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هنأأأأأشي الشأأأأأيخة مأأأأأيل بنأأأأأي محمأأأأأد آل خليفأأأأأةا راي،أأأأأة هياأأأأأة البحأأأأأرين لل  ا أأأأأة وا  أأأأأارا 
عامأأأأأا  علأأأأأب اأأأأأولي صأأأأأاحن ال،أأأأأمو الشأأأأأي  محمأأأأأد بأأأأأن راشأأأأأد آل م اأأأأأوما  51بمأأأأأرور 

وزراء حأأأأأا م دبأأأأأيا رعأأأأأاك  ا م اليأأأأأد الح أأأأأم نااأأأأأن راأأأأأيئ الدولأأأأأة راأأأأأيئ م لأأأأأئ الأأأأأ
  ي إمارة دبي.

مأأأأأأن الااصأأأأأأمة البحرينيأأأأأأة المنامأأأأأأة: « البيأأأأأأان»وقالأأأأأأي الشأأأأأأيخة مأأأأأأي  أأأأأأي اصأأأأأأري  لأأأأأأ 
إن صأأأأأأأأاحن ال،أأأأأأأأمو الشأأأأأأأأي  محمأأأأأأأأد بأأأأأأأأن راشأأأأأأأأد آل م اأأأأأأأأوما شخصأأأأأأأأية ملهمأأأأأأأأة »

وقياديأأأأأأةا وقأأأأأأد ،أأأأأأاب  اهأأأأأأدا  لر اأأأأأأة وانأأأأأأ  وا را أأأأأأاء بأأأأأأ  ليصأأأأأأب  م صأأأأأأدا  عالميأأأأأأا  
م أأأأأأأأالا  مأأأأأأأأا يصأأأأأأأأب  و هأأأأأأأأة للامأأأأأأأأوحين والأأأأأأأأرا بين  أأأأأأأأي ال أأأأأأأأد اضأأأأأأأأرن بأأأأأأأأ  اأ

 «.اأ ضل

 :خأأأأأكل الأأأأأ  ال،أأأأأنوايا ،أأأأأاهم صأأأأأاحن ال،أأأأأمو الشأأأأأي  محمأأأأأد بأأأأأن راشأأأأأد »ويضأأأأأا ي
آل م اأأأأأوما  أأأأأي خلأأأأأا اأ أأأأأر البأأأأأالا واإي أأأأأابي  أأأأأي وانأأأأأ ا حيأأأأأ  بأأأأأادر إلأأأأأب الا ديأأأأأد 
 أأأأأأي إمأأأأأأارة دبأأأأأأي واإمأأأأأأاراي الاربيأأأأأأة الماحأأأأأأدة وإلأأأأأأب خلأأأأأأا مرحلأأأأأأة  ديأأأأأأدة مأأأأأأن 

 «.اريع الحدي ة والراادة عالميا  المش

ي،أأأأأهمي هأأأأأفك ال هأأأأأود  أأأأأي ين اصأأأأأب  دبأأأأأي مر أأأأأزا  اقاصأأأأأاديا  راي،أأأأأيا   أأأأأي »وزادي: 
أأأأأأأزي  المنا أأأأأأأةا و أأأأأأأفبي ال،أأأأأأأياي مأأأأأأأن الاأأأأأأأالم بش،أأأأأأأرك ليايشأأأأأأأوا ا ربأأأأأأأة م أأأأأأأايرة اميل
لي مأأأأأأن دبأأأأأأي ينموف أأأأأأا  ا،أأأأأأا ناايا  يهلاهأأأأأأا ين ا،أأأأأأا بل ماأأأأأأر  إ ،أأأأأأبو  بالحدا أأأأأأة وشأأأأأأ ل

 «.الاالم  ل  الاالمي الفي يناظرك
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 بعد ترشيحها لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية

 مي آل خليفة تؤكد أهمية إدراج المواقع التاريخية على قائمة التراث العالمي
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 الشيخة مي 

 حوار: سالم السبيعي 

 

ّعحححن  ٌ حححط   از  أيضحححِل الةحححّبن  حححُ آنحححل  ِرحححد هي ة ّفحححن زلّعحححن وّآلحححن ال ِحححسِ  ل و ا حححن ياْهحححاز يزل

الرسكحححص ايم ّرحححُ اللسآحححُ ل لحححسام اللحححالرُ  سيحححِن  ر محححن ال ِحححسِ  لرنصححح  أ حححّ   حححا   ن رحححن العحححّاُن 

اللالرّحححن أ ىحححا يضحححلل  حححُ آس حححا ي كسيحححِىا ز ِحححن كسكمحححص   حححٍ ظححح لن  ِحححايز  لما  حححن كىحححد   لحححٍ كلصِحححص 

  رل الرن رن.

 د  السِححاف  ححُ وححرا الِححًازن ي ححً  أ   ححُ ال داِححن  سُحح  آالةححّبن  ححُ آنححل  ِرححد هي ة ّفححن  لنححا  ححُ ًسِحح

 ل حححد   لحححّمه آاللىنآلحححن   حححٍ الو حححن اللحححُ   لرًوحححا آلسيحححِّمه  ححح  م حححل  ر محححن ال ِحححسِ  لرنصححح  أ حححّ   حححا  

  ن رن العّاُن اللالرّنن يوُ آال يك ه ن  علِ ن.  اذا ِلنُ لمه ورا اللسيَّ؟

   ًاللححُ مححده ناوا  ححُ وححرا الرٌححاين ي  ححٍ وححرا اللسيححَّ ِلمححط ه ححن ال ّححا   السيححّد  لرر مححن ال ِححسِ  آححالٌى

 حححدٌ العحححنًاض الراضحححّنن كا حححل العحححّاُن  سك قحححن ازك اةحححان يهّ حححان آالو ا حححنن ي ححح  ةحححالي ذلحححك ُ  نحححا الموّحححس 

 ححح  اي ٌحححاشاض  ححح  آنحححٍ كِلّحححن  عحححلدا ن ِقالححح  آىحححا الرٌلرحححإ الحححديي يأ حححه الرلِحححد ن وحححرا  ضحححا ن  لحححٍ 

 عححاز »ن الرعححلدا نن يلححً أةححر ا   ححٍ ظحح ّل الروححاي  ًمححإ  ةححسي اض   ةححالّن كبححد   ٌححاي العححّاُن الو ا ّحح

ن يوححً الرعححٌل   ححٍ مالرححن اللححسام اللححالرُ لرن رححن الًّ ّعححمًن  ىححً «ال ؤلححؤش يححاود   ححٍ املصححا  ًصِححس 

ححححسان الِصححححًي   ححححٍ الححححد ه المححححا ُ  ححححس أورّححححن اظححححلدا ن الرةححححسي اض ل عححححّاُن الو ا ّححححنن يلححححه ِمحححح   ّعه ِفعه

ن يزآرححححا ك ححححسش أورّححححن «العححححّاُن الو ا ّححححن الرعححححلدا ن»وححححرا اللنححححًا  لرةححححسيذ آىححححرة ال ححححبا ن    كِححححل 

اللسكّححص   ححٍ وححرا الرٌححاي آعحح   الفلححس  ا ظححلونالّن اللححُ ِلّةححىا اللححاله  ححُ يححل الٌالِححنن يظححّمً  كِححدَ 

 الللا ُ  نىا له  راق  بل ف يصدٌ أك س.

 الرر من لدِىا كسام ة ّلُ اظلونالُ

 دا ن  حححُ ُحححاي الفحححًش آرنصححح  أ حححّ   حححا   ن رحححن العحححّاُن اللالرّحححنن ل حححد يضحححلله آاللدكّحححد  حححد ان  ححح  أوححح

 ول    الررم   ةال نا   ٍ أوه ورة أودا ؟
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  ححححٍ زأض أوححححدا  اللححححُ أزِححححد كِ ّ ىححححا   ححححس  ن رححححن العححححّاُن اللالرّححححنش كلصِححححص اللًاصححححل  ححححإ ًرّححححإ  

اً نحححا ُوهىحححا   حححٍ ال قا حححاضن يالرن رحححاضن يالِمً حححاض يالحححديي اللحححُ لحححه كن حححه آلحححد  لحححٍ الرن رحححنن  رححح  ي

ا   حححرا  يكفلّحححل  يزوحححان يمحححد آايحححسض  لحححالن اللرحححل   حححٍ وحححرا الىحححد ن ُّحححن آحححدأض الِحححدِن  حححإ آلححح  

الرعحححؤيلّ   حححُ الحححديي ي  حححٍ ظححح ّل الروحححاي الرر محححن الرلِحححد ن ي ححح  ةحححالي وحححرا الىحححد  أظحححلٍ ٔ  كحححدةل 

ذآحححن ل عححّاُن كالً ِحححاض الححديي  لححٍ وحححرا اللٌرححإ الحححديلُ الرىححهن كحححرلك  الُححه أ  ك ححسٌ الحححديي الرىرححن الٌا

ن  لححٍ الرن رححن.  ححنِ   عححلٍ  لححٍ اظححل قا  الرصِححد  حح   الرلِححد  أ ّسكّححن يكنححدا يظححنيا ًز  ّّححس  ن ححره

الحححد ه للدظحححّط يحححساكاض  يلّحححن مًِحححن  حححُ وحححرا ال قحححاذ الِّحححًَن  ضحححا ن  لحححٍ  حححده ًعحححًز الللحححاي   حححإ 

لرعحححلفّد  السلّعحححن  ححح  كدظحححّط يحححسكاض القّحححسا  يالفنحححا ق يالةحححسكاضن اللحححُ ظحححلمً   حححُ  ىاِحححن الرقحححا  ا

 آنٍ كِلّن ل عّاُن.

 %    العّهاٍ ِ صدي  شِاز   ًامإ اللسام اللالرُ 52

يأ  نححل ضححر  آس ححا ي كسيححُِ لرنصحح  أ ححّ   ححا  الرن رححن  حح  ز ِححن كسكمححص   ححٍ ظحح لن  ِححايز  لما  ححن 

عحححلدا نن ياللرًِحححل كىحححد   لحححٍ كلصِحححص  رحححل الرن رحححنن يوحححُش   از  أش حححاض  ظحححلآلنا  العحححّاُنن ياللنرّحححن الر

يالل ححححًِنن ياللل ححححّه ياللححححدزِ  يالةحححح ا ن يا آلمححححاز ياللمنًلًًّححححان  ضححححا ن  لححححٍ الللححححاي   ححححإ الرن رححححاض 

 الديلّن يكلصِص الةساكن  إ ال قاذ الباص.

  حححُ ُحححاي  حححًشم آىحححرا الرنصححح  ظحححلمً ّ  أيي ا حححسأ  كلحححًلٍ وحححرا الرنصححح  يهحححا ُ يبصحححّن  سآّحححن  حححاذا 

 ِلنُ لك ذلك؟

  ِىحححه لحححّط كحححً  الرعحححؤيي ا حححسأ  أي زًحححالنن آحححل  حححا ِ ده حححه وحححرا الةحححب   ححح  أ محححاز يًىحححً  آسأِحححُن أ   حححا

 ححح  أًحححل الرصححح ِن الل ّحححان  الرعحححؤيلّن الًةنّحححن ِلعحححايٌ  ّىحححا السًحححل يالرحححسأ    حححٍ ُحححد ظحححًا . الرحححسأ  

ُحححًي اللحححاله  ةحححىدوا   حححٍ زأض  ًامحححإ مّا ِحححن يُعاظحححن ي  رحححط محححدزكىا   حححٍ   از   حححد   ححح  الر فحححاض  حححُ 

ن يلسآرححححا كححححدكُ وححححرة الرّححححص  آفًالححححد أك ححححس  ححححُ الرناصحححح  الرىرححححنن ةاصححححن أ   ن رححححن العححححّاُن ه  ياُححححد

اللالرّحححن كِلحححاى كًاًحححدان   حححٍ  بل حححف الٌ ىحححاضن  ىحححً لحححّط  رحححالن  مل ّحححان  ا ِحححانن آحححل وحححً  رحححل ِةحححرل 

 مقا اض ًُِّن كوّس .

 ن اللسآّحححن العحححلً ِن يحححىدض العحححنًاض أةّحححس  كعحححٌّل  حححد   ححح  الرًامحححإ اللساهّحححن ياللازِبّحححن  حححُ الرر مححح

 ي يي الب ّي   ٍ مالرن اللسام اللالرُن كّف كسِ  ا لماض ذلك   ٍ العّاُن  ُ  يلنا الب ٌّّن؟

   ححح  العحححّهاٍ ُحححًي اللحححاله ِ صحححدي  شِحححاز  الرًامحححإ الردزًحححن   حححٍ مالرحححن اللحححسام  52 ححح  الرل حححً  أ  %

اللحححالرُن يأ  وحححرة النعححح ن الم ّحححس  كلقّنحححا  محححس   ححح  أورّحححن   زاى وحححرة الرًامحححإ يكّفّحححن كًيّفىحححا آالةحححمل 

ل قححححاذ الصحححَِّ  حححح   ي  الللححححدَ   حححٍ ةصًصححححّلىا ييححححسية ُراِلىحححان لًًححححد ا  ححححس ي ان ك ّحححسان   ححححٍ ا

العححّاُُن ي حح  الر فححل ُالّححان أ   ححا ظحح  له ًالِححن كًزي ححا  حح   ِ ححا  العححفس الححديلُن ِلححد  سصححن ظححا ِن 

 حح  أًححل كةححٌّإ  ححًذ ًدِححد  حح  أ ححًاذ العححّاُنن يوححً العححّاُن ال ّنّححن يالداة ّححنن   ححدٌ  ححًاةنُ كححل  يلححن 

ينّحححنن كرًامحححإ اللحححسام الموّحححس  رحححا ِرمححح  اكلةحححا ه  ححح  كحححازِا يكحححسام يه ا حححن آ حححدا ىهن ي ححح  الرًامحححإ ال

 اللالرُ اللُ كصةس آىا اللدِد     يي اللاله.

 الموّس    الةلً  لدِىه اولرا 

  ُ اظلمةا  الٌصِس  اللسآّن
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 كّف كسِ  الِسام العّاُُ ياللًِي الِاصل  ُ الرر من اللسآّن العلً ِن؟ 

 ز    الليّّححححس  ِححححً أ  ححححل ياللٌدِححححد  ق ححححً   ححححُ كححححل أُححححًاين يالرلححححسي  أ  الل ًه رححححل الححححرَ   ِلقحححح

 ِمحححً    ّحححه آحححالصياين لحححرلك  حححاللقًِس ياللٌدِحححد  ق حححً ن يلمححح   ي  كٌحححايش الرساُحححل أظاظحححّن اللحححُ 

كصحححل آنحححا  لحححٍ أ  حححل  رحححًذى  سِحححدة ل قا اكنحححا الو ا ّحححن يالعحححّاُّنن ي  يحححك أ  الرر محححن اللسآّحححن العحححلً ِن 

 آاللِدِد.ك ري ًىدان ً ازان يصل صداة  لٍ اللاله أًرإ  ُ ورا الرٌاي 

  رل ححك  ححُ الرر مححن أ ححاك  كازِبّححن ية ّلّححن ًاذآححن وححل كححسِ  أ ححه كححه ا ظححلفا    حح  يًححً  وححرة الر ً ححاض 

 آةمل  والُ؟

  ًه حححن الٌاذآحححن ل عحححّاُنن الرر محححن اللسآّحححن العحححلً ِن لحححدِىا الموّحححس  ححح  الر ً حححاض الو ا ّحححن يالق ّلّحححن الرلن

الرىححه ونححا القسِ ححن اللححُ  ٌححر  آىححا الححصياز  لححٍ وححرة   ححدِىا كححسام ة ّلححُ اظححلونالُن ه ا ححن يوًِححن أصححّ نن 

الرًامحححإ يكّحححف  مسظحححىا يًىحححن ل عحححّاُن النً ّحححنن أ ل حححد أ  الموّحححس  ححح  الةحححلً  لحححدِىا اولرحححا  آحححال   حححُ 

اكلةححححا  الٌصِححححس  اللسآّححححن اللححححُ لقالرححححا   لححححل السُالححححن   ححححس اللححححازِا لبححححًف ّرححححاز العححححفس القًِححححل 

ةًِ حححنن كحححل وحححرة الر ً حححاض  حححُ الرر محححن اللسآّحححن العحححلً ِن  يال حححدالُ ل ًصحححًي  لّىحححا ي زاظحححلىا لعحححنًاض

 يسِحححاض لٌحححر  ظحححّاُن  ً ّحححنن يلمححح  ٌِححح    ّنحححا اللسكّحححص   حححٍ  حححا  ر محححه ي حححا ِرّص حححا  ححح  آ ّحححن آ حححدا  

 اللالهن  ال آد    اظليالي أ ياض العّاُن الِدِونن     ي  كيّّس وًِن أيةا .

  حححُ الةحححد  الو حححا ُ ياللحححسام ياْهحححاز يالعحححّاُن يكر حححك الةحححّبن  حححُ  ححح  الةبصحححّاض اللحححُ لىحححا كحححدهّس ك ّحححس 

 كٌسآن هسِنن  ا الرٌا ض اللُ كسِ  أ ه ِرم     ةاللىا كقًِس العّاُن  ُ آ دا نا؟

   أوحححه  حححا كِلاًحححه العحححّاُنن وحححً اللحححسيِي الصحححَِّ الحححرَ ِرمنحححه  ِصحححاي الصحححًز  أ  حححل  رحححا  رل محححه  ححح

لعحححّاُن  حححًاز   الّحححن وال حححنن يلحححرلك كحححا   ةحححسيذ كحححسام يه ا حححن ي  ً حححاضن ي حححُ الًمحححل ذاكحححه كلق ححح  ا

 ن وححححً ٌُححححس أظححححاض  ظححححلمراي  ححححا ِِلاًححححه 5002الححححرَ أة  لححححه  نححححر اللححححا  « ا ظححححلوراز  ححححُ الو ا ححححن»

 الصياز     لق  اض لصِاز   ًاملنا.

 ٌِ  اللسكّص   ٍ  ا ِرّص ا    آ ّن آ دا  اللاله

 ححٍ مالرححن اللححسام اللححالرُ لرن رححن الًّ ّعححمًن يزّححه  ل ححٍ ظحح ّل الروححاين ِلححد  ًمححإ م لححن ال ِححسِ   عححٌالن  

أورّلحححه   حححه ِمححح  آاي محححا  ز حححإ مّرلحححه  ححح   ي   لِفحححه البحححاص ي ضحححا   م للحححه ييضحححإ آسا ٌحححه الو ا ّحححن 

حححسوان يالرلحححاُف الٌا  ّحححن  ي ةحححسيذ الصحححًض يال حححً  الحححرَ ِةحححسٍ ُماِلحححهن  حححالرًامإ كِلحححاى  لحححٍ  حححا ِفعه

 ٌر  الرًاةنّ  يالر ّرّ  يالصياز.ي ساكص الصياز وُ أ ياض أظاظّن ل

 الرةمالض اللُ كًاًه ال قاذ العّاُُ اللرًِل كّف ِله اللي     ٍ ورة الرةم ن؟    

  ححح  ةحححالي ا آلمحححاز  حححُ كنًِحححإ  صحححا ز اللرًِحححل ي حححد ًعحححًز الللحححاي   حححا آحححّ  ال قحححاذ اللحححا  يال قحححاذ 

يظحححّاُّنن  ححح  الرىحححه أ   ةحححسٍ  البحححاصن  ِّنرحححا  ل حححده   لحححٍ  ؤظعحححن ةاصحححن آرةحححسيذ آنّحححن كِلّحححن ه ا ّحححن

لىححححا ًححححديٌ الرةححححسيذن  م نححححا  ل ححححه أ ححححه لحححح  ِححححله ا ظححححلوراز  ححححُ  ةححححسيذ  ححححا  حححح   ي  يضححححًٍ الفًالححححد 

ياللًالحححد.  رححح  ةحححالي كحححً ّس الرل ً حححن الصحححِِّن يكّفّحححن ًحححر  الرةحححسي اض الو ا ّحححن العحححّاُّن ل حححصياز 

ّحححدن يلنحححا  حححُ  ل حححد أ يمحححًز ياض يز يض أ حححًاين  ا نحححا ِرمححح  أ    حححر   ةحححازكن الرعحححلورسِ  آمحححل كدك

 ححُ كر ً ِححا ةّححس  وححاين يوححً  عححٌل   ححٍ مالرححن اللححسام اللححالرُ لرن رححن الًّ ّعححمًن  ىححً ِعححل  ل أكوححس 

 شالس ًِ ّانن يورا زمه  رول ُ ان. 0000   
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 كّف كسِ  ُ ًز الرسأ  الب ٌّّن ه ا ّان ي ُ الرٌا ض ايآدا ّن؟ 

 وّححححس  حححح  الرنٌححححصاض الو ا ّححححن يايآدا ّححححنن  ًصحححح ل  لححححٍ أ  ححححٍ    الرححححسأ  اللسآّححححن يالب ٌّّححححن ُ  ححححل الم

الرساكحححح   ححححُ  ٌححححا ض اللرححححاز  يالفنححححً  اللةححححمّ ّن يالرًظححححّ ٍ يأ   ياللصححححرّه يّّسوححححان ي  ِلهعححححإ 

 الر ا  لركس أظرا  آلّنىان  ى ه كوس.

 ًىً  الرر من

  ُ الو ا ن يالعّاُن يصل صداوا  لٍ اللاله أًرإ

 اللىا ًر  يسالَ أك س    الرٌلرإ ل فلالّاض الو ا ّن ي ا ورة القسق؟ول ونام ةسق  رم     ة 

  نحححا ةحححالي وحححرة الٌالِحححن أ  يظحححالل اللًاصحححل ا ًلرحححا ُ كحححا  لىحححا  يز ك ّحححس  حححُ كلصِحححص يصحححًي ُ 

الٌرىحححًز  لحححٍ الر حححرً  الو حححا ُن يأضحححِل وحححرة الًظحححالل  ِقحححاض كينحححُ الموّحححس  ححح  أيحححباص  ححح  

ىحححاش الىحححاكف الحححركُ الحححرَ ِر محححه  ل حححه أيحححباص وحححً أك حححس أ ا  ل لحححسيِين أ ياض الل  ّدِحححن ل لحححسيِين  ٌ

 ي ِ   ةاود الًّ  ز ظا   يي    ًُي اللاله ِؤهسي   ُ الرٌلرإ الديلُ   س كيسِد !.

 ك رن أةّس ؟

  آحححد  ححح  اللسكّحححص   حححٍ ةصًصحححّن أيةا نحححا ي ٌلرلاكنحححا يه ا اكنحححان وحححُ اللحححُ كرنِنحححا اللرّحححص  ححح  ّّس حححا  ححح  

ِ ححححازاضن يوححححُ  ححححا ِةححححمهل  ِححححًز ًححححر  لٓةححححسن ي    ححححا  ر مححححه  حححح  كححححسام يك الّححححد يههححححاز الةححححلً  يال

 أصّ نن ٌِ  اللسكّص   ّه ي يىازة آدًرل صًز     أًل صنا ن ظّاُن ه ا ّن  ً ّن ي علدا ن.
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