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جسرًا بصفتها الصحافة

السياسي الناشط مع التحقيق تطورات متابعة أثناء ]
أمنية قــضــايــا ــي ف اآلخــريــن والمتهمين مشيمع  حــســن 

األمور. استيضاح في الكبيرة الصعوبة نجد سياسية، -
خبر على الصحافي يحصل أن يمكن الذي الوقت ففي

تكملة على يحصل ال العامة، بالنيابة مصدر من
أضفنا وإذا ـــرى... األخ المعنية  الجهات من  الخبر

االتــصــاالت على الــرد وعــدم ــك الــروتــيــن، ــى كــل ذل إل
لعمل الجمة الصعوبات  لدينا تتوضح الصحافة،  من

الصعبة. الظروف في المستقلة الصحافة
تصويره أثناء وذلك كتفه، في إلصابة «الوسط» مصوري أحد تعرض األول، ومساء أمس
الداخلية وزارة في المسئولين تعامل ألن الخبر ذكر فضلنا عدم جدحفص، وقد في األحداث
صعبة. تكون هذا النوع من أحداث تغطية أن أيضًا نعلم ونحن المصور، الحقًا مع خلوقًا كان
عليه متفق بالصحافيين خــاص لباس توفير عبر  ربما تسهيلها يمكن ــور األم هــذه  ولكن 

لوقوع الخطأ. حجة هناك التكون بحيث هويتهم، إلى لإلشارة
معلومات على الحصول جاهدين «الوسط» صحافيو  حاول الماضيين اليومين وخالل
األمر يكن ولم الحجيرة»، «متهمي ومع السياسيين الناشطين مع التحقيق تطورات بشأن

متابعتها. بهدف المطلوبة بالسرعة الدقيقة التفاصيل على للحصول سهًال
الهاتفية، الصحافيين المسئولين على مكالمات وهي عدم رد ازدياد في أصبحت مشكلة إن
المؤسف لمن وانه الدولة، وتهم المواطن تهم التي المهمة القضايا في يصرح من وجود وعدم
كله العالم يتجه وقت في االنغالق،  إلى تتجه المعلومات تدفق الى بالنسبة البحرين بيئة أن 

النطاق. واسع المعلوماتي العصر نحو
ومتهمي  مشيمع حسن الناشط لقضية العامة النيابة بتحويل يتعلق كان أمس المهم  الخبر
شباط  / فبراير   23 في جلساتها أولى ستبدأ التي الجنائية الكبرى المحكمة إلى «الحجيرة»
استمرار في السبب عن واضح  رد على الحصول  في كبيرة  صعوبة هناك  وكانت الجاري...

للمحاكمة. تحويلهم بذلك بعد من أمر أو المتهمين، توقيف
أن يهمها فالدولة عملهم، في الجميع يساعد واضح بشكل والمعلومات الخبر توافر إن
دون ومن  بشفافية التفاصيل معرفة يهمهم المواطنين أن كما األحــداث، انعكاسات تعرف

للمعلومة. إخفاء أو تضييع
لتدفق المعلومات  إفساح المجال تتطلب والعدالة القضاء، القانون وبعدالة نؤمن بحكم  إننا
التعقيد غاية في تعتبر بنا تمر التي القضايا ان والسيما واألهالي والصحافيين، المحامين الى
القضايا هذه فلعل التواصل، جسور توثيق تستوجب عقالنية معالجات إلى بحاجة وهي
مجاريها. إلــى المياه ــادة إع على تساعدنا ربما وطنية توافقات طياتها في  تحمل الصعبة

الظروف. هذه مثل في الجميع اليها يحتاج للتواصل جسر المسئولة فالصحافة
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سعود آل  عبدالعزيز  بن  طالل 
عبدالعزيز ــن ب ــالل ط ــر  ــي األم يــقــوم   ]
لرعاية وذلك  البحرين، بزيارة سعود  آل
اليوم اإلبداع لبنك الرسمي  اإلشهار حفل
و للمرأة األعلى المجلس بين (األربــعــاء)
األمم منظمات لدعم العربي الخليج وبرنامج

(أجفند). اإلنمائية المتحدة 
مدينة فــي  ،1934 الــعــام ــد ــي ــوال م مــن   -

الطائف.
لدعم الــعــربــي الــخــلــيــج بــرنــامــج  ــس  ــي رئ  -

(أجفند). اإلنمائية المتحدة األمم منظمات 
والعالمية العربية الشخصيات أبـــرز  -
ميدان في وإسهاماتها بنشاطاتها المعروفة
المستدامة. البشرية التنمية وخاصة التنمية

يتوالها: التي  المناصب 
لدعم الــعــربــي الــخــلــيــج بــرنــامــج  ــس  ــي رئ  -

الرياض. اإلنمائية، المتحدة األمم منظمات 
لــلــطــفــولــة ـــي ـــرب ـــع ال الــمــجــلــس  ـــس  ـــي رئ  -

القاهرة. والتنمية، 
العربية الــشــبــكــة ــاء ــن أم مــجــلــس  ــس  ــي رئ  -

القاهرة. األهلية، للمنظمات 
العربية المرأة مركز أمناء مجلس رئيس -

تونس. والبحوث، للتدريب
العربية الجامعة ــاء ــن أم مجلس رئــيــس  -

الكويت. المفتوحة،

السعودية للجمعية الــفــخــري الــرئــيــس  -
الرياض. والتأهيل، للتربية

السعودية للجمعية الــفــخــري الــرئــيــس  -
األعــضــاء ــس ــي ورئ والمجتمع ـــرة األس لــطــب 

السعودية. الشرفيين،
التجارة منظمة  لوحدة الفخري الرئيس  -
جامعة بـــــاإلدارة، التمييز مــركــز الــعــالــمــيــة،

الكويت.
ــن ــي أم لــمــؤســســة ـــري ـــخ ـــف ال ـــس  ـــي ـــرئ ال  -

واشنطن. الريحاني،
التأهيل خدمات  لمركز الفخري الرئيس  -

جدة. «إبصار»، بصريًا للمعاقين

منتور، مــؤســســة ــاء ــن أم مجلس  عــضــو   -
. جنيف

للمياه. لليونسكو الخاص المبعوث -

واإلنمائية: اإلنسانية األنشطة
الـــســـعـــودي ـــاب ـــب ـــش ال ـــــــال  إرس تــبــنــى   -
ــة ــاص ــخ ال نــفــقــتــه ــى ــل ــات تــعــلــيــمــيــة ع ــث ــع فـــي ب
مطلع ــي ف الــخــارج، ــي ف الجامعية  لــلــدراســة 

. ت لخمسينيا ا
في المهني للتدريب مدرسة أول أسس -

.(1954) السعودية
في الــبــنــات لتعليم ــة ــدرس م أول  أســس   -

.(1957) الرياض
المكرمة مكة  في  ( الزهراء قصر   ) أهدى -
كلية أول ليصبح 1957م ــام ــع ال للحكومة

. للبنين
في حكومي غير  مستشفى أول  ــس أس  -

.1957 العام الرياض مدينة
العربي الخليج برنامج بتأسيس ــادر ب  -
العام اإلنمائية المتحدة األمم منظمات لدعم 

.1980
العربي الخليج  بــرنــامــج خــالل ــن  م أنــشــأ 
عدة آخرين، دوليين شركاء  مع وبالتعاون

المفتوحة. العربية الجامعة منها مؤسسات

والجوائز األوسمة

العزيز، (1976). عبد الملك - وشاح
البرازيل،(1982) الدولة، وسام -

الفليبين، (1983). قلب األسد، وسام -
فرنسا، (1983). أعظم، ضابط - وسام

اللجنة الدولية من العام « « شخصية وسام -
.(1985) المستقلة،

االستقالل، تونس (1989). وسام -
المغتربين جمعية ــن م ــي ــب ــذه ال ــــدرع  ال  -

جنيف. الدولية ـ
المتحدة. األمم هيئة من السالم ميدالية -

المنظمة مــن الكبرى الذهبية الميدالية  -
تونس. العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ

لألمير النصفي التمثال عن الستار إزاحة -
جنيف. العالمية الصحة منظمة بمقر طالل

2000 سنة  مرور بمناسبة تذكارية لوحة -
باريس. بلدية رئيس من باريس، تأسيس على

الوهن مــرض  لـمكتشف  نصفية  لــوحــة  -
الــجــمــعــيــة ـــن م ــة  ــدم ــق م  ، ديـــشـــيـــن،  ــي  ــل ــض ــع ال

العضلي. الوهن مرضى لرعاية الفرنسية
،1997 لعام اإلنسانية الشخصية جائزة -
الــطــفــولــة ورعـــايـــة ـــن مـــركـــز راشـــــد لـــعـــالج م

دبي. » «المعاقين
خصيصًا صمم الذي  المتحدة األمم  درع -

.(2000) له،

أسس  وعلى تفاهمات  وفق العربية المصالحة تكون أن  يجب ]  
أرى األمر ال أنا الخالف، محل النقاط من المواقف ومناقشة واضحة
سواء الموجودة الكبيرة  والعقبات صعوبته أدرك وأنا  مستحيًال،

أخرى. ألسباب أو نفسية ألسباب
موسى  عمرو  
العربية للجامعة العام األمين

يواجهه وما  البلدي الشأن معالجة إلى االلتفات يتم ال  لماذا ]
اآليلة» «البيوت أو  الــمــوازنــة مستوى على ســواًء صعوبات مــن 
البلديين بين  بلبلة تثير وأفكار لصيغ  الترويج من بدًال ذلك، وغير
أعلن ما وهو  البحرين لعموم موحد بلدي مجلس إنشاء فكرة  مثل

رفضه؟ البلديون
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