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البحرين

عربيات
دوليات

رفع الطوارئ في أول حزيران
أع�ل��ن امل�ل��ك البحريني حمد ب��ن عيسى
آل خليفة رف��ع حالة السالمة الوطنية
ً
ابتداء من األول من حزيران
(الطوارئ)
امل� �ق� �ب ��ل ،ف �ي �م��ا ب � � ��دأت أم � ��س إجراءات
م�ح��اك�م��ة م��ا س� ّ�م��ي ال�خ�ل�ي��ة اإلرهابية
ال � �ت� ��ي ت �ت �ض �م ��ن ق � � �ي� � ��ادات املعارضة
امل �ع �ت �ق �ل�ين ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ان �ت �ف��اض��ة 14
ش�ب��اط .وتشمل االت�ه��ام��ات ال�ت��آم��ر من
أج��ل قلب ُالنظام والتخابر م��ع جهات
أجنبية .وأ ّجلت جلسات املحاكمة إلى
ي ��وم ال�خ�م�ي��س ّ امل �ق �ب��ل «ل�ت�م�ك�ين هيئة
الدفاع» من تسلم أوراق القضية.
وق��ال��ت وك��ال��ة أن�ب��اء البحرين «ب�ن��ا» إن
امل�ل��ك أص��در «امل��رس��وم امللكي ال��رق��م 39
الوطنية».
لعام  2011برفع حالة السالمة ّ ُ
وج��اء في امل��ادة  1من القرار أن��ه «ترفع
حالة السالمة الوطنية في جميع أنحاء
مملكة البحرين اعتبارًا من أول حزيران
 ،»2011فيما جاء في املادة  2أنه «على
رئيس مجلس الوزراء (األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة) والقائد العام لقوة
دف ��اع ال�ب�ح��ري��ن (امل�ش�ي��ر ال��رك��ن خليفة
ب��ن أح�م��د آل خليفة) ّورئ �ي��س الحرس
ّ
يخصه،
ال��وط�ن��ي وال � ��وزراء ،ك��ل ف��ي م��ا
تنفيذ أح�ك��ام ه��ذا امل��رس��ومُ ،
ويعمل به

ل�ي�ب�ي��ا» امل �ع��ارض�ين ب �ـ«ال �خ��ون��ة» وتعهد
بـ«عدم التخلي» عن معمر القذافي.
ك��ذل��ك دع� ��ا امل��ؤت �م��ر «ال �ق �ب��ائ��ل املجاورة
ل�ل �م��دن وال �ب �ل��دات ال �ت��ي اس �ت��ول��ت عليها
مجموعات مسلحة ال��ى تنظيم مسيرات
سلمية شعبية لتحرير ه��ذه امل��دن ونزع
سالح املتمردين».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة
الرسمية» ،بحسب ما نقلت «بنا».
في هذه األثناء ،بدأت محكمة السالمة
الوطنية االبتدائية «النظر ف��ي قضية
التنظيم اإلره��اب��ي ،املتعلقة بمؤامرة
قلب نظام الحكم بالقوة والتخابر مع
منظمة إره��اب�ي��ة تعمل ملصلحة دولة
أج �ن �ب �ي��ة ،وامل �ت �ه��م ف�ي�ه��ا  21شخصًا».
وامل �ت �ه �م��ون ه��م «ع �ب��د ال ��وه ��اب حسني
علي أحمد (األمني العام لحركة «أمل»،
إب��راه �ي��م ش��ري��ف ع�ب��د ال��رح �ي��م موسى
(األمني العام لحركة «وعد» اليسارية)،
وح� �س ��ن ع �ل ��ي ح �س ��ن م �ح �م��د مشيمع
(األم �ي��ن ال �ع ��ام ل �ح��رك��ة «ح� � ��ق») ،وعبد
الهادي عبد الله حبيل الخواجة ،عبد
ال�ج�ل�ي��ل ع �ب��د ال �ل��ه ال �س �ن �ك �ي��س ،محمد
حبيب الصفاف (املقداد) ،سعيد ميرزا
أح �م��د (س�ع�ي��د ال� �ن ��وري) ،ع�ب��د الجليل
رض � ��ي م �ن �ص ��ور م �ك ��ي (ع� �ب ��د الجليل
امل �ق��داد) ،عبد ال �ه��ادي عبد ال�ل��ه مهدي
حسن (املخوضر) ،الحر يوسف محمد
ال�ص�م�ي��خ ،ع�ب��د ال �ل��ه ع�ي�س��ى املحروس

(م� �ي ��رزا امل � �ح� ��روس) ،ص �ل�اح ع �ب��د الله
حبيل ال �خ��واج��ة ،محمد ح�س��ن محمد
ج��واد ،ومحمد علي رضي إسماعيل»،
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى م �ح��اك �م��ة  7معارضني
غيابيًا وه��م «السيد عقيل أحمد علي
امل �ح �ف��وظ ،ع �ل��ي ح �س��ن ع �ب��د ال �ل��ه عبد
اإلم��ام ،عبد الغني عيسى علي خنجر،
سعيد عبد النبي محمد شهاب (وهو
س�ع�ي��د ال�ش�ه��اب��ي األم�ي�ن ال �ع��ام لحركة
أح��رار البحرين املقيم ف��ي ل�ن��دن) ،عبد
الرؤوف عبد الله أحمد الشايب ،عباس
عبد العزيز ناصر العمران ،وعلي حسن
علي مشيمع».

شكوى إلى المحكمة
الدولية في
الجنائية
ّ
الهاي تتهم السلطات
البحرينية و«درع الجزيرة»
بارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية

وق � � ّ�ررت امل�ح�ك�م��ة ت��أج�ي��ل ال�ق�ض�ي��ة إلى
الخميس
 12أي ��ار ال ��ذي ي �ص��ادف ي��وم ّ
«لتمكني هيئة ال��دف��اع م��ن ت�س��ل��م قرار
اإلح��ال��ة واالط�ل�اع على أوراق الدعوى،
والسماح لهم بلقاء موكليهم ،وتمكني
باقي املتهمني من تعيني محامني لهم،
إض ��اف ��ة إل ��ى ال �س �م��اح ل� ��ذوي املتهمني
بلقائهم» ،بحسب «بنا».
وك� ��ان امل �ل��ك ق��د أص� ��در ع �ف �وًا ع��ام��ًا عن
امل �ع �ت �ق �ل�ي�ن ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ب �ع ��د اندالع
انتفاضة  14شباط ،وقبل دخول قوات
«درع الجزيرة» ،كبادرة حسن ّ
نية من
أجل إطالق عملية الحوار الوطني ،ومن
ضمنهم املتهمون بما ّ
سمي التنظيم
اإلره��اب��ي ال��ذي يشمل تقريبًا املتهمني

أعاله أنفسهم.
م� ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،واص � �ل� ��ت املحكمة
االبتدائية النظر في قضية ثانية على
خلفية االنتفاضة ،تتضمن تهمًا تتعلق
بـ«الشروع في قتل عدد من رجال األمن
العام وإتالف أموال عامة» ،املتهم فيها
حمد يوسف كاظم .ولم تصدر املحكمة
أي ح�ك��م ،وق ��ررت ت��أج�ي��ل الجلسة إلى
الخميس «للمداولة وإصدار الحكم».
وفي السياق ،قال وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوق ��اف خالد ب��ن علي آل
خليفة ،إن املحاكمات الجارية «تجري
ف ��ي م �ح��اك��م خ ��اص ��ة ول �ي �س��ت محاكم
ع�س�ك��ري��ة ع �ل��ى اإلط �ل ��اق» ،رغ ��م أحكام
السالمة الوطنية التي تتضمن أحكامًا
ع��رف �ي��ة .وأوض� � ��ح أن «م ��رس ��وم إعالن
ّ
ح��ال��ة ال�س�لام��ة ال��وط�ن�ي��ة ح ��دد طبيعة
ه��ذه امل�ح��اك��م ال�ت��ي تختلف ت�م��ام��ًا عن
املحاكم العسكرية» .وأضاف أن املحاكم
ال �خ��اص��ة ه� ��ذه «ت �ت �ك��ون م ��ن قاضيني
مدنيني وق��اض عسكري واح��د ،يصدر
ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ق � ��رار م ��ن ال �س �ل �ط��ة املكلفة
بتنفيذ إج� ��راءات ال�س�لام��ة الوطنية»،
وهو في هذه الحالة قوة دفاع البحرين
�وم امللكي ال��رق��م  18لعام
بحسب امل��رس� ّ
 .2011وق� ��ال إن «ح �ض��ور املحاكمات
متاح لكافة مؤسسات املجتمع املدني
واملنظمات الحقوقية وممثلي وسائل
اإلعالم» ،مضيفًا «ليس لدينا ما نخفيه
أو نبعده عن عيون املراقبني أو الرأي
ال �ع��ام أو م��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع املدني.
هناك حاالت استوجبت مثول املتهمني
فيها أمام املحاكمة».
ّ
وف� � ��ي ت � �ط ��ور الف � � ��ت ،ت� �ق ��دم ��ت منظمة
ال �ت �ح��ال��ف ال ��دول� �ي ��ة مل �ك��اف �ح��ة اإلفالت
م� ��ن ال� �ع� �ق ��اب ب� �ش� �ك ��وى إل� � ��ى املحكمة
ّ
الدولية في الهاي ،تتهم فيها
الجنائية
السلطات البحرينية و«درع الجزيرة»
ب��ارت�ك��اب ج��رائ��م ض��د اإلنسانية خالل
قمع ال�ت�ظ��اه��رات .وت�ق��ع ال�ش�ك��وى التي
ّ
ُس��ل�م��ت ق�ب��ل  10أي ��ام ض�م��ن وث��ائ��ق من
 500صفحة .وعرض عدد من املحامني
األوروب� � �ي �ي��ن وال �ب �ح��ري �ن �ي�ين والعرب،
ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ف ��ي اله � ��اي يوم
ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي ،ج ��رائ ��م الحكومة
البحرينية التي رفعوها إلى املحكمة.
(األخبار)

العراق

ّ
إحباط محاولة فرار مدبر تفجير الكنيسة في بغداد
شهد العراق ،أمس ،محاولة
نوعية كادت تنتهي بفرار
أحد زعماء تنظيم «القاعدة»
من سجنه ،حذيفة
في العراق ّ
البطاوي ،مدبر تفجير كنيسة
سيدة النجاة .أما نوري املالكي،
فجدول أعماله محجوز الحتمال
تمديد بقاء القوات املحتلة

م�ث�ل�م��ا درج ��ت أن ت �ك��ون أح� ��وال العراق
املحتل ،جاءت نهاية األسبوع دامية ،مع
نكهة جديدة هذه املرة ،في ظل تسجيل
م�ح��اول��ة ف ��رار ألح��د أب ��رز املعتقلني في
السجون العراقية ،وهو حذيفة البطاوي
ال��ذي ك��ان يشغل منصب «وال ��ي بغداد
ف ��ي دول � ��ة ال � �ع ��راق اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ،الفرع
ال �ع��راق��ي م ��ن ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» ،وهو
املتهم بالتخطيط لهجوم كنيسة سيدة
ال �ن�ج��اة ف��ي ت�ش��ري��ن األول امل��اض��ي .أما
سياسيًا ،فال يزال السجال الساخن عن
احتمال تمديد قوات االحتالل األميركية

يبكي ابنه الذي قتل في محاولة الفرار من سجن الكرادة أمس (رويترز)

وج��وده��ا في ال�ع��راق إل��ى ما بعد نهاية
العام الجاري سيد املوقف.
ّ
عمليات
�ادة
�
ي
وأك � ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م ق� �
ّ
ب� �غ ��داد ال � �ل ��واء ق ��ا ُس ��م امل ��وس ��وي أن 18
شخصًا على األقل قتلوا ،فجر أمس ،في
اشتباك بني ضباط وسجناء في سجن
تابع ل ��وزارة الداخلية ف��ي ب�غ��داد .وقال
املوسوي إن من بني القتلى أحد زعماء
«القاعدة» ،أي حذيفة البطاوي .وأوضح
أن االش �ت �ب ��اك ب� ��دأ ف ��ي وح � ��دة ملكافحة
اإلرهاب في حي الكرادة ،وسط العاصمة،
عندما استولى سجني على سالح أحد
الحراس وقتل  7جنود وضباط ،بعدها
أع�ط��ى س�لاح��ًا لسجناء آخ��ري��ن .وأشار
املسؤول العراقي إلى أن القوات األمنية
وال� � �ح � ��راس «ردوا ع �ل ��ى إط �ل ��اق النار
داخ��ل سجن مديرية مكافحة اإلرهاب،
وقتلوا  11من السجناء اإلرهابيني ،من
ضمنهم ال �ب �ط��اوي» .وط �م��أن املوسوي
إل� � ��ى أن ال� ��وض� ��ع ف� ��ي ال� �س� �ج ��ن «تحت
السيطرة» ،بما أنه «لم تحدث أي حاالت
ف ��رار ل�ل�س�ج�ن��اء» .وت �ج��در اإلش � ��ارة إلى
أن ق� ��وات األم� ��ن ال �ع��راق �ي��ة رف �ع��ت حالة
التأهب تحسبًا لهجمات من «القاعدة»
انتقامًا الغتيال زعيمها أسامة بن الدن.
وان�ع�ك��س ه ��ذا ال �خ��وف ف��ي تصريحات
وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ع ��راق ��ي هوشيار
زي�ب��اري في تونس التي ي��زوره��ا ،حيث
رج��ح أن ي �ق��وم «ال �ق��اع��دة ب��االن�ت�ق��ام في

العراق لنب الدن».
أم��ا سياسيًا ،فقد دع��ا رئيس الحكومة
ن��وري املالكي ،خالل استقباله وف�دًا من
ال �ك��ون �غ��رس األم �ي��رك��ي ب��رئ��اس��ة زعيمة
األقلية البرملانية نانسي بيلوسي ،إلى
«تفعيل مسارات التعاون» بني واشنطن
وب� �غ ��داد «ب �ع��د االن� �س� �ح ��اب» األميركي
املقرر نهاية العام الجاري .هو انسحاب
غير مؤكد على حد ما نقله وزير الدولة
لشؤون البرملان ،صفاء الدين الصافي،
ع ��ن امل ��ال �ك ّ��ي .وأوض� � ��ح رئ �ي ��س الوزراء
لضيوفه أن مسألة بقاء جزء من القوات
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال� �ع ��راق ب �ع��د ع ��ام 2011
«م��ره��ون��ة ب�م��واف�ق��ة ال�ك�ت��ل السياسية».
وكشف الصافي أن «البحث تناول مدى
ج �ه��وزي��ة ال �ع ��راق وق ��وات ��ه األم �ن �ي��ة بعد
ان �س �ح��اب ال� �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة ،وم ��ا إذا
ك��ان��ت ه�ن��اك رغ�ب��ة م�ش�ت��رك��ة ب�ين بغداد
وواش �ن �ط��ن إلب �ق ��اء ق � ��وات أم �ي��رك �ي��ة في
العراق بعد نهاية العام الجاري».
وأض � � � ��اف ال � �ص ��اف ��ي أن امل ��ال � �ك ��ي «أكد
أن م �س��أل��ة إب � �ق ��اء ق� � ��وات أم �ي��رك �ي��ة في
ال�ب�لاد ُينظر فيها بالتشاور م��ع الكتل
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ال �ح �ك��وم��ة» ،ع�ل�م��ًا بأنه
سبق للمالكي أن ّ أعلن ،في الخامس من
الشهر الجاري ،أن تمديد وجود القوات
األم �ي��رك �ي��ة «ي �ت �ط �ل��ب م��واف �ق��ة البرملان
العراقي».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

داغان :مهاجمة
إيران فكرة غبية
قال رئيس «املوساد» السابق
مائير داغان إن فكرة مهاجمة
سالح ّ
الجو اإلسرائيلي منشآت
نووية في إيران أغبى فكرة،
مشيرًا إلى أن مصلحة إسرائيل
تقضي بسقوط النظام السوري
إلضعاف حزب الله .وقال في
محاضرة أمام جمعية كبار
املوظفني الحكوميني في الجامعة
العبرية في القدس املحتلة يوم
الجمعة املاضية ،إن الحديث
عن مهاجمة منشآت نووية في
إيران هو «األمر األكثر ً
غباء الذي
سمعته».
ّ
وفيما أكد أن مهاجمة املنشآت
النووية اإليرانية «هي عملية
عسكرية غير قانونية» ،أشار
داغان إلى أنه «خالفًا للوضع
عندما ُد ِّمر املفاعل النووي
العراقي في عام  ،1981نشرت
إيران منشآتها النووية في أنحاء
الدولة ،وهذا األمر ّ
يصعب إمكان
إخراج هجوم ناجع إلى حيز
التنفيذ» .وحول ما بعد الهجوم
اإلسرائيلي على إيران ،قال داغان
إنه «بعد ذلك ستنشب حرب مع
إيران ،وهذا من نوع األمور التي
نعرف كيف تبدأ لكننا ال نعرف
كيف ستنتهي» .وعن سوريا،
قال «إن مصلحة إسرائيل هي
عزل الرئيس السوري بشار
األسد ،ألنه بذلك ُ
سيمنع وصول
املساعدات إلى حزب الله،
وسيؤدي إلى إضعاف التأثير
اإليراني وتعزيز قوة املعسكر
السني املعتدل» .وأضاف« :األسد
سيحارب حتى النهاية».
من جهة ثانية ،تشكك وزير
الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك
بتصريحات داغان عن مهاجمة
إيران ،وقال« :القرارات املصيرية
تتخذها الحكومة وحدها فقط ،ال
أي مسؤول آخر».
(يو بي آي)

صالحي في زيارة مفاجئة
لإلمارات

أجرى وزير الخارجية اإليراني
علي أكبر صالحي (الصورة)،
أمس ،محادثات مع املسؤولني
اإلماراتيني خالل زيارة غير
معلنة مسبقًا .وقالت وكالة
أنباء اإلمارات إن نائب رئيس
الدولة رئيس الوزراء ،حاكم دبي،
الشيخ محمد بن راشد بحث
مع صالحي «أهمية ترسيخ
االستقرار في املنطقة ،وضرورة
التواصل بني املسؤولني» .وتطرق
اللقاء إلى األوضاع في البحرين،
فنوه الشيخ محمد بحكمة القيادة
البحرينية .لكن وسائل اإلعالم
اإليرانية ذكرت أن صالحي بحث
«دخول قوات أجنبية البحرين
والتدخل في شؤونها الداخلية».
(أ ف ب)

