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تمهيد
الطرفــةُ ،عــرف عــن وز يــر الخارجيــة البحرينــي الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة بأنــه
علــى ســبيل ُ
إن السياســة الخارجيــة ليســت «تغر يــدات» .وهــي ليســت كأي
وز يــر خارجيــة «تويتــر» ،حتــى قيــل ّ
تغر يــدات ،إذ كانــت مثيــرة للجــدل ،الغضــب ،الســخط ،التهكــم ،والســخرية ،فضــا ً عــن تســببها يف
جملــة مــن األزمــات والمشــكالت.
ُ
الطرفــة ذاتهــا تنســحب علــى السياســة الخارجيــة لمملكــة البحر يــن ،انطالقـا ً مــن تبعيتهــا الواضحــة
ُ
للمملكــة العربيــة الســعودية ،حتــى ُوصفــت ب ـ «جز يــرة الرتويــت» ،يف إشــارة إىل استنســاخ
المواقــف ،وكذلــك الحــال بالنســبة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث للدعــم المــايل الــذي
تقدمــه الدولتــان إىل البحر يــن تأثي ـر ٌ علــى مســتوى عالقاتهــا الخارجيــة.
بعد نحو عقد ونصف قضاه خالد بن أحمد وزيرا ً للخارجية ،قررت السلطة على حين غرة مطلع
يناير/كانــون الثــاين  2020إزاحتــه مــن منصبــه ،وتعييــن آخــر خلف ـا ً لــه (عبــد اللطيــف الز يــاين)(((،
ليلجأ الوزير آنذاك إىل «تويتره» مؤكدا ً « ...ســأظل أخدم ما حييت  ...وأســلم الراية  .»...والالفت،
ولــو علــى ســبيل ُطرفــة ثالثــة يف هــذا المقــام ،أن قــرار اإلزاحــة جــاء بمثابــة «مكافــأة نهايــة خدمــة»،
حيــث تزامــن مــع االحتفــال بيــوم الدبلوماســية البحرينيــة الــذي ُيصــادف  14يناير/كانــون الثــاين
مــن كل عــام.
ليــس معلوم ـا ً حتــى اليــوم األســباب الحقيقيــة إلزاحــة خالــد أو مــا وراء قــرار تعيينــه مستشــارا ً
للملــك للشــؤون الدبلوماســية((( ،غيــر أن لمحــة ســريعة علــى تغريداتــه عبــر حســابه يف «تويتــر»
قــد تكشــف جــزءا ً منهــا :لغــة دبلوماســية يغلــب عليهــا هجــو ٌم «خشــن» ،وبُعـدٌ عــن أبســط قواعــد
وأصــول العمــل الدبلوماســي «الناعــم» :اللياقــة واللباقــة ،الحنكــة والحكمــة .هــذا فقــط يف حــال لــم
يكــن ُيمثــل المواقــف الرســمية للدولــة ،أمــا يف حــال العكــس ،فتلــك قص ـةٌ أخــرى!

يســتعرض هــذا التقر يــر بعــض جوانــب الدبلوماســية البحرينيــة يف زمــن الوز يــر الســابق ،السياســة
الخارجيــة للبحر يــن يف عهــده وعبــر تغريداتــه يف «تويتــر» ،انطالق ـا ً مــن تحليــل مضمونهــا عبــر
أداة المالحظــة ،وذلــك فيمــا يتعلــق بســت دول ذات قضايــا بــارزة مؤخــراً ،وقائمــة علــى أســاس
مــن الخــاف واالختــاف ،مثــل :إ يــران ،لبنــان ،العــراق ،قطــر ،اليمــن ،وفلســطين .كمــا تــم تحليــل
الهيــكل التنظيمــي لــوزارة الخارجيــة البحرينيــة والتمثيــل الدبلوماســي للمملكــة يف الخــارج ،وطــرح
الممنهــج للشــيعة فيهــا.
مســتخلصات عامــة بهــذا الشــأن ترتكــز علــى اإلقصــاء الطائفــي ُ
((( مرسوم ملكي بتعيين عبداللطيف الزياين وزيرا ً للخارجية ،صحيفة الوطن البحرينية 11 ،فبراير/شباط  ،2020الرابط االلكتروين:
https://bit.ly/3fhyatZ
((( خالد بن أحمد مستشارا ً للملك للشؤون الدبلوماسية ،صحيفة الوطن البحرينية 11 ،فبراير/شباط  ،2020الرابط االلكتروين:
https://bit.ly/2XIj9Ma
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أوال ً :وزارة الخارجية البحرينية
أ -نبذة مختصرة
بالعــودة إىل التار يــخ ،تأسســت دائــرة الخارجيــة بمرســوم مــن الراحــل عيســى بــن ســلمان آل خليفــة
يف  12يناير/كانــون الثــاين  ،1969ثــم تحولــت إىل وزارة الخارجيــة مــع نيــل البحر يــن اســتقاللها يف
العــام  .1971وشــغل محمــد بــن مبــارك آل خليفــة منصــب وز يــر الخارجيــة ألكثــر مــن ثالثــة عقــود،
أي منــذ تأسيســها حتــى العــام  ،2005حيــث خلفــه خالــد بــن أحمــد آل خليفــة الــذي بقــي وز يــرا ً
حتــى نبــأ إزاحتــه مطلــع يناير/كانــون الثــاين  ،2020وتعييــن عبــد اللطيــف الز يــاين محلــه ،وكان ذلــك
بعــد انتهــاء فتــرة عملــه أمينـا ً عامـا ً لمجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث صــدر مرســوم ملكــي بتعيينــه
وز يــرا ً للخارجيــة يف  11فبراير/شــباط  .2020ولــم يتــم توضيــح األســباب الحقيقيــة إلزاحــة الوز يــر
خالــد ،غيــر أن تقار يــر إخبار يــة تحدثــت عــن «مواقفــه العدائيــة وخطاباتــه الحــادة تجــاه إ يــران وقطــر»،
ـمعتِه باعتبــاره أحــد عــرايب التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين» .وفيمــا لــم ُيعــرف أيضـا ً مــا إذا كانــت
و«سـ َ
ُ
(((
قــد تمــت ترقيتــه أو خفــض رتبتــه ،إال أنــه ُعيــن مستشــارا ً لملــك البحر يــن للشــؤون الدبلوماســية .
وتشــير وزارة الخارجيــة البحرينيــة عبــر موقعهــا اإللكتــروين إىل أن رؤيتهــا تتمثــل يف «الر يــادة يف
الدبلوماســية السياســية واالقتصاديــة بقــدرات متميــزة» ،ورســالتها «العمــل علــى بنــاء عالقــات
تحافــظ علــى حقــوق ومصالــح مملكــة البحر يــن يف الخــارج ،والمثابــرة علــى تحقيــق المســتوى
المطلــوب مــن األمــن واالســتقرار والتنميــة وترســيخ العــدل والســام عــن طر يــق كفــاءة اإلدارة،
ومواصلــة تطويــر العالقــات والعمــل بمبــادئ حســن الجــوار واالتفاقــات والمعاهــدات والمواثيــق
تنفيذا ً الســتراتيجية المملكة» .كما ُتن ّوه الوزارة بأن أهدافها اإلســتراتيجية تتمثل يف :مركز متميز
لمملكــة البحر يــن يف الخــارج ،االســتقرار والســام واألمــن ،االحتــرام وااللتــزام بمبــادئ الشــرعية
ومحافــظ عليهــا،
الدوليــة ،حقــوق ومصالــح حكومــة ومواطنــي مملكــة البحر يــن محترمــة وآمنــة ُ
تعــاون فعــال مــع الــدول األجنبيــة والمنظمــات الدوليــة علــى المســتوى العــريب والــدويل ،نمــو
ـال ،ودبلوماســيون ذوو قــدرات عاليــة التأهيــل(((.
اقتصــادي عـ ٍ

(3) Raphael Ahren, Why is Bahrain’s Israel-friendly foreign minister being given the boot? The Times Of Israel,
15 January 2020, the link: https://bit.ly/2YqGiSe
((( وزارة الخارجية البحرينية ،الرابط اإللكتروينhttps://www.mofa.gov.bh :
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ب -الهيكل التنظيمي
يشــتمل الهيــكل التنظيمــي لــوزارة الخارجيــة البحرينيــة علــى التــايل بيانــه يف الجــدول ( )1أدنــاه،
ويتبيــن مــن خاللــه عنــد التصنيــف الطائفــي للعامليــن فيهــا أن غالبيتهــم ُســنة ،أربعــة منهــم يف
المناصــب الرئيســة (مســاعد الوز يــر ،وكيــل الــوزارة ،ووكيــان) ،اثنــان منهــم مــن العائلــة المالكــة
«آل خليفــة» .وعلــى مســتوى اإلدارات والــوكالء المســاعدين ُيوضــح التصنيــف غلبــة ُســنية أيضـاً،
حيــث يوجــد ُ 16ســنياً ،ثالثــة منهــم مــن العائلــة المالكــة ،مقابــل ثالثــة شــيعة فقــط مــن مجمــوع
قــدره  19منصب ـاً .وهــذا مــا يــدل علــى تمييــز طائفــي «فاقــع» يف التوظيــف بإحــدى أبــرز وزارات
الدولــة الســيادية ،وإتبــاع سياســة إقصــاء ممنهــج للشــيعة فيهــا.
وزارة الخارجية
مساعد وزير الخارجية
عبد هللا الدوسري
(سني)

إدارة الشؤون القانونية
محمد الحيدان (سني)
أ كاديمية محمد بن
مبارك للدراسات
الدبلوماسية
منيرة بنت خليفة آل
خليفة

وزير
الخارجية
«السابق»

(سنية/من العائلة المالكة)

إدارة االتصال
أروى حسن (سنية)

خالد بن
أحمد آل
خليفة
(سني/
من العائلة
المالكة)

إدارة شؤون حقوق
اإلنسان
محمد السويدي (سني)

إدارة المنظمات

فاطمة الظاعن (سنية)

وكيل الوزارة للشؤون
الدولية
عبد هللا بن أحمد آل
خليفة

(سني/من العائلة المالكة)

إدارة الشؤون األفروآسيوية
منى عباس (شيعية)
الوكيل المساعد
لشؤون الدول الغربية
واألفروآسيوية
توفيق المنصور
(شيعي)

إدارة الشؤون األوروبية
واالتحاد األورويب
عائشة بنت أحمد آل خليفة
(سنية/من العائلة المالكة)

إدارة شؤون األمريكتين
والباسيفيك
عبد هللا بن علي آل خليفة
(سني/من العائلة المالكة)
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وزارة الخارجية
إدارة العمليات
خالد الجالهمة (سني)
إدارة المراسم
والمؤتمرات
حسن الزياين (سني)/
تمت إقالته مع الوزير
خالد بن أحمد
وكيل وزارة الخارجية
رنا بنت عيسى آل
خليفة

(سنية/من العائلة المالكة)

وكيل الوزارة للشؤون
اإلقليمية ومجلس
التعاون
وحيد سيار (سني)

إدارة الموارد المالية
عبد هللا بوقحوص (سني)
الوكيل المساعد للشؤون
القنصلية والموارد
والمعلومات
خليل الخياط (سني)

الوكيل المساعد لشؤون
مجلس التعاون والدول
العربية
يوسف محمد (سني)

إدارة الموارد البشرية
طالل الذوادي (سني)
إدارة نظم المعلومات
علي العرادي (شيعي)
إدارة شؤون المواطنين
والمقيمين والخدمات
القنصلية
رياض القعود (سني)
إدارة شؤون مجلس التعاون
حسن إبراهيم (سني)
إدارة الشؤون العربية
عبد العزيز العيد (سني)

جدول ( :)1الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية البحرينية يف عهد خالد بن أحمد آل خليفة
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ج -السياسة الخارجية
ثمــة تعريفــات متعــددة للسياســة الخارجيــة ،منهــا «سياســة الدولــة تجــاه بيئتهــا الدوليــة»،
«الســلوك السياســي الخارجــي ألي دولــة بمــا يعبــر عــن توجهاتهــا»« ،فــن تســيير الدولــة الخارجيــة
يف جميع الميادين مع بقية الممثلين الدوليين ســواء كانوا أشــخاصا ً دوليين ،أو دول ومنظمات
دوليــة ،أو جماعــات ضغــط دوليــة أخــرى ،وهــذا الفــن تحكمــه المصلحــة الوطنيــة» .كمــا أنهــا ُتعتبــر
«برنامــج العمــل العلنــي الــذي يختــاره الممثلــون الرســميون للوحــدة الدوليــة مــن بيــن مجموعــة
البدائــل البرنامجيــة المتاحــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة يف المحيــط الخارجــي»(((.
وفيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة لمملكــة البحر يــن ،توضــح وزارة الخارجيــة أنّهــا «المســؤول
عــن تنســيق وتنفيــذ جميــع المســائل ذات الصلــة بالسياســة الخارجيــة للبــاد ،وعالقــات البحر يــن
مــع الــدول األخــرى والمنظمــات الدوليــة ،وحمايــة مصالــح المواطنيــن البحرينييــن يف الخــارج».
وبحســب موقــع الــوزارة فــإن أهــداف السياســة الخارجيــة لمملكــة البحر يــن تتمثــل يف تأكيــد
ســيادة واســتقالل ووحــدة أراضــي مملكــة البحر يــن علــى المســتوى اإلقليمــي والعــريب والــدويل،
صيانــة وحمايــة مصالــح البحر يــن اإلســتراتيجية والسياســية واالقتصاديــة يف الخــارج والدفــاع عنهــا،
تنميــة وتعز يــز وتقويــة الروابــط والعالقــات بيــن مملكــة البحر يــن وكافــة الــدول والهيئــات العربيــة
والدوليــة ،تمثيــل البحر يــن يف المحافــل العربيــة والدوليــة ،ودعــم القضايــا العادلــة لألمــة العربيــة
واإلســامية ويف مقدمتهــا قضيــة فلســطين والقــدس الشــريف(((.
وتنقســم اهتمامــات مملكــة البحر يــن علــى الصعيــد الخارجــي إىل أربعــة دوائــر :الدائــرة الخليجيــة،
فهــي عضــو مؤســس لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي تأســس يف  26مايو/أ يــار
 .1981والدائــرة العربيــة ،باعتبارهــا عضــوا ً يف جامعــة الــدول العربيــة ،والدائــرة اإلســامية ،والدائــرة
الدوليــة ،وذلــك مــن خــال شــبكة مــن العالقــات الدوليــة ،وعضويتهــا يف عــدد مــن المنظمــات
والتجمعــات الدوليــة(((.

عمان ،األردن ،الطبعة األوىل ،2011 ،ص .29
((( أحمد النعيمي ،عملية صنع القرار يف السياسة الخارجية ،دار زهران للنشر والتوزيعّ ،
((( وزارة الخارجية البحرينية ،الرابط اإللكتروينhttps://www.mofa.gov.bh :
((( خمسون عاما ً من الدبلوماسية البحرينية النشطة ،وكالة أنباء البحرين «بنا» 15 ،يناير/كانون الثاين  ،2019الرابط اإللكتروين:
https://bit.ly/2RGwmk8
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ثانياً :الدبلوماسية البحرينية
أ -مقدمة تعريفية
ينطــوي مصطلــح الدبلوماســية علــى العديــد مــن المعــاين ،ولــه الكثيــر مــن التعريفــات ،مــن المهــم
اإلشــارة إىل أبرزهــا علــى النحــو اآليت(((:
 تعنــي الدبلوماســية يف األســاس إدارة العالقــات الرســمية بيــن الــدول ،وهــي علــم وفــن ،حيــثن
أنّهــا علـ ٌم يــدرس كيفيــة إدارة وتنظيــم تلــك العالقــات وتبــادل البعثــات وتســوية الخالفات ،وف ٌ
يعكــس أســلوب ممارســة العالقــات الدبلوماســية بواســطة الســفراء والمبعوثيــن بطرقهــم
الخاصــة.
 ُت َّعرف الدبلوماسية بأنها الطريقة التي تدير بها الدولة عالقاتها الخارجية. ُيطلق مصطلح الدبلوماسية على األسلوب الذي ُتدار به االتصاالت الخارجية. ُيســتخدم مصطلــح الدبلوماســية مرادف ـا ً لِ َلباقــة والكياســة وحســن التصــرف ،فيتــم وصــفالشــخص بأنــه دبلوماســي إذا كان مجامــا ً لآلخر يــن.
المنفــذ للمهــام الدبلوماســية والوظائــف الدبلوماســية ذاتهــا،
 يتــم الخلــط أحيان ـا ً بيــن الجهــاز ُف ُيطلــق مصطلــح الدبلوماســية علــى وزارة الخارجيــة والعامليــن فيهــا.
 ُيطلــق مصطلــح الدبلوماســية علــى المهنــة التــي يمارســها الدبلوماســي ،وقــد ُيســتعملكمــرادف للسياســة الدوليــة باتجاهاتهــا المختلفــة يف حقبــة زمنيــة معينــة.
والبد من اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن هناك عالقة وثيقة بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية،
فــاألوىل مــا هــي إال أداة مــن أدوات السياســة الخارجيــة الرئيســة ،إذ تســعى الــدول بشــكل عــام إىل
تحقيــق أهــداف سياســاتها الخارجيــة عــن طر يــق الدبلوماســية ،إىل جانــب أدوات أخــرى متفرقــة.
وال تقتصــر عمليــة التواصــل يف الدبلوماســية المعاصــرة علــى مــا يجــري بيــن ممثلــي الــدول
والمنظمــات الدوليــة ،بــل يشــمل أيضـا ً التواصــل المباشــر مــع عامــة النــاس ،أو غيــر المباشــر مــن
خــال أدوات االتصــال الحديثــة(((.

((( محمد صالح ،الدبلوماسية يف العصر الرقمي ،المطبعة الحكومية ،مملكة البحرين ،الطبعة األوىل ،2016 ،ص .36
((( المرجع نفسه ،ص .39-38
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ب -المبادئ والمرتكزات

ترتكــز الدبلوماســية البحرينيــة وفقـا ً لوجهــة نظــر رســمية ،أي بحســب تصريحــات لوز يــر الخارجيــة
السابق خالد بن أحمد آل خليفة ،على عدة مبادئ منها «الحركي ــة والفاعلي ــة والتج ــاوب النش ــط
م ــع األحــداث والتط ــورات ،الدفـ ــاع عـ ــن المصلح ــة الوطنيــة للدولــة وتعز يــز مكتســباتها ،التواجــد
يف مختلــف األنشــطة والفعاليــات الدبلوماســية ،نق ــل مواق ــف مملك ــة البحر ي ــن ورؤيتهــا علــى
مختلــف األصعــدة يف كاف ــة المحافــل اإلقليميــة والدوليــة ،التــزام االعتــدال والعقالنيــة يف المواق ــف
حس ــن اإلدارة للقضايــا التــي
التــي تتخذهــا وال ُرشــد يف السياســات التــي تتبعهــاُ ،عم ــق الرؤي ــة و ُ
تتعامــل معهــا ،توطيــد عالقــات مملكــة البحر يــن مــع مختل ــف دول العالــم ،تعز يــز التأثيــر والمكانــة
اإلقليميــة والدوليــة لهــا ،والحــرص علــى تكر يــس مبــادئ الســلم والتنميــة وحســن الجــوار»(.((1
و ُتعنــى الدبلوماســية البحرينيــة بالتأكيــد علــى االلتــزام بالثوابــت العربيــة واإلســامية ،وبمبــادئ
الشــرعية الدوليــة بمــا يعــزز األمــن والســلم العالمييــن ،ومبــادئ الحــوار والتعــاون بيــن الــدول
والشــعوب ورفــض التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى .وتكتســب الدائــرة الخليجيــة أولوية
متقدمــة يف تحــركات الدبلوماســية البحرينيــة ،كونهــا تمثــل االمتــداد الطبيعــي والحيــوي للمملكــة،
وركيــزة قوتهــا واســتقرارها .أمــا علــى الصعيــد العــريب ،فتــويل المملكــة اهتمامـا ً بدعــم مســيرة العمــل
العــريب المشــترك ،ونصــرة القضايــا العربيــة واإلســامية ،ويف مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية.
وتنطلــق مملكــة البحر يــن يف تحركاتهــا علــى المســتوى الــدويل مــن عــدة مبــادئ وأهــداف قــام عليهــا
ميثــاق األمــم المتحــدة ،مــن أهمهــا :التأكيــد علــى أن الســام العالمــي واإلقليمــي ُيشــكل هدف ـا ً
أساســيا ً وإســتراتيجيا ً ينبغــي العمــل علــى تحقيقــه ،ضــرورة تســوية كافــة المنازعــات الدوليــة بالطــرق
الســلمية ،وحظــر اســتخدام القــوة للنيــل مــن ســامة األراضــي أو االســتقالل السياســي ألي دولــة.
وعلى صعيد آخر ،تجدر اإلشــارة إىل أن وزارة الخارجية أنشــأت المعهد الدبلوماســي يف العام ،2016
لتطويــر وتنميــة الكــوادر الدبلوماســية ،وتعز يــز التعــاون المشــترك مــع وزارات الخارجيــة العربيــة
ومعهــد األمــم المتحــدة للتدر يــب والبحــث ،وغيرهــا مــن المؤسســات والمنظمــات الدوليــة(.((1

( ((1خالد بن أحمد آل خليفة ،النشرة الدبلوماسية ،وزارة الخارجية البحرينية ،العدد األول ،فبراير/شباط  ،2017ص .1
( ((1خمسون عاما ً من الدبلوماسية البحرينية النشطة ،مصدر سابق.
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ج -التمثيل الدبلوماسي
تعــود بدا يــات العمــل الدبلوماســي يف مملكــة البحر يــن إىل تأســيس وزارة الخارجيــة ،حيــث بــدأت
مشــاركة البحر يــن عقــب ذلــك يف مؤتمــرات القمــة العربيــة واجتماعــات وزراء الخارجيــة لجامعــة
الــدول العربيــة ودورات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة واجتماعــات مجلــس األمــن الوزار يــة،
باإلضافــة إىل اجتماعــات دول عــدم االنحيــاز ومنظمــة المؤتمــر اإلســامي ومؤتمــرات القمــة
واالجتماعــات الوزار يــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .وقــد أرســلت البحر يــن أوىل
بعثاتهــا الخارجيــة إىل كل مــن نيويــورك ولنــدن والقاهــرة ،وكان ســلمان بــن دعيــج آل خليفــة أول
ســفير للبحر يــن يف لنــدن ،أمــا البعثــة الدبلوماســية األوىل يف الخــارج ،فكانــت برئاســة الســفير تقــي
البحارنــة يف جمهور يــة مصــر العربيــة ،وعمــل معــه إبراهيــم علــي ومصطفــى كمــال .وكان الســفير
األول للبحر يــن يف األمــم المتحــدة ســلمان الصفــار(.((1
ويف الســياق ذاتــه ،يوضــح الجــدول ( )2التمثيــل الدبلوماســي لمملكــة البحر يــن يف الخــارج(،((1
وفيــه بيــان ألســماء رؤســاء البعثــات الدبلوماســية أو القنصليــات وطائفتهــم ،ومــن خاللــه يتبيــن
غلبــة ســاحقة للســنة ،حيــث يبلــغ عددهــم  28ســنيا ً مقابــل أربعــة شــيعة فقــط (اثنــان منهــم قائــم
بأعمــال) ،وذلــك مــن مجمــوع  32اســماً.
الرقم

القنصليات
والبعثات

الدولة

رئيس البعثة

الطائفة

مالحظات

1

قنصلية جدة

السعودية

إبراهيم المسلماين

سني

مدير سابق يف وزارة الخارجية

2

الرياض

السعودية

حمود بن عبد هللا
آل خليفة

سني

من العائلة المالكة/
محافظ محافظة العاصمة
سابقا ً

3

الكويت

الكويت

صالح المالكي

سني

مستشار سابق يف وزارة
الخارجية

4

مسقط

ُعمان

جمعة الكعبي

سني

وزير سابق

5

أبوظبي

اإلمارات

خالد بن عبد هللا
آل خليفة

سني

من العائلة المالكة/
رئيس تنفيذي سابق للجنة
األولمبية البحرينية

6

القاهرة

مصر

هشام الجودر

سني

وزير سابق

( ((1وزارة الخارجية (البحرين) ،ويكيبيديا ،الرابط اإللكتروينhttps://bit.ly/2Rc3bGL :
( ((1وزارة الخارجية البحرينية ،الرابط اإللكتروينhttps://www.mofa.gov.bh :
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الرقم

القنصليات
والبعثات

الدولة

رئيس البعثة

الطائفة

مالحظات

7

عمان
ّ

األردن

أحمد الرويعي

سني

مدير سابق يف وزارة الدفاع

8

تونس

تونس

إبراهيم محمود

سني

وزير مفوض يف وزارة
الخارجية سابقا ً

9

الجزائر

الجزائر

فؤاد البحارنة

شيعي

مستشار سابق يف وزارة
الخارجية

10

الرباط

المغرب

خالد المسلم

سني

موظف سابق يف نادي
الفروسية

11

إسالم أباد

باكستان

محمد عبد القادر

سني

موظف سابق يف وزارة
الخارجية

12

قنصلية كراتشي

باكستان

ياسر الحدّي

سني

سكرتير أول يف وزارة
الخارجية

13

قنصلية مومباي

الهند

علي البلوشي

سني

موظف سابق يف شركة
«طيران الخليج»

14

نيودلهي

الهند

عبد الرحمن القعود

سني

وكيل سابق لشؤون الطيران
المدين

15

بكين

الصين

أنور العبد هللا

سني

أمين عام سابق لمنظمة
التقييس الخليجية

16

لندن

المملكة
المتحدة

فواز آل خليفة

سني

من العائلة المالكة/
وزير سابق

17

باريس

فرنسا

محمد عبد الغفار

سني

مستشار سابق للملك
للشؤون الدبلوماسية

18

البعثة الدائمة
لمملكة البحرين
لدى األمم
المتحدة -
جنيف

سويسرا

يوسف بوجيري

سني

مدير سابق يف وزارة الخارجية

19

برلين

ألمانيا

عبدهللا عبداللطيف

سني

وكيل سابق لوزارة الخارجية

20

واشنطن

الواليات
المتحدة
األمريكية

عبدهللا بن راشد
آل خليفة

سني

من العائلة المالكة
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الرقم

القنصليات
والبعثات

الدولة
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البعثة الدائمة
لمملكة البحرين
لدى األمم
المتحدة -
نيويورك

رئيس البعثة

الطائفة

مالحظات

الواليات
المتحدة
األمريكية

جمال الرويعي

سني

مستشار سابق يف وزارة
الخارجية

22

طوكيو

اليابان

أحمد الدوسري

سني

موظف سابق يف وزارة
الخارجية

23

بانكوك

تايلند

أحمد الهاجري

سني

مدير سابق يف وزارة الخارجية

24

بروكسل

بلجيكا

بهية الجشي

شيعية

عضو سابق يف مجلس
الشورى

25

أنقرة

تركيا

إبراهيم العبدهللا

سني

عضو سابق يف مجلس
النواب

26

جاكرتا

أندونيسيا

محمد شيخو

سني

مدير سابق يف وزارة الخارجية

27

روما

إيطاليا

ناصر البلوشي

سني

مستشار سابق يف وزارة
الخارجية

28

بغداد

العراق

-

-

-

29

قنصلية النجف

العراق

-

-

-

30

دمشق

سوريا

شكري القيسي/
قائم بأعمال

سني

مستشار سابق يف وزارة
الخارجية

31

بيروت

لبنان

-

-

-

32

برازيليا

البرازيل

بدر الحليبي/قائم
بأعمال

شيعي

سكرتير أول سابق يف
السفارة البحرينية يف ألمانيا

33

الخرطوم

السودان

عبدهللا ربيعة

سني

موظف سابق يف وزارة
الخارجية

34

كوااللمبور

ماليزيا

مرام الصالح/قائم
بأعمال

شيعية

قائم بأعمال السفارة
البحرينية يف الهند سابقا ً

35

موسكو

روسيا

أحمد الساعايت

سني

عضو سابق يف مجلس
النواب

16

الرقم

القنصليات
والبعثات

الدولة

رئيس البعثة

الطائفة

مالحظات

36

الدوحة

قطر

-

-

-

37

صنعاء

اليمن

-

-

-

38

طهران

إيران

-

-

-

جدول ( :)2التمثيل الدبلوماسي لمملكة البحرين يف الخارج يف عهد خالد بن أحمد آل خليفة

ويوضــح الجــدول ( )3التمثيــل الدبلوماســي األحــادي ،أي البعثــات الدبلوماســية األجنبيــة
المعتمــدة لــدى مملكــة البحر يــن مــن دون أن يكــون للبحر يــن تمثيــل دبلوماســي فيهــا.
ُ
الرقم

الدولة

رئيس البعثة

1

فلسطين

طه عبد القادر

2

ليبيا

فوزي عبد العال

3

اليمن

علي األحمدي

4

بنغالدش

مؤمن الرحمن

5

الفلبين

الفونسو فيرنايد أ .فير

6

لبنان

نمور
ميالد حنا ّ

7

السنغال

عبد األحد سورانغ

8

بروناي دار السالم

فريدا هيشام

9

كوريا

كو هيون-مو

10

سريالنكا

براديبا بريانغاين سارام

11

النيبال

بدم سنداس

جدول ( :)3التمثيل الدبلوماسي األحادي لدى البحرين يف عهد خالد بن أحمد آل خليفة
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ثالثاً :الدبلوماسية الرقمية
أ -مقدمة تعريفية
ُت َّعــرف الدبلوماســية الرقميــة علــى أنهــا القيــام بالعمــل الدبلوماســي عبــر المعلومــات اإللكترونيــة
ووســائل االتصــال الحديثــة ،خاصــة اإلنترنــت ،باعتبــاره محــركا ً رئيس ـا ً لهــا «دينامــو» .وهــي ليســت
ومطــورة للعمــل الدبلوماســي
ومكملــة ُ
بديــا ً عــن الدبلوماســية التقليديــة ،بــل أداة مســاعدة ُ
التقليــدي .ومــن أوجــه اســتخداماتها :الترويــج للدولــة ومواقفهــا وتحســين صورتهــا ،التأثيــر يف
المفاوضــات ،جمــع المعلومــات لصنــاع القــرار يف السياســة الخارجيــة ،التواصــل مــع المواطنيــن
يف الداخــل والخــارج ،تقديــم الخدمــات القنصليــة ،وإقامــة عالقــات افتراضيــة بيــن الــدول التــي ال
ترتبــط بعالقــات دبلوماســية .ومــن أبــرز وســائل االتصــال التــي تعتمــد عليهــا الدبلوماســية الرقميــة:
المواقــع اإللكترونيــة التــي تتضمــن معلومــات ذات صلــة بمختلــف األنشــطة الدبلوماســية ،البر يــد
اإللكتــروين للتعامــل مــع المراســات الرســمية ،الهواتــف الذكيــة وتطبيقاتهــا المختلفــة التــي تتميــز
بالعمليــة والســرعة وســهولة التواصــل ،ووســائل التواصــل االجتماعــي بأشــكالها المختلفــة مثــل
«الفيســبوك»« ،تويتــر»« ،يوتيــوب» ،وغيرهــا(.((1
ومن أهم مميزات الدبلوماسية الرقمية(:((1
 الســرعة يف العمل وتقديم الخدمات ،وكذلك ســرعة تدفق المعلومات والتعليمات وتبادلها،فهــي ُتقــرب البعيــد وتختصــر المســافات.
 قلــة الكلفــة الماديــة ،خاصــة مــع انتشــار وســائل االتصــال والتواصــل الحديثــة كاالنترنــتوالهواتــف الذكيــة نتيجــة التطــور التكنولوجــي.
 ز يــادة الشــفافية يف العالقــات الدوليــة ،وتجنــب العمــل الســري كمــا كان يحــدث يف الماضــي،وذلــك أمــر مهــم للوصــول إىل الحقائــق والتواصــل والتعبيــر عــن اآلراء ،ممــا يعــزز الشــرا كة يف
صنــع القــرار ،ويجعــل العمــل الدبلوماســي أ كثــر ديمقراطيــة.
 اتســاع نطــاق تأثيــر الدبلوماســية عبــر الوصــول إىل أعــداد كبيــرة وهائلــة مــن الجمهــور حــولـوان ودقائــق ويتداولهــا
العالــم ،حيــث يمكــن للرســائل الوصــول بوقــت قصيــر ال يتجــاوز بضــع ثـ ٍ
المالييــن.
 تحقيــق التفاعــل مــع مختلــف األطــراف مــن الجمهــور والمنظمــات ،حيــث صــار باإلمــكانالتواصــل مــع أعلــى الهــرم «الوز يــر» ومخاطبتــه يف مســألة خاصــة أو عامــة تتعلــق بسياســة
الدولــة الخارجيــة تجــاه موضــوع معيــن ،أو لتبــادل وجهــات النظــر.
( ((1محمد صالح ،الدبلوماسية يف العصر الرقمي ،مرجع سابق ،ص .118-103
( ((1المرجع نفسه ،ص .211 - 203
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 ز يــادة تأثيــر الــدول الصغيــرة والمتوســطة عبــر لعــب دور مماثــل للــدول الكبــرى مــن خــالإســتراتيجية واضحــة للدبلوماســية الرقميــة وتوفيــر الدعــم اللوجســتي والمــايل لتحقيــق ذلــك.
 تقليــل الروتيــن يف العمــل وعــدد العامليــن ،ممــا يســهم يف توفيــر المــال والجهــد المبــذول يفتقديــم الخدمــات بمختلــف المجــاالت.
محلي ـاً ،ســبق أن أنشــأت وزارة الخارجيــة البحرينيــة قســما ً خاص ـا ً للدبلوماســية الرقميــة يتبــع
إدارة اإلعــام والدراســات والبحــوث .وكانــت الــوزارة قــد شــرعت منــذ دخــول األلفيــة الثالثــة يف
اســتخدام البر يــد اإللكتــروين يف عملهــا الرســمي ،وللــوزارة اليــوم موقــع إلكتــروين باللغتيــن العربيــة
واالنجليز يــة .ويعــرض الموقــع األخبــار المتعلقــة بالــوزارة ،إضافــة إىل (الرؤيــة والرســالة ،الهيــكل
التنظيمــي ،دليــل الــوزارة ،أ كاديميــة محمــد بــن مبــارك آل خليفــة للدراســات الدبلوماســية ،رؤســاء
البعثــات الدبلوماســية ،جســور ،لجنــة تكافــؤ الفــرص ،التقار يــر الســنوية ،خدمــة البر يــد اإللكتــروين
للموظفيــن ،والتوظيــف).
كمــا يعــرض الموقــع الخدمــات القنصليــة (أهــم الخدمــات ،التصديقــات ،أمناكــم هللا ،تحذيــرات
الســفر ،ووجهتــي) ،العالقــات الثنائيــة ،المنظمــات الدوليــة (مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة ،جامعــة الــدول العربيــة ،منظمــة التعــاون اإلســامي ،األمــم المتحــدة ،حركــة عــدم االنحيــاز،
والناتو) ،معلومات عن البحرين (السياسة الخارجية ،الحكومة ،سيادة القانون ،التاريخ ،الثقافة،
االقتصــاد ،الشــباب والرياضــة ،التعليــم ،البيئــة ،الســياحة ،ومواقــع مفيــدة) ،لجــان وملفــات (حقــوق
اإلنســان ،مكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه ،اللجنــة الوطنيــة بشــأن حظــر األســلحة ،وحــوار المنامــة)،
خطابــات (القيــادة ،والوز يــر) ،ومــواد إعالميــة (أفــام ،والنشــرة الدبلوماســية).
ويقــدم الموقــع خدمــة البحــث عــن ســفارات مملكــة البحر يــن يف الخــارج ،والبعثــات األجنبيــة
المعتمــدة الموجــودة يف المملكــة ،النشــرة الدبلوماســية الشــهرية لــوزارة الخارجيــة ،تغر يــدات وزارة
الخارجيــة يف حســابها علــى موقــع «تويتــر» ،والســيرة الذاتيــة لوز يــر الخارجيــة ،إىل جانــب عــرض
وســائل التواصــل مــع الــوزارة (تويتــر ،االنســتقرام ،الهاتــف ،البر يــد اإللكتــروين) ،ونظــام «تواصــل»
لتقديــم المقترحــات والشــكاوى علــى مــدار الســاعة.

ب -دبلوماسية «تويتر»

ُيعــد موقــع التواصــل االجتماعــي «تويتــر» خيــارا ً رئيسـا ً يف الدبلوماســية الرقميــة للكثيــر مــن القــادة
ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة والدبلوماســيين ،ومــع الوقــت ،تحــول الموقــع إىل أحــد أهــم
آليــات الدبلوماســية للقــرن الحــادي والعشــرين ،وصــار باإلمــكان تســخيره لخدمــة أهداف السياســة
الخارجيــة ،و ُيســمى اســتخدام الدبلوماســيين لموقــع «تويتــر» «تويبلوماســي» .Twiplomacy
وهنــاك دراســات لباحثيــن متخصصيــن يف دبلوماســية «تويتــر» عبــر تحليــل الحســابات ،وهــي
19

ال تركــز علــى عــدد المتابعيــن بقــدر اعتبارهــا أن مــدى التأثيــر هــو العامــل األهــم ،باالســتناد علــى
اإلقنــاع والصــدق .وعــادة مــا ُتســتخدم تلــك الحســابات يف نشــر المعلومــات ،التواصــل مــع الجمهور،
والتأثيــر علــى الــرأي العــام(.((1
محلي ـاً ،دشــنت وزارة الخارجيــة البحرينيــة حســابها علــى موقــع «تويتــر» يف  24نوفمبر/تشــرين
الثاين  ،2009وذلك بهدف نشر األخبار المتعلقة بعمل الوزارة ،بما يف ذلك المقابالت واألنشطة
واألحــداث والمبــادرات وغيرهــا .وينشــر الحســاب تغر يــدات باللغــة العربيــة ،إىل جانــب بعــض
التغر يــدات باللغــة االنجليز يــة .وحتــى  21مــارس/آذار  2016نشــر الحســاب  11ألــف و900
تغر يــدة وبلــغ عــدد متابعيــه  41ألــف و 500متابــع ،ويف أبريل/نيســان  2011اعتمــدت الــوزارة
تطبيق ـا ً للهواتــف الذكيــة يقــدم عــدة خدمــات للمواطنيــن يف الداخــل والخــارج وكل مــن ير يــد
التواصــل مــع البعثــات الدبلوماســية يف الخــارج ،حيــث يوفــر معلومــات عنهــا .و ُتعــد الــوزارة األنشــط
عبــر بثهــا أ كثــر مــن  12ألــف تغر يــدة حتــى  8أبريل/نيســان .((1( 2016
ويف متابعــة حديثــة للحســاب الرســمي لــوزارة الخارجيــة البحرينيــة علــى موقــع «تويتــر»
 @bahdiplomaticحتــى مطلــع فبراير/شــباط ُ 2020لو ِحـ َـظ بــأن عــدد متابعيــه تجــاوز  76ألــف
متابــع ،فيمــا يتابــع الحســاب نفســه  37حســابا ً فقــط ،ووصــل عــدد التغر يــدات الــواردة فيــه إىل
أ كثــر مــن  19ألــف تغر يــدة ،يتعلــق أغلبهــا بأخبــار وأنشــطة الوز يــر والــوزارة ،وتتنــوع بيــن اللغتيــن
العربيــة واالنجليز يــة.

ج -تغريدات الوزير
دشــن وز يــر الخارجيــة البحرينــي الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة حســابه علــى موقــع «تويتــر»
 @khalidalkhalifaيف أ كتوبر/تشــرين األول  .2009وقــد بلــغ عــدد متابعيــه حتــى مطلــع
فبراير/شــباط  2020أ كثــر مــن  530ألــف متابــع ،فيمــا ُيتابــع هــو  804حســابات فقــط ،وبلــغ
عــدد التغر يــدات الــواردة يف حســابه لتلــك الفتــرة  14ألــف و 719تغر يــدة ،أغلبهــا باللغــة العربيــة،
وبعضهــا باللغــة االنجليز يــة.
وكان وز يــر الخارجيــة الســابق قــد حصــل علــى جائــزة نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم ألفضل شــخصية سياســية عربية يف اإلعالم االجتماعي خالل
قمــة رواد التواصــل االجتماعــي العــرب التــي أُقِيمــت يف مــارس/آذار  .((1( 2015وحظــي الوز يــر
الســابق يف أبريل/نيســان  2016بالمرتبــة الثالثــة عربيـا ً مــن حيــث عــدد المتابعيــن علــى «تويتــر»
بواقــع  276ألــف و 890متابــع ،حيــث ُصنــف مــن بيــن أ كثــر وزراء الخارجيــة العــرب متابعــة علــى
( ((1محمد صالح ،الدبلوماسية يف العصر الرقمي ،مرجع سابق ،ص .120-109
( ((1المرجع نفسه ،ص .162-157
( ((1نصر المجايل ،وزير خارجية البحرين األفضل يف اإلعالم االجتماعي ،إيالف 18 ،مارس/آذار  ،2015الرابط اإللكتروين:
https://bit.ly/36wr7sK
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«تويتــر» .كمــا حصــل وز يــر الخارجيــة الســابق علــى المرتبــة األوىل عربي ـا ً باعتبــاره الوز يــر األكثــر
نشــاطا ً يف التغر يــد يف مايو/أ يــار  2016بمعــدل  13ألــف و 272تغر يــدة آنــذاك(.((1
إىل ذلــكُ ،عــرف عــن تغر يــدات وز يــر الخارجيــة الســابق عبــر حســابه علــى موقــع «تويتــر» بأنهــا
مثيــرة للجــدل ،لدرجــة ال ّتســبب يف أزمــات دبلوماســية وسياســية مــع بعــض الــدول ،قــادة وحكومــة
وشــعباً .وباطــاع ســريع علــى قائمــة أخبــار مــن مصــادر مختلفــة تحمــل هــذا المضمــون ،توجــد
عشــرات العناويــن الالفتــة التــي تشــير إىل تغريداتــه مــن منطلقــات ســلبية تغلــب عليهــا الطبيعــة
االنفعاليــة الغاضبــة والمرتكــزة علــى الرفــض ،االســتنكار ،والدهشــة ،فضــا ً عــن التهكــم والســخرية.
ولعــل مــن المهــم اإلشــارة إىل بعــض النمــاذج منهــا عبــر الجــدول التــايل:
العنوان

الموضوع

المتحدث باسم
الخارجية اإليرانية يرد
على تغريدة لوزير
خارجية البحرين

اتهام الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية
بالتربح من معاناة
الشعب الفلسطيني.

«آل خليفة» يعبث
بدبلوماسية البحرين
 ..تغريدة «نابية»
تستفز العراقيين

شتم زعيم التيار
الصدري يف العراق
السيد مقتدى الصدر
بأبيات شعرية.

تغريدة لوزير خارجية
البحرين تثير أزمة مع
العراق

تبرير اعتداء الكيان
الصهيوين على
أراض عربية والحشد
ٍ
الشعبي العرايق.

وزير خارجية البحرين
يغازل إسرائيل
والسعودية يف تغريدة
واحدة

الثناء على موقف رئيس
وزراء الكيان الصهيوين
يف قضية اغتيال
الصحايف السعودي
جمال خاشقجي.

رواد «تويتر» يطالبون
وزير الخارجية
البحريني بترك
السياسة واالتجاه
للغناء

تعليق ساخر يوم
االنقالب على الرئيس
المصري السابق
محمد مرسي ،وإدانة
قتل شرطة الكيان
الصهيوين.

المصدر
موقع «مرآة البحرين»

https://bit.ly/2U0wP3l

موقع «الخليج أونالين» -لندن

https://bit.ly/2uEawWz

موقع «سبوتنيك»

https://bit.ly/2Gq4BHs

موقع «رصيف »22

https://bit.ly/2RPL5tk

صحيفة «العرب» القطرية

https://bit.ly/36w7dhE

التاريخ
 24ديسمبر/
كانون األول
2017
 28أبريل/نيسان
2019

 28أغسطس/
آب 2019

 3نوفمبر/
تشرين الثاين
2018

 15يوليو/تموز
2017

( ((1محمد صالح ،مرجع سابق ،ص .165-164
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العنوان

الموضوع

تغريدات وزير
خارجية البحرين حول
أوضاع #سجن_جو
تستفز البحرينيين

تكذيب ما وثقته
المنظمات الدولية
عن أوضاع سجن جو
يف البحرين.

بتغريدة مشوهة
إمالئيا ً  ..وزير خارجية
البحرين :قطر ليست
منا

مهاجمة دولة قطر
إثر التحضر الفتتاح
قاعدة عسكرية تركية
قطرية جديدة.

تغريدة وزير خارجية
البحرين عن
«شيمون بيريز» تثير
الغضب على «تويتر»

نعي رئيس دولة
الكيان الصهيوين
األسبق شيمون بيريز
ووصفه بـ «رجل
السالم».

حرب كالمية بين
نائب كويتي ووزير
خارجية البحرين
ساحتها «تويتر»

رد على نائب
كويتي انتقد الوضع
السياسي البحريني
ووصفه بـ «النكرة».

وزير خارجية
البحرين ..ودبلوماسية
إنكار الحقائق

السخرية والشماتة
من مرض النائب
الثاين لرئيس مجلس
الوزراء وزير الطاقة
والصناعة القطري
األسبق عبدهللا
العطية.

وزير الخارجية
البحريني ُيلمح إىل
أن القدس «قضية
جانبية»

رفض افتعال معركة
مع الواليات المتحدة
األمريكية حول قضايا
جانبية ،يف إشارة إىل
قضية القدس.

تغريدة وزير خارجية
البحرين صدمتنا..
كيف ستكون
الصدمة المقبلة؟

تأييد عدوان الكيان
الصهيوين على
سوريا.

المصدر
قناة «المنار» – لبنان

https://bit.ly/2Rselr0

وكالة أنباء تركيا

https://bit.ly/36vCgdc

قناة «الغد» اإلخبارية

https://bit.ly/2Gm3Oaz

موقع «اإلمارات »71

https://bit.ly/2RtFFoM

صحيفة «الوطن» القطرية

https://bit.ly/2RtpFTE

موقع «العريب الجديد»

https://bit.ly/2RvwuEb

قناة «العالم» اإليرانية

https://bit.ly/2uCzqpS

جدول ( :)4نماذج عناوين إخبارية حول تغريدات خالد بن أحمد آل خليفة
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التاريخ
 21أ كتوبر/
تشرين األول
2017
 15أغسطس/
آب 2019

 29سبتمبر/
أيلول 2016

 26سبتمبر/
أيلول 2014

 17مارس/آذار
2019

 21ديسمبر/
كانون األول
2017

 13مايو/أيار
2018

رابعاً :دبلوماسية الوزير يف «تويتر»
أ -تحليل السياسة الخارجية

تــم تحليــل مضمــون عينــة ُمختــارة مــن تغر يــدات وز يــر الخارجيــة البحرينــي الســابق خالــد بــن أحمد
آل خليفة بمجموع بلغ  184تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»  @khalidalkhalifaللفترة
الزمنيــة الممتــدة طيلــة الســنوات األر بــع األخيــرة ( ،)2019-2016والتــي تحمــل يف طياتهــا موقفـا ً
سياســيا ً تجــاه بعــض الــدول والجماعــات قائم ـا ً علــى الخــاف واالختــاف (السياســة الخارجيــة)،
وفيمــا يلــي تبيــان ذلــك عبــر أداة المالحظــة:

 - 1لبنان
عمــد وز يــر الخارجيــة الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يف عينــة تغريداتــه عــن الشــأن اللبنــاين (45
تغر يــدة) إىل مهاجمــة حــزب هللا وأمينــه العــام الســيد حســن نصــر هللا بالتصر يــح تــارة وبالتلميــح
تــارة أخــرى ،موجهـا ً إليــه جملــة اتهامــات ،أبرزهــا :اإلرهــاب ،التبعيــة والعمالــة للجمهور يــة اإلســامية
اإليرانيــة واعتبــاره ذراعـا ً لهــا ،وتحر يــض الدولــة اللبنانيــة ضــده ،باعتبــاره عــدوا ً خطيــرا ً وعامــا ً لتهديــد
اســتقرارها ،ومتحكم ـا ً يف سياســاتها وقراراتهــا .وكانــت البحر يــن مــن أوائــل الــدول التــي أدرجــت
حــزب هللا رســميا ً علــى الئحــة اإلرهــاب يف العــام  ،2013وذلــك بعــد اتهامــه بالتدخــل يف الشــأن
البحرينــي عبــر دعــم وتدر يــب خاليــا إرهابيــة لزعزعــة األمــن يف المملكــة ،الســيما عقــب الحــراك
االحتجاجــي يف العــام  .2011كمــا أصــدرت وزارة العــدل آنــذاك قــرارا ً يحظــر علــى الجمعيــات
السياســية والمواطنيــن االتصــال بــأي شــكل مــن األشــكال بحــزب هللا باعتبــاره «منظمــة إرهابيــة».
ج رســميا ً علــى الئحــة اإلرهــاب البحرينيــة.
و ُيشــار إىل أن األميــن العــام لحــزب هللا كفــرد مــدر ٌ
ألفاظ الفتة يف التغريدات
«الشرلتان»

*

العبيد
ينبح/النباح
المعتوه
شر العمائم
حشاشو العصر
كالم فاضي
البلطجية واللصوص
* «الشرلتان» يعني المشعوذ والدجال ،وهي كلمة عامية ُمبتذلة كما ُتصنفها المعاجم العربية.
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 - 2قطر
عمــد وز يــر الخارجيــة الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يف عينــة تغريداتــه عــن الشــأن القطــري
( 56تغر يــدة) إىل مهاجمــة دولــة قطــر ،متهمـا ً إياهــا بالعمــل ضــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي
وحــرض علــى إخراجهــا مــن المجلــس ،واصفـا ً إياهــا بمصــدر للشــر والخطــر والداعــم لإلرهــاب ،وتكرر
انتقــاده لمواقفهــا وسياســاتها الدوليــة كالتقــرب مــن إ يــران ،وادعــى كذبهــا يف عــدد مــن اإلجــراءات
الخليجيــة ضدهــا «الحصــار» ،كمــا هاجــم إعالمهــا ،الســيما قنــاة الجز يــرة التــي اتهمهــا بإثــارة البلبلــة
يف بعــض الــدول ،ووصفهــا ب ـ «الحقيــرة» .وكان واضحـا ً يف أ كثــر مــن تغر يــدة دفاعــه عــن المملكــة
العربيــة الســعودية بشــكل خــاص يف قبالــة المواقــف القطر يــة مــن األزمــة الخليجيــة.
الجديــر ذكــره أن األزمــة الخليجيــة مــع قطــر تعــود إىل العــام  ،2017وترجــع إىل جملــة أســباب/
اتهامــات ،أبرزهــا الدعــم القطــري لتنظيمــات إرهابيــة ،وتأييدهــا إليــران يف مواجهــة دول الخليــج
والعمــل علــى زعزعــة أمنهــا وتحر يــض مواطنيهــا .و ُيشــار هنــا إىل أن البحر يــن أدرجــت عــددا ً مــن
والمالحــظ أن هــذه السياســة الخارجيــة
األفــراد والمؤسســات القطر يــة علــى الئحــة اإلرهــاب رســمياًُ .
تجــاه دولــة قطــر تناقــض اإلدعــاء البحرينــي علــى مســتوى التحــركات الخليجيــة بتفعيــل القــرارات
والتوصيــات الصــادرة عــن القمــة  24لمجلــس التعــاون الخليجــي التــي تشــدد علــى التكامــل
والتآخــي بيــن قــادة وزعمــاء وشــعوب دول المجلــس ،فمــا حــدث لقطــر مــن حصــار ومقاطعــة
وهجــوم إعالمــي وتراشــق لالتهامــات علــى المســتوى الرســمي والشــعبي ينــايف ذلــك بشــكل جلــي.
ألفاظ الفتة يف التغريدات
الدولة المارقة
الحقيرة
اللطم
مرتزق دخيل
الحفلة التنكرية
اللهم ال شماتة
اإلرهاب المستطير
المزري
ُ
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 - 3اليمن
عمــد وز يــر الخارجيــة الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يف عينــة تغريداتــه عــن الشــأن اليمنــي
(تســع تغر يــدات) إىل مهاجمــة جماعــة الحوثييــن يف اليمــن ،متهم ـا ً إياهــا باإلرهــاب والعمالــة
إليــران ،ومســتنكرا ً هجماتهــا ضــد أهــداف ســعودية يف إطــار الصــراع القائــم بيــن الطرفيــن ،ومحرضـا ً
المجتمــع الــدويل واألطــراف اليمنيــة األخــرى ضدهــا .وكانــت البحر يــن قــد انضمــت إىل التحالــف
العــريب لدعــم الشــرعية يف اليمــن بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية ،وشــاركت يف العمليــات
العســكرية التــي تســتهدف الحوثييــن ،بدعــوى «مواجهــة اإلرهــاب والخطــر اإليــراين» منــذ انطالقــة
«عاصفــة الحــزم» يف مــارس/آذار .2015
ويف ذلــك تناقـ ٌ
ـض مــع مبــدأ عــدم التدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى ،ومــع مبــادئ ميثــاق األمــم
المتحــدة التــي تدعــي البحر يــن االلتــزام بهــا يف تحركاتهــا الدوليــة ،والتــي تتضمــن الســعي لتحقيــق
الســام العالمــي واإلقليمــي ،وتســوية كافــة المنازعــات بالطــرق الســلمية ،وحظــر اســتخدام القــوة
للنيــل مــن ســامة األراضــي أو االســتقالل السياســي ألي دولــة .والدليــل أن الحــرب التــي شــنها
التحالــف العــريب علــى اليمــن وال تــزال مســتمرة ُتعــد تدخــا ً يف شــؤونه ،حيــث الحجــة الرئيســة
تتمثــل يف دعــم شــرعية رئيــس مرفــوض شــعبيا ً «عبــد ر بــه منصــور هــادي» ،ومواجهــة جماعــة
داخليــة «الحوثييــن» بحجــة حمايــة اليمــن مــن الهيمنــة اإليرانيــة ،األمــر الــذي تنفيــه الجماعــة،
ناهيــك عــن التســبب فيمــا يشــبه «الحــرب األهليــة» بيــن مختلــف أطــراف الصــراع يف الداخــل
اليمنــي ،مــن منطلــق دعــم طــرف ضــد آخــر ،ويف ذلــك زعزعــة لألمــن والســام ،ومســاس بســيادة
الجمهور يــة اليمنيــة ،وحــل عســكري ألزمتهــا بعيــدا ً عــن الحــل السياســي الســلمي.

ألفاظ الفتة يف التغريدات:
الموجهــة ضــد
ال توجــد ألفــاظ الفتــة يف التغر يــدات الخاصــة بالشــأن اليمنــي ســوى االتهامــات ُ
جماعــة الحوثييــن والتحر يــض عليهــا.
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 - 4إيران
عمــد وز يــر الخارجيــة الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يف عينــة تغريداتــه عــن الشــأن اإليــراين (54
المصنف كتنظيم إرهايب
تغريدة) إىل مهاجمة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية و«الحرس الثوري» ُ
يف الئحــة رســمية بحرينيــة ،إضافــة إىل عــدد مــن األفــراد اإليرانييــن ،أبرزهــم قائــد «فيلــق القــدس»
يف الحــرس الثــوري الشــهيد قاســم ســليماين* .وغالب ـا ً مــا كان الوز يــر الســابق يف تغريداتــه يتهــم
إ يــران بدعــم وتمويــل اإلرهــاب ،ومســاندة عمالئهــا يف المنطقــة والتدخــل يف شــؤون الغيــر بدافــع
ح ِّ
رض ـا ً الشــعب اإليــراين علــى «الثــورة»
وم َ
«الســيطرة» والمشــروع التوســعي ،ونشــر الطائفيــةُ ،
ضــد نظامــه ،وكذلــك المجتمــع الــدويل علــى تشــديد العقوبــات عليهــا ،معلن ـا ً الترحيــب والتأييــد.
وكان واضحـا ً دفــاع الوز يــر الســابق عــن المملكــة العربيــة الســعودية والواليــات المتحــدة األمريكيــة
و«الكيــان الصهيــوين» بشــكل خــاص يف قبالــة قضاياهــم المرتبطــة بــأي إجــراءات ضــد إ يــران.
ألفاظ الفتة يف التغريدات
تردح وتلطم
عميلها المقبور
ترمي بالويها
سمعت يا سيد؟
اللعين
نباحهم
تشرب البحر
تضرب رأسها يف الحيطان األربعة
يتأدب
تجني على نفسها براقش
المزري
ُ
يا هذا

* اغتيل يف ضربة أمريكية يف العاصمة العراقية بغداد مطلع يناير/كانون الثاين .2020
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 - 5العراق
عمــد وز يــر الخارجيــة الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يف عينــة تغريداتــه عــن الشــأن العــرايق
(ثمــاين تغر يــدات) إىل مهاجمــة الســلطة العراقيــة باعتبارهــا تابعــة إليــران ،ومتهمـا ً إياهــا بالعمالــة
والطائفيــة وتســليم الدولــة لتنظيــم «داعــش» (رئيــس الــوزراء األســبق نــوري المالكــي) ،كمــا هاجــم
يف مــرات عــدة الحشــد الشــعبي وزعيــم التيــار الصــدري الســيد مقتــدى الصــدر إثــر حديثــه عــن
الوضــع البحرينــي ودعوتــه الملــك البحرينــي إىل التنحــي مــن منصبــه( .((2كمــا وصفــه ذات مــرة ب ـ
«الداعشــي األكبــر» ،ويف غيرهــاَ ،ل َّمــح إليــه ببيــت شــعر تضمــن لفــظ «كالب» ،األمــر الــذي أثــار أزمــة
دبلوماســية بيــن البلديــن ،حيــث طالبــت العــراق البحر يــن باعتــذار رســمي (أبريل/نيســان .)2019
أن ســلطة البحر يــن تعتبــر الحشــد الشــعبي منظمــة إرهابيــة (تصر يــح رســمي
وتجــدر اإلشــارة إىل ّ
لوز يــر الخارجيــة الســابق يف ديســمبر/كانون األول  ،)2017وتتهمــه بدعــم وتدر يــب المحتجيــن يف
الحــراك البحرينــي (فبراير/شــباط .)2011
ألفاظ الفتة يف التغريدات
الحمقى
كالب
يحترم نفسه
اللعين

( ((2مقتدى الصدر يدعو ملك البحرين ورئيسين عربيين للتنحي ،الخليج أونالين 27 ،أبريل/نيسان  ،2019الرابط اإللكتروين:
https://bit.ly/2OoMfv0
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 - 6فلسطين
بــدا وز يــر الخارجيــة الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة يف عينــة تغريداتــه عــن الشــأن الفلســطيني
( 12تغر يــدة) مســاندا ً للحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني بوصفهــا مــن الثوابــت ،ومبــررا ً
اســتضافة مملكــة البحر يــن لورشــة «الســام مــن أجــل االزدهــار» التــي أثــارت ضجــة يف يونيــو/
حز يــران  ،2019وكانــت تتعلــق بالشــق االقتصــادي لحــل الصــراع الفلســطيني – الصهيــوين،
والمعــروف ب ـ «صفقــة القــرن» .كمــا دافــع الوز يــر عــن تصريحــات رئيــس مجلــس النــواب فوز يــة
زينــل المثيــرة للجــدل يف مؤتمــر لالتحــاد البرلمــاين العــريب ُعقــد يف العاصمــة األردنيــة يف مــارس/
آذار  ،2019واعتمــدت فيهــا مصطلــح «القــدس الشــرقية» كعاصمــة للدولــة الفلســطينية.
«متربحين»
وانتهج الوزير تحريض القيادة الفلسطينية ضد إيران وحزب هللا يف لبنان باعتبارهما ُ
مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني .ويف المقابــل ،تــوىل مــرارا ً الدفــاع عــن الكيــان الصهيــوين لدرجــة
أراض عربيــة دفاعـا ً
ٍ
وصفــه ب ـ «عــراب تطبيــع» ،ومــن أمثلــة ذلــك اعتبــار العــدوان الصهيــوين علــى
عــن النفــس ،ونعــي رئيــس الكيــان الصهيــوين الســابق شــيمون بير يــز ووصفــه ب ـ «رجــل الســام» يف
العــام  ،2016والثنــاء علــى موقــف رئيــس وزراء الكيــان بنياميــن نتنياهــو يق قضيــة مقتــل الصحــايف
والمالحــظ أن السياســة الخارجيــة للبحر يــن تجــاه
الســعودي جمــال خاشــقجي يف العــام .2018
ُ
فلســطين ،الســيما بعد موقفها الداعم لـ «صفقة القرن» التي أعلن تفاصيلها الرئيس األمريكي
نهايــة يناير/كانــون الثــاين  2010تناقــض مرتكزاتهــا علــى الصعيــد العــريب التــي تقــوم علــى اإلدعــاء
بدعــم تحقيــق تســوية عادلــة وشــاملة يف الشــرق األوســط بقيــام الدولــة الفلســطينية ،وعاصمتهــا
«القــدس الشــريف» ،وعــدم التفر يــط بحقــوق الشــعب الفلســطيني.
ألفاظ الفتة يف التغريدات
القدس الشرقية
دنيئة
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ب -نتائج ومستخلصات عامة

 .1اتخــذت تغر يــدات وز يــر الخارجيــة البحرينــي الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة طابع ـا ً
هجوميـا ً حــادا ً ومتطرفـا ً عنــد التطــرق إىل الــدول والجماعــات التــي تقــوم عالقاتهــا مــع البحر يــن
علــى أســاس مــن الخــاف أو االختــاف ،مــا يؤشــر إىل أنــه يمثــل الموقــف الرســمي للدولــة ..
(إســتراتيجية القــوة الصلبــة كبديــل عــن الناعمــة).

 .2كان واضح ـا ً تبعيــة المواقــف السياســية التــي ُيعبــر عنهــا الوز يــر الســابق للمملكــة العربيــة
الســعودية بوجــه خــاص ،بداللــة دفاعــه المســتميت عنهــا ومحاولــة الــزج بهــا يف أي قضيــة
مطروحــة إلعــان أداء واجــب الســمع والطاعــة ،ولتجميــل مواقفهــا وسياســاتها يف المنطقــة
ـاس
ن بالســعودية ..
أن القرار البحريني مرته ٌ
برمتها ،حتى أشــيع َّ
ٌ
(نقص يف االســتقاللية ومسـ ٌ
بالســيادة).
 .3توجه الوزير السابق يف غالبية تغريداته عند الحديث عن الدول أو الجماعات محل التحليل
الموحــد،
والمعلــب «دعــم اإلرهــاب»« ،العمالــة» ،و«التبعيــة إليــران» ،فضــا ً
ُ
إىل االتهــام الجاهــزُ ،
عــن التحر يــض عليهــا محليـا ً ودوليـا ً ( ..هــدم ثقــة الجمهــور بحجــج واهيــة).
 .4كانــت اللغــة واأللفــاظ المســتخدمة يف بعــض تغر يــدات الوز يــر الســابق خارجــة عــن نطــاق
الــذوق العــام واحتــرام اآلخــر ،وبعيــدة كل البعــد عــن أصــول األخالقيــات والقواعــد الدبلوماســية
المختلفيــن ..
التــي تســتدعي اللياقــة ولباقــة الــكالم ورصانــة األســلوب و ُريق التعاطــي مــع ُ
(الشــتم والتهكــم منهج ـاً).
 .5تســبب الوز يــر الســابق عبــر تغريداتــه يف كثيــر مــن األحيــان بإثــارة موجــات مــن الغضــب
واالســتنكار الشــعبي علــى مســتوى محلــي وخارجــي ،ويف ذلــك بع ـدٌ عــن افتــراض تحليــه
كدبلوماســي بالكياســة والهــدوء ( ..ال حنكــة وال حكمــة).
 .6لجــأ الوز يــر الســابق يف بعــض تغريداتــه إىل تكنيــكات إنــكار الحقائــق وإثــارة المخــاوف وإســقاط
التهــم علــى الغيــر دوال ً وأفــراداً ،ويف ذلــك بعـدٌ عــن الواقعيــة والمصداقيــة ،وتزييــف وإثارة للرأي
العــام لتحقيــق غايــات وأهــداف معينــة ( ..خـ ٌ
المفترضــة).
ـدش للثقــل السياســي والكاريزمــا ُ
المعلنــة
 .7ناقــض الوز يــر الســابق يف الكثيــر مــن تغريداتــه المبــادئ والمرتكــزات الرســمية ُ
للسياســة الخارجيــة لمملكــة البحر يــن علــى المســتوى الخليجــي والعــريب والــدويل ،إن مــن
ناحيــة الرؤيــة والرســالة أو األهــداف اإلســتراتيجية ،بمــا ُيســهل عمليــة تكذيبهــا ،ومثــال ذلــك
ن شاســع بيــن
انتهــاج التدخــل يف شــؤون الــدول األخــرى ،والمســاس باألمــن والســيادة ( ..بــو ٌ
األقــوال واألفعــال).
 .8ساهمت بعض تغريدات الوزير السابق يف إثارة حرب كالمية أو أزمات سياسية ودبلوماسية
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مــع بعــض الــدول والجماعــات ،كمــا نتــج عنهــا ردود فعــل وتعليقــات جماهير يــة بــا قيــود علــى
حســابه الخــاص تمــس بشــخصه ،وذلــك فيمــا ُيفتــرض أن يلعــب رجــل الدبلوماســية دورا ً يف
إخمــاد المشــاكل وعــاج األزمــات عوضـا ً عــن افتعالهــا ( ..الفوضــى بديــا ً عــن التهدئــة).
 .9غلبــت الطبيعــة االنفعاليــة علــى العديــد مــن تغر يــدات الوز يــر الســابق ،فيمــا يفتــرض بالرجــل
الدبلوماســي الســيطرة علــى ردود أفعالــه ،والتمعــن طويــا ً قبــل إلقــاء أي كلمــة أو تعبيــر،
وذلــك حتــى ال يتجــاوز األعــراف والتقاليــد الدبلوماســية ويكســب احتــرام وتقديــر الجميــع ..
(ابتعــاد ٌ عــن الفطنــة ولجــوءٌ إىل الفتنــة).
 .10لم ينجح الوزير الســابق يف اســتخدام موقع «تويتر» كأداة لالتصال السياســي والدبلوماســي
المفتــرض أن تعبــر عــن
الفعــال ،كمــا أخفــق يف توظيفــه لتســويق آرائــه وأفــكاره التــي كان مــن ُ
المواقــف الرســمية للدولــة التــي ُيمثلهــا بأســلوب أ كثــر رقي ـاً ،بداللــة ردود الفعــل الســلبية
عليــه ،فلــم يكــن حر يـا ً بــه إغفــال أو تناســي صفتــه كوز يــر يتصــدر المشــهد السياســي يف دولتــه
ويتــوىل حقيبــة وزارة ســيادية مهمــة ،ف ُيعطــي انطباعـا ً عــن دبلوماســية بحرينيــة غيــر متوازنــة،
وغيــر حصيفــة ،حتــى تــم اســتبداله بآخــر مطلــع العــام الجــاري .2020
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خاتمة وتوصيات
الدبلوماسية يف أحد معانيها هي أن تفكر مرتين قبل أن تنطق بأي كلمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:
هــل كان يفكــر وز يــر الخارجيــة البحرينــي الســابق خالــد بــن أحمــد آل خليفــة قبــل أن يغــرد يف
«تويتــر» مرتيــن؟!
بالطبع  ..ال.
وعليه ،ثمة أربع نصائح للوزير الســابق مع توليه منصب مستشــار الشــؤون الدبلوماســية لملك
بــاده ،وهــي مــن أمهــات الكتــب يف فــن اللغــة الدبلوماســية «حرفي ـاً» ومــن دون «تصــرف»(،((2
وهــي نفســها قــد تصلــح لخلفــه أيضـاً:

 .1فكر قبل أن تنطق
ـط نفســك وقتـا ً
أول نصيحــة فكــر قبــل أن تتكلــم ،عندمــا تشــعر بأنــك تر يــد أن تقــول شــيئاً ،أعـ ِ

مــن الزمــن ،وأخّــر نفســك قليــاً .يف أثنــاء ذلــك حــاول أن تتأمــل صياغتــك للــكالم وأفــكارك،
واســأل نفســك:
•هل من الممكن تفسير كالمك بصورة سلبية؟
•هل هذه هي أفضل طريقة ُيقال بها األمر؟
•أو أن هناك طريقة ثانية إن استخدمتها سيكون المستمع أ كثر تقبال ً لك؟

 .2اختر الكلمات بعناية
عليــك أن تختــار الكلمــات بعنايــة ،فالكلمــات التــي تعبــر بهــا عــن أفــكار تر يــد إيصالهــا ،حتــى لــو
كانــت نوا يــاك طيبــة ،ممكــن أن تؤذي اآلخرين.
الفكــرة الواحــدة يمكنــك إيصالهــا بطريقــة لطيفــة ،ويمكنــك أيض ـا ً إيصالهــا بطريقــة ُمنفــرة،
مزعجــة أو مهينــة أو متعاليــة مثــاً.
الرسالة نفسها ،ولكن يختلف أثر الصياغة عند استقبال المتلقي لها.

 .3تحدث بطريقة غير مباشرة
عليــك أن تضــع يف حســبانك أن الشــخص المقابــل لــك هــش – هـ ٌ
ـش جــدا ً مــن ناحيــة احتياجــه
( ((2حسن العكيلي ،اللغة الدبلوماسية ،دار النخبة.2018 ،
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للتقديــر واحتــرام الــذات – فبمجــرد أن يشــعر بأنــك ال تحترمــه ،سيســيء تفســير الــكالم الــذي
تقولــه ،لذلــك حـ ّول كالمــك لصيــغ غيــر مباشــرة.
اللغــة غيــر المباشــرة ســتحميك مــن أن ُيترجــم كالمــك بصــورة ســلبية ،علــى أنــه غــرور ،أو أنــه
أمـر ٌ مثــاً.

 .4أس ِبق انتقادك بتعليق إيجايب

أخيــرا ً التــوازن ،أحيانـا ً قــد ال يوجــد مفــر مــن الــكالم الســلبي ،يجــب عليــك قــول رســالة ســلبية،
فما العمل؟

لــو مــررت بهــذا الموقــف حــاول موازنــة الرســالة ،فــا تجعلهــا كلهــا ســلبية ،بــل أضــف عليها جزءا ً
إيجابيـا ً يماثــل الجــزء الســلبي أو أ كبــر قليــاً ،فذلــك سيســاعد المتلقــي على تق ّبل كالمك.
يف هــذه الحالــة نجحــت يف إيصــال معلومــة ســلبية يف وســط رســالة متوازنــة ،وذلــك سيســاعد
الشــخص علــى تق ّبــل الــكالم ولــن يشــعر بأنــه قــد تمــت مهاجمتــه.
من جهة أخرى ،ثمة توصيات خاصة للوزير الجديد عبد اللطيف الزياين ،تتلخص يف اآليت:
 .1ال تنتهــج نهــج الوز يــر الســابق ،فتنصــرف عــن العمــل الدبلوماســي الحقيقــي إىل «تويتــر» ،وان
اســتخدمته اســتخدمه كأداة ال غايــة ،وبرشــد ال بإســاءة *.
 .2ن َ ِّظف ســمعة البحرين الدولية مما علق بها إثر سياســة خارجية مخالفة للكثير من المبادئ
واألعراف الدبلوماســية.
 .3ال تفتح المزيد من ملفات العداء مع دول مجاورة ،احترم حسن الجوار ،وال تكن كسلفك.
 .4ال تكــن رهين ـا ً للمــال الخليجــي يف مواقفــك وأطروحاتــك ،كــن مســتقال ً بقــدر مــا ُيتــاح لــك
بالطبــع.
 .5ال تذهب بعيدا ً مع الكيان الصهيوين ،ضع حواجز واترك مســافات ،احمِ نفســك من الغضب
ولــو علــى صعيــد شــخصي.
 .6ال تن ّفذ أجندات خاصة لوزير الديوان الملكي وأسرته.

* لم يدشن وزير الخارجية الجديد عبد اللطيف الزياين حسابًا له على موقع «تويتر» حتى اآلن.

32

المراجع والمصادر
 الكتب .1أحمــد النعيمــي ،عمليــة صنــع القــرار يف السياســة الخارجيــة ،دار زهــران للنشــر والتوز يــع،
عمــان ،األردن ،الطبعــة األوىل.2011 ،
ّ
 .2حسن العكيلي ،اللغة الدبلوماسية ،دار النخبة.2018 ،
 .3محمــد صالــح ،الدبلوماســية يف العصــر الرقمــي ،المطبعــة الحكوميــة ،مملكــة البحر يــن،
الطبعــة األوىل.2016 ،

 الدوريات .1خالــد بــن أحمــد آل خليفــة ،النشــرة الدبلوماســية ،وزارة الخارجيــة البحرينيــة ،العــدد األول،
فبراير/شــباط .2017

 المصادر اإللكترونية .1أحمــد زكر يــا ،بتغر يــدة مشــوهة إمالئيـا ً  ..وز يــر خارجيــة البحر يــن :قطــر ليســت منــا ،وكالــة أنبــاء
تركيــا 15 ،أغســطس/آب  ،2019الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/36vCgdc :
 .2أحمد علي ،وزير خارجية البحرين  ..ودبلوماسية إنكار الحقائق ،صحيفة «الوطن» القطرية،
 17مــارس/آذار  ،2019الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2RtpFTE :
« .3آل خليفــة» يعبــث بدبلوماســية البحر يــن  ..تغر يــدة «نابيــة» تســتفز العراقييــن،
 28أبريل/نيســان  ،2019موقــع «الخليــج أوناليــن» ،لنــدن ،الرابــط اإللكتــروين:
https://bit.ly/2uEawWz
 .4تغر يــدات وز يــر خارجيــة البحر يــن حــول أوضــاع #ســجن_جو تســتفز البحرينييــن 21 ،أ كتوبــر/
تشــرين األول  ،2017قنــاة «المنــار» ،لبنــان ،الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2Rselr0 :
 .5تغر يــدة لوز يــر خارجيــة البحر يــن تثيــر أزمــة مــع العــراق 28 ،أغســطس/آب  ،2019موقــع
«ســبوتنيك» ،الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2Gq4BHs :
 .6تغر يــدة وز يــر خارجيــة البحر يــن صدمتنــا  ..كيــف ســتكون الصدمــة المقبلــة؟ قنــاة «العالــم»
اإليرانيــة 13 ،مايو/أ يــار  ،2018الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2uCzqpS :
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 .7تغريدة وزير خارجية البحرين عن «شيمون بيريز» تثير الغضب على «تويتر» 29 ،سبتمبر/
أيلول  ،2016قناة «الغد» اإلخبارية ،الرابط اإللكتروينhttps://bit.ly/2Gm3Oaz :
 .8حــرب كالميــة بيــن نائــب كويتــي ووز يــر خارجيــة البحر يــن ســاحتها «تويتــر» 26 ،ســبتمبر/
أيلــول  ،2014موقــع «اإلمــارات  ،»71الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2RtFFoM :
 .9خالــد بــن أحمــد مستشــارا ً للملــك للشــؤون الدبلوماســية ،صحيفــة الوطــن البحرينيــة11 ،
فبراير/شــباط  ،2020الرابــط االلكتــروينhttps://bit.ly/2XIj9Ma :
 .10خمســون عامـا ً مــن الدبلوماســية البحرينيــة النشــطة ،وكالــة أنبــاء البحريــن «بنــا» 15 ،ينايــر/
كانــون الثــاين  ،2019الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2RGwmk8 :
 .11رواد «تويتــر» يطالبــون وز يــر الخارجيــة البحرينــي بتــرك السياســة واالتجــاه للغنــاء 15 ،يوليــو/
تمــوز  ،2017صحيفــة «العــرب» القطريــة ،الرابط اإللكتروينhttps://bit.ly/36w7dhE :
 .12المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة يــرد علــى تغر يــدة لوز يــر خارجيــة البحر يــن ،موقــع «مــرآة
البحريــن» 24 ،ديســمبر/كانون األول  ،2017الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2U0wP3l :
 .13مرســوم ملكــي بتعييــن عبداللطيــف الز يــاين وز يــرا ً للخارجيــة ،صحيفــة الوطــن البحرينيــة11 ،
فبراير/شــباط  ،2020الرابــط االلكتــروينhttps://bit.ly/37d9U9F :
 .14مقتــدى الصــدر يدعــو ملــك البحر يــن ورئيســين عربييــن للتنحــي ،الخليــج أونالين 27 ،أبريل/
نيسان  ،2019الرابط اإللكتروينhttps://bit.ly/2OoMfv0 :
 .15نصــر المجــايل ،وز يــر خارجيــة البحر يــن األفضــل يف اإلعــام االجتماعــي ،إ يــاف 18 ،مــارس/آذار
 ،2015الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/36wr7sK :
 .16وزارة الخارجية (البحرين) ،ويكيبيديا ،الرابط اإللكتروينhttps://bit.ly/2Rc3bGL :
 .17وزارة الخارجية البحرينية ،الرابط اإللكتروينhttps://www.mofa.gov.bh :
 .18وز يــر خارجيــة البحر يــن يغــازل إســرائيل والســعودية يف تغر يــدة واحــدة 3 ،نوفمبر/تشــرين
الثــاين  ،2018موقــع «رصيــف  ،»22الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2RPL5tk :
 .19وز يــر الخارجيــة البحرينــي يلمــح إىل أن القــدس «قضيــة جانبيــة» 21 ،ديســمبر/كانون األول
 ،2017موقــع «العــريب الجديــد» ،الرابــط اإللكتــروينhttps://bit.ly/2RvwuEb :
20. Raphael Ahren, Why is Bahrain’s Israel-friendly foreign minister being given the
boot? The Times Of Israel, 15 January 2020, the link: https://bit.ly/2S9Ph75
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ملحق عينة التغريدات
لبنان
« @Khalidalkhalifa .1ســمير جعجــع :مــن غيــر المقبــول أن يوضــع لبنــان أمــام احتمــال حــرب
مدمــرة ال ناقــة لــه فيهــا وال جمــل .مــاذا يبقــى مــن هيبــة الدولــة ومــن مقومــات العهــد القــوي إذا
كان القــرار االســتراتيجي األول واألخيــر يف يــد أطــراف خــارج مؤسســات الدولــة»1/9/2019 .
« @Khalidalkhalifa .2مــن أراد أن يفهــم معنــى «النــأي بالنفــس» فليتفــرج علــى
التلفز يــون»1/9/2019 .
 @Khalidalkhalifa .3مواجهــة حــزب هللا اإلرهــايب وامتــداده الحــويث يف اليمــن هــي الخطــوة
المرحليــة األهــم لمواجهــة المشــروع اإليــراين وهزيمتــه يف المنطقــة10/7/2019 .
 @Khalidalkhalifa .4خالــد آل خليفــة :جــزاك هللا خيــراً :الحســيني ﻻ يحــق ل ـ «حــزب هللا»
إعــان موقــف مــن أحــكام قضائيــة صــدرت يف مملكــة البحر يــن فهــذا ليــس مــن شــأنه أمــا إذا
اعتبــر نفســه ولي ـا ً علــى الشــيعة فــاألوىل أن يديــن اإلعدامــات واالعتقــاﻻت الجائــرة يف األحــواز
العربيــة المحتلــة .عــدا عــن أن ســجله الخــاص مــع القضــاء والمحكمــة الدوليــة غيــر مشــرف.
29/1/2019
 @Khalidalkhalifa .5اإلرهــايب نصــر هللا ال تهمــه ســامة لبنــان وال ازدهــار لبنــان وال المكانــة
العالميــة المســتحقة للبنــان وحضــارة لبنــان .همــه المــال اإليــراين والســاح اإليــراين والتســبيح
بحمــد المرشــد اإليــراين27/1/2019 .
 @Khalidalkhalifa .6بيــروت  ،2002القمــة العربيــة تقــر المبــادرة العربيــة للســام .بيــروت
 ،2019اإلرهــايب نصــر هللا يقــر بــأن األنفــاق محفــورة مــن زمــاااان .وأن لديــه خطــة الحتــال
الجليــل .بلــد ير يــد الســام لينتعــش ،وعميــل إ يــران يخطــط للحــرب لينتعــش .لبنــان يدفــع
الثمــن ،وإ يــران تدفــع الثمــن27/1/2019 .
 @Khalidalkhalifa .7لبنــان اختــار أن «ينــأى بنفســه» عــن العــرب ،واآلن ينــأى بنفســه عــن
نفســه وســامة حــدوده8/12/2018 .
 @Khalidalkhalifa .8القــوات الدوليــة تشــهد بأنــه تهديــد خطيــر والدولــة اللبنانيــة ال تعلــق.
6/12/2018
 @Khalidalkhalifa .9أليــس قيــام حــزب هللا اإلرهــايب بحفــر األنفــاق عبــر حــدود لبنــان هــو تهديــد
صر يــح الســتقرار لبنــان وهــو شــريك الحكــم فيــه؟ مــن يتحمــل المســؤولية حيــن تأخــذ الــدول
المجــاورة علــى عاتقهــا مهمــة التخلــص مــن هــذا الخطــر الــذي يهددهــا؟ 6/12/2018
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 @Khalidalkhalifa .10ردا ً علــى كلمــة للســيد حســن نصــر هللا :ال تحتــاج الســعودية إىل نصائــح
ومواعــظ مــن هــذا الشــرلتان# .لبنــان 19/10/2018
11. @khalidalkhalifaWe welcome Attorney General Sessions’s designation of five
groups including Lebanese Hezbollah and MS-13 as transnational crime groups
to be targeted with tougher investigations. 15/10/2018
 @Khalidalkhalifa .12علــى القضــاء اللبنــاين أن يوجــه التهــم ويقبــل الشــكوى ضــد مــن يمــارس
اإلرهــاب ويخ ـ ّرج اإلرهابييــن مــن مدرســته يف بيــروت .وأن يكــف عــن اســتهداف الــدول
ومســؤوليها #كلنا_ثامر_الســبهان7/2/2018 .
 @Khalidalkhalifa .13القــرار العــريب يديــن إ يــران وأذرعهــا يف المنطقــة  ..وأولهــا حــزب هللا
اللبنــاين اإلرهــايب  ..ويقــف بــكل حــزم مــع أمــن واســتقرار المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة
البحر يــن19/11/2017 .
 @Khalidalkhalifa .14االدعــاءات القائمــة علــى الكــذب حبلهــا قصيــر .وعلــى مســؤويل
لبنــان أن يأتــوا بالحقائــق أو يكرمــوا أنفســهم بالســكوت .كالمهــم يســيء للبنــان وتار يــخ
لبنــان18/11/2017.
 @Khalidalkhalifa .15مــن يرمــي ُتهــم «االحتجــاز» واالختطــاف علــى دول يشــهد تاريخهــا بأنهــا
جــز وســيد
تدعــم اســتقرار وازدهــار لبنــان هــو نفســه الــذي يجلــس مــع المختطِ ــف والمحت ِ
اإلرهابييــن ويشــاركه الحكــم17/11/2017.
 @Khalidalkhalifa .16سياســة #لبنــان «بالنــأي بالنفــس» غيــر موجــودة وليســت أ كثــر مــن
كالم إعالمــي .فاإلرهــايب الــذي يحــارب يف الخــارج ويــدرب اإلرهابييــن ويســلحهم يف دولنــا
هــو الــذي يجلــس علــى كراســي الحكومــة ويتحكــم يف قــرارات وسياســات الدولــة اللبنانيــة.
17/11/2017
 @Khalidalkhalifa .17إن كان #لبنــان حر يــص علــى أن ال يكــون ســاحة صــراع إقليمــي فعليــه
إيقــاف الطــرف الشــريك يف الحكــم مــن نشــر الشــر واإلرهــاب يف جــواره اإلقليمــي #حــزب_
هللا14/11/2017
 @Khalidalkhalifa .18نعــي تمامـا ً أن جمهور يــة إ يــران ،بحزبهــا وحشــدها وعصائبهــا ،هــي الخطــر
الحقيقــي علــى المنطقــة بأســرها .وأفعالهــا تؤكــد ضــرورة كبحهــا وإزالــة خطرهــا6/11/2017 .
 @Khalidalkhalifa .19عشــنا وســافرنا إىل أنحاء العالم ،وحين نذهب إىل بيروت ،يأيت العالم إىل
بيتنــا الجميــل .حفظــك هللا يــا لبنــان العــريب مــن شــرور حــزب هللا اإلرهــايب4/11/2017 .
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 @Khalidalkhalifa .20حفــظ هللا لبنــان وأهلــه مســيحيين ومســلمين مــن شــرور إ يــران وأتباعهــا.
أمــا آن لهــذا الشــعب أن يتحــرر؟! 4/11/2017
 @Khalidalkhalifa .21حــزب هللا يرمــي مشــاكله وفضائحــه ومؤامراتــه علــى الســعودية التــي
وقفــت مــع لبنــان يف الســراء والضــراء .حفــظ هللا الرئيــس الحر يــري منكــم يــا إرهابييــن.
4/11/2017
 @Khalidalkhalifa .22يعلــم نصــر هللا وأشــباهه العبيــد بــأن حفلــة االتفــاق النــووي قــد
انتهــت وأُطفِ ئــت أنوارهــا ،فتــراه وتراهــم ينبحــون يف حيــن تبحــث عيونهــم عــن منفــذ الهــرب.
8/10/2017
 @Khalidalkhalifa .23إ يــران تهــدد ،ونصــر هللا ينبــح وعمالؤهــا خائفــون  ..أوجعتهــم #الســعودية
باحتــرام العالــم لقــوة موقفهــا وصالبــة إرادتهــا ومشــروعها التطويــري الكبيــر8/10/2017 .
 @Khalidalkhalifa .24قلبــي علــى لبنــان ،وجمــال لبنــان ،وحضــارة لبنــان بمســيحييه ومســلميه،
هللا يحميــه مــن شــر الدواعــش والعمائم.أرجــوأن يعــود زمنــه ووجهــه الجميــل30/8/2017 .
 @Khalidalkhalifa .25هــل يســتطيع وز يــر خارجيــة لبنــان أن ينــأى بنفســه عــن الســب والشــتم
الــذي يقــوم بــه اآلن حليفــه اإلرهــايب المعتــوه نصــر هللا يف حــق الســعودية والبحر يــن؟
25/5/2017
 @Khalidalkhalifa .26الحكومــة اللبنانيــة تتحمــل مســؤولية تصريحــات شــريكها حــزب هللا
وزعيمــه اإلرهــايب المعتــوه التــي تســيء لمملكــة البحر يــن .كفايــة كالم فاضــي وتطمينــات
جوفــاء23/5/2017.
 @Khalidalkhalifa .27مقابلتــي مــع ســكاي نيــوز العربيــة  ..مجلــس التعــاون والوضــع العــريب
وإ يــران وثورتهــا ،وداعــش ولبنــان24/11/2016.
 The reality .. Master and protege meet underground @khalidalkhalifa .28انــه الواقــع
 ..حيــن يســتقبل الســيد ســيده ووايل نعمتــه  ..تحــت األرض8/11/2016 .
 @Khalidalkhalifa .29ندعــو هللا أن يوفــق فخامــة الرئيــس ميشــيل عــون ودولــة الرئيــس ســعد
الحر يــري يف قيــادة لبنــان إىل مســتقبل أجمــل ،وللشــعب اللبنــاين الشــقيق كل خيــر واســتقرار.
3/11/2016
 @Khalidalkhalifa .30ليــس كافي ـا ً أن يوقــف حــزب هللا اإلرهــايب تعرضــه ألشــقاء لبنــان لتعــود
الميــاه إىل مجاريهــا .لبنــان أمــام مفتــرق رئيســي ولــه االختيــار19/2/2016 .
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 @Khalidalkhalifa .31حزب هللا اإلرهايب ليس عدو للسعودية والبحرين ولكل العرب فحسب،
بل هو العدو األول للبنان .ووحدة لبنان وحضارة لبنان العربية األصيلة19/2/2016 .
 @Khalidalkhalifa .32علــى لبنــان أن يختــار بيــن انتمــاؤه إىل أمتــه وأشــقاؤه أو التعايــش مــع
اإلرهــايب العميــل الــذي يضــر بمصلحتــه وكيانــه أيمــا ضــرر19/2/2016 .
 @Khalidalkhalifa .33إيران تمنح عبيدها حرية النباح# ..نصر_هللا3/1/2016 .
 @Khalidalkhalifa .34مجــرم حقيــر يختبــئ تحــت األرض وال يــرى الشــمس يشــتم خيــرة رجــال
وقــادة العــرب .كان هللا يف عــون أهــل لبنــان3/1/2016 .
 @Khalidalkhalifa .35من ال يقر بأن حزب هللا يمتهن اإلرهاب فهو إما فاقد للذا كرة أو ال يعرف
الحقائق أو إنه يكذب … أما ادعاء المقاومة فهو مسلسل مدبلج فاشل3/3/2016 .
 @Khalidalkhalifa .36للعــرب وجهــان ..وجــه #لبنــان المتحضــر الجميــل ووجــه أفــام هوليــوود
القبيــح  ..حافظــوا علــى الوجــه األصيــل الجميــل لألمــة مــن شــر العمائــم بــارك هللا فيكــم.
31/8/2017
 @Khalidalkhalifa .37رحــم هللا الشــيوخ  ..بشــارة الخــوري ور يــاض الصلــح وبيــار الجميــل
وكميــل شــمعون وتقــي الديــن الصلــح وصائــب ســام ورفيــق الحر يــري .رجــال صدقــوا رحمهــم
هللا31/8/2017 .
« @Khalidalkhalifa .38مــا حــدث مــع قطــر يحــدث مــع لبنــان» نعــم صحيــح كالمــه ،فحــزب هللا
يســرح ويمــرح يف االثنتيــن ويتحالــف مــع قيادتيهمــا يف التآمــر إلســقاط الــدول ونشــر الفوضــى.
18/11/2017
 @Khalidalkhalifa .39يعلــم شــعب لبنــان بأننــا يف تاريخنــا لــم ننقــل شــرارة حــرب إىل أراضيــه،
بــل أســهمنا يف إطفــاء حر بــه الضــروس .ويعلــم أيض ـا ً بــأن حــزب هللا اإلرهــايب هــو الــذي ينقــل
الشــرارة تلــو الشــرارة إىل إقليمــه المجــاور .إنهــا الحقيقــة الســاطعة21/11/2017 .
 @Khalidalkhalifa .40يعلــم الســيد الرئيــس بالعالقــة الوجدانيــة والتاريخيــة التــي ربطــت لبنــان
بأشــقائه يف الخليــج يف زمــن مزدهــر جميــل .ونذكــره بــأن حلفائــه اليــوم هــم نفســهم مــن كانــوا
أعدائــه الذيــن تآمــروا عليــه وقتلــوا الشــهيد رفيــق الحر يــري وجنــدوا أنفســهم جيــش بالوكالــة
وادخلــوا لبنــان يف هــذا الوضــع الخطيــر21/11/2017 .
 @Khalidalkhalifa .41نصــر هللا اإلرهــايب وحشاشــو العصــر .مشــهد مافيــاوي حتــى المذيعــة لــم
تســلم منــه.
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1822122901171346&id=812847
428765570&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&_rdr 0 -8/4/2018
 @Khalidalkhalifa .42ادخلــوا علــى هاشــتاغ #لبنــان ،التغر يــدات اإليرانيــة أ كثــر مــن تلــك التــي
مــن أهــل لبنــان .أال أيهــا الليــل الطويــل أال انجلــي7/5/2018 .
 @Khalidalkhalifa .43معرفــات #لبنــان كانــت الحضــارة واألدب والعروبــة وســيدة لبنــان يف
حريصــا .أمــا اليــوم فهــي مقاومــة وممانعــة وا كتســاح وكالم فاضــي7/5/2018 .
 .44تصبــح الديمقراطيــة وبــاال ً علــى الشــعوب حيــن يســيطر عليهــا البلطجيــة واللصــوص والعمــاء.
وتحســم انتخاباتهــا قبــل أن يضــع المواطــن ورقتــه يف صنــدوق االقتــراع #ليت_لبنان_ينتخــب
(ثريد)7/5/2018 .
 @Khalidalkhalifa .45رحــم هللا البطر يــرك الكاردينــال نصــرهللا بطــرس صفيــر فقيــد لبنــان
والعــرب والوطنــي المخلــص الــذي قــدم لبلــده وشــعبه قبــل نفســه .إنَّــا للــه وإنَّــا إليــه راجعــون.
12/5/2019
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فلسطين
 @Khalidalkhalifa .1موقف مملكة البحرين الرسمي والشعبي كان وال يزال يناصر الشعب
الفلســطيني الشــقيق يف اســتعادة حقوقه المشــروعة يف أرضه ودولته المســتقلة وعاصمتها
القــدس الشــرقية ،إضافــة إىل دعــم اقتصــاد الشــعب الفلســطيني يف كل موجــب دويل وثنــايئ.
21/5/2019
 @Khalidalkhalifa .2ومــا اســتضافة مملكــة البحر يــن للقــاء «ورشــة الســام مــن أجــل االزدهــار»
إال اســتمرار لنهجهــا المتواصــل والداعــم لتمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن النهــوض بقدراتــه
وتعز يــز مــوارده لتحقيــق تطلعاتــه المشــروعة .وليــس هنــاك هــدف آخــر مــن االســتضافة.
21/5/2019
 .3ليــس لدينــا إال كل التقديــر واالحتــرام للقيــادة الفلســطينية ومواقفهــا الثابتــة لصيانــة حقــوق
الشــعب الفلســطيني الشــقيق وتحقيــق تطلعاتــه المشــروعة ،ولــن نزا يــد عليهــم أو ننتقــص
منهــم يف نهجهــم الســلمي الشــريف ،وإنــا علــى العهــد باقــون21/5/2019 .
 @Khalidalkhalifa .4كلمــة معــايل رئيســة مجلــس النــواب تضمنــت الموقــف الســليم والملتــزم
بمبــادرة الســام العربيــة وقــرارات القمــم العربيــة وقــرارات األمــم المتحــدة وبمــا يضمــن كافــة
الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني الشــقيق .أمــا الــكالم اآلخــر فهــو عاطفــي مرســل
وليــس لــه أســاس وال يباعــد منطــق المحتــل اإلســرائيلي16/3/2019 .
 @Khalidalkhalifa .5اعتــداء دولــة علــى أخــرى شــيء يحرمــه القانــون الــدويل .ووقــوف دولــة
متفرجــة علــى معــارك تــدور علــى حدودهــا وتعــرض شــعبها للخطــر هــو تهــاون كبيــر يف تحمــل
تلــك الدولــة لمســؤولياتها# .لبنــان #اســرائيل #ح ـزبهللا1/9/2019 .
6. @khalidalkhalifa Excellent meeting with @jaredkushner and @jdgreenblatt45
. Discussed the way forward for our region’s stability and prosperity. Expressed
Bahrain’s support to President Trump’s strong stance against the Iranian
regime. 24/7/2018
 @Khalidalkhalifa .7لم يصدر تصريح يتعلق بإسرائيل من أي مسؤول بحريني ،وما أوردته
بعــض المصــادر اإلعالميــة يف هــذا الشــأن هــو كالم غيــر صحيــح وال أســاس لــه20/6/2018 .
 @Khalidalkhalifa .8أ كثــر مــا يضــر قضيــة فلســطين هــم المتربحــون مــن اســتمرار معانــاة
الشــعب الفلســطيني  ..الصراحــة مطلوبــة والوضــوح مطلــوب .قلوبنــا مــع فخامــة الرئيــس
محمــود عبــاس الــذي يعلــم أن الجمهور يــة اإلســامية ال تكــن لــه أي تقديــر وتعتــاش علــى
اســتمرار معانــاة الشــعب الفلســطيني الســتمرار بقــاء حــزب هللا اإلرهــايب21/12/2017 .
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 @Khalidalkhalifa .9حــل الدولتيــن هــو أســاس المبــادرة العربيــة للســام التــي طرحهــا الملــك
عبــد هللا بــن عبــد العز يــز رحمــه هللا التــي يجــب أن يدعمهــا العالــم لتحقيــق الســام العــادل.
15/1/2017
 @Khalidalkhalifa .10مــن يســعى لمنــع األذان ال ير يــد الســام .بــل يســعى لتعميــق العــداء
والكراهيــة .احترمــوا ديننــا ونــداء صلواتنــا #المســجد_األقصى16/11/2016 .
11. @khalidalkhalifa Rest in Peace President Shimon Peres , a Man of War and a
Man of the still elusive Peace in the Middle East. 29/9/2016
 @Khalidalkhalifa .12اســتهداف الســيد رامي الحمد هللا رئيس وزراء فلســطين والســيد ماجد
فــرج رئيــس المخابــرات الفلســطينية يف غــزة اليــوم هــي محاولــة دنيئــة لتعطيل وحدة الموقف
الفلســطيني وفــرص الســام ,وال يقــف وراءهــا إال مــن ينتمــي لمعســكر اإلرهــاب يف المنطقــة.
13/3/2018
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قطر
 @Khalidalkhalifa .1الدولــة المارقــة ،التــي وجهــت ســاحها وأموالهــا وإعالمهــا ضــد مجلــس
التعــاون ودولــه ،باتــت هــي مصــدر الشــر والخطــر األشــد داخــل البيــت الخليجي#.قطر_دولــة_
مارقــة15/7/2019 .
 @Khalidalkhalifa .2عامــان مــن رفــض الحلــول والمكابــرة والتعنــت واالبتعــاد عــن األشــقاء،
ترحــب بالوســاطة يف حيــن تغلــق أمامهــا أبــواب النجــاح .تكــرر كلمــة الحــوار وتفرغهــا مــن
كل معنــى .دون أي اعتبــار لمصلحــة الشــعب القطــري وامتداداتــه األســرية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة مــع محيطــه الخليجــي .إنــه العنــاد وفقــدان البصيــرة5/6/2019 .
 @Khalidalkhalifa .3قطــر تتحفــظ علــى وحــدة دول المجلــس ،وعلــى فقــرات إدانــة إ يــران.
2/6/2019
 @Khalidalkhalifa .4قطــر كانــت تقــول يف بدا يــة أزمتهــا بــأن هــدف دولنــا األر بــع هــو «التعــدي
علــى ســيادتها» .ثــم أتــت بحكايــة أخــرى وهــي «كأس العالــم» واآلن الحكايــة الجديــدة هــي
«احتــال قطــر والســيطرة علــى الغــاز» .واضــح أن «حكايــة كل يــوم» مــا هــي إال مقاطــع مــن
«حكايتــي مــع الزمــان»13/3/2019 .
 @Khalidalkhalifa .5إنهــا ليســت أزمتنــا ،بــل هــي أزمــة قطــر .فــا حاجــة لوســيط يحلهــا ،بــل
الحاجــة يف قطــر لرشــيد مــن أهلهــا15/12/2019 .
 @Khalidalkhalifa .6قطــر تدعــو للحــوار وال يحضــر أميرهــا قمــة الر يــاض ،وتدعــو لالحتــرام
المتبــادل وهــي تهاجــم قياداتنــا ودولنــا علــى مــدار الســاعة ،وتدعــو لعــدم التدخــل يف الشــؤون
الداخلية وهي التي تتدخل وال تكف عن التآمر .وفوق ذلك ال ندري عن أي حصار يتكلمون.
15/12/2019
 @Khalidalkhalifa .7يف حيــن تقــدم الــدول األر بــع مطالبهــا الواضحــة لحــل أزمــة قطــر ،تضــع
قطــر العراقيــل وتبــث األكاذيــب وتســن القوانيــن التــي ترحــب بمــن يتآمــر علــى وطنــه ،يف عــداء
جلــي ومخالفــات واضحــة التفاقيــة الر يــاض9/9/2018 .
 @Khalidalkhalifa .8ردا ً علــى الكــذب واإلشــاعات المغرضــة؛ الخطــوط الجويــة الكويتيــة:
الســعودية ســمحت للقطرييــن بــأداء العمــرة دون إذن مســبق10/6/2018 .
 @Khalidalkhalifa .9المطلــب  14محاكمــة الجز يــرة الحقيــرة علــى نشــر أ كاذيــب وإشــاعات
تثيــر البلبلــة يف دولنــا #يا_فرحة_ما_تمــت21/4/2018 .
 @Khalidalkhalifa .10الهجمــة اإلعالميــة القطر يــة علــى قمــة الظهــران وإســاءاتهم المتواصلــة
إىل اليــوم لخــادم الحرميــن الشــريفين تؤكــد إن قطــر ال مــكان وال دور لهــا يف القمــة وتمثيلهــا
بــأي شــكل ال يخــدم األمــن القومــي العــريب13/4/2018 .
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 @Khalidalkhalifa .11علــى المســؤولين القطرييــن أن يفيقــوا مــن أحالمهــم وأن يحترمــوا
القانــون الــدويل وأن ال يتخيلــوا إن ميــاه الخليــج العــريب تقــع تحــت ســيادتهم28/3/2018 .
 @Khalidalkhalifa .12القــول بــأن قطــر تعرضــت لعــدوان مــن جيــران طامعيــن هــو كالم مرفــوض
ومــردود علــى صاحــب القــول .إنمــا المنطقــة هــي التــي تعرضــت لعــدوان قطــري مكلــف
وفاشــل بمســمى الربيــع العــريب ،طمعـا ً يف الهيمنــة وإســقاط الــدول والســيطرة علــى األمــوال
والثــروات# .مؤتمر_ميونخ_الــدويل16/2/2018 .
 @Khalidalkhalifa .13ليســت إ يــران ،وليســت قطــر … إنهــا المملكــة العربيــة الســعودية التــي
تســتحق االنتبــاه .اللهــم احفــظ خــادم الحرميــن الشــريفين وويل عهــده األميــن4/11/2017 .
14. @khalidalkhalifa My interview with @AlOraibi, @TheNationalUAE.. Our views
on Qatar, Iran, terror and other matters. 25/9/2017
 @Khalidalkhalifa .15قطــر ســهلت منــح تأشــيرات الدخــول واإلقامــة بمــا يخالــف التزاماتهــا
تجــاه أنظمــة مجلــس التعــاون التــي تســهل تنقــل المقيميــن بيــن دول المجلــس بمــا يشــكل
خطــر أمنــي1/11/2017 .
 @Khalidalkhalifa .16اســتهداف اإلعــام القطــري لمجلــس التعــاون وأمانتــه العامــة يؤكــد
عــدم احتــرام قطــر للمجلــس الــذي أسســه اآلبــاء ورغبتهــا الواضحــة يف إضعافــه والنيــل منــه.
31/10/2017
 @Khalidalkhalifa .17إســقاط قطــر للتأشــيرة عــن مواطنــي لبنــان ،مــع احترامــي لشــعب لبنــان
الشــقيق ،فتــح البــاب علــى مصراعيــه لدخــول أتبــاع حــزب هللا اإلرهــايب إىل قطــر والخليــج.
1/11/2017
 @Khalidalkhalifa .18التأشــيرات لــم تســتهدف شــعب قطــر بــل تســتهدف التســهيل الــذي
قامــت بــه قطــر يف منــح التأشــيرات واإلقامــة لمواطنــي دول ترعــى اإلرهــاب والتط ـ ّرف.
1/11/2017
 @Khalidalkhalifa .19دولــة ال تحتــرم شــعبها وهــم أهلنــا وتهيــن شــيوخ العــرب مثــل طالــب ابــن
شــريم وابــن شــايف وغيرهــم ال تســتحق شــرف االنتمــاء إىل مجلــس التعــاون29/10/2017 .
 @Khalidalkhalifa .20الموقــف يتطلــب وضــوح وشــجاعة يف اتخــاذ الموقــف ونحــن أ كثــر مــن
عــاىن مــن تآمــر وشــرور قطــر منــذ انســاخها ككيــان منفصــل عــن البحر يــن قبــل عقــود مــن
الزمــن29/10/2017.
 @Khalidalkhalifa .21الخطــوة الصحيحــة للحفــاظ علــى مجلــس التعــاون هــي تجميــد عضو يــة
قطــر يف المجلــس حتــى تحكــم عقلهــا وتتجــاوب مــع مطالــب دولنــا وإال فنحــن بخيــر بخروجهــا
مــن المجلــس29/10/2017 .
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 @Khalidalkhalifa .22لــن تحضــر البحر يــن قمــة وتجلــس فيهــا مــع قطــر وهــي التــي تتقــرب مــن
إ يــران يــوم بعــد يــوم وتحضــر القــوات األجنبيــة وهــي خطــوات خطيــرة علــى أمــن دول مجلــس
التعــاون29/10/2017.
 @Khalidalkhalifa .23الجز يــرة قنــاة تعكــس بــكل أمانــة سياســة قطــر القائمــة علــى التزويــر
وتزييــف الحقائــق والوقائــع بشــكل فــج .ومــا أ كاذيبهــا األخيــرة عــن ســجن جــو إال خيــر مثــال.
21/10/2017
 @Khalidalkhalifa .24واضح أن قطر بحساباتها ووسومها تستهدف اإلضرار بالمملكة العربية
الســعودية قيادة وشــعبا .اســتهدفوا البحرين وفشــلوا واآلن حتما سيفشــلون13/9/2017 .
 @Khalidalkhalifa .25االســتعطاف والتباكــي واللطــم ال يفيــد بشــيء ،خصوصـا ً إن كان ليــس لــه
أســاس .المطلــوب موقــف جــدي مــن قطــر فيــه مواجهــة مــع النفــس وإصالحهــا قبــل مواجهــة
اآلخر11/9/2017.
 @Khalidalkhalifa .26حــوار بيــن علــي عبــد الســتار القطــري البحرينــي األصيــل ومرتــزق دخيــل.
إنكــم لــن تطفئــوا الــروح ،ولــن تغيــروا النفــس الحــرة األصيلــة6/9/2017 .
 @Khalidalkhalifa .27يعلم أبناء الشــعب القطري حق العلم بأن من أســاء ويســيء إليهم كل
يــوم هــم المرتزقــة المقيميــن بينهــم ،وليــس جيرانهــم وأخوانهــم يف الديــن والــدم27/9/2017 .
 @Khalidalkhalifa .28للتار يــخ ،يف نفــس اليــوم الــذي رفضــت فيــه قطــر بالســماح لمواطنيهــا
بالحــج إىل بيــت هللا الحــرام ،أعــادت ســفيرها إىل مــن يدعــون كذبـا ً نصــرة اإلســام والمســلمين.
24/8/2017
 @Khalidalkhalifa .29مســألة تســييس الحــج تتحملهــا قطــر بــكل وضــوح  ..المملكــة العربيــة
الســعودية ترحــب بحجــاج قطــر مــن اليــوم األول ،يف حيــن قطــر تبتــدع األســباب والعراقيــل كل
يــوم23/8/2017 .
 @Khalidalkhalifa .30خــادم الحرميــن الشــريفين يفتــح بيتــه لحجــاج دولــة قطــر ومقــاويل قطــر
للحــج يرفضــون ألســباب واهيــة .كيــف تهمــل دولــة مســؤولية تلــك الرعايــة وتطيع المقاولين؟!
23/8/2017
 @Khalidalkhalifa .31هنــاك نيــة طيبــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين منــذ بــدء أزمــة قطــر
الســتثناء حجــاج بيــت هللا الحــرام مــن أي منــع ،إال أن ذلــك قوبــل بالتهــرب والتجنــي واإلســاءة.
21/8/2017
 @Khalidalkhalifa .32لســت فقــط أمنعكــم مــن الحــج بشــتى االدعــاءات ،بــل أزعــم زورا
وبهتانــا بــأن والة أمــر #الحــج هــم مــن وضــع الموانــع والعراقيــل .ال حــدود للتجنــي واإلســاءة.
21/8/2017
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@Khalidalkhalifa .33انتهت الحفلة التنكرية وسقطت المؤامرة ودخل المشاركون والداعمون
يف #القائمة_السوداء .أوطاننا عزيزة وشعوبنا يف أمن وأمان .اللهم ال شماتة18/8/2017 .
 @Khalidalkhalifa .34كل إرهــايب ،وكل داعــم لإلرهــاب ،وكل عميــل مرتــزق مكانــه #القائمــة_
الســوداء بئــس القائمــة وبئــس القــرار17/8/2017 .
 @Khalidalkhalifa .35إن كان المســؤولين القطرييــن يصــرون علــى اســتخدام كلمــة «حصــار»
وان بلدهــم «محاصــر» فليفتحــوا تحقيــق مســتقل يف أي قضيــة ترتبــط بــذاك الحصــار.
6/8/2017
 @Khalidalkhalifa .36المبــادئ الثالثــة التــي طالــب بهــا وز يــر خارجيــة قطــر يف مؤتمــره الصحفــي
يف إيطاليــا هــي نفســها تلــك التــي لــم تلتــزم بهــا دولتــه يف اتفاقيــة الر يــاض3/8/2017 .
37. @khalidalkhalifa#make_up_your_mind_Qatar .20/6/2017
 @Khalidalkhalifa .38االنفــراد بالتحالــف مــع دول خــارج النظــام اإلقليمــي وأحــزاب إرهابيــة
كاإلخــوان المســلمون وغيرهــم تضــرب يف أساســات االلتــزام مــع األشــقاء يف مجلــس التعــاون.
25/6/2017
 @Khalidalkhalifa .39المشــكلة ليســت يف الــكالم الطيــب لــأخ نحــو أخيــه .ولكــن المشــكلة
الحقيقيــة يف السياســة القطر يــة التــي تعمــل يف الخفــاء وتتلــون يــوم بعــد يــوم18/6/2017 .
 @Khalidalkhalifa .40تخطــئ بعــض القــوى اإلقليميــة إن ظنــت بــأن تدخلهــا ســيحل المســألة،
فمــن مصلحــة تلــك القــوى أن تحتــرم النظــام اإلقليمــي القائــم والكفيــل بحــل أي مســألة
طارئــة25/6/2017.
 @Khalidalkhalifa .41الســب والشــتم ال يــأيت مِ ــن َمــن تربطنــا بــه وشــائج القــرىب ،بــل يــأيت مــن
الغر يــب الــذي يعتــاش علــى التفرقــة والكــذب واالفتــراء #قطــر #البحر يــن27/6/2017 .
 @Khalidalkhalifa .42أســاس الخــاف مــع قطــر هــو سياســي وأمنــي ولــم يكــن عســكري قــط
 ..إحضــار الجيــوش األجنبيــة وآلياتهــا المدرعــة هــو التصعيــد العســكري الــذي تتحملــه قطــر.
26/6/2017
 @Khalidalkhalifa .43هناك تضارب يف سياسة قطر ،فأما االلتزام بالنظام اإلقليمي ومعاهداته
الدفاعية المشتركة والثنائية مع الحليف الدويل الكبير أو التدخل اإلقليمي25/6/2017.
 @Khalidalkhalifa .44نحتــرم ســيادة قطــر علــى أرضهــا وشــعبها وحدودهــا ومــا يخصهــا وال نر يــد
انتقاصهــا ،يف حيــن لــن نســمح ألي محاولــة لجعــل التدخــل ودعــم اإلرهــاب مــن أمــور الســيادة.
24/6/2017
 @Khalidalkhalifa .45ســمعت كلمــة حصــار ..وأيض ـا ً ســمعت أن خطــوط الطيــران مفتوحــة
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فــوق إ يــران وعبــر مطــارات الكويــت ومســقط وتركيــا! كلهــا يف جملــة واحــدة! Make up your
 mindقطــر20/6/2017 .
 @Khalidalkhalifa .46مســتقبل واعــد أمــام البلديــن الشــقيقين البحر يــن وقطــر اثــر الز يــارات
الميمونــة ألصحــاب الســمو الملكــي رئيــس مجلــس الــوزراء وويل العهــد حفظهمــا هللا.
6/3/2017
 @Khalidalkhalifa .47لقــاء األخــوة والمحبــة  ..اللهــم احفــظ قادتنــا واحفــظ أهــل البحر يــن وقطــر
https://www.instagram.com/p/BRD1DH7h81X/28/02/2017
 @Khalidalkhalifa .48أهنــئ دولــة قطــر الشــقيقة أميــرا ً وشــعبا ً بأعيادهــا الوطنيــة  ..واســأل هللا
العلــي القديــر أن يحفظهــم جميعــا بالعــز والخيــر واالزدهــار17/12/2016.
 @Khalidalkhalifa .49أ كــرر وأقــول :يف حيــن أوصــدت دولنــا أبوابهــا يف وجــه شــر اإلرهــاب
المســتطير واألذى اآليت مــن قطــر ،فتحــت قطــر أبوابهــا للجنــود واآلليــات يف تصعيــد خطيــر.
8/9/2017
 @Khalidalkhalifa .50اســتهداف الشــيخ طالــب بــن شــريم هــو محاولــة يائســة لقطــع أوصــال
قطــر العربيــة مــع محيطهــا وامتــدادات قبائلهــا11/9/2017 .
 @Khalidalkhalifa .51ال يا سلطان ،إيران ليست شريفة وليست لطيفة12/9/2017.
 @Khalidalkhalifa .52صوبت قلبي #شريفة #إيران_دولة_شريفة13/9/2017 .
 @Khalidalkhalifa .53أزمة قطر ال تقوم فقط على أعمالها المشينة وتآمرها على أشقائها ،بل
أيضا ً على وضعها االجتماعي المزري القائم على الظلم والقهر والعنصرية21/10/2017.
 @Khalidalkhalifa .54القضــاء البحرينــي ال يســمح وال يقبــل بــأي تدخــل يف اختصاصــه ،وال
ُيعطــي أي اعتبــار لتعليقــات تــأيت مــن جهــات خارجيــة .ولــن تنجــح الجز يــرة يف التأثيــر علــى
العالقــة بيــن البحر يــن وحلفائهــا ،ولتبحــث عــن موضــوع آخــر تشــغل نفســها بــه22/6/2018 .
 @Khalidalkhalifa .55عــداء الجز يــرة للمملكــة العربيــة الســعودية وتجنيهــا وكذبهــا المســتمر
يعكــس سياســة قطر يــة ال يمكــن التصالــح معهــا12/10/2018 .
 @Khalidalkhalifa .56رغــم الخــاف القائــم ،إال أن لــدى الســيد بنياميــن نتنياهــو رئيــس وزراء
إســرائيل موقــف واضــح ألهميــة اســتقرار المنطقــة ودور المملكــة العربيــة الســعودية يف
تثبيــت ذلــك االســتقرار2/11/2018 .
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اليمن
 @Khalidalkhalifa .1اســتهداف اإلرهــاب الحــويث لمطــار أبهــا الــدويل هــو تصعيــد خطيــر تــم
بســاح إ يــراين وأدى إىل وقــوع إصابــات بيــن األبر يــاء .المطلــوب هــو موقــف دويل واضــح وصــارم
تجــاه اإلرهــاب الحــويث والدعــم اإليــراين المتوفــر لــه #اســتهداف_مطار_أبها12/6/2019 .
 @Khalidalkhalifa .2النظــام اإليــراين يطلــق النــار علــى نفســه يــوم بعــد يــوم؛ يطلــق صواريخــه
بيــد الحــويث علــى مكــة والر يــاض وغيرهــا ،واآلن يهــدد بإغــاق مضيــق هرمــز أمــام المالحــة
الدوليــة .كل ذلــك وشــعبه غاضــب جائــع تتهــاوى عملتــه يــوم بعــد يــوم5/7/2018 .
 @Khalidalkhalifa .3صنعــاء اليمــن قــادرة برجالهــا علــى دحــر وهزيمــة التط ـ ّرف واإلرهــاب
والشــعوبية  ..اللهــم انصــر اليمــن وأهــل اليمــن2/12/2017 .
 @Khalidalkhalifa .4اللهــم انصــر أهــل اليمــن علــى مــن عاداهــم وحــاول إلغاء انتمائهم ودورهم
العــريب األصيــل2/12/2017 .
 @Khalidalkhalifa .5إنهــا حــروب الرجــال ،وليســت حلــوم األطفــال وعقــول ر بــات الحجــال،
رحــم هللا اإلمــام علــي بــن أيب طالــب ،وحفــظ هللا البحر يــن والســعودية واإلمــارات #اليمــن.
24/8/2017
 @Khalidalkhalifa .6اليمــن والبحر يــن تربطهمــا عالقــة أزليــة متعــددة األوجه..سياســية
ومجتمعيــة بامتيــاز  ..وثقافيــة وأدبيــة يف أجمــل صورهــا #البحر يــن #اليمــن21/8/2017 .
 @Khalidalkhalifa .7تعلــم األمــم المتحــدة بــأن مــن ينصــب الصوار يــخ ويتحصــن يف المــدارس
وبيــن البيــوت يف انقالبــه الغاشــم هــو مــن تقــع عليــه مســؤولية تعر يــض األطفــال للخطــر
#اليمــن3/6/2016 .
 @Khalidalkhalifa .8إن كان علــي عبــد هللا صالــح هــو الت ّبــع فــإن الحــويث ليــس بــذو رعيــن ..
اللهــم احفــظ #اليمــن24/8/2017 .
 @Khalidalkhalifa .9أحــرى باألمــم المتحــدة أن تطالــب بضمانــات علــى الحــويث وصواريخــه
اإليرانيــة ،وعلــى قطــر وعهودهــا المنكوثــة ،ال علــى إجــراءات قانونيــة تقــوم بهــا الســعودية.
6/11/2017
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إيران
 @Khalidalkhalifa .1علــى إ يــران أن تقــف مــع المملكــة العربيــة الســعودية يف مواجهتهــا
لإلرهابييــن لتخليــص المنطقــة مــن شــرورهم ،ال أن تــردح وتلطــم علــى عميلهــا المقبــور.
2/1/2016
 @Khalidalkhalifa .2منــذ عــام  2011والبحر يــن تتعــرض لحملــة كــذب وخــداع ظالمــة مــن
إ يــران وعمالؤهــا يف المنطقــة  ..حق ـا ً إن أنــت أ كرمــت الكر يــم ملكتــه  ..وإن أنــت أ كرمــت..
1/1/2016
 @Khalidalkhalifa .3هــل يعلــم المدعــو جابــر أنصــاري بأننــا نحــن قلقــون إزاء التعامــل األمنــي
مــع مطالــب الشــعب اإليــراين المشــروعة .نــاس شــاطرة ترمــي بالويهــا علــى الغيــر1/1/2016 .
 @Khalidalkhalifa .4اإلســقاطات الطائفيــة علــى خالفنــا مــع إ يــران لــن تفيــد بشــيء .الخــاف
هــو مــع دولــة تنتهــج الفاشــية وتدعــم اإلرهــاب بالمــال والرجــال2/1/2016 .
 @Khalidalkhalifa .5يجــب أن ال نتخلــى عــن دعــم مظلومــي المنطقــة كالشــعب اإليــراين وغيــره
مــن الشــعوب  ..ســمعت يــا ســيد؟
http://www.irna.ir/ar/NewsPrint.aspx?ID=82008558 … 20/3/2016
 @Khalidalkhalifa .6ما دام انك اخترت تواصل الغلط واإلســاءة فال تبعث مراســيل .البحرين
بغوهــا قبلــك كثير يــن وشــربوا البحــر #سمعت_يا_ســيد؟20/3/2016
 @Khalidalkhalifa .7أعــان هللا أهــل #العــراق  ..فهــم بيــن نــار إرهــاب داعــش ورمضــاء قاســم
ســليماين وحشــده الطائفــي اللعيــن27/5/2016 .
 @Khalidalkhalifa .8رحــم هللا علــي ا كبــر هاشــمي رافســنجاين ،الرئيــس الســابق للجمهور يــة
اإلســامية اإليرانيــة8/1/2017 .
 @Khalidalkhalifa .9آ يــة هللا آملــي الريجــاين … بمــا انــك تدخلــت يف الشــأن القضــايئ البحرينــي
بــدون أي حــق ،أنبهــك لعــدد المشــانق التــي تنصبهــا كل يــوم ألبنــاء الشــعب اإليــراين17/1/2017.
10. @khalidalkhalifa Apparently Minister @JZarif is having bad dreams .I advice
him to start reading Lolita in Tehran. 23/5/2017
 @Khalidalkhalifa .11ظريف :الســعودية تبحث عن مصالحها بـ «إثارة التوترات» ..وسياســاتها
«تخريبية»  http://cnn.it/2w4hssOرميتهم بدائك وانســللت يا هذا23/8/2017 .
 @Khalidalkhalifa .12تصنيــف الحــرس الثــوري اإليــراين كمنظمــة إرهابيــة وإدراجــه يف
قوائــم اإلرهــاب يشــكل خطــوة محور يــة يف تحديــد أحــد أهــم مصــادر اإلرهــاب يف المنطقــة
والعا لــم11/10/2017.
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 @Khalidalkhalifa .13الثــورات ال تحتــاج لحــراس إال إذا كانــت ظالمــة لشــعبها وســارقة لحقوقــه
وتنــوي الشــر علــى جيرانهــا ،ولنــا يف إ يــران مثــل واضــح11/10/2017 .
14. @khalidalkhalifa Welcoming the new Iran Strategy rolled out by President
Trump to fix the JCPOA and put in check the IRGC and its ongoing terror
involvements. 14/10/2017
15. @khalidalkhalifa Who stole an election, killed innocents and repressed people’s
aspirations in 2009 should not call others «repressive» @JZarif . 6/11/2017
 @Khalidalkhalifa .16محاولــة تفجيــر أنبــوب النفــط الســعودي البحرينــي هــو تصعيــد إ يــراين
خطيــر هدفــه ترويــع المواطنيــن واإلضــرار بصناعــة النفط يف العالم #ايران_تســتهدفنا_جميعا.
11/11/2017
17. @khalidalkhalifa Collapsing leaking nearby Iranian nuclear facilities is the first
thing we think of when an earthquake happens. 12/11/2017
 @Khalidalkhalifa .18مــن يحضــر اجتمــاع القاهــرة وال يــرى الخطــر الداهــم والمهــدد اآليت مــن
إ يــران وأتباعهــا ،والــذي يســتهدف نشــر الطائفيــة وتقســيم األمــة وإســقاط الــدول ،فهــو أعمــى
أو يتعامــى أو يف إنــكار خطيــر وغيــر مبــرر17/11/2017.
 @Khalidalkhalifa .19فقــط إ يــران وأعــوان إ يــران الذيــن يصرخــون ويولولــون ضــد قــرار
الجامعــة العربيــة .لــن يضرنــا نباحهــم فنحــن علــى الــدرب ماضــون ،وبالدفــاع عــن امتنــا
ملتز مــون20/11/2017 .
 @Khalidalkhalifa .20مــن يدعــي بــأن الجامعــة العربيــة عديمــة الفائــدة هــو نفســه الــذي وقفــت
لــه الجامعــة بالمرصــاد الســتهدافه الــدول العربيــة إلســقاطها والســيطرة عليهــا http://www.
irna.ir/ar/News/82737534 … 21/11/2017
21. @khalidalkhalifa It’s not helpful to pick a fight with the USA over side issues
while we together fight the clear and present danger of The Theo-Fascist
Islamic republic. 20/11/2017
22. We need to protect our homeland, first and foremost, from Iranian Theo_Fascist
agenda. So we can play our part in solving the Arab-Israel dispute, by achieving
the two states solution with east Jerusalem as the Capital of independent fully
sovereign Palestine .21/11/2017
 @Khalidalkhalifa .23إ يــران شــيء مســتدام والجمهور يــة اإلســامية شــيء مؤقــت.
21/12/2017
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 @Khalidalkhalifa .24أ كرر ولن أضيع الفرصة ،إيران شــيء مســتدام ،أما الجمهورية اإلســامية
فهــي أمــر طــارئ ،ووضــع غريب وشــيء مؤقت26/12/2017.
 @Khalidalkhalifa .25الجمهور يــة اإلســامية وأتباعهــا يعرفــون مــن يقــف يف وجــه مشــروعهم
التوســعي البغيــض ،ويتآمــرون عليــه .حفــظ هللا الملــك ورجالــه المخلصيــن #القائد_العــام
26/12/2017
 @Khalidalkhalifa .26إن لــم يعجــب الجمهور يــة اإلســامية كالمنــا فلتشــرب البحــر،
وتضــرب رأســها يف الحيطــان األربعــة .فنحــن واألشــقاء نقــف لهــا ،وألتباعهــا ولمشــروعها
بالمرصــاد26/12/2017 .
 @Khalidalkhalifa .27الخــاف مــع الجمهور يــة اإلســامية هــو سياســي بامتيــاز ،وال نختلــف مــع
أو نتلفــظ باإلســاءة لشــعب إ يــران أو للمذهــب الجعفــري اإلســامي4/1/2018 .
 @Khalidalkhalifa .28صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ويل العهــد الســعودي
نطــق بالحــق يف مقابلــة ســي يب اس ،وبيــن موقفنــا الصلــب والثابــت يف وجــه معســكر اإلرهــاب
والعــدوان .وعلــى الناطــق اإليــراين أن يتــأدب وال يرمــي غيــره بصفــات نظامــه اإلرهــايب الكــذاب.
15/3/2018
 @Khalidalkhalifa .29نديــم قطيــش يقــارن ،وبصــورة واضحــة ،بيــن الدعــم الســعودي والهــدم
اإليــراين للبنــان16/3/2018 .
30. @khalidalkhalifa To all my Persian friends in Bahrain, Iran and around the world.
Happy Nouruz. Wishing you peace, happiness and prosperity. 21/3/2018
 @Khalidalkhalifa .31صوار يــخ الحــويث إيرانيــة .تجنــي علــى نفســها براقــش .وســتعرف إ يــران أي
منقلــب تنقلــب وأي مصيــر تصيــر إليــه #اعتراض_صاروخ_يف_الر يــاض26/3/2018 .
 @Khalidalkhalifa .32انتخــاب مملكــة البحر يــن لعضويــة لجنــة المنظمــات غيــر الحكوميــة يف
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي -األمــم المتحــدة .خبــر جميــل  ...ولكــن األجمــل هــو أن
البحر يــن أخرجــت إ يــران مــن اللجنــة وحلــت محلهــا بفــارق كبيــر يف األصــوات17/4/2018.
 @Khalidalkhalifa .33موقــف قيــادي كبيــر مــن الرئيــس دونالــد ترامــب لصالــح أمــن واســتقرار
العالــم باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي اإليــراين وتشــديد العقوبــات علــى النظــام اإليــراين،
والبحر يــن تؤيــد وترحــب.
https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8266&language=arBH&ItemId=8945…8/5/2018
 @Khalidalkhalifa .34إ يــران تقــول أن الواليــات المتحــدة تنقــض العهــود! لدينــا معاهــدات عديدة

51

مــع الواليــات المتحــدة تعــود لعقــود طويلــة ولــم تنقــض أي منهــا .بــل رأينــا نقــض العهــود
والكــذب والتآمــر مــن النظــام اإليــراين العديــم الثقــة8/5/2018 .
 @Khalidalkhalifa .35االتفــاق النــووي اإليــراين ولــد هز يــا ً وعــاش كســيحاً .كان اتفاق ـا ً منقوص ـا ً
أطلــق يــد إ يــران للعبــث بأمــن واســتقرار المنطقــة .واليــوم ســقط والحمــد للــه8/5/2018 .
 @Khalidalkhalifa .36طالمــا أن إ يــران أخلــت بالوضــع القائــم يف المنطقــة واســتباحت الــدول
بقواتهــا وصواريخهــا ،فإنــه يحــق ألي دولــة يف المنطقــة ومنهــا إســرائيل أن تدافــع عــن نفســها
بتدميــر مصــادر الخطــر10/5/2018 .
« @Khalidalkhalifa .37إن مملكــة البحر يــن تــرى نفســها يف موقــع واحــد مــع الواليــات المتحــدة
األمريكيــة يف مواجهــة الخطــر اإليــراين»21/5/2018 .
 @Khalidalkhalifa .38نديم قطيش يشخص مصلحة النظام يف إيران8/6/2018 .
 @Khalidalkhalifa .39النظــام اإليــراين يطلــق النــار علــى نفســه يــوم بعــد يــوم؛ يطلــق صواريخــه
بيــد الحــويث علــى مكــة والر يــاض وغيرهــا ،واآلن يهــدد بإغــاق مضيــق هرمــز أمــام المالحــة
الدوليــة .كل ذلــك وشــعبه غاضــب جائــع تتهــاوى عملتــه يــوم بعــد يــوم5/7/2018 .
40. @khalidalkhalifa Bahrain welcomes and supports the clear, strong and principled
stand of President Donald Trump and the U.S Government against the Iranian
Regime and it’s evil ambitions. The World should stand with the U.S and the
Proud People of Iran. 23/7/2018
41. @khalidalkhalifa Excellent meeting with @jaredkushner and @jdgreenblatt45.
Discussed the way forward for our region’s stability and prosperity. Expressed
Bahrain’s support to President Trump’s strong stance against the Iranian
regime. 24/7/2018
42. @khalidalkhalifa Also an excellent meeting with NSA @AmbJohnBolton.
Discussed ever growing bilateral ties, long standing Military partnership and
regional challenges. Heard clear words of support and commitment to our
security against the hostility of the Iranian regime. 24/7/2018
 @Khalidalkhalifa .43لــن ينســى الحجــاج الدعــاء للشــعب اإليــراين المســتضعف والصابــر علــى
حكمــك الجائــر وشـ ّرك المســتطير الــذي لــم يســلم منــه شــعب ذكرتــه20/8/2018 .
 @Khalidalkhalifa .44بيــان مجلــس خبــراء القيــادة اإليــراين ُيبيــن بوضــوح التــزام الجمهور يــة
اإلســامية بأحــام الهيمنــة وبنهجهــا التخريبــي يف المنطقــة والعالــم ،وإهمالهــا التــام لمصلحــة
وتطلعــات الشــعب اإليــراين لحيــاة أفضــل ،وذلــك بتســمية فشــلها االقتصــادي ب ـ «االقتصــاد
المقــاوم»6/9/2018 .
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45. @khalidalkhalifa Hello @jack. Thank you for relieving the brotherly real people
of #Iran from all the IRGC fake accounts. Keep going, Iranian people at home
and abroad agree with you. 16/9/2018
46. @khalidalkhalifa It was obvious that the former administration had a love affair
with Communists, anarchists and Theo-Fascists; most notably the Ayatollahs
regime. 18/10/2018
 @Khalidalkhalifa .47علــى ســكرتير مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام يف إ يــران أن يشــخص
الوضــع المــزري لســمعة بــاده يف العالــم والعقوبــات التــي تتعــرض لهــا يــوم بعد يوم .بل وعليه
أن يشــخص مصلحــة نفســه كونــه متهــم مــدان يف تفجيــر الكنيــس اليهــودي يف األرجنتيــن،
قبــل أن يتفــوه بكلمــة علــى الســعودية والبحر يــن5/11/2018 .
 @Khalidalkhalifa .48إ يــران لــم تنــم منــذ البارحــة ،أربعيــن ألــف رســالة إلكترونيــة مــن إ يــران
تدعــو البحرينييــن لمقاطعــة االنتخابــات  ...انتظــروا ،فلــن تعجبكــم النتائــج24/11/2018.
49. @khalidalkhalifa Next month the world will meet in #WarsawSummit to discuss
challenges to peace and stability in the Middle East. While listening carefully
to what others say, I will be talking about the multifaceted terror of the Iranian
regime that we face everyday. 23/1/2019
 @Khalidalkhalifa .50لــوال الحــرس الثــوري لوصلــت داعــش إىل المر يــخ وزحــل والمشــتري.
11/4/2019
 @Khalidalkhalifa .51إ يــران هــي مــن أعلنــت الحــرب علينــا ،بحــراس ثورتهــا وحزبهــا اللبنــاين
وحشــدها الشــعبي يف العــراق وذراعهــا الحــويث يف اليمــن وغيرهــم .فــا يــام مــن يضربهــم
ويدمــر أ كــداس عتادهــم .انــه دفــاع عــن النفــس26/8/2019 .
 @Khalidalkhalifa .52المــادة  51مــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة تؤكــد وبــكل
وضــوح حــق الــدول يف الدفــاع عــن نفســها ضــد أي تهديــد أو اعتــداء26/8/2019 .
 @Khalidalkhalifa .53مبــروك لمنتخبنــا الغــايل فــوزه الثميــن وتصــدره للمجموعــة ،وهــارد لــك
للمنتخــب اإليــراين #البحرين_إ يــران15/10/2019 .
 @Khalidalkhalifa .54عــزم وثقــة الشــيخ ناصــر ،وابتســامة الهــداف محمــد الحــردان هــم عنــوان
النصــر اليــوم واأليــام القادمــة #البحرين_إ يــران15/10/2019 .
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العراق
 @Khalidalkhalifa .1مقتــدى يبــدي قلقــه مــن تزا يــد التدخــات يف الشــأن العــرايق .وبــدل أن
يضــع إصبعــه علــى جــرح العــراق بتوجيــه كالمــه للنظــام اإليــراين الــذي يســيطر علــى بلده ،اختار
طر يــق الســامة ووجــه كالمــه للبحر يــن .أعــان هللا العــراق عليــه وعلــى أمثالــه مــن الحمقــى
المتســلطين27/4/2019 .
 @Khalidalkhalifa .2كــم مــن كالب بالنفــوس وإنهــا لتظــن مــن صــور الجســوم رجــاال #مقتــدى
27/4/2019
 @Khalidalkhalifa .3أليــس هــو مــن س ـلّم العــراق لداعــش؟ إال العمالــة أعيــت مــن يداويهــا
https://bit.ly/2SArMWD 2/12/2018
 @Khalidalkhalifa .4آخــر المتكلميــن مقتــدى الصــدر ،الداعشــي األكبــر … ابــدأ بغســل يــدك
مــن دمــاء الســيد عبــد المجيــد الخــويئ رحمــه هللا18/1/2017 .
 @Khalidalkhalifa .5على نوري المالكي أن يصمت إن كان يحترم نفسه .وأن يتذكر مواقف
البحر يــن مــع بــاده ،وأن ال يرمــي بلــدي بصفــات تنطبــق عليــه وعلــى حكمــه الطائفــي العميــل.
16/1/2017
 @Khalidalkhalifa .6أعــان هللا أهــل #العــراق  ..فهــم بيــن نــار إرهــاب داعــش ورمضــاء قاســم
ســليماين وحشــده الطائفــي اللعيــن27/3/2016 .
 @Khalidalkhalifa .7اإلرهــاب الداعشــي جريمــة يف حــق الديــن واألوطــان ،وحصــار مدينــة
وقتلهــم جوع ـا ً بجر يــرة كــم إرهــايب مختبــئ بينهــم هــي أيض ـا ً جريمــة ال تغتفــر #الفلوجــة_
تســتغيث 28/3/2016
 @Khalidalkhalifa .8ليــس عربي ـا ً مــن يــرى أخــاه يمــوت جوع ـا ً وهــو صامــت كالصنــم ،إن لــم
يكــن شــريك يف تجويعــه #الفلوجة_تســتغيث 28/3/2016
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