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افتتحت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك 
األســلحة الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة، الورشــة الدولية األولى لمنظمة حظر األســلحة الكيميائية بعنوان “األمن والســامة 
الكيميائية”، في مقر أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراســات الدبلوماســية بوزارة الخارجية، بمشــاركة عدد من الخبراء من منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية وممثلين عن الوزارات ومختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، والتي استمرت على مدى ثاثة أيام.

ورحبت الشــيخة رنا بنت عيســى في كلمتها 
شــاكرة  بالحضــور،  للورشــة  االفتتاحيــة 
هــذه  افتتــاح  فــي  الحضــور  علــى  حرصهــم 
الورشــة، معربة عن خالص شكرها وتقديرها 
لمنظمــة حظر األســلحة الكيميائية وما تقوم 
بــه من جهــد وعمــل دؤوب من خالل ســعيها 
الدائــم فــي تقديــم الدعــم والمســاندة لجميع 
تطبيــق  علــى  وحرصهــا  األطــراف،  الــدول 
علــى  الكيميائيــة  األســلحة  حظــر  اتفاقيــة 
أكمــل وجــه ليعــم الســالم واألمــن فــي جميع 
تتبــع  اللجنــة  أن  أكــدت  كمــا  العالــم.  دول 
سياســة رامية تســعى من خاللهــا على تأكيد 
التــزام مملكة البحرين المطلــق بتنفيذ جميع 

تعهداتها الدولية، مســتعرضة في هذا الصدد 
اللجنــة كالعمــل علــى إطــالق  أبــرز مشــاريع 
أســلحة  مجــال  فــي  العلمــي  البحــث  جائــزة 
الدمــار الشــامل وغيرهــا مــن المشــاريع التــي 
تعمل على اإلشــراف ووضــع وتنفيذ مختلف 
الخطط واآلليات تماشًيا مع الرؤية والرسالة 
التي وضعتها اللجنة على النحو الذي يمكنها 
مــن تحقيــق أهدافهــا والمتمثلــة فــي متابعــة 
الكــوادر  وتنميــة  الدوليــة  االتفاقــات  تنفيــذ 
وبنــاء  الدولــي  التعــاون  وتعزيــز  الوطنيــة 
شراكة مجتمعية إضافة إلى تطوير منظومة 

البحرين التشريعية في هذا المجال.
وتنظيــم  إقامــة  مــن  الهــدف  أن  وأوضحــت 

الورشــة  وهــذه  عمومــا  الــورش  هــذه  مثــل 
خصوصــا هــو حــرص اللجنــة الوطنية بشــأن 
حظر اســتحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 
األســلحة الكيميائيــة وتدميــر تلــك األســلحة 
على تعزيز مكانة المملكة وتمكيًنا اللتزاماتها 
حظــر  ومنظمــة  الدوليــة  المنظمــات  أمــام 
األســلحة الكيميائيــة، منوهــة بــأن البحريــن 
ستبقى حريصة كل الحرص على أن يكون لها 
دور كبير وفعال في تعميم السالم فيها وفي 
جميــع أنحــاء العالــم، مبينــة أهميــة التوعيــة 
فــي مجــال األســلحة الكيميائيــة مــن خــالل 
هــذه الــورش والتــي تكمــن فــي تطــور العالم 
فــي مجال صناعة وإنتــاج المواد الكيميائية، 

إذ إنهــا تمثــل فرصة لتبــادل الخبرات وبحث 
ومناقشة تطبيق أفضل الممارسات في إطار 
الجهــود التــي تبذلها مملكــة البحريــن لتنفيذ 
التزاماتها بكل فعالية واحترافية مع الحرص 
علــى فتح جميــع المجاالت العلميــة والعملية 

مع المنظمات الدولية.
بمنظمــة  الدوليــة  البرامــج  مديــر  ألقــى  كمــا 

حظر األســلحة الكيميائية روهان بريرا، كلمة 
أكــد فيها حجم الشــراكة المتميــز الذي يربط 
بيــن المنظمــة والبحريــن فــي مجــال توفيــر 
إجراءات األمن والسالمة لمنع انتشار المواد 
واألســلحة الكيميائيــة، مبيًنــا عمــل المنظمــة 
وأنشــطتها وحرصهــا علــى العمــل جنًبــا إلــى 
والمعاهــد  المنظمــات  مختلــف  مــع  جنــب 
المجــال،  بنفــس  الصلــة  ذات  العالــم  حــول 
شــاكًرا دعوتــه ليكــون متحدثا ومشــاركا في 
هــذه الورشــة، التــي ســتضمن زيــادة الوعــي 
المجتمعي بشأن االستخدام اآلمن والتعامل 
مع شــتى أنواع المواد واألســلحة الكيميائية 
درءا ألي انعكاســات ســلبية قــد تنجــم عنهــا، 
كمــا قــام بعرض عــدد من النقــاط والتفاصيل 

في مجال األمن والسالمة الكيميائية.
وتــم خــالل اليوميــن التالييــن للورشــة إلقاء 
عدد من المحاضرات والتطرق إلى مجموعة 
من المحاور بمشــاركة متحدثين من مختلف 

البحريــن  جامعــة  مــن  كباحثيــن  الجهــات 
ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائية وشــركة 
“بابكــو”، إذ تطرقوا إلى أهم اإلســتراتيجيات 
المســتخدمة فــي تطبيق قواعــد إدارة األمن 
الكيميائــي وكذلك أبــرز المخاطــر الكيميائية 
المجــال  فــي  لهــا  التعــرض  يتــم  قــد  التــي 
عمليــة  تطبيقــات  إلــى  إضافــة  الصناعــي، 
حــول خطة اإلخالء فــي حال حدوث حادث 
بــكل حــذر  التعامــل معــه  كيميائــي وكيفيــة 

واحترافية.
المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة  قامــت  كمــا 
بعــرض مختلــف األجهــزة  الداخليــة  بــوزارة 
أي  مواجهــة  أثنــاء  المســتخدمة  والمعــدات 
خطــر أو حــادث طــارئ، إضافــة إلــى تعريــف 
وطــرق  المعــدات  هــذه  بأهميــة  المشــاركين 
اســتخداماتها والهــدف منهــا، إذ تــم تدريبهم 
علــى كيفيــة التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة 

أثناء حدوث هذه الحوادث الطارئة.

المنامة - وزارة الخارجية

الشيخة رنا تفتتح ورشة األمن والسالمة الكيميائية

“الخميلـــة” في مــــالذ المحَبطيـــن والطاِمحيـــن
Û  فــي مثــل هذا الشــهر قبــل 67 عاًما صدر فــي البحرين

صحيفــة  كأول  “الخميلــة”  جريــدة  مــن  األول  العــدد 
متخصصة في األدب والفن والثقافة تصدر في منطقة 
الخليج العربي، ولتحمل بين طياتها قصة رجل وأديب 
مبــدع كان يبحــث فــي ذلــك الوقــت عن فضــاء أرحب 
للحرية ومساحة أوسع للحياة، فشد الرحال من أرض 
الرافديــن الواســعة إلــى جزيــرة صغيرة الحجــم كبيرة 
المقــام، التــي حباهــا هللا برعايتــه وكرمــه، ومــنَّ عليها 
بشــعب ودود مضيــاف وأرض كريمــة معطــاء كانــت 
تنعم بالمياه العذبة والزراعة والصيد واللؤلؤ والتجارة 
وبـــ “بحريــن” أو قلبيــن مــن اإليمــان واالنفتــاح، وصدر 
مفتــوح للطامحيــن والباحثين عن مــأوى آمن وحضن 
أدفــأ، وعــن مســاحة أوســع في الحيــاة. ففتحــت قلبها 
وذراعيهــا لألشــقاء الخليجييــن وغيرهــم مــن العــرب، 
عت أبوابهــا لطالب الــرزق من إيــران على الضفة  وشــرَّ
الشــرقية من خليج العرب، وآوت اليهود النازحين عن 
أوطانهــم، ورحبــت بالمســيحيين، واســتقبلت التجــار 
الهنــود من الهندوس والمســلمين وغيرهم، واحتضنت 

مختلف األجناس واألعراق واألديان والثقافات.
Û  الرجل األديب المشــار إليه هو عراقي مســيحي أرمني

اسمه كارنيك جورج ميناسيان، سمعت عنه أول األمر 
فــي بداية الســبعينات من القــرن الماضي من المرحوم 
ومــن  البحرينيــة،  الصحافــة  فــارس  المــردي  محمــود 
شــيخها المرحــوم إبراهيــم حســن كمال، ومــن عميدها 
المرحــوم علي ســيار الذي اختــاره هللا إلى جواره يوم 
الثالثــاء الماضــي، لكننــي لم أعر هذا األمــر أي اهتمام، 
ولــم أدرك وقتهــا أهميــة هذا الرجل بالنســبة إلى تراث 
التســامح والتعايــش واالنفتاح في البحرين وبالنســبة 

إلى تاريخ الصحافة فيها.
Û  كان كارنيــك ميناســيان مصــورا فوتوغرافيــا ناجحــا

يقيــم فــي مدينــة البصــرة بالعــراق، وكان قاًصــا مبدًعا 
معروًفــا، ُنشــر الكثير من قصصه فــي مجالت مرموقة 
ومزكاة ثقافًيا في العراق، وكان األكثر جرأة وشجاعة 
العراقييــن  القصاصيــن  مــن  مــن معاصريــه  ومغامــرة 

المعروفين.
Û  متميــز قصصــي  ككاتــب  كارنيــك  شــهرة  وتوســعت 

لتتخطى حدود العراق وتمتد إلى باقي أرجاء الوطن 

العربي، فُنشرت قصصه في مجلتي “الدنيا” الدمشقية 
و”الرسالة” المصرية بين األعوام 1953-1949م.

Û  ومــن بيــن أعمالــه المتميــزة قصــة طويلة كتبهــا تحت
عنــوان “نوريــة” صــدرت لــه دون تاريــخ عــن مطبعــة 

“الرابطة” ببغداد،
Û  هذه القصة هي السبب الرئيس الذي دفعه للرحيل عن

العــراق والتوجــه إلــى البحريــن، وقد ذكر بنفســه دون 
إعطــاء التفاصيــل “أن ظروًفا خاصة كانت تحتم عليَّ 
تــرك وطنــي األول العــراق” وذلك فــي افتتاحية العدد 

األول من صحيفة “الخميلة”.
Û  ولخــص الناقــد العراقــي الدكتــور شــجاع العانــي فــي

كتابه “المرأة في القصة العراقية” السبب وراء مغادرة 
كارنيك جورج ميناسيان للعراق وتوجهه للبحرين في 
أن “أحمد” بطل قصة نورية كان “يحجم عن الزواج في 
انتظار الحصول على امرأة مثقفة تقرأ وتطالع الكتب 
كمــا تفعــل األوربيــات”، أال أن والديــه كانــا يلحان عليه 
بالــزواج مــن نورية، وهــي طالبة بالكاد أنهت دراســتها 
االبتدائية، “وما يلبث أحمد أن يشعر بالوهن والضعف 
بعد ثالثة أشهر من زواجه منها، ويصف كارنيك نورية 
بأنها منهومة ال تشبع وال ترتوي”، فيصاب أحمد بحالة 
نفســية وينصرف إلى معاقرة الخمرة وارتياد المالهي 

ليعود ليلة ليجد نورية في أحضان رجل آخر.
Û  غــادر كارنيك جورج البصــرة واتجه إلى البحرين، بعد

أن تعــرض للتشــهير والمحاكمــة لنشــره هــذه القصــة 
والتهديــد بالقتــل مــن قبــل أقــارب نوريــة الحقيقيــة، 
الذيــن تنــادوا إليذائــه بســبب الفضيحة التــي طالتهم، 
وهذه الرواية على ذمة راويها الدكتور شــجاع العاني، 
الذي يضيف: “أن متابعة واعية لصحف البصرة أيامها 
الثغــر تكشــف عــن  النــاس، وصحيفــة  مثــل صحيفــة 
جوانــب من المحاكمــة والتهديد”، وهمــا أمران تعرض 
لهما كارنيك دون أن يفصح عنهما في افتتاحية العدد 

األول من “الخميلة”.
Û  الشيء األهم في هذا الموضوع هو أن كارنيك جورج

عندمــا قــدم للبحرين فــي العــام 1952م التحق بالعمل 
فــي مؤسســة ابن عمــه المقاول لبضعة أشــهر فقط، ثم 
حصــل علــى موافقــة حكومة البحرين إلصــدار جريدة 
أســبوعية باســم “الخميلــة”، والتــي صــدر العــدد األول 

ثقافيــة  صحيفــة  كأول   1952 أكتوبــر   29 فــي  منهــا 
تصــدر فــي الخليــج العربــي، وقــد ورد فــي ترويســتها 
أنهــا جريــدة أدبية جامعــة، صاحبها ورئيــس تحريرها 

كارنيك جورج ميناسيان وسعرها 6 آنات.
Û  ويــروي الزميــل الكاتب خالد البســام فــي كتابه “رجال

في جزيرة اللؤلؤ” الســبب الحقيقي لنزوح كارنيك من 
العــراق إلــى البحريــن، وهو البحث عن مســاحة أوســع 
للحرية، وليس هروًبا أو خوًفا من انتقام أسرة نورية، 
فقــد ذكــر خالــد البســام أنــه بالرغــم مــن النجــاح الــذي 
أصبــح يالقيــه جــورج ميناســيان في عالــم األدب في 
وطنــه العــراق، إال أن طموحــه الــذي راح يكبر يبدأ في 

إحداث نوع من اإلحباط لديه.
Û  ففــي بدايــة العــام 1925م يجــد كارنيــك، كمــا يــروي

خالــد البســام، أن الصحــف التــي كان يمدهــا بكتاباتــه، 
إلــى  بحاجتــه  تفــي  ال  كانــت  العــراق وخارجهــا،  فــي 
النشــر وال بحاجتــه إلى المال، فالميــدان يقول كارنيك 
“كان محــدوًدا ال أســتطيع االنطــالق فيــه أكثــر، كما أن 
لــكل صحيفــة أســلوًبا أو عقيــدة، يجب أن أســايرها أو 
أماشــيها.. حتــى الصحــف األدبية لها صفاتهــا الخاصة 
وعقيدتهــا الثابتــة التــي يجب على الكاتــب أن يتصف 
بهــا إذا أراد الظهــور علــى صفحاتهــا.. كمــا أن أغلــب 
الصحــف تمتــاز بأســاليب قديمــة ال تتفــق مــع ميــول 

الشباب الطامح إلى التجديد واالبتكار”.
Û  فــي البحريــن وجــد كارنيــك ضالتــه وحقــق طموحــه

وأصــدر الصحيفة التــي هو صاحبها ورئيس تحريرها، 
وكان فيها كما قال “الحر الطليق، ألكشــف للناس أدب 
الشــباب، وفــن الشــباب؛ ألننا فــي عصر الشــباب! عصر 

التطور والتقدم واالزدهار”.
Û  كان وجــود صحيفــة “صــوت البحرين” كمجلة شــهرية

أدبية اجتماعية تصدر منذ شــهر أغســطس 1950 وما 
كانــت تتمتــع بــه مــن رواج وانتشــار نســبي شــكل أحد 
الحوافــز والعوامــل اإليجابيــة التــي شــجعت كارنيــك 
إلصــدار جريدتــه، حيث أكد ذلــك توفر البيئــة والتربة 
الصالحــة لمشــروعه الطمــوح، مــع إدراكــه، فــي الوقت 
نفسه، لما يمثله ذلك من منافسة وتحد، فقد كان يقف 
وراءهــا أعــالم القلــم وأعمــدة الصحافــة فــي البحرين 
وقتهــا، منهــم مديرها المســؤول إبراهيم حســن كمال، 

وســكرتير التحريــر محمــود المردي، وقد ضمت أســرة 
التحرير كال من عبدالعزيز الشــمالن، وحســن الجشــي، 

وعلي التاجر، وعبدالرحمن الباكر وغيرهم.
Û  وبعــد شــهر مــن صدورها اشــتدت وتفاقمت المنافســة

فــي وجــه الخميلــة عندمــا صــدرت جريــدة “القافلــة” 
التــي اســتقطبت أيًضــا أقالمــا المعــة في ذلــك الوقت، 
وعلــى رأســهم محمــود المردي، وعلي ســيار، ويوســف 

الشيراوي، وغيرهم.
Û  الخميلــة” كمــا“ الــذي واجهتــه  التحــدي األكبــر  إال أن 

واجهــه العقــل العربــي برمتــه فــي تلــك المرحلــة، هــو 
االنحراف والتغيير الكبيران في المناخ العام، وانسياق 
معظم القراء والمثقفين العرب وراء شعارات القومية 
والتحــرر وموجــة الحماســة لـــ “ثــورة يوليــو” وخطــب 
قائدهــا جمــال عبدالناصــر رحمه هللا. وكانــت البحرين 
في صدارة ذلك التوجه، وفي مقدمة الصفوف الالهثة 
وراء تلــك الشــعارات، فاضطر كارنيــك دون قناعة إلى 
ركــوب الموجــة وزيادة المســاحات المخصصــة ألخبار 
الثــورة والمقــاالت السياســية وانتصــارات عبدالناصر، 
وذلــك علــى حســاب الفــن واألدب والثقافــة، وهــي من 
أهم أسس تقدم الشعوب وتطورها، واستعان في ذلك 
بأقــالم المرحوميــن يوســف زبــاري وعبــدهللا الــوزان، 
ولكــن دون جــدوى، فقــد كان المطلــوب انحيــازا تامــا 
إلــى المــد الثوري الناصري، وتخــل كامل عن أي قضايا 
مصيريــة أخــرى، وخنــق أي صــوت يحــاول أن يعلو أو 

يرتفع فوق “صوت المعركة”.
Û  التيــار يقــاوم  أن  ميناســيان  جــورج  كارنيــك  حــاول 

الجــارف ودافــع عــن هوية وتوجــه جريدتــه ذاكًرا في 
أحــد أعدادهــا ومذكــًرا أنهــا: “منبــر حــر لــآراء الحــرة 
التــي تريــد أن تبنــي ال أن تهدم”، لكن دون جدوى، مما 
اضطــره إلــى دفنهــا ومواراتها التراب فــي العام 1956 
بعد أن أصدر المجتمع البحريني وقتها الحكم بالموت 
عليهــا؛ ألنهــا “لــم تحدد موقفا واضحا مــن ثورة يوليو، 
ولــم تعلــن تأييدهــا صراحة للثــورة وزعمائهــا، كما أنها 
تفضــل األدب والفــن علــى مهاجمــة االســتعمار ونشــر 

أخبار ثورة يوليو”.

عبدالنبي الشعلة
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