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قميص المرحوم
عبدالنبي الشعلة

خاشقجي

Û Ûجميع كتب التاريخ اإلس�ل�امي ،وغيرها ،تحتوي على تفاصيل األحداث المؤس ��فة التي وقعت قرب
نهاي ��ة عه ��د الخلفاء الراش ��دين ،رض ��ي هللا عنهم أجمعي ��ن ،والت ��ي أدت بعد ذلك إلى ب ��روز مصطلح

“قميص عثمان” ،الذي تحول الحقً ا إلى مفهوم سياسي يُطلق ،في الكثير من األحيان ،على كل شيء

يُراد به التحريض واإلثارة والفتنة واالبتزاز.

Û Ûلقد عاد المصطلح إلى الذاكرة في اآلونة األخيرة على إثر تداعيات الحادث المؤلم والجريمة البشعة
التي أودت بحياة المواطن الس ��عودي الصحافي والناش ��ط السياس ��ي المرحوم جمال خاشقجي ،فما
ت ��زال بع ��ض الق ��وى واألط ��راف والجه ��ات تقرع الطب ��ول وتنفخ ف ��ي األب ��واق ،ال حز ًن ��ا حقيقيًا لرزء

حرصا راس � ً�خا على تحقيق العدالة
ً
الفقيد أو غيرة صادقة على حرية الصحافة وحقوق اإلنس ��ان ،أو
فرحا له ��ذا الحدث ال ��ذي هيأ لها فرصة التش ��في واالنتق ��ام وإمكان
واإلنص ��اف ،ب ��ل ليرق ��ص بعضه ��ا ً

اقتناص المكاسب والمغانم.

Û Ûإن بعض ما نسمعه من عقير وعويل ونفير عن القضية له ،بكل وضوح ،أهداف وغايات أخرى ،بعيدة
كل البعد عن قيم الش ��هامة والنبل ،وتفوح منها روائح االبتزاز واالس ��تهداف والمساومة والرغبة في

االتجار والمقايضة والتركيع وتصفية الحسابات.

Û Ûونحن هنا ال نصبو إلى التبرير أو التهوين أو التستر ،فالجريمة قد وقعت ،وهي جريمة نكراء شنيعة
بكل المقاييس والمعايير ،بغض النظر عن أسلوب تنفيذها ،وسواء ارتكبت ال إراديًا أم بتدبير مسبق،

حيث إن ما تعرض له المرحوم جمال خاش ��قجي هو خطب مؤلم مهول ،وقد س ��بب لنا جميعً ا الكثير
م ��ن األس ��ى والم ��رارة واإلحراج ،وإن مثل هذه الجرائ ��م لن يتم التعاطي معها ب ��أي قدر من التهاون
والتساهل واالستخفاف .وقد عبرت حكومة المملكة العربية السعودية عن أسفها لما حدث وأعلنت
عن وقوع الحادث في مبنى قنصليتها في إسطنبول ،ووصفته بأنه جريمة بشعة غير مبررة ،وأكدت
أنه س ��تتم محاس ��بة ومعاقبة مرتكبيها والضالعين فيها ،وبدأت بالفع ��ل بالتحقيق واتخاذ الخطوات
القانوني ��ة واإلج ��راءات القضائية الالزمة ،وألقت القبض على  18متهمً ا من موظفي الدولة وأقالت 3

من كبار المس ��ؤولين فيها ،وتعهدت باس ��تكمال التحقيقات والكشف عن مالبسات الجريمة كافة ،مع

االلتزام بمعايير العدالة والشفافية.

Û Ûوعلى الرغم من كل ذلك ،فإن األبواق ظلت تُنفخ والطبول تُقرع وقميص المرحوم جمال خاشقجي
بقي مرفوعً ا تحت شعار األخذ بثأره ،وأخذت الضغوط تزداد على المملكة العربية السعودية لدفعها
لإلس ��راع في إنهاء التحقيقات والكش ��ف عن مزيد من التفاصيل والمالبس ��ات ،وعلى افتراض حسن

النية فإننا نضم صوتنا إلى تلك األصوات ،لكننا جميعً ا ندرك أن العدالة واإلنصاف ال يمكن تحقيقهما

على عجل وتحت س ��ياط التهديد واالبتزاز ووس ��ط عواصف وأعاصير الحمالت اإلعالمية الضارية

المرك ��زة وف ��ي حوم ��ة االتهامات الت ��ي تفتقر إلى األدل ��ة والبراهي ��ن ،إال إذا كان المطلوب هو رؤوس

أشخاص معينين وتقديم مزيد من القرابين وأكباش الفداء.

Û Ûإن ق ��وى التخل ��ف والتطرّ ف واإلرهاب أخذت ترفع قميص جمال خاش ��قجي عاليًا لمواجهة من نادى
بمحاربته ��ا والتص ��دي له ��ا .لق ��د أعلن س ��مو األمي ��ر محمد بن س ��لمان ،مرارًا وتك ��رارًا ،أنه ل ��ن يتهاون
وس ��يتصدى بق ��وة وصالبة وحزم لكل وجوه وأش ��كال التط ��رّ ف والعنف واإلره ��اب؛ ولذلك فإن هذه

متراس ��ا
ً
الق ��وى ق ��د وج ��دت ضالتها في قضي ��ة المرحوم جمال خاش ��قجي ،فحمل ��ت رايتها وجعلتها

تخفي وجهها الحقيقي خلفه ،وتصوب من ورائه س ��هامها وقذائفها الطائشة لعرقلة وإجهاض خطط

األمير محمد بن س ��لمان وبرامجه النهضوية اإلصالحية ،هذه القوى ال ترغب في وجود رجل وقائد
مث ��ل محمد بن س ��لمان ،رجل وضع على كاهله عبء التصدي للتخل ��ف والتطرف والعنف واإلرهاب،

رجل ينظر إلى المس ��تقبل ويزخر بالطموح ولديه رؤية ش ��مولية لمستقبل المملكة العربية السعودية

ودول المنطقة ويسعى إلى استنهاض مقومات النمو والتقدم فيها.

Û Ûنحن نقف مع األمير محمد بن س ��لمان ،قلبًا وقالبًا؛ ألنه يحارب التخلف والتطرّ ف والعنف واإلرهاب،
وألنه قال في مؤتمر قمة االستثمار الذي عقد أخيرً ا في الرياض “إن حربنا على التطرّ ف وإصالحاتنا

مس ��تمرة ول ��ن يس ��تطيع أح ��د إيقافنا” .وم ��ن بين األط ��راف العديدة التي تس ��عى الس ��تغالل الحدث
لتحقي ��ق مراميه ��ا الخاص ��ة ه ��م الحالم ��ون باس ��تنهاض اإلمبراطورية العثماني ��ة من قبره ��ا بأحمالها

وأثقاله ��ا التاريخي ��ة ،وإع ��ادة ال ��روح إليه ��ا ،والترب ��ع على عرش ��ها ،ومد نفوذه ��ا عل ��ى المنطقة وذلك
بغرض تصفية حس ��ابات قديمة ،واس ��تثمار الحدث للمزايدة والمقايضة لتحقيق مكتسبات سياسية

وإستراتيجية واقتصادية.

Û Ûوال حاج ��ة إل ��ى لف ��ت النظ ��ر إل ��ى أن قضية المرحوم جمال خاش ��قجي ق ��د تزامنت م ��ع تفاقم األزمة
االقتصادية التي تعاني منها تركيا.

Û Ûولذل ��ك ،ال يج ��ب أن نس ��مح لمث ��ل هذه الجه ��ات أو تل ��ك األطراف اس ��تغالل هذه القضية اإلنس ��انية
للتكس ��ب أو لتصفية حس ��ابات أو الس ��تهداف أش ��خاص معينين أو لتنفيذ برامج تهدف إلى تفتيت
المنطقة وتقطيعها وتجزئتها ،والمتاجرة بدم ش ��خص واحد عزيز علينا جميعً ا ومقايضته بقتل دول

المنطقة وذبح طموح شعبها.

Û Ûلق ��د التقي ��ت بالمواط ��ن الس ��عودي رج ��ل اإلعالم المرح ��وم جمال خاش ��قجي في البحري ��ن قبل بضع
س ��نوات ،في ردهة أحد الفنادق ومن دون س ��ابق تدبير ،عندما كان يتردد على المنامة وقتها لمتابعة
مش ��روع محط ��ة تلفزيون العرب اإلخبارية ،ورغم أن اللق ��اء كان قصيرا جدً ا وعابرً ا ،إال أنني وجدته

رجل جادً ا خلوقً ا لبقً ا ،رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته.
اً

“يوم المدن” تقدير عالمي لمبادرات سمو رئيس الوزراء
رؤي��ة جالل��ة الملك جعل��ت البحرين نموذجا ف��ي التنمية
المنامة  -بنا

جاءت مشاركة مملكة البحرين في احتفالية يوم المدن العالمي  ،2018التي أقامها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” ،في مدينة ليفربول البريطانية،
تحت ش���عار “بناء مدن مس���تدامة ومرنة”؛ لتس���لط الضوء على الدور البارز الذي تحظى به المملكة على صعيد دفع الجهود األممية في مجال التنمية المس���تدامة .وتم
اختيار مملكة البحرين الستعراض رؤيتها وجهودها في مجال التنمية الحضرية والمستدامة؛ تأكيدا للنجاحات التي حققتها في ظل التوجيهات والرؤية الحكيمة لعاهل
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،والتي جعلت من البحرين نموذجا في مجال التنمية الحضرية المستدامة.
وجس���دت المش���اركة أيض���ا التقدي���ر ال���ذي يحظ���ى ب���ه رئي���س

الحديث���ة والعصري���ة في مختل���ف مجاالت التنمية المس���تدامة

ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن س���لمان آل

كالصح���ة والتعلي���م والبني���ة التحتي���ة واالتص���االت ،وم���ن أبرز

ً
واضحا من
خليفة في مجال التنمية المس���تدامة ،وهو ما ظهر

هذه المش���روعات “طريق اللؤلؤ” المس���جل ضم���ن قائمة التراث

خ�ل�ال تصريحات المدير العام لبرنامج األمم المتحدة “الموئل”

العالم���ي خ�ل�ال الع���ام  2012للتطوي���ر والترمي���م ويمت���د عل���ى

ميمون���ة ش���ريف ،والت���ي أعرب���ت فيه���ا ع���ن تقديره���ا العمي���ق

مس���افة  3كيلومترات بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة
اً
وصول إلى بيت س���يادي
بوماه���ر ،الت���ي تعود إلى س���نة ،1840

بدع���م مس���يرة التنمي���ة الحضري���ة المس���تدامة ،عب���ر المبادرات

في قلب المحرّق.

التي يطلقها س���موه ،والتي تس���هم في دعم مس���ار التنمية على

وحرص���ت حكومة مملكة البحرين في اهتمامها بالمدن مراعاة

المس���توى المحلي وعلى رأس���ها جائزة سموه للتنمية الحضرية

أح���دث النظم العصري���ة بما يضمن أن تكون الم���دن ذات مظهر

والتنمية المستدامة ،والتي عززت مكانة البحرين العالمية على

جمال���ي واض���ح ف���ي الش���كل والتصمي���م ورفده���ا بالخدم���ات

خريطة التنمية المس���تدامة ،وباتت واحدة من الجوائز الدولية

األساس���ية التي تلبي متطلبات جودة الحياة على المس���تويات

المرموق���ة التي تحظى باهتمام متزايد نظرا لدورها في تحفيز

كاف���ة ،خصوصا أن الم���دن في التطور العمران���ي الراهن لم تعد

جهود األفراد والمنظمات الكبرى الداعمة للتنمية.

فقط مكانا للسكن وفقط ،بل أصبحت ملمحا حضاريا.

لصاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء على التزام سموه الدائم

والشك في أن اختيار مملكة البحرين من قبل برنامج “الموئل”

كما راعت الحكومة في إنش���ائها للم���دن الجوانب البيئية إيما ًنا

للمش���اركة ف���ي هذا االحتفالي���ة الدولية وتوجيه كلمة رئيس���ية

منها بأن تحقيق متطلبات االس���تدامة التنموية ال يمكن أن يتم

ألقاها الش���يخ حس���ام بن عيس���ى آل خليفة رئيس لجنة جائزة

سمو رئيس الوزراء

صاح���ب الس���مو الملك���ي األمي���ر خليف���ة ب���ن س���لمان آل خليفة
للتنمية المستدامة ،يؤكد جملة من الحقائق ،أبرزها:

دون التركي���ز على مراعاة حركة التطوير لألوضاع البيئة ،ومن
هنا فإن التنس���يق قائم بين مختلف األجهزة الحكومية ووزارة
اإلس���كان؛ من أجل بناء مدن نظيفة تراعي اشتراطات الحفاظ

أوال :أن مملك���ة البحري���ن بقي���ادة صاح���ب جالل���ة الملك خطت

وثيق بتحسين األحوال المعيشية لإلنسان في كل بقاع العالم.

على البيئة في الحاضر والمستقبل.

خط���وات في المجال التنموي ،وأن رس���الة البحري���ن إلى العالم

سادس���ا :مش���اركة البحري���ن للمجتم���ع الدولي في ه���ذا الحدث

وف���ي ه���ذا اإلط���ار تعم���ل وزارة األش���غال وش���ؤون البلدي���ات

تقوم على مبادئ التعاون والش���راكة؛ من أجل مس���تقبل أفضل

العالم���ي تثب���ت مش���اطرتها للعال���م ف���ي جه���وده وتطلعات���ه من

والتخطي���ط العمران���ي على تفعي���ل مبادرتها الخاص���ة بالمباني

للبشرية.

أج���ل عال���م أكث���ر رخاءً واس���تقرارًا م���ن منطلق إيمانه���ا العميق

الخض���راء المس���تدامة وذلك كاس���تراتيجية عمل يت���م تطبيقها

ثانيا :أن نجاح مملكة البحرين في تحقيق غالبية أهداف األمم

ب���أن التع���اون الدولي والعم���ل الجماعي البناء ق���ادر على قيادة

المتحدة للتنمية المستدامة  2030ومن قبلها األهداف اإلنمائية

مبادرات مبتكرة تدعم عملية التحضر المس���تدام وتقود جهود

فعليا من خالل مش���اريع المباني
منذ العام  2010ويتم تنفيذها
ً

الجدي���دة والقائم���ة لمختلف الوزارات والمؤسس���ات الحكومية

لأللفي���ة باتت قصة نجاح وتجربة تحظى بس���معة دولية طيبة

الدول والمجتمعات لتحقيق التنمية الحضرية المأمولة.

بالمملك���ة والت���ي تق���وم بتصميمها واإلش���راف عل���ى تنفيذها أو

وتع���د نموذج���ا جدي���ر أن يحت���ذى ،فالمملك���ة اس���تطاعت أن
تتج���اوز التحدي���ات الجغرافي���ة وقل���ة الموارد من خ�ل�ال اتباع

وجس���د حرص مملكة البحرين على المشاركة بفاعلية في هذه
ّ

صيانته���ا .وف���ي س���ياق آخ���ر ،ف���إن الم���دن كما هو مع���روف في

االحتفالي���ة الدولي���ة حرصه���ا عل���ى مش���اركة المجتم���ع الدولي

أفضل الممارس���ات على صعي���د التنمية وحرصت الحكومة في

جه���وده في تنمية المدن؛ لما له���ا من أهمية في الوقت الحاضر

التي اس���تطاعات أن تحقق للش���عوب االنس���جام والتعايش في

برام���ج عمله���ا أن يك���ون هناك ت���وازن بين احتياج���ات الحاضر

باعتباره���ا الحاضن���ة للنس���بة األكبر من عدد الس���كان في العالم

مزيج يضمن لهم البيئة المناسبة للعمل واإلنتاج ،وبالتالي فإنه

والمستقبل.

بنس���بة تتجاوز  ،% 60وتأكيدا على تجربة المملكة التي بدأت

يمكن وصفها بأنها تجسد المظهر المادي لتطور حركة البشرية،

ثالثا :أن البحرين من أوائل الدول في إنجاز األهداف اإلنمائية

منذ الخمس���ينات والس���تينات في االهتمام بإنش���اء المدن التي

لدرج���ة أن البع���ض يصف الق���رن الح���ادي والعش���رين بأنه قرن

لأللفي���ة قب���ل حل���ول موعدها في الع���ام  ،2015وتس���ير بخطى

تستوعب الزيادة السكانية.

المدن ،ومن هذا المنطلق فإن مملكة البحرين تعمل على إنجاز

واثق���ة على طري���ق تحقيق ألهداف التنمية المس���تدامة ،2030

ول���م يك���ن اهتمام البحرين بالتوس���ع في إقام���ة المدن الحديثة

تطوي���ر المدن وفق م���ا أصبح يطلق عليه “الم���دن الذكية” التي

وه���و م���ا القى حفاوة دولي���ة كبيرة عند قي���ام البحرين بتقديم

والجدي���دة س���ب ًبا ف���ي إغف���ال المدن العريق���ة والتراثي���ة ،بل إن

تجم���ع بي���ن الخدمات والمراف���ق التقليدية في المدن وتس���هيل

التط���ور التاريخ���ي والحض���اري ه���ي أكث���ر اإلبداعات البش���رية

تقريرها الوطني الطوعي األول خالل المنتدى السياس���ي رفيع

الحكوم���ة تبنت العدي���د من الخطط واالس���تراتيجيات لتطوير

معامالت األفراد من خالل تطبيقات “الحكومة اإللكترونية”.

المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس االقتصادي

الم���دن التاريخي���ة بم���ا يحف���ظ له���ا رونقه���ا وقيمته���ا التراثي���ة

إن وجود البحرين في هذا االحتفال الدولي الكبير شكل فرصة

م���ن جه���ة وبم���ا يمك���ن قاطنيها م���ن االس���تفادة م���ن الخدمات

الس���تعراض الجه���ود الت���ي تق���وم بها في مج���ال حماي���ة البيئة

واالجتماع���ي لألمم المتح���دة الذي عُ قد بمق���ر المنظمة الدولية

في نيويورك في يوليو .2018
رابع���ا :وج���ود مملك���ة البحرين ف���ي ه���ذا التجمع الدول���ي الذي
يناقش واقع المدن ّ
شكل فرصة لتعريف العالم بمملكة البحرين؛
باعتبارها دولة ذات تاريخ حضاري طويل يمتد آلالف السنين،
وكي���ف أنها ت���درك القيمة التاريخي���ة والتراثية للم���دن العريقة،
إذ عمل���ت عل���ى االهتم���ام بمدنه���ا التاريخية عب���ر مجموعة من
البرامج التي تحفظ لهذه المدن قيمتها التاريخية وتربطها في
ذات الوقت بمتطلبات العصر الحديث.
خامس���ا :اس���تطاعت مملك���ة البحري���ن تكريس مكانته���ا عضوا
فاع�ل�ا ف���ي المجتمع الدولي م���ن خالل االهتم���ام المتزايد الذي
تولي���ه الحكومة برئاس���ة رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي
األمي���ر خليفة بن س���لمان آل خليف���ة لدفع التح���رك األممي إلى
تنفيذ خطط التنمية الحضرية المس���تدامة ،التي ترتبط بش���كل

وتب���ادل الخب���رات والتج���ارب مع ال���دول المش���اركة ،والتعريف

الخالصة

بخط���وات المملك���ة عل���ى صعي���د حماية البيئ���ة ومواجه���ة أثار

» » إن حرص البحرين على المشاركة في المنتديات
والمؤتمرات الدولية المعنية بالنمو الحضري
والتنمية المستدامة ،يجسد أحد مظاهر االهتمام
الذي تبديه المملكة بمشاركة المجتمع الدولي
في جهوده لتنمية اإلنسان في كل بقاع العالم؛
وذلك إيمانا بما تشكله مثل هذه المؤتمرات
والمنتديات من فرصة لتأكيد نهج المملكة
ومساعيها لمساندة الجهود الدولية الرامية إلى
توفير الظروف التي تحقق الكرامة اإلنسانية
وسبل العيش الكريم واالحترام لإلنسان في ربوع
العالم أجمع.

التغي���رات المناخية وهي الرؤية التي يوجه إليها دائما صاحب
الجالل���ة المل���ك بأهمية المحافظة على البيئ���ة ،وهي التي يقوم
عل���ى تنفيذه���ا رئيس المجلس األعلى للبيئة الممثل الش���خصي
لجالل���ة المل���ك ،س���مو الش���يخ عب���دهللا بن حم���د بن عيس���ى آل
خليفة.
وج���اء االس���تعراض ال���ذي قدم���ه الرئي���س التنفي���ذي للمجل���س
األعل���ى للبيئ���ة محمد بن دينه ،نيابة عن س���مو الش���يخ عبدهللا
ب���ن حمد آل خليفة؛ ليوضح طبيعة جهود البحرين في الحفاظ
عل���ى البيئ���ة وموقفها الداع���م لالتفاقي���ات الدولية ح���ول تغير
المناخ والتنمية المستدامة ،والتأثيرات المناخية المترتبة على
المدن الحضرية عمومً ا ومملكة البحرين خصوصا.

إشادات دولية بالمنجزات العمالية

حمي��دان يبح��ث التع��اون م��ع مدي��ر “العم��ل الدولي��ة”

وزير العمل ملتقيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التق���ى وزي���ر العم���ل والتنمي���ة االجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم س���وق العمل جميل حميدان ،على هامش مش���اركته في
اجتماع���ات ال���دورة ( )334لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف ،كل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي
رايدر ،والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ،وعدد من الوزراء ورؤس���اء وفود الدول األعضاء بمجلس إدارة منظمة
العمل الدولية ،في إطار التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على جدول األعمال ،وبحث تعزيز التعاون المثمر القائم
بين البحرين والدول الصديقة والمنظمات ذات العالقة.
كم���ا ق���ام حمي���دان والوف���د المراف���ق

ع���ن توفي���ر مختل���ف الس���بل التي تس���هم

المنظم���ة ،ع���ن إش���ادتهم بالمنج���زات

خ�ل�ال تلك اللق���اءات باس���تعراض أحدث

ف���ي تعزي���ز التع���اون والتنس���يق اله���ادف

والمكاس���ب العمالي���ة المتحقق���ة بمملك���ة

المب���ادرات الريادية التي اتخذتها المملكة

إل���ى تحقيق المصالح المش���تركة ألطراف

البحري���ن ونوعية المب���ادرات التي نفذتها

ف���ي مج���ال توفي���ر المزي���د م���ن الحماي���ة
اً
فض�ًل� ع���ن الجهود
االجتماعي���ة للعم���ال،

اإلنت���اج الثالث���ة ودف���ع مس���يرة التنمي���ة

المملك���ة لتطوي���ر س���وق العم���ل البحريني

االقتصادية واالجتماعية في المملكة.

بما يحفظ حقوق أط���راف اإلنتاج ،والتي

الت���ي تبذلها في مج���ال تطوير وتحديث

من جانبهم ،عبر كبار المسؤولين ورؤساء

ً
نموذج���ا يحت���ذى عل���ى مس���توى
تعتب���ر

النظ���م والتش���ريعات لتحقي���ق المزيد من

وفود ال���دول األعضاء ف���ي مجلس إدارة

المنطقة.

المكاس���ب العمالية في المملكة؛ انس���جامً ا
م���ع معايي���ر العم���ل الدولي���ة والعمل على
تعزي���ز قن���وات الح���وار االجتماع���ي بي���ن
اً
فضل
الشركاء االجتماعيين في البحرين،

» »يشارك وفد البحرين في اجتماعات الدورة ( )334التي تستمر أعمالها حتى  8نوفمبر
أصيل في مجلس إدارة
اً
الجاري ،إذ تشارك المملكة في هذه الدورة بصفتها عضوً ا
المنظمة إثر انتخابها في عضوية المجلس للدورة  2020 - 2017في االنتخابات التي
جرت في يونيو .2017

