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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

أعلنت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفة، مرشحة مملكة البحرين لمنصب 
أميـــن عـــام منظمـــة الســـياحة العالمية، 
عن رؤيتها للنهوض بالقطاع الســـياحي 
تتكـــون  إذ  العالمـــي،  المســـتوى  علـــى 
هـــذه الرؤيـــة مـــن 7 محـــاور متكاملـــة 
تهدف إلـــى تعزيز عمـــل المنظمة، أثناء 
ومـــا بعـــد تجـــاوز أزمة تفشـــي فيروس 
كورونا )كوفيد - 19(، في تعزيز صناعة 
الســـياحة المســـتدامة وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة: إن المحـــور األول مـــن رؤيتهـــا 
الســـياحة  لمنظمـــة  االســـتراتيجية 
أهميـــة  علـــى  الضـــوء  يلقـــي  العالميـــة 
إدارة األزمـــات والتخطيط للمســـتقبل، 
موضحـــة أن آثار أزمـــة فيروس كورونا 

كشفت هشاشة القطاع السياحي، الذي 
عانـــى خـــال األزمة مـــن انهيـــار الطلب 
علـــى حركة الســـفر الســـياحي، هذا إلى 
جانـــب إغاقـــات متكررة فـــي مختلف 
بلدان العالـــم، وضعت العاملين في هذا 
القطـــاع أمـــام خطـــر فقـــدان الوظائـــف 

وانعدام آفاق المستقبل المهني.

الشيخة مي: 7 محاور للنهوض 
بالقطاع السياحي عالمًيا

هكذا تتحرك الدبلوماسية الخليجية
Û  والمتغيــرات للتحــوالت  الواقعيــة  القــراءة  إن 

األوســط   الشــرق  منطقــة  شــهدتها  التــي  الكبــرى 
بــؤرة  الماضيــة، تؤكــد أن  القليلــة  الســنوات  فــي 
االســتقطاب ومركــز الثقــل السياســي والعســكري 
واالستراتيجي في المنطقة قد انتقلتا بالفعل إلى 
الــدول الخليجيــة العربيــة، وعلــى رأســها المملكة 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة 

المتحدة ومملكة البحرين.
Û  األمنيــة البنيــة  انهــارت  أن  بعــد  هــذا  حــدث 

والمؤسســية ونظــام الدولــة فــي الــدول العربيــة 
التــي كانــت تتبــوأ ذلــك الموقــع مــن قبــل؛ نتيجــة 
لعــدة عوامل أبرزها تدميــر أركان الدولة العراقية 
ونظــام الحكــم فيهــا وتفكيك مؤسســاتها وقواتها 
المسلحة بعد الغزو األميركي في العام 2003، إلى 
جانــب األعاصيــر التي ضربت المنطقــة، في العام 
2011، في ما سمي بالربيع العربي، والتي اقتلعت 
األنظمــة الحاكمة في تونس ومصر وليبيا واليمن 
وجعلتها تتســاقط كأحجــار الدومينو؛ ما أدى إلى 
العســكرية واالقتصاديــة  القــوة  انهيــار مقومــات 
لهــذه الــدول، إضافــة إلــى ما وقع على ســوريا من 

خراب ودمار واسعين.
Û  علــى أثــر ذلــك كله أصبــح العالم العربــي في حالة

مــن الفوضــى والضيــاع، وكان مــن أبــرز ضحايــا 
هــذا الوضــع مــا تبقــى مــن أمــل فــي حــل القضيــة 
الفلســطيني  الشــعب  واســتعادة  الفلســطينية 
األمــن  وتحقيــق  المشــروعة،  لحقوقــه  الشــقيق 

واالستقرار في المنطقة.
Û  وفــي خضــم هذا الواقع الخطيــر أصبح لزاًما على

بدورهــا  االضطــاع  العربيــة  الخليجيــة  الــدول 
ومســؤولياتها، لحماية مصالحها، وإنقاذ األمة من 

االنــزالق إلــى هاويــة أعمق مــن اليأس والتشــرذم 
واالضمحــال، فأخــذت الدبلوماســية الخليجيــة، 
زمام المبادرة، وأمســكت بدفة القيادة السياسية؛ 
عقــود  ســبعة  مــن  أكثــر  مــرور  بعــد  مــرة  ألول 
علــى اكتفائهــا بموقــع المســاند والمؤيــد والداعــم 
المــادي والمعنــوي والسياســي، والتــي كانــت على 
اســتعداد دائــم للتضحيــة بــكل مــا تملك مــن أجل 
نصــرة القضايــا العربيــة وفــي مقدمتهــا القضيــة 
الفلســطينية، وقــد تجلــت هــذه المواقــف وصــور 
التضحيــات عندمــا جازفــت وقــررت هــذه الــدول 
وقــف تصدير النفــط الخليجي، مصدرهــا الوحيد 
الغربيــة  الــدول  إلــى  الوقــت،   ذلــك  فــي  للدخــل 
فــي خطــوة محفوفــة بالمخاطــر تهدف إلــى دعم 
الفلســطيني، ومصــر وســوريا  ومســاندة الشــعب 
اللتين كانتا تخوضان ضد إســرائيل حرب أكتوبر 
تميــل  الحــرب  تلــك  موازيــن  بــدأت  1973 حيــن 
إلــى صالــح إســرائيل؛ نتيجة للدعم العســكري الا 
محــدود الــذي حصلــت عليــه إســرائيل مــن الدول 

الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة.
Û  وعندمــا قــررت دولــة اإلمــارات ومملكــة البحرين

تلــك  جــاءت  إنمــا  بإســرائيل؛  عاقتهمــا  تطبيــع 
الخطــوة ضمــن تحــرك دبلوماســي خليجــي، فــي 
سياق سلمي، لمواجهة إسرائيل، بأساليب وأدوات 
المشــتركة،  المصالــح  علــى  مرتكــزة  مختلفــة؛ 
ومــن موقــع القــوة المبنــي علــى أســس مــن الثقــة 
والصراحة وحسن النوايا، مقارنة بما كان يحصل 
مــن قبــل عندما كانت الــدول العربيــة تتجه للحل 
الســلمي مضطرة ومن موقع ضعيف بعد أن تمنى 
بالهزائم العســكرية في حروبها مع إسرائيل، وفي 

جو من الشك والريبة وعدم الثقة.

Û  لقــد اتســم الحــراك الدبلوماســي الخليجــي، فــي
تعاملــه مــع الصــراع العربــي اإلســرائيلي، بالتعقل 
والمزايــدات  الضجيــج  عــن  والبعــد  واالتــزان، 
والمهاتــرات المعتــادة والمعهــودة، ونجحــت فــي 
بالمســايرة  اإلســرائيلي  التعنــت  جــدار  اختــراق 
البدايــة،  منــذ  الرزينــة  االحترافيــة  السياســية 
والتــي بــرزت فــي أســلوب تفاعــل واندمــاج هــذه 
الــدول مــع مشــروع “صفقــة القــرن” حتــى تمكنت 
وهــي فــي داخل الحلبة من إجهاضــه، كما تمكنت 
الدبلوماســية الخليجية أيًضا، بالتعاون وأســلوب 
مد الجسور والحوار الهادئ، قبل توقيع اتفاقيات 
التطبيــع، مــن التخلــص مــن شــبح ضــم األراضــي 
الفلســطينية إلسرائيل، فاختفت بذلك، ومنذ ذلك 
الوقــت، مفــردات “صفقة القرن” و”ضــم األراضي” 
الــوزراء  رئيــس  نتنياهــو  بنياميــن  خطــاب  مــن 

اإلسرائيلي. 
Û  واجهــت للنفــس،  وضبــط  وهــدؤ  تعقــل  وبــكل 

الدبلوماســية الخليجيــة كذلــك، تســرع األشــقاء 
فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وردة فعلهــم 
وتجريحهــم  القاســية،  المتشــنجة  الهجوميــة 
بالخيانــة  العربيــة  الخليجيــة  الــدول  واتهامهــم 
القضيــة  وبيــع  الخلــف  مــن  والطعــن  والغــدر 
تواصــل  الــدول  هــذه  كانــت  فيمــا  الفلســطينية، 
ســعيها وجهدهــا وتعمــل على التأثيــر على موقف 
اإلدارة األميركية واستمالتها إلى جانبها، وتوجيه 
الضغــوط إلــى الحكومــة اإلســرائيلية للقبــول بمــا 
كانــت ترفضــه بشــدة مــن قبــل، فتم نتيجــة لذلك 
التأكيــد علــى االتفــاق بعــدم مضــي إســرائيل فــي 
تنفيــذ قرارهــا بضــم األراضــي، وتم أيًضــا التخلي 

فعلًيا عن مشروع صفقة القرن.

Û  الفلســطينية الســلطة  قــررت  ذلــك  ضــوء  علــى 
مســار  واســتعادت  التطبيــع،  قطــار  إلــى  العــودة 
عاقاتهــا واتصاالتهــا المباشــرة مــع إســرائيل؛ بمــا 
في ذلك التعاون في مجال التنسيق األمني،  بعد 
أن حصلــت علــى ضمانــات تؤكــد التزام إســرائيل 
باالتفاقيــات الموقعــة معهــا، وتبًعــا لذلــك، وقبــل 
يوميــن أعلنــت القيــادة الفلســطينية اســتام أكثر 
من مليار دوالر من إســرائيل تشــكل المســتحقات 

المالية الخاصة بالضرائب. 
Û  الدبلوماســية حققتــه  الــذي  النجــاح  أثــر  وعلــى 

الخليجيــة الرســمية، فإنهــا مدعــوة اآلن لتفعيــل 
“القــوة الخليجيــة الناعمــة” واالســتعانة بهــا  دور 
أصبحــت  القــوة  فهــذه  دورهــا؛  وتعظيــم  لتعزيــز 
اليوم أكثر فعالية من األسلحة المتطورة المكلفة، 
حمــات  مــن  واالســتفادة  االلتفــات  عليهــا  كمــا 
التواصــل المباشــر  التــي انطلقــت وتضاعفت في 
اآلونة األخيرة بين قطاعات واســعة من الجمهور 
االنترنــت  طريــق  عــن  واإلســرائيلي  الخليجــي 
وبمختلف وســائل التواصل االجتماعي، لتتشــكل 
بذلــك حلقــات “الدبلوماســية الرقميــة الخليجيــة” 
أو نــواة لهــا، والتــي أصبحــت تلعــب اليــوم دوًرا 
الدوليــة،  السياســة  حقــل  فــي  ومتعاظمــا  بــارًزا 
آخذة في االعتبار أن أكثر من 51 مليون شــخص 
يســتخدمون شــبكة االنترنــت فــي دول مجلــس 
التعــاون، وإن عليهــا اســتهداف حوالــي 7 مايين 
شــخص هم عدد من يستخدمون شبكة االنترنت 
فــي إســرائيل، مــع أطيب التمنيــات للدبلوماســية 

الخليجية بالمزيد من التقدم والنجاح.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

جاللـة الملـك الداعـم للعمـل اإلنسـاني
بوهـــزاع: ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء جعـــل التطـــوع قيمـــة إنســـانية

الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
للتطـــوع  العربـــي  االتحـــاد  ورئيـــس 
حســـن بوهزاع، بمناســـبة اليوم العالمي 
غـــدت  البحريـــن  مملكـــة  أن  للتطـــوع، 
اليـــوم أيقونة في العمل التطوعي على 
المستوى االقليمي والعالمي، لما يحظى 
به هذا العمل االنســـاني النبيل من دعم 
وإسناد من عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوها 
بـــأن ولي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة أدرك أهميـــة التطوع كقيمة 
إنســـانية يجـــب أن يكون لهـــا حضورها 
الفاعل في الشأن الوطني ليفتح سموه 
المجال بأمـــره الكريم أمـــام المواطنين 
للمســـاهمة فـــي دعم جهـــود الدولة في 
مواجهـــة فيروس كورونـــا – كوفيد 19 
أمـــام التطوع، حيث قدم الشـــعب الذي 
استجاب لتوجيهات ســـموه ولبى نداء 
الوطن ملحمة وطنيـــة تطوعية ومثاال 

حيـــا للرابـــط القوي بيـــن التطوع وحب 
صـــورة  مجتمعـــان  ليشـــكان  الوطـــن 
جميلـــة للمجتمع البحرينـــي يتفاخر بها 
العالـــم. دول  أمـــام  ويتباهـــى  الجميـــع 
وأكـــد بوهزاع أن الشـــباب لهم نصيبهم 
الوافر ومساهماتهم الفاعلة في المشهد 
التطوعـــي بفضـــل مـــا توفـــر لهـــم مـــن 
دعـــم مـــن ممثل جالـــة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  االنســـانية 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، الذي 
فتـــح المجـــال أمـــام الشـــباب البحريني 

مختلـــف  فـــي  بإبداعاتهـــم  للمشـــاركة 
المياديـــن ومنها العمـــل التطوعي إيمانا 
مـــن ســـموه بـــأن الشـــباب هـــم المحـــرك 
الرئيـــس ألي مشـــروع حضـــاري وفـــي 
مقدمـــة ذلـــك العمـــل التطوعـــي. وأكـــد 
بوهـــزاع القيمـــة الكبيـــرة التي تشـــكلها 
مبـــادرات وكيـــل وزارة شـــؤون مجلس 
لجمعيـــة  الفخـــري  الرئيـــس  الـــوزراء 
الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة في شـــحذ 
الهمـــم نحـــو العمـــل التطوعـــي وإبرازه 
كقيمة إنســـانية عالية وجوهر نبيل في 

المجتمـــع المحلـــي والعربـــي مـــن خال 
إطاق جائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي للعمـــل التطوعي والتي ســـاهمت 
خال عمرها الممتد لعشـــر ســـنوات في 
إبراز النماذج المضيئة والمشرفة للعمل 
التطوعـــي في مملكة البحريـــن والعالم 
العربي، معربا عن تشرف جمعية الكلمة 
باالشـــراف  منتســـبيها  وكافـــة  الطيبـــة 
على هذه الجائـــزة الكبيرة في أهدافها 
ومضمونهـــا ومبـــادرات ســـموه األخرى 
التـــي تعزز العمل التطوعي وتعلي همم 

المساهمة فيه محليا وعربيا.

“تنسيقي العاصمة” يبحث آخر مستجدات تطوير المشروعات
ـــي ـــل الحكوم ـــة العم ـــاء بمنظوم ـــى االرتق ـــادر عل ـــوزراء ق ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول س

التنســـيقي  المجلـــس  اســـتعرض 
لمحافظـــة العاصمـــة آخر مســـتجدات 
توبلـــي  محطـــة  وتطويـــر  توســـعة 
لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي 
تعتبـــر أحد المشـــاريع االســـتراتيجية 
فـــي محافظة العاصمـــة، ومن المؤمل 
أن يتـــم االنتهـــاء من أعمـــال التطوير 
العـــام  بدايـــة  فـــي  فيهـــا  والتوســـعة 

.2022
وشـــملت أعمال التوســـعة رفع الطاقة 
االســـتيعابية للمحطـــة مـــن 200 ألـــف 
متـــر مربع إلى 400 ألـــف متربع مربع، 
مـــن  مجموعـــة  إنشـــاء  إلـــى  إضافـــة 
التـــي ستشـــكل  الجديـــدة  الوحـــدات 
قفـــزة نوعيـــة فـــي أداء وعمـــل مركز 
معالجـــة مياه الصـــرف الصحي، األمر 
الذي ســـيكون له بالغ األثر في حماية 
خليج توبلي بما يتناســـب مع أهميته 

البيئية واستدامته.
وبحـــث المجلـــس أهـــم االحتياجـــات 
الخدميـــة والبلديـــة لمجمـــع 337 في 
منطقـــة أم الحصـــم، وتطويـــر البنـــى 
التحتية والمشاريع التنموية فيها بما 

يتناســـب مع تطلعـــات ورؤى األهالي، 
االجتمـــاع  فـــي  المجلـــس  وناقـــش 
احتياجـــات منطقـــة الســـنابس والتي 
رصـــدت من خال الزيارات الميدانية 
الدورية لفرق عمل محافظة العاصمة 
وحاجتها إلـــى تطوير البنية التحتية، 
مثـــل رصف الطـــرق وتنظيـــم مواقف 
الســـيارات فـــي المنطقـــة، إضافة إلى 

صيانة بعض المرافق.
 وأطلع المجلس على آخر مستجدات 
مشـــروع رصـــف الطـــرق فـــي مجمـــع 
المؤمـــل  مـــن  إذ  العكـــر،  بقريـــة   624
البـــدء فـــي أعمـــال اإلنشـــاءات فيـــه 

المجلـــس  واطلـــع   ،2021 بدايـــة  مـــع 
كذلـــك على آخر مســـتجدات مكافحة 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا والجهـــود 
الصحـــة،  وزارة  قبـــل  مـــن  المبذولـــة 
وآخر اإلحصاءات المتعقلة بالجائحة 
والتـــي بينت ارتفاع معدالت الشـــفاء 
وانخفـــاض  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الجهـــود  بفضـــل  اإلصابـــة  معـــدالت 

الحكومية ووعي المجتمع.
وكان المجلـــس التنســـيقي لمحافظة 
العاصمـــة قد عقـــد اجتماعـــه الحادي 
2020م  الثالثـــة  دورتـــه  فـــي  عشـــر 
عبـــر تقنيـــة االتصال المرئي، برئاســـة 

محافـــظ محافظـــة العاصمـــة الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
بحضـــور األعضاء من ممثلي الجهات 
الحكومية، إضافة إلـــى ممثلي أهالي 

العاصمة في المجلس.
ورفـــع المجلس أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى ولـــي العهـــد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بمناســـبة 
الثقة الملكية الســـامية من لدن عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بتعيين ســـموه 
رئيًســـا لمجلـــس الـــوزراء، مؤكـــًدا أن 
ســـموه أهـــل لهـــذه الثقـــة، وأن تعيين 
ســـموه هـــو امتـــداد لمســـيرة وطنيـــة 
رائـــدة وحافلـــة باإلنجـــازات، بقيـــادة 
حضرة صاحب الجالة الملك، مشيًدا 
بمـــا يمتلكـــه ســـموه مـــن خبـــرة فـــي 
االرتقـــاء بمنظومة العمـــل الحكومي، 
وعـــزم على مواصلة مســـيرة العطاء، 
والبناء بكل كفاءة، داعيا هللا سبحانه 
أن يوفقه ويســـدد علـــى طريق الخير 

خطاه.

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخة مي بنت محمد

حسن بوهزاع

دعم  سمو الشيخ 
ناصر بن حمد 

فتج المجال أمام 
الشباب لإلبداع

مبادرات سمو 
الشيخ عيسى بن 

علي تشحذ الهمم 
للعمل التطوعي


