� ِ
��ف� ْ
التاريخ ،وت�تردد �أ�صدا�ؤهما دائ ًما،
و�إلى الآن ،يف جمل�س الرئي�س.
امل��وق��ف الأول ،ك���ان يف جنيف،
وك��ان��ت البحرين وع���دد م��ن �أم���ارات
اخلليج العربي تربطها معاهدات مع
بريطانيا العظمى تتولى مبوجبها
الأخرية �ش�ؤون اخلارجية والدفاع لهذه
الإم��ارات .وبالن�سبة �إلى لبحرين فقد
كانت بريطانيا توفر احلماية الالزمة
مل��واج��ه��ة �أط��م��اع وت��ه��دي��دات اجل��ارة
القوية �إيران التي كانت تدعي تبعية
البحرين لها.
ويف العام 1968م قررت بريطانيا
�إل��غ��اء تلك امل��ع��اه��دات واالن�سحاب
م��ن منطقة اخلليج ال��ع��رب��ي و�سحب
غطائها ال��دف��اع��ي و�إن���ه���اء وج��وده��ا
الع�سكري فيها .عندها ك�شرّ ت �إي��ران
عن �أنياب �أطماعها وه ّددت باال�ستيالء
على البحرين واحتاللها و�ضمها �إلى
�سيادتها.
مل يكن ل��دى البحرين وقتها �أية
قوة �أو �إمكانيات ع�سكرية متكنها من
الدفاع عن نف�سها ،و�أكرث ما كان لديها
جمموعة من رجال ال�رشطة واحلرا�سة ال
يتعدى عددها الثالثمائة فرد.
ي��ا ل��ه م��ن منعطف خميف وظ��رف
ع�صيب ،ويا له من �شعور قاتل خانق
يدعو �إل��ى الي�أ�س والقلق عندما وجد
�شعب البحرين وق��ي��ادت��ه �أن م�صري

وطنهم ووج���وده وهويته مهددة من
�أكرب و�أقوى دول املنطقة.
ويف جنيف عر�ض م��ن��دوب ال�شاه
وحكومته على خليفة بن �سلمان القبول
ب�ضم البحرين �إلى �إيران مقابل �ضمان
بقاء �آل خليفة على �سدة احلكم فيها،
�أو الزحف واال�ستيالء عليها بالقوة.
هنا ز�أر خليفة بن �سلمان يف جنيف
يف وجه مندوب ال�شاه وحكومته قائال ً:
حل� ْ
“ال ،ال ،لن يكون ذل��ك� ،إن ا ُ
�ك��م ال
يهمنا بقدر م��ا تهمنا �سالمة وطننا
وكرامة �شعبنا� .إننا ال منلك الإمكانيات
الع�سكرية ل�صدكم لكننا �سنواجهكم
و�سندافع عن وطننا ب�أيدينا وب�أرواحنا
مت�سلحني بالإميان والثقة باهلل ولن
ت�ستطيعوا �أن ت�ضعوا �أقدامكم على
ترابه �إال فوق جثتي وجثث �شعبي”.
ه��ذا م��ا ق��ال��ه خليفة ب��ن �سلمان
بكل ثقة و�صالبة ،وه��ذا ما جعل �شاه
�إيران وحكومته يدركون �أن هذا القائد
الكبري ي�ستحق االحرتام ،و�أنه ،من دون
�شك ،ي�ستمد قوته و�صالبته وثقته من
حبه لوطنه ومن �شعبه ال��ويف ،ف��أدرك
الإيرانيون �أن القوة لن جتدي نف ًعا يف
مواجهة هذا الرجل ال�صلب الواثق من
ليقرر �شاه
نف�سه ومن عدالة ق�ضيته؛
ّ
�إي���ران وحكومته التخلي عن �أ�سلوب
التهديد بالقوة ،واللجوء �إلى الو�سائل
ال�سلمية حلل امل�شكلة عن طريق الأمم
امل��ت��ح��دة ،ث��م قبلوا ب ��إج��راء ا�ستفتاء
ل�شعب البحرين كانوا هم �أدرى بنتائجه
املتوقعة.
وهذا ما ح�صل بالفعل عندما وقف
�شعب البحرين بكل �أطيافه وطوائفه
من دون ا�ستثناء ،وبكل الوالء والإميان
خلف قيادة �آل خليفة الر�شيدة ،فظلت
بذلك البحرين دول��ة عربية م�ستقلة
ذات ���س��ي��ادة ،لت�ضاف ه��ذه امللحمة
البطولية �إلى �سجل طويل ونا�صع من
االنت�صارات والإجن���ازات التي حققها
خليفة بن �سلمان التي ر�سخت مكانته

ال��ع��ظ��ي��م��ة يف ���ض��م��ائ��ر ووج������دان كل
البحرينيني ،ورفعته �أمام �أنظار العامل
كرجل �سالم حافظ على كيان و�سيادة
بالده وحقق ا�ستقاللها من دون �إراقة
نقطة دم واحدة.
املوقف الثاين ح�صل يف الدوحة،
ع��ا���ص��م��ة دول���ة ق��ط��ر ،ع��ن��دم��ا اجتمع
ق��ادة دول جمل�س التعاون ملناق�شة
التطورات الناجمة عن اجتياح القوات
امل�سلحة العراقية حلدود دولة الكويت
واحتاللها و�إعالن �ضمها حتت ال�سيادة
العراقية يف العام 1990م.
ك���ان خليفة ب��ن ���س��ل��م��ان ح��ا��ضرًا
ً
وم�شاركا يف ذلك االجتماع امل�صريي،
مقدرا لثقل امل�س�ؤولية امللقاة على
ً
ك��اه��ل��ه وك��اه��ل �أ���ش��ق��ائ��ه ق���ادة دول
امل��ج��ل�����س ،وم� ً
��درك���ا ل��ه��ول الأخ��ط��ار
املحدقة باملنطقة نتيجة للزلزال الذي
�أح��دث��ه ال��ع��دوان العراقي على دول��ة
الكويت ال�شقيقة.
كانت تلك الأي���ام مفعمة بالقلق
والتوتر واحلرية .يف ذلك االجتماع �أثري
مو�ضوع اخلالف مع قطر حول جزر حوار
الواقعة حتت ال�سيادة البحرينية التي
تطالب قطر ب�ضمها �إليها.
ويف �إط��ار امل�ساعي املبذولة حلل
��ر���ض ع��ل��ى خليفة بن
ه���ذا اخل�ل�اف ُع ِ
�سلمان التنازل عن ال�سيادة على جزر
ح���وار م��ق��اب��ل م��ب��ال��غ �ضخمة �ستدفع
حلكومة البحرين لتمكينها من حتقيق
وتنفيذ براجمها التنموية الطموحة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ح��اج��ة البحرين
امللحة للموارد املالية الالزمة لتنفيذ

تلك الربامج� ،إال �أن خليفة بن �سلمان،
وبكل التفهم والتقدير ،رف�ض العر�ض
قائال ً ب�صوته الرخيم الرزين�“ :إن تراب
الوطن ال يباع ب�أي ثمن” ،وقبل برفع
اخل�ل�اف �إل���ى حمكمة ال��ع��دل الدولية
التي حكمت يف النهاية ب�أحقية و�رشعية
�سيادة البحرين على جزر حوار.
وبذلك ،وم��رة �أخ��رى� ،صان خليفة
بن �سلمان �سيادة البحرين على كل
�شرب من �أرا�ضيها وحفظ حقها وحافظ
على عالقات الأخوة واملودة بني مملكة
البحرين و�شقيقتها دولة قطر وباقي
دول جمل�س التعاون.
لقد اكتفيت با�ستنها�ض هذين
املوقفني فقط م��ن ب�ين امل��ئ��ات من
املواقف الأ�صيلة وال�شجاعة خلليفة بن
�سلمان .اخرتتهما لأنهما ي�ضعان هذا
الرجل يف موقع متقدم بني قادة العامل
الذين ربطوا م�صريهم مب�صري وكيان
�شعوبهم و�أوط��ان��ه��م ،والذين �صانوا
كرامة �شعوبهم وحافظوا على كيان
و�سيادة وهوية �أوطانهم ومل يفرطوا
يف ذرة م��ن ت��راب��ه حت��ت �أي ظ��رف من
الظروف.
و�أخ��ت��م كلماتي بالتعبري ع��ن ّ
جل
فخري واعتزازي و�سعادتي بكل حلظة
�أق�ضيها بالقرب من هذا القائد امللهم،
لأنهل من نبع حكمته الدافق و�أك��ون
�شاه ًدا على مواقف عظيمة نتعلم منها
ما ينفعنا يف حياتنا ،مواقف �ستبقى
را�سخة يف ذاك��رة الوطن وتهتدي بها
الأجيال القادمة.

مقال ن�شره عبداهلل احلواج بكتابه “جمل�س الرئي�س“ وتعيد
“البالد” ن�شره اليوم ،وميثل م�شاركة رئي�س جمل�س �إدارة �صحيفة
البالد عبدالنبي ال�شعلة يف هذا الإ�صدار القيم الذي يتحدث
عن جمل�س رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة.

�أبدى ا�ستعداد “الوكالة” للتعاون مع ال�صيادين ...حممد بن �أحمد:

رفع احلظر عن �صيد الروبيان اعتبارا من الغد
املنام���ة – وزارة الأ�ش���غال و�ش����ؤون
البلدي���ات والتخطي���ط العم���راين� :أعلن وكيل
الزراع���ة وال�ث�روة البحري���ة ب���وزارة الأ�ش���غال
و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين ال�شيخ
حمم���د بن �أحمد �آل خليفة عن رفع حظر �ص���يد
�أو ت���داول �أو بي���ع الروبي���ان اعتب���ارا ً من يوم
غ���د (الأربع���اء) الأول من �أغ�س���ط�س من العام
اجل���اري ،وذل���ك �إث���ر الق���رار الذي �ص���در عن
وزير الأ�ش���غال و�ش����ؤون البلديات والتخطيط
العم���راين ع�ص���ام خلف بحظر ال�ص���يد ملدة 5
�أ�ش���هر ابتداء من �ش���هر مار����س ولغاية نهاية

يوليو.2018
وحظر القرار عر�ض وتداول وبيع الروبيان
الطازج وغري امل�ص���نع يف الأ�س���واق والأماكن
العام���ة لغر�ض الت�س���ويق �أو البيع خالل فرتة
�رسيان احلظر املقررة مبوجب �أحكام القرار.
و�أب���دى وكي���ل الزراع���ة وال�ث�روة البحرية
عن ا�س���تعداد وكالة الزراع���ة والرثوة البحرية
للتعاون مع ال�ص���يادين واال�س���تماع لوجهات
نظره���م ومالحظاته���م يف �س���بيل تطوير هذا
القطاع احلي���وي واحلفاظ على الرثوة البحرية
مبملكة البحرين.

• ال�شيخ حممد بن �أحمد

دعوة لإن�شاء �صندوق حكومي لدعم �ضحايا االجتار بالب�رش

العب�سي ي�شيد مب�ضمون الدكتوراه لعلي ال�شويخ

املنام���ة  -هيئ���ة تنظي���م �س���وق العم���ل:
ا�س���تقبل الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �س���وق
العم���ل رئي����س اللجن���ة الوطنية ملكافح���ة االجتار
بالأ�شخا�ص �أ�سامة العب�سي يف مكتبه الأحد ،رئي�س
النيابة بالنيابة الكلية علي ال�ش���ويخ والذي �أهداه
ن�س���خة ر�س���الة الدكت���وراه التي ح�ص���ل عليها من
كلية احلقوق بجامعة البحرين ،والتي حملت عنوان
“احلماية اجلنائية ل�ض���حايا االجتار بالب�رش :درا�سة
يف الت�رشيع البحريني واملقارن”.
و �أ�شاد العب�سي باجلهود التي يبذلها الباحثون
البحريني���ون يف �إعداد الدرا�س���ات التطبيقية التي
ميكن �أن ت�شكل مرجعًا م�س���تقبليًا ميكن االعتماد
عليه ،متمنيًا لل�شويخ دوام التوفيق.
بدوره ا�س���تعر�ض ال�ش���ويخ وهو ع�ضو اللجنة
الوطنية ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص� ،أهم النتائج
التي تو�صلت �إليها ر�سالة الدكتوراه ومنها �إيراد

•خالل اللقاء

تعري���ف للأفع���ال املكونة جلرمية االجت���ار بالب�رش،
وكذلك بع�ض الأفعال املكونة لعن�رص اال�س���تغالل
على نحو وا�ضح ال لب�س فيه ،وذلك من �أجل �سهولة
تطبيقه���ا عل���ى الوقائع بعيداً ع���ن االختالفات يف
تكييفها.

كما دعت الر�سالة �إلى �إن�شاء �صندوق حكومي
لدعم �ض���حايا االجتار بالب�رش ،والتكفل مب�ص���اريف
�إعادتهم لبالدهم �إذا كانوا �أجانب ،ال �سيما يف حال
كان املته���م جمهوالً �أو مل تتواف���ر الأدلة الكافية
�ضده للإدانة.

