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سجل اآلن لتجعل من مشروع أحالمك حقيقة

دول مجلس التعاون واألزمة بين الهند والباكستان
Û  احتمــال أو  كابــوس  أن  اآلن  أصبــح واضًحــا 

نشــوب مواجهــة عســكرية مفتوحــة أو حــرب 
شــاملة بيــن الهند والباكســتان قــد تراجع وتم 
تخطيــه وتجنبــه، وذلــك قبــل انفــات الزمــام 
مجريــات  علــى  الســيطرة  إمكانيــة  وانعــدام 
األمــور، وأصبــح واضًحــا أيًضــا أن الدولتيــن 
قررتــا االلتــزام بالتهدئة وضبــط النفس إدراًكا 
الكارثيــة  والنتائــج  للخطــورة  قادتهــا  مــن 
المرعبــة ألي صــدام عســكري مفتــوح بينهمــا، 
والذي يمكن أن يتطور إلى نزاع دولي مسلح.

Û  هــذا ال يعني أن المشــكلة قــد انتهت، فا يزال
الرمــاد،  يلتهــب تحــت  ثمــة جمــر  اآلن  حتــى 
أن  يعتقــدون  المراقبيــن  مــن  كثيــًرا  أن  كمــا 
األوضاع مازالت مرشــحة للمزيد من التصعيد 

واالنفجار.
Û  فقــد نجــح اإلرهاب من جديــد في صب الملح

علــى الجــرح، وخلــق المزيــد مــن التوتــر فــي 
العاقــات الهشــة فــي األســاس بيــن البلديــن، 
وتفجيــر أزمة خطيــرة بينهمــا عندما تعرضت 
الهنــد فــي منتصف الشــهر الماضــي إلى عملية 
إرهابيــة نفذهــا أحــد االنتحارييــن في القســم 
الواقــع تحــت اإلدارة الهندية مــن إقليم جامو 
وكشــمير وراح ضحيتها أكثر من 40 عســكرًيا 

من الجيش الهندي.
Û  ”محمــد “جيــش  تنظيــم  الهنــد  اتهمــت  وقــد 

اإلرهابــي الــذي أقــر بمســؤوليته عــن الهجوم، 
ووجهــت أصابــع االتهــام أيًضا إلى الباكســتان 
واتهمتهــا بالتــورط ودعــم وإيــواء المنظمــات 
اإلرهابيــة فــي أراضيهــا وعــدم القيــام بمــا هو 
الزم لتصفيتهــا أو لكبــح جماحهــا والســيطرة 

عليها.
Û  وكــرد فعــل للعملية اإلرهابيــة قامت الطائرات

العســكرية الهنديــة باختــراق المجــال الجــوي 

األراضــي  داخــل  لباكســتان وقصفــت مواقــع 
الباكســتانية وصفتها الهند بأنها مراكز تدريب 
لتنظيم “جيش محمد” الذي نفذ العملية، تبعها 
اختراقات وتبادل للقصف الجوي على جانبي 
الحدود المشــتركة، وإسقاط طائرات وتراشق 
لاتهامــات، وألول مــرة منــذ 50 عاًمــا حدثــت 

مواجهة بين ساح الجو للبلدين.
Û  ،وإدراًكا من المجتمع الدولي لخطورة الموقف

الــذي قد يؤدي إلى حدوث مواجهة عســكرية 
مفتوحــة بيــن الطرفيــن، فقــد اســتنفرت دول 
وتجنــب  األزمــة  لتطويــق  جهودهــا  العالــم 
وبــادرت  موســعة،  مواجهــات  إلــى  ارتفاعهــا 
بدعــوة الطرفين إلــى التهدئة وضبــط النفس. 
ومــن دون أدنــى شــك فــإن أي حــرب تنشــب 
اآلن بيــن الدولتين ســتؤدي إلى خلط األوراق 
اإلقليميــة بشــكل يصعــب إعــادة ترتيبهــا فيما 

بعد.
Û  إن نشــوب أي مواجهة أو نزاع مســلح مفتوح

ســتكون  النوويتيــن  القوتيــن  هاتيــن  بيــن 
كارثيــة مدمــرة  لــه عواقــب وخيمــة ونتائــج 
علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل 
خــاص أكثر مــن أي دول أخرى مجــاورة للهند 
والباكســتان، ولذلــك فــإن المســاهمة فــي منــع 
االشــتباكات وتجنــب توتــر العاقــات وإحال 
الدولتيــن أصبحــت مــن  بيــن هاتيــن  الســام 
القضايــا المصيريــة والمحوريــة الملحــة، ومن 
المســائل واألهــداف اإلســتراتيجية واألمنيــة 
لــدى  إن  التعــاون.  مجلــس  لــدول  بالنســبة 
المخــاوف  مــن  التعــاون جملــة  مجلــس  دول 
والهواجــس المشــروعة بالنســبة لقضايا األمن 
واالســتقرار والنمو االقتصادي في شبه القارة 
الــدول، أكثــر مــن غيرهــا  الهنديــة، وإن هــذه 
وألكثر من ســبب، ســتكون أول وأقــرب وأكبر 

مســلح  نــزاع  نشــوب  حالــة  فــي  المتضرريــن 
هنــاك  بــأن  ولنتذكــر  الطرفيــن،  بيــن  مفتــوح 
هاتيــن  وبيــن  بيننــا  شاســعة  ليســت  مســافة 
الدولتيــن اللتيــن تمتلكان مجتمعتين ترســانة 
نووية مرعبة تشتمل على أكثر من 270 قنبلة 
أو رأس نووي، وأكثر من 1500 طائرة مقاتلة، 
وأكثــر مــن 8 آالف دبابــة ومدرعــة، وأكثــر من 
مليونــي جنــدي تحت الســاح، وســفن حربية 
ومدمــرات  وغواصــات  طائــرات  وحاملــة 
وفرقاطات وغيرها من أسلحة وأدوات القتل 

والتدمير.
Û  إضافــة إلــى ذلــك فقــد ارتبطــت دول مجلــس

التعــاون بمصالــح وعاقــات اقتصاديــة وثيقة 
ومتينــة مع الهند والباكســتان بحيــث أصبحتا 
مجتمعتيــن من أكبر الشــركاء التجاريين لهذه 
الدول، وأن نشوب أي حرب بينهما ستكون له 
آثــار غير حميدة علــى اقتصاديات هذه الدول 

في أحسن األحوال.
Û  كمــا أن نشــوب حــرب مفتوحــة بيــن الدولتين

خطيــرة  وإرهاصــات  تداعيــات  لــه  ســيكون 
علــى مــا بيــن 12 و15 مليــون مواطــن هنــدي 
دول  فــي  ويعملــون  يعيشــون  وباكســتاني 
المجلس، ويشكلون حوالي 25 % من سكانها، 
وتعتمــد الحيــاة عليهــم فــي جميــع أو معظــم 
جوانبهــا ومســاراتها ممــا يجعــل هــذه الــدول 
عرضــة للشــلل واالحتقــان عندما تتســرب إلى 
العــداء والمواجهــة،  الكبيــر حالــة  العــدد  هــذا 
الوطنيــة  وعواطفهــم  نوازعهــم  وتســتنفر 
وتحولهــم إلى قنابل موقوتــة جاهزة لانفجار 
فــي أي لحظــة، فتتحول عندهــا دول المجلس 
إلى ساحات للصراع والمناوشات واالشتباكات 
وربمــا االقتتــال فيمــا بينهــم ممــا يهــدد األمــن 

الداخلي لهذه الدول.

Û  ولنتذكــر أيًضــا فــي هــذا الصــدد االضطرابــات
عمــت  عندمــا  مؤخــًرا،  فرنســا  شــهدتها  التــي 
العنــف  وأعمــال  الفوضــى  مــن  موجــة  البــاد 
الفرنســية مخلفــة  المــدن  مــن  العديــد  طالــت 
وراءها خســائر ماديــة ومعنوية كبيرة، ولو أن 
الدوافــع في الســاحة الفرنســية كانت مختلفة 
عن الوضع الذي نتحدث عنه في دول مجلس 

التعاون.
Û  ولذلــك فقــد بــات اآلن علــى دول المجلــس أن

تتحرك وبأقصى سرعة ممكنة، وتجند طاقاتها 
وإمكاناتها كافة، وتعمل جادة وكطرف محايد، 
لمحاصــرة األزمــة ووقــف تدهورهــا والســعي 
لعدم تكرارها مســتقبًا عن طريق نزع فتيلها؛ 
وذلــك انطاًقــا مــن مصلحتهــا وحرصهــا علــى 

سامة المنطقة وأمنها واستقرارها.
Û  ويأتي على سلم األولويات التوصل إلى صيغة

مشــتركة للتعــاون بيــن أطــراف ثاثــة؛ الهنــد 
والباكســتان ودول مجلــس التعــاون واالتفــاق 
فيما ينهم على خطة عمل ملزمة لكل األطراف 
تهــدف إلــى االســتمرار وتكثيــف الحــرب علــى 
عــدو الجميــع وهــو اإلرهــاب، واتخــاذ تدابيــر 
عاجلة ونافذة لشن حرب متجددة ومتواصلة 
علــى  والقضــاء  وماحقتــه  اإلرهــاب  علــى 
والمنظمــات  واألجهــزة  واألوكار  األفــكار  كل 
اإلرهابيــة التــي تقــف وراء اإلرهــاب فــي هــذه 
الــدول كافــة، وفي الوقت نفســه إن على دول 
مجلس التعاون المساهمة أيًضا في مد جسور 
التواصل وترســيخ أســس التفاهم والثقة بين 
الطرفيــن وتشــجيعهما للجلــوس علــى طاولــة 
للخــاف  المفاوضــات؛ إليجــاد حلــول ســلمية 
القائم بينهما بشــأن إقليم جامو وكشــمير الذي 
يعــود إلى أكثر من 60 عاًما، والذي تســبب من 

قبل في نشوب حربين بين البلدين.

عبدالنبي الشعلة

المنامة - مؤسسة المبرة الخليفية

أعلنت مؤسسة “المبرة الخليفية” عن فتح باب 
التســجيل في برنامج “رايات” للمنح الدراسية، 
الذي ُيقدم 40 منحة لدراســة البكالوريوس في 
األكاديمــي  للعــام  المعتمــدة  المملكــة  جامعــات 

.2020 - 2019
ويمتاز البرنامج هذا العام بتخصيص المؤسسة 
3 منــح دراســية ألصحاب اإلنجــازات الرياضية 
المتميــزة؛ اســتجابة لمبــادرة وتوجيهــات ممثل 
جالة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة؛ تقديًرا لما حققوه من 
المراكــز  للبحريــن بتحقيــق  إنجــازات مختلفــة 
األولــى ورفــع اســم المملكــة عالًيا فــي المحافل 

الدولية واإلقليمية.
وتســتمر عمليــة تقديم الطلبــات خال الفترة 1 
و31 مــارس الجــاري، إذ ســتتم عمليــة االختيار 
وفًقــا لشــروط البرنامــج على أســاس التحصيل 
واختبــار  الشــخصية،  والمقابلــة  األكاديمــي، 

التقييم، واألعمال التطوعية المقدمة. 
وقالــت رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة المبــرة 
آل  خالــد  بنــت  زيــن  الشــيخة  ســمو  الخليفيــة 
خليفــة “نتطلــع إلنشــاء جيل من الشــباب الكفؤ 
والقــادر علــى االرتقــاء بمملكــة البحرين لتحتل 
مكانــة بــارزة إقليًمــا ودولًيا، لذلــك نحرص على 
دعــم الشــباب، عبــر منحهــم المزيــد مــن الفرص 
لمواصلــة تعليمهــم الجامعــي، مــا ُيســاهم فــي 
خلق جيل واٍع ومثقف متسلح بالعلم والمعرفة 
وقادر على مواجهة التحديات لإلســهام الفاعل 

في المجتمع ودفعه نحو التقدم والتطور”.
وأضافــت “قدمــت المبــرة الخليفيــة حتــى اآلن 
أكثــر من 270 منحــة للطلبة لانضمام بمجاالت 

وتخصصــات متنوعــة وفــق ميــول وإمكانــات 
وقــدرات الطالــب، ورغبتــه واحتياجــات ســوق 
 .2030 االقتصاديــة  البحريــن  ورؤيــة  العمــل 
وسنسعى دائًما من خال التعاون مع الجامعات 
مــن  لمؤسســتنا  الداعمــة  والجهــات  الشــريكة 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص إلــى احتضــان 
ورعايــة الشــباب المتميــز نحو اســتغال أقصى 

قدراتهم لتحقيق طموحاتهم”. 
خــال  مــن  “رايــات”  لبرنامــج  التقــدم  ويمكــن 
مــلء اســتمارة التقديــم عبــر موقــع المؤسســة 
اإللكترونــي، وتتــم عمليــة اختيــار الطلبــة بعــد 
اجتيازهــم مراحــل عــدة. ويتأهــل المتقدمــون 
والحصــول  األكاديمــي،  التحصيــل  علــى  بنــاًء 
علــى نســبة عالية فــي االختبار المقــدم من قبل 
المؤسســة واجتيــاز المقابلة الشــخصية إضافة 

إلى األعمال التطوعية التي قدموها للمجتمع.

بتوفيــر  البرامــج  ســائر  عــن  “رايــات”  ويتميــز 
دورات وورش عمــل تتنــاول جوانــب التطويــر 
بالنفــس،  الثقــة  تعزيــز  مثــل:  الشــخصي، 
الخطابــة،  مهــارات  وتنميــة  الــذات،  وتطويــر 
وتقويــة  اآلخريــن،  مــع  والتواصــل  واإلدارة 
اللغــة اإلنجليزيــة، ممــا يجعــل الطالب مســتعًدا 
لالتحاق بسوق العمل والقيام بالدور المطلوب 

منه بكل فعالية.
ويشار إلى أن “رايات” الذي انطلق العام 2011، 
هو برنامج شــامل ومتكامل يســاهم في مجال 
التعليــم وتنميــة المهــارات الشــخصية للشــباب 
دراســية  منــح  البرنامــج  يوفــر  إذ  البحرينــي، 
للطلبــة لالتحــاق بإحــدى الجامعــات المعتمــدة 
فــي البحريــن، إلــى جانــب تقديــم العديــد مــن 
المزايــا منهــا حوافز ماليــة وورش عمل وفرص 

تدريب في القطاعين الحكومي والخاص.

تخصيص 3 منح ألصحاب اإلنجازات الرياضية

الشــباب دعــم  علــى  حريصــون  زيــن:  الشــيخة  ســمو 

فتح الباب لبرنامج “رايات” للمنح الدراسية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمــع مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدهللا 
الدوســري مــع عــدد مــن كبــار المســؤولين 
والســفراء علــى هامش اجتماعــات الدورة 
األربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان الجــزء 
رفيع المستوى في جنيف.واجتمع الدوسري 
مــع كل مــن نائــب وزيــر خارجية جورجيا الشــا 
نائــب  لكرواتيــا  الدائمــة  والمندوبــة  دارســاليا، 
رئيس مجلس حقوق اإلنسان فيسنا باتيستيك 

كــوس، والمندوبــة الدائمــة لجــزر فيجــي نائــب 
رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان نزهت شــاميم 
خــان، والمنــدوب الدائــم آليســلندا لــدى مكتــب 
األمــم المتحــدة بجنيــف نائــب رئيــس مجلــس 

حقوق اإلنسان هارالد اسبيلون.
كمــا أطلــع الدوســري الســفراء والمندوبين على 
تطــور وتقــدم البحرين فــي العديد من مجاالت 

حقوق اإلنسان.

وأشاد الســفراء والمندوبون بالعاقات الثنائية 
المتناميــة مع المملكة، معربيــن عن تهانيهم بما 
حققته من إنجازات في مجال حقوق اإلنسان.

وتــم بحــث عــدد مــن المواضيع والمســائل ذات 
االهتمــام المشــترك بمــا فيهــا التعــاون في دعم 
عمــل مجلــس حقوق اإلنســان وآلياته خصوصا 
المجلــس  فــي  البحريــن  عضويــة  ظــل  فــي 

للسنوات 2019 - 2021.

اإلنسان حقوق  ــادرات  ــب م على  المندوبين  يطلع  ــري  ــدوس ال

مساعد وزير الخارجية يجتمع مع كبار المسؤولين بجنيف


