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أرشفة جميع قرارات “الخارجية”
ــل ــ ــم ــ ــع ــ ال فــــــــي  األداء  ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ بـ ارتـــــــــقـــــــــاء 

الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بالديوان العام للوزارة، رئيس لجنة أرشفة قرارات 
وزارة الخارجية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن بن 

راشد آل خليفة،  وأعضاء اللجنة.
وفي مســـتهل اللقاء قدم الســـفير الشـــيخ راشد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة عرًضا للجهـــود التي قامت 
بهـــا اللجنة فـــي حصر وتصنيف وتوثيـــق القرارات 
واإلجـــراءات والتعليمـــات التي صـــدرت في وزارة 
الخارجيـــة، كما قدم للوزير شـــرًحا عـــن اآللية التي 
اتبعتهـــا اللجنـــة في رصد وتوثيق جميـــع القرارات 
وأرشـــفتها فـــي ســـجل مركـــزي تـــم إعـــداد نظامـــه 
اإللكترونـــي بالتعـــاون مـــع إدارة نظـــم المعلومـــات 

بالوزارة.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره لرئيس 
لجنة أرشـــفة قـــرارات وزارة الخارجيـــة وأعضائها، 
مشـــيًدا بالجهـــود التي قامـــت بها اللجنـــة من أجل 
حصـــر وتوثيـــق وأرشـــفة جميع القـــرارات الصادرة 

فـــي الـــوزارة، مؤكـــًدا أهميـــة توثيـــق اإلجـــراءات 
والتعليمات كافة التي صـــدرت في الوزارة؛ بهدف 
توثيـــق مســـيرة العمـــل الدبلوماســـي واإلداري في 
الوزارة ومتابعة االرتقاء بمستوى األداء في العمل، 
متمنًيـــا لرئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة دوام التوفيـــق 

والسداد، ومواصلة جهودها في هذا المجال.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ راشـــد بـــن عبدالرحمن 
آل خليفـــة عـــن خالص اعتـــزازه وتقديـــره لما لقيه 

وأعضاء اللجنة من دعم واهتمام وتوجيه من قبل 
وزير الخارجية، إلنجاز هذا التكليف اإلداري المهم 
لتطوير العمل بالوزارة، مشيًدا باألهداف المنشودة 
التـــي وضعت لتكليـــف اللجنة بإنجازهـــا باعتبارها 
تصـــب فـــي تطويـــر األداء فـــي الـــوزارة، منوًها بما 
أبـــداه أعضـــاء اللجنة من حـــرص واهتمـــام بإنجاز 

المهمة المكلفين بها بكل تفان وإخالص.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - هيئة الكهرباء و الماء

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
ســـفير  المبـــارك  وائـــل  والمـــاء 
لـــدى  الصديقـــة  الهنـــد  جمهوريـــة 
المملكة بيوش شريفاســـتاف، وفي 
بدايـــة اللقاء رحب الوزير بالســـفير 
مشيدًا بما يربط البلدين الصديقين 
من عالقات وطيدة متميزة يعززها 
شـــتى  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 

المجاالت التنموية.
كما نوقشت سبل تعزيز التعاون في 
مجاالت تبادل الخبرات والتجارب 

ونقل المعرفة على صعيد الكهرباء 
وتطويـــر  القـــدرات  وبنـــاء  والمـــاء 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  التعـــاون 
وجمهوريـــة الهند فـــي هذا المجال. 
وتـــم خـــالل اللقـــاء مناقشـــة أهـــم 
المشـــروعات التـــي تقوم بهـــا هيئة 
يتماشـــى  بمـــا  والمـــاء  الكهربـــاء 
االقتصاديـــة  المملكـــة  رؤيـــة  مـــع 
 2030 الوطنيـــة  واســـتراتيجيتها 
النمـــو  متطلبـــات  يحقـــق  وبمـــا 

العمراني والسكاني.

تطوير التعاون مع الهند بمجال الكهرباء

تضمين حقوق ذوي اإلعاقة في خطة العمل الوطنية الحقوقية
نظمـــت وزارة الخارجيـــة ورشـــة العمـــل الثامنـــة 
فـــي  بالرعايـــة  األولـــى  الفئـــات  بعنـــوان “حقـــوق 
الخطـــة الوطنية لحقوق اإلنســـان”، والتي عقدت 
أمـــس، عبر تقنيـــة االتصـــال اإللكترونـــي المرئي، 
وذلـــك تحت رعايـــة وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزيـــر  الزيانـــي، 
جميل حميدان، وبمشـــاركة عدد من المســـؤولين، 
إلـــى جانب ممثلين مـــن مختلف الوزرات وخبراء 
وأكاديمييـــن ورجـــال اإلعـــالم والصحافـــة، حيث 
اســـتمرت ورشـــة العمل ألكثر من 5 ساعات، وبلغ 
عـــدد الحضور 128 مشـــاركا، وتم طـــرح 24 ورقة 

عمل، والخروج بـ 52 توصية.
وأكد الزيانـــي أن مملكة البحرين تفخر أنها تبنت 
إصـــدار مجموعة من القوانين العصرية المتطورة 
التـــي تكفـــل توفيـــر الرعايـــة والعنايـــة بالحقـــوق 
األساســـية لألطفال وذوي اإلعاقة وكبار السن، ما 
أكسبها مكانة وسمعة عالمية مرموقة، بعضويتها 

في مجلس حقوق اإلنسان الدولي، ولجنة حقوق 
الطفـــل الدوليـــة، وتحقيقهـــا المرتبـــة 45 عالمًيـــا 
ضمـــن الدول ذات التنمية البشـــرية المرتفعة جًدا 
وفًقا لتقرير برنامج األمم المتحدة االنمائي للعام 
2019، وصدارتها للقائمة العربية في مؤشر رأس 
المال البشـــري وفًقا للمنتدى االقتصـــادي العالمي 

.2020
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  اســـتعرض  جانبـــه،  مـــن 
االجتماعيـــة، أبـــرز الجهود التي قامـــت بها مملكة 
البحرين؛ لضمـــان حقوق الفئـــات األولى بالرعاية 

في الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان. 
وفيمـــا يتعلق بفئة األشـــخاص ذوي اإلعاقة )ذوي 
العزيمـــة(، أكـــد أهميـــة تكثيـــف الجهـــود لالهتمام 
بهـــذه الفئـــة؛ كونهـــا األكثـــر إرادة وتحديـــا ولديها 
القـــدرة علـــى اإلبـــداع والعطـــاء متى مـــا توافرت 
لهـــم المقومات والســـبل إلطالق طاقاتهـــم وإبراز 
حققهـــا  نجـــاح  قصـــص  إلـــى  مشـــيرا  مواهبهـــم، 

أشـــخاص ذوو إعاقـــة فـــي كثيـــر مـــن المجـــاالت، 
منوًهـــا بما يحظى به كبـــار المواطنين من أولوية؛ 

لضمـــان توفيـــر جودة حياة كريمة لهـــم، الفتا إلى 
جهـــود الحكومـــة لتأميـــن اســـتمرارية عطاء هذه 

الشـــريحة، وذلك بتعزيز إمكانات العناية الصحية 
واالجتماعية لهم، مشـــيرا إلـــى تجربة تنامي دور 
أنديـــة الرعاية النهارية الــــ 14 التابعة للوزارة في 
هـــذا الشـــأن، مقارنـــة بـــدور اإليـــواء التـــي تشـــهد 

تناقًصا في اإلقبال عليها.
وأشار مســـاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري 
إلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )ذوي 
العزيمـــة(، التي اعتمدتهـــا الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة فـــي 13 ديســـمبر 2006، وفـــق القـــرار 
رقـــم 106/  61، وعلـــى الرغـــم مـــن كـــون االتفاقية 
أحـــدث المعاهـــدات الدوليـــة األساســـية لحقـــوق 
اإلنســـان، فقد أصبحت بشـــكل ســـريع واحدة من 
أكثـــر المعاهـــدات التي تـــم التصديـــق عليها على 
نطاق واسع، وهي معاهدة رائدة لحقوق اإلنسان 
تحدد التزامات معينة على الدول لتعزيز وحماية 
حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــات، وال تخلق أية 

حقوق “جديدة”.

المنامة - وزارة الخارجية

وصية اإلمام شمس الدين للشيعة
في مثل هذا الشهر قبل 20 عاًما انتقل إلى رحمة 
هللا تعالــى ســماحة اإلمــام الشــيخ محمــد مهــدي 
شــمس الدين، رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلــى فــي لبنــان آنذاك، الــذي ُيعد مــن بين أهم 
مراجع الشــيعة، ومن أهم أعالم الفكر اإلســالمي 
مختلــف  علــى  باالنفتــاح  تميــز  وقــد  المعاصــر، 
والمعتقــدات  الفكريــة  واالتجاهــات  التيــارات 
الدينية والمذهبية، كما تميز بالقدرة على مواكبة 
األحداث والتطورات، وجمع بين العقلية الفقهية 
المجددة، والعقلية السياسية المنبثقة عن الروح 
اإلســالمية الســمحة المعتدلــة، وقــد عمــل علــى 
التوفيــق بيــن الديــن والحداثة، وكانــت له جهود 
متميــزة فــي التقريــب بيــن الســنة والشــيعة فــي 

لبنان.
وفي مقال ســابق تطرقت إلى لقاءاتي به عندما 
زار البحريــن وفي بيــروت أيًضا حين كنت أتردد 
عليها بانتظام خالل الفترة من 1995 إلى 2000؛ 
لحضــور االجتماعــات التي كانــت تنظمها منظمة 
العمل العربية، أو لالجتماع بالمسؤولين بالمكتب 
اإلقليمــي لمنظمــة العمل الدولية الــذي يتخذ من 
بيــروت مقــًرا لــه، أو للمشــاركة فــي مؤتمــرات أو 

زيارات خاصة.
كان الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن رجــال 
يحمــل بيــن أضلعه وفي ثنايــا وجدانه َهمَّ وطنه 
وَهــمَّ  العربيــة واإلســالمية،  أمتيــه  وَهــمَّ  لبنــان، 
عــن  الحديــث  كثيــر  هللا  رحمــه  وكان  الشــيعة، 
العبــر والدروس التي تمخضت عــن المحنة التي 
كابدهــا لبنــان أثنــاء وبعــد الحــرب األهليــة التــي 
دامــت 15 عاًمــا، كمــا كان يتحــدث بإســهاب عــن 
إيمانــه بنظــام الدولــة المدنية، وعن عــدم اتفاقه 
مــع فلســفة وتوجهــات الثــورة اإلســالمية التــي 
قادها اإلمام الخميني في إيران، وكان يقف ضد 
مبــدأ تصدير الثــورة الذي تبناه النظــام اإليراني، 

ولــم يكن يؤمــن أو يقبل أو يتقبــل نظرية “والية 
الفقيــه”، بــل كان مــن أبرز من تصدى لهــا، بعد أن 
أدرك أنها مجرد وســيلة لتركيز السلطات الفقهية 
والتشــريعية والتنفيذيــة والقضائية في يد فقيه 
واحــد، ووجدهــا بدعــة تتعــارض مع أبــرز أصول 
الفكر الشــيعي اإلمامي، وتجافي أساسياته التي 
تتمثــل فــي تنــوع االجتهــاد ومرجعياتــه وتعــدد 
وقــد  يختلفــون  الذيــن  والمجتهديــن  الفقهــاء 
يتناقضــون فــي رؤاهــم وأطروحاتهــم، كان فــي 
المقابل يؤمن بـ “نظرية والية األمة على نفسها”.

النفــوذ  عــن  راضًيــا  الديــن  شــمس  يكــن  ولــم 
والوصاية الســورية على القــرار اللبناني، ورفض 
الوقــوف إلــى جانــب ســوريا فــي الحــرب التــي 
منظمــة  ضــد  الشــيعية  أمــل  حركــة  مــع  شــنتها 
بحــرب  عرفــت  والتــي  الفلســطينية،  التحريــر 
المخيمــات، كمــا عــارض رحمــه هللا النهــج الــذي 
اختطــه حزب هللا في لبنــان منتقًدا تدخل إيران 
فــي الشــأن اللبنانــي؛ ما جعلــه عرضــة للكثير من 

األذى واإلساءة والتجريح والتنكيل.
وقــد انتهــز الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن 
فرصــة زيارتــه للبحريــن فــي نهايــة التســعينات 
ليؤكــد رســالته ونصيحتــه لشــيعة البحريــن بــأن 
وأن  لبنــان،  كارثــة  مــن  ويتعلمــوا  يســتفيدوا 
يحرصــوا ويحافظــوا علــى الوحــدة الوطنية في 
بالدهــم، ويحذروا من المزايدين ومن التدخالت 
الخارجية، ويتجنبوا االنزالق إلى هاوية اإلرهاب 
بــأي شــكل مــن أشــكاله، ويبتعــدوا عــن التقوقــع 
والتمتــرس الطائفي، ويندمجوا في مجتمعاتهم، 
وطنهــم  إلــى  انتمائهــم  تأكيــد  علــى  ويحرصــوا 

ووالئهم له قواًل وعماًل.
فــي مثــل هــذا الشــهر وقبــل 20 عامــا، وهــو على 
فراش الموت في أحد مستشفيات باريس، وقبل 
أن يلفظ أنفاسه األخيرة بأسبوعين، أخذ الشيخ 

محمــد مهدي شــمس الدين يملــي “وصاياه” التي 
تضمنــت وصيــة قصيــرة لكنهــا جامعــة ومعبــرة، 
موجهــة إلــى “الشــيعة” كمــا وصفهــا هــو بنفســه، 
أساســها الدعــوة إلى وحدة األمــة وتكاتفها، وقد 
كرر وأكد في وصيته بعض ما قاله في البحرين؛ 
إلــى أي  الحاجــة  أنقلهــا دون أي تصــرف ودون 

تقديم أو تمهيد.
قــال رحمــه هللا: أوصي أبنائي وإخواني الشــيعة 
اإلماميــة فــي كل وطــن مــن أوطانهــم، وفــي كل 
مجتمع من مجتمعاتهم، أن يدمجوا أنفســهم في 
أقوامهــم وفــي مجتمعاتهــم وفي أوطانهــم، وأال 
يميــزوا أنفســهم بأي تمييز خــاص، وأال يخترعوا 
ألنفســهم مشــروًعا خاًصــا يميزهــم عــن غيرهــم؛ 
ألن المبــدأ األســاس فــي اإلســالم - وهــو المبــدأ 
الــذي أقره أهل البيت عليهم الســالم - هو وحدة 
األمة، التي تالزم وحدة المصلحة، ووحدة األمة 

تقتضي االندماج وعدم التمايز.
يندفعــوا وراء كل  ينجــروا وأال  بــأال  وأوصيهــم 
مــن  ســتار  أي  تحــت  تميزهــم  أن  تريــد  دعــوة 
الظالمــة  ورفــع  إنصافهــم  قبيــل  مــن  العناويــن، 
عنهــم، ومــن قبيل كونهــم أقلية مــن األقليات لها 
حقــوق غيــر تلــك الحقــوق التــي تتمتع بها ســائر 

األقليات.
إن هــذه الدعــوات كانــت ومــا تــزال شــًرا مطلًقــا، 
الشــيعة  الظــروف.  بأســوأ  الشــيعة  علــى  عــادت 
فــي  ومشــاركتهم  حياتهــم  ظــروف  ــنون  يحسِّ
مجتمعهــم عــن طريــق اندماجهــم فــي االجتمــاع 
العــام،  اإلســالمي  واالجتمــاع  العــام،  الوطنــي 
واالجتمــاع القومي العام، وال يجوز وال يصح أن 
يحاولــوا - حتــى أمــام ظلم األنظمــة - أن يقوموا 
بأنفســهم وحدهــم وبمعــزل عــن قــوى أقوامهــم 
بمشــاريع خاصــة للتصحيــح والتقويــم؛ ألن هــذا 
يعــود عليهــم بالضرر وال يعود علــى المجتمع بأي 

نفــع. وقد جرت ســيرة وســنة أهــل البيت )عليهم 
السالم( على هذا النهج. 

وقــد ظهرت فــي العقدين أو العقــود األخيرة من 
الســنين ظاهــرة في دائرة الشــيعة العرب بشــكل 
خــاص، وبدائرة الشــيعة بوجه عام، وهي إنشــاء 
تكتــالت حزبيــة سياســية بوجــه خــاص لغــرض 
أو إظهــار شــخصية  الشــيعة،  المطالبــة بحقــوق 
الشــيعة، أو الدفــاع عــن حقــوق الشــيعة. وهــذه 
التكوينــات - بحســب رصدنــا لمــا آلــت إليــه - لــم 
تــؤدِّ إلــى أيــة نتيجة تذكر، بــل أدت إلى كثير من 
األزمــات، وعمقــت الخــوف والحذر وســوء الظن 
والتربص في أنفس بقية المسلمين في المجتمع 
من طائفة الشــيعة، وســعت نحو عزلهم بشكل أو 
بآخــر عــن الحيــاة العامة وعــن التفاعــل مع نظام 

المصالح العامة.
هذه التكوينات - تارة يراد لها أن تكون تكوينات 
طابــع  يغلــب  أال  يجــب  وهنــا  محضــة،  ثقافيــة 
المذهبيــة التمايزيــة، وإنمــا يجــب أن تنطلــق من 
رؤيــة وحدويــة إلــى األمــة، تعتمد علــى الجوامع 
المشــتركة - ومــا أكثرهــا - التي تجمع المســلمين 
فيمــا بينهــم وال تركــز علــى خصوصيــات التمايــز 
تكــون  أن  وإمــا  التبايــن،  خصوصيــات  وعلــى 
تجمعــات سياســية أو اقتصاديــة، وهــذا أمــر ال 
يجــوز فــي نظرنــا أن يتم بوجه مــن الوجوه على 

اإلطالق”. انتهى النص المنقول.
وقد أملى شمس الدين وصاياه بعد قرابة عامين 
للحالــة  اســتيعابه  وبعــد  للبحريــن  زيارتــه  مــن 
المــوت،  فــراش  علــى  وهــو  أمالهــا  البحرينيــة، 
يســتعد إلــى لقــاء ربــه، ال يبتغــي مــن وراء ذلــك 
ســوى مرضــاة هللا وراحــة الضميــر، وقــد أثبتــت 
األيــام واألحــداث فيما بعد كم كان شــمس الدين 
وأســكنه  هللا  رحمــه  ومحًقــا،  وبصيــًرا  حصيًفــا 

فسيح جناته.
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