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�أع�ضاء يف الكونغر�س الأمريكي زاروا البحرين وفهموا الواقع عن قرب
عمر خلف
اهلل خالل
حديثه لـ
«االيام»

تمام أبوصافي

قال رئي�س املجل�س البحريني -االمريكي الدكتور ال�صادق عمر خلف اهلل ان البحرين متكنت
من ار�سال ر�سالة �سالم وت�سامح للعامل تعك�س الواقع البحريني الذي ي�ؤمن بالتعاي�ش وال�سالم.
وا�شار خلف اهلل يف مقابلة لـ «الأيام» اىل ان العديد من اع�ضاء الكونغر�س االمريكي الذين
زاروا البحرين قد نقلوا ال�صورة الواقعية حول جمريات االحداث يف البحرين وهذا ما �صحح
العديد من االنطباعات ال�سلبية التي كانت قد ا�ستندت على ما تتلقاه من احزاب �سيا�سية حملت
لها �صورة مغلوطة.
واكد خلف اهلل على ان ال�سفري االمريكي لدى املنامة توما�س كراجي�سكي قد تعر�ض النتقاد
مبا�شر من قبل احد اع�ضاء الكونغر�س واتهامه بالتق�صري يف نقل �صورة دقيقة لواقع االحداث يف
ال�ساحة البحرينية .وفيما يلي ن�ص املقابلة:
] كيف ترى انعقاد م�ؤمتر ال�شباب وال�سالم على
�أر�ض البحرين؟

 «بال �شك ان م�ؤمتر ال�شباب وال�سالم �شكل فر�صةللقيم احلرية وال�سالم التي ت�ؤمن بها البحرين كبلد
عربي يحمل ر�سالة عاملية ،اتت دعوتنا من امل�ؤ�س�سة
العامة لل�شباب والريا�ضة حل�ضور هذا امل�ؤمتر واملجل�س
البحريني -االمريكي وع�ضو الكونغر�س االمريكي �ساملون
اورتيز وال�سفري ديري ميلر رئي�س مركز التجارة واالقت�صاد
مب�ؤ�س�سة هيلري فوندي�شن والريا�ضي ال�شهري دوغ بالنك
وهو من ا�شهر العبي كرة القدم االمريكية واجلميع رحبوا
كثريا بدعوة املجل�س ،البحريني -االمريكي بناء على دعوة
امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة ،كما ان اقامة هذا
امل�ؤمتر تزامنا ً مع يوم ال�سالم العاملي اي�ضا ت�أكيد لر�سالة
ال�سالم التي ت�ؤمن بها البحرين ،هذا امل�ؤمتر مهم جدا ً اذ
ان م�شاركة  35عرب وفود �شبابية ينقل واقع البحرين
كبلد ي�ؤمن بال�سالم ويتميز بالتعددية عندما نتحدث
عن جن�سيات اجنبية تعي�ش يف البحرين ،وهو ما يرثي
املجتمع البحريني من حيث التعددية والت�سامح ،وال�سالم
ال ي�أتي فقط عرب امل�ؤمترات وامنا واقع تعي�شه البحرين».

] رغم الواقع الذي تعي�شه البحرين من حيث
الت�سامح واحلريات الدينية اال ان العديد من االطراف
الزالت ت�صر على نقل �صورة غري قريبة من الواقع
عن البحرين -كيف تعلق على ذلك؟

 «�أوافقك الر�أي .هناك بع�ض اجلهات التي ال زالتتعمل على ت�شوية �صورة البحرين وهذا يرتتب عليه ت�أثري
�سلبي لكن خالل العامني املا�ضيني زار البحرين عدد من
الوفود االجنبية واع�ضاء من الكونغر�س واملعاهد الدولية
وقد كان لهذه الزيارات واقع طيب ،لكن ال زال هناك العديد
من االطراف التي ت�ستهدف البحرين اعالميا ً وهوالء قلة
واعالمهم ال يالقي �صدى كما كان يف املا�ضي».

] ما هي انطباعات اع�ضاء الوفد الذي رافقك اىل
البحرين؟

 «بكل ت�أكيد ،هذه لي�ست الزيارة االوىل يل اىل البحرينمنذ العام  ،2011وعندما اتيت اىل البحرين برفقة وفد من
اع�ضاء الكونغر�س االمريكي كانوا يتحدثون يل عن خماوف
امنية لكن �سرعان ما تال�شت هذه املخاوف بعد و�صولهم
البحرين ،االمر ذاته تكرر مع ع�ضو الكونغر�س يف هذه
الزيارة اورتيز الذي ابدى خماوفه قبل الزيارة ولكن الآن
يتنقل بكل �سهولة يف البحرين ودون �أي مرافقني ،وهذا
يعك�س ان ما يتم تناقله من بع�ض االطراف التي ت�ستهدف
البحرين اعالميا ً ال يبدو واقعيا ً بل هناك مبالغات الثارة
املخاوف وو�ضع البحرين يف دائرة البلد الذي يعاين من
تردي او�ضاع امنية وهذا لي�س �صحيحا على االطالق،
البحرين بلد �سالم والنا�س تتمتع بحريات كبرية جداً ،اما
بالن�سبة للتجمهر ففي الواليات املتحدة يتم ف�ض التجمهر
اذا اثر على �سكان املنطقة او م�صاحلهم التجارية وا�ضر
بحرية النا�س».

امل�شهد ال�سيا�سي ب�شكل كامل دون رتو�ش ،وقد حتدثوا اىل
زمالئهم يف الكونغر�س وبينوا وجهات نظرهم واتذكر ان
هناك خطبة �ألقاها احد اع�ضاء الكونغر�س حملت �شجبا
كامال للعنف وت�أييدا ملبادرات جاللة امللك حول اهمية
االنخراط بحوار وطني ي�ضم كافة االطراف ومنهم على
�سبيل املثال ع�ضو الكونغر�س مانربلتون والذي القى
اربع خطابات يف عام واحد عن مو�ضوع البحرين وع�ضو
الكونغر�س «فيليو مابيغا» والذي حتدث عن البحرين
ك�شريك ا�سرتاتيجي للواليات املتحدة االمريكية واهميته
يف املنطقة ،يف عدة لقاءات وحما�ضرات يف اجلامعات ومع
امل�س�ؤولني االمريكان نتحدث عن اهمية و�ضع البحرين
ك�شريك اقت�صادي وع�سكري فعال واهمية اي�صال وجهات
النظر اىل االدارة االمريكية عن اجلهات التي تتلقى دعم
خارجي خللق الفو�ضى يف جمتمع م�سامل وبلد له اهمية
اقليمية والبحرين هي �صمام امان للمنطقة ،وما يحدث يف
البحرين ي�ؤثر �سلبا على دول املنطقة».

واالوقاف ال�شيخ خالد بن علي �آل خليفة والقائمني على
املجل�س االعلى لل�شباب والريا�ضة وقد ت�شكلت الكثري من
االنطباعات اجليدة لدى اع�ضاء الوفد ال�سيما بعد لقائهم
وزيري العدل والرتبية والتعليم من خالل اال�سئلة التي
طرحت عليهم حول احلوار الوطني وهناك رغبة لدى
اع�ضاء الوفد بالعودة اىل البحرين برفقة وفود اخرى،
اعتقد ان هذه اللقاءات من �ش�أنها ان تو�ضح العديد من
وجهات النظر والو�ضع يف البحرين ولي�س ا�ستقاء
االنطباعات من و�سائل اعالمية او اطراف حمددة ،هذا
ما حدث خالل العامني املا�ضيني ،اذ ان زيارة اع�ضاء
من الكونغر�س اىل البحرين وكذلك اع�ضاء املنظمات
غري الربحية �أو�ضحت العديد من النقاط حول طبيعية
االحداث التي وقعت يف البحرين يف العام  2011وكذلك

 «نعم هذا �صحيح ،لكن لقد تغريت هذه الر�ؤية كثرياً،وهناك كلمة �ألقاها ع�ضو الكونغر�س االمريكي برتون عن
احداث البحرين واعلن يف الكونغر�س ان احداث البحرين
لي�ست جزءا من الربيع العربي بل حراك طائفي ت�ؤججه
دولة اجنبية بدعمها ملثريي القالقل ،وجمتمع البحرين هو
جمتمع م�سامل وهناك قلة حتاول ال�صيد يف املاء العكر وهذا
ما ورد يف خطاب �ألقي امام  325ع�ضوا من الكونغر�س،
ثم ال نن�سى ان العديد من املغالطات واخللط يف اطالق
االحكام على الدول العربية ،هناك ما ال يعرف الفرق بني
دولة عربية واخرى ،وامل�صدر الوحيد للمعلومة هو االعالم
ولال�سف هناك منظمات لعبت دورا كبريا يف ترويج
االدعاءات وال�شائعات من بع�ض االطراف ال�سيا�سية يف
البحرين دون النظر اىل االمور ب�شكل حمايد».

] هل عقدمت �أي لقاءات مع م�س�ؤولني بحرينيني
] �أال تروا ان البحرين دفعت �ضريبة و�ضع
على هام�ش هذه الزيارة؟
 التقينا ببع�ض الوزراء ووزير الرتبية والتعليم م�ضطرب يف املنطقة بل مت ا�سقاط او�ضاع يف دولماجد النعيمي ووزير العدل وال�ش�ؤون اال�سالمية اخرى واقعها بعيدا كل البعد عن واقع البحرين؟

] هل ترى �أي تغري باملوقف االمريكي؟

 «نحن كعرب وم�سلمني ونن�شط مبنظمات نافذةوقعنا عددا كبريا من االحتجاجات و�أر�سلناها اىل االدارة
االمريكية والبيت االبي�ض واجتمعنا مع م�س�ؤولني يف
وزارة اخلارجية االمريكية ،ال�سيا�سة االمريكية معقدة
يف تناول بع�ض املفاهيم ال�سيا�سية املتعلقة باملنطقة ،لكن
من وجهة نظري كمواطن امريكي ال اعتقد ان هناك دعم
�سيا�سي من قبل االدارة االمريكية اىل املعار�ضة البحرينية
الن االدارة االمريكية ال تقع بهذا اخلط�أ الكبري مع حليف
ا�سرتاتيجي ،ادارة الرئي�س باراك اوباما كانت تتحرك
وت�ستمع لي�ست لها دراية ب�ش�أن الواقع البحريني وعندما
وقعت االحداث يف البحرين يف العام  2011اعتقدت
االدارة ان هناك توافقا �شعبيا على التغري ،لكن بعد فرتة
ات�ضح لالدارة االمريكية ان هذه مطالب الحزاب �سيا�سية
ت�أ�س�ست على ا�سا�س طائفية دينية متثل قلة وحتى لديها
اختالفات مع بع�ضها البع�ض».

] ال زال العديد من البحرينيني ينظرون بقلق
ازاء ما يعتربونه دعم �سيا�سي ملثريي ال�شغب يف
البحرين من قبل االدارة االمريكية والدليل ان العديد
من االنتقادات طالت ال�سفارة االمريكية يف البحرين؟
كيف تعلق على ذلك؟

 «لقد انتقد ال�سفري االمريكي لدى املنامة انتقادامبا�شرا من قبل احد اع�ضاء الكونغر�س وما اعترب تق�صريا
من قبل ال�سفارة يف نقل االحداث يف البحرين وهذا لي�س
ر�أيي بل ر�أي احد اع�ضاء الكونغر�س االمريكي ،لكن اعتقد
ان ال�سفارة االمريكية حتاول ان ت�ستمع لهذه املجموعات
ك�أي جهة متثل حكومة اجنبية دون ان يحمل هذا ت�أييدا
�أو دعما �سيا�سيا ،الن هذا يتعار�ض مع دور ال�سفارة
كبعثة دبلوما�سية وكذلك يتعار�ض مع التعامل مع حليف
ا�سرتاتيجي للواليات املتحدة يف املنطقة وكذلك يتعار�ض
مع القوانني االمريكية ،ال ميكن لل�سفارة ان تقع بهذا
اخلط�أ».

ال�سياحة:
وكيل ّ

فندق هيلتون ُيفتتح عام 2015م بر�أ�س مال  60مليون دينار
ا�ستقبل ّ
ال�شيخ خالد بن حمود
�آل خليفة القائم ب�أعمال الوكيل
لل�سياحة ن�سرين كرازي
امل�ساعد ّ
مديرة تنمية امل�شاريع ب�شركة
هيلتون العامل ّية و�أنيل ناير مدير
عام �شركة ت�شييد للعقارات،
وذلك يف لفتة ت�ستهدف ت�سهيل
ا�ستثمارات �سل�سلة فنادق هيلتون
يف مملكة البحرين و�إدراج
ال�سياح ّية
�أعمالها و�أن�شطتها
ّ
�ضمن احلركة الفندق ّية التي ت�شهد
ً
ملحوظا يف الآونة الأخرية.
من ًّوا
ومت ّثل هذه ال�سل�سلة
بوجودها يف اململكة حد ًثا �سياح ًّيا
خ�صو�صا و�أ ّنها
ها ًّما و�ضخ ًما،
ً
واحدة من �أكرب �شركات الفندقة
والإقامة حول العامل ،و�ستبد�أ
ن�شاطها املقبل يف البحرين
من منطقة اجلفري باعتبارها
ال�سياحي
�إحدى مناطق اجلذب
ّ

احليو ّية وامل ّت�صلة بقلب العا�صمة
البحرين ّية املنامة ،با�ستثمارات
ت�صل �إىل  60مليون دينا ٍر
بحريني.
ّ
و�ستفتتح �سل�سلة فنادق
هيلتون العامل ّية �أوىل فنادقها
و�أبنيتها ال�سكن ّية ذات ال ّنجوم
اخلم�س يف منطقة اجلفري
بالعا�صمة البحرين ّية املنامة
يف العام 2015م ب�أجنحة

ثنائ ّية وا�سعة ،تت�ض ّمن 350
عاملي معا�صر،
غرفة بطرا ٍز
ّ
حماطة جميعها مبرافق رئي�س ّية
وترفيه ّية منها املقاهي ،املحا ّل
ال ّتجار ّية الأنيقة واملطاعم من
خمتلف دول العامل .ويقدّم الفندق
ّ
خطته ال ّت�صميم ّية
اجلديد يف
حديثة
معمار ّية
�أن�سا ًقا
ومتط ّورة ،تتن ّوع يف ت�شكيالتها
بد ًءا من الأ�ستوديوهات ال�سكن ّية

املعا�صرة وانتها ًء ب�أجنحة راقية
بثالث غرف نوم.
وت�سعى فنادق هيلتون �ضمن
ر�ؤيتها �إىل تكوين بيئة فندق ّية
�سكن ّية تل ّبي احتياجات الإقامات
ّ
الطويلة واال�ستجمام وال ّرفاهية
لنزالئها ،عرب العديد من املرافق،
من �ضمنها 3 :مطاعم ،اثنني منها
يقدّمان �أطعمة من مطابخ عامل ّية
غرفتي
خا�صة ،ردهة ا�ستقبال،
ّ
ّ
اجتماع ،بركة �سباحة خارج ّية
�صح ّية.
ونوا ٍد
ّ
يجيء هذا اال�ستثمار
ياحي ّ
لل�شركة العامل ّية �ضمن
ال�س
ّ
ّ
ّ
مو�سعة لإقامة  13فند ًقا
خطة
ّ
ّ
ال�شرق الأو�سط
راق ًيا مبنطقة
خالل ال�سنوات الثالث املقبلة،
والتي تن�ض ّم بدورها �إىل 340
فند ًقا من �سل�سلة هيلتون تنت�شر
يف ك ّل �أنحاء العامل.

«�ضمان اجلودة» تهيئ كليات «الأعمال» للتقييم املقبل
�أكدت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة
التعليم والتدريب الدكتورة جواهر امل�ضحكي على �أهمية �أن ت�ضطلع
امل�ؤ�س�سات التعليمية بدور فاعل يف عملية تطوير املخرجات التعليمية
وامل�ساهمة – كل بح�سب اخت�صا�صه – يف دعم جهود الهيئة يف حت�سني
قطاعي التعليم والتدريب.
جاء ذلك على هام�ش ور�شة العمل التي نظمتها �إدارة مراجعة �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم العايل والتي تهدف �إىل تعريف ممثلي م�ؤ�س�سات
التعليم العايل  -التي �ستتم مراجعتها يف العام الأكادميي 2013
 - 2014/ب�آليات التقييم الذاتي و�إطار مراجعة الربامج يف كليات

�إدارة الأعمال.
و�أو�ضحت املدير التنفيذي لإدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم
العايل الربوفي�سورة دولينا داولينغ ب�أن الهدف من ور�شة العمل التي
عقدت �صباح الأربعاء املا�ضي هو تقدمي الدعم للم�ؤ�س�سات التعليمية
ال�ست؛ لال�ستعداد ملراجعة برامج كليات �إدارة الأعمال يف م�ؤ�س�ساتهم
خالل العام الأكادميي املقبل.
وقد قالت يف كلمتها« :لقد غطت ور�شة العمل معلومات حول
الوثائق املطلوبة يف عملية التقييم الذاتي ،كما متت الإجابة عن
ا�ستف�سارات ممثلي امل�ؤ�س�سات التعليم العايل الذين ح�ضروا الور�شة».

وكالء اخلدمة املدنية اخلليجية ي�صلون البحرين
ا�ستقبل مدير عام ال�سيا�سات واالجور عادل حجي �إبراهيم حممد وكالء �أجهزة اخلدمة
املدنية واملوارد الب�شرية ا�ستعدادا ً لالجتماع التح�ضريي الذي �سيعقد م�ساء اليوم يف فندق
«�سوفتيل الزالق» ،والذي ي�سبق اجتماع وزراء ور�ؤ�ساء اخلدمة املدنية واملوارد الب�شرية.

..وو�صول ر�ؤ�ساء هيئات التحقيق واالدعاء العام
و�صل �إىل مملكة البحرين ام�س النواب
العموم ور�ؤ�ساء هيئات التحقيق واالدعاء
العام بدول جمل�س التعاون اخلليجية
والوفود املرافقة لهم لعقد اجتماعهم ال�سابع
اليوم ،وكان يف ا�ستقبالهم الدكتور علي بن
ف�ضل البوعينني النائب العام ،وعبدالرحمن
ال�سيد املحامي العام الأول ،و�أع�ضاء
من النيابة العامة مبملكة البحرين ،كما
و�صل كذلك الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون

القانونية ال�سفري حمد بن را�شد املري من
الأمانة العامة ملجل�س التعاون حل�ضور
االجتماع ،ومن املنتظر �أن يتباحث النواب
يف العديد من املحاور املهمة ذات ال�صلة
بالتعاون الق�ضائي ،حيث �سيتم النظر يف
املقرتحات املقدمة واملتعلقة بتبادل اخلربات
وتنمية القدرات وا�ستقالل اجلهات املعاونة
للنيابات ،و�إ�صدار التو�صيات يف هذا ال�ش�أن
يف ختام فعاليات االجتماع.

غلق نفق عايل  /بوري اليوم
اعلنت �إدارة ت�شغيل و�صيانة ال�صرف ال�صحي بوزارة الأ�شغال انها �ستقوم
باغالق نفق عايل  /بوري اليوم الأحد اعتبارا ً من ال�ساعة الثانية ع�شرة منت�صف
الليل حتى ال�ساعة اخلام�سة �صباحا وذلك للقيام ب�أعمال ال�صيانة ملحطة ال�ضخ
وكذلك �شبكة ت�صريف مياه الأمطار ح�سب الربنامج ال�سنوي.

