
النشرة الدبلوماسيــة
مملكة البحريننشرة شهريةيونيو ٢٠١٩العدد الرابع والعشرون

ورشة السالم من أجل اإلزدهار
٢٥، ٢٦ يونيو ٢٠١٩

جانب من مقابلة
 معالي وزير الخارجية 

مع قناة العربية

بذل جهد كبير إلعداد ورشة السالم من أجل االزدهار من 
مملكة البحرين ومن الواليات المتحدة األمريكية، ومن عدد 

كبير من الدول والمؤسسات المشاركة.

الصحيح  والمناخ  المجال  لتوفير  اقتصادية،  ورشة  هذه 
للشعوب العربية وللشعب الفلسطيني.

تبذل  العقود   مر  وعلى  دائًما  البحرين  مملكة  سياسة 
الجهود للتنمية واالستقرار وخلق الفرص وبناء المستقبل 

الواعد لشعوب المنطقة.

موقف  أبدى  ورعاه  الله  حفظه  المفدى  الملك  جاللة 
البحرين في قمة مكة األخيرة وبين بكل وضوح أننا ندعم 
كاملة  فلسطينية  دولة  وإقامة  الفلسطيني  الشعب 
 ١٩٦٧ يونيو  من  الرابع  حدود  على  والسيادة  الحقوق 
الدولية  القرارات  وحسب  الشرقية  القدس  وعاصمتها 

وحسب المبادرة العربية.

أردنا إيصال الرسالة مباشرة إلى الشعب اإلسرائيلي عن 
طريق قنواته، أو جرائد.. يجب أن يتم إيصال الكالم الصحيح 
وهو  أال  معه  المشكلة  وتحل  تخاطبه  أن  تريد  من  إلى 
الشعب اإلسرائيلي فإذا أوصلناها نكون أسهمنا في خلق 

نوع من المناخ الذي يسمع به كل طرف الطرف اآلخر.

وبخصوص أنها مسألة تطبيع، فخطوات التطبيع معروفة، 
تعتبر  كلها  هذا  الحدود،  فتح  السفارة،  فتح  العلم،  رفع 
خطوات  لديها  عربية  دول  وهناك  تطبيعية  خطوات 
تطبيعية... ولكن في هذه المبادرة، وما تم من تواصل مع 
محاولة  إال  هو  فما  اإلسرائيلية  والتلفزيونات  الصحافة 
للوصول إلى ذهن وقلب المشاهد والقارئ اإلسرائيلي 
دون  مباشرة  كعرب  نحن  فكرنا  في  يدور  ماذا  ليعرف 
الكالم  في  قولبة  إعادة  ودون  تحليالت،  ودون  وسطاء 
الشعب  في  والمستمع  المتكلم  بين  ما  مباشرة 

اإلسرائيلي.

نحن متمسكون بحل الدولتين، كما لإلسرائيليين دولة، 
الفلسطينيون يجب أن يكون لهم دولة، ويجب أن يكون 
دول  بين  يستحقونها  التي  ومكانتهم  احترامهم  لهم 

العالم.

بعض االقتباسات من مقابالت معالي 
وزير الخارجية مع اإلعالم اإلسرائيلي
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ترجع  عرب،  أم  كنا  يهودًا 
أصولنا إلى مكان واحد، سواء 
أو  الشام  أو  بغداد  كانت 
المغرب أو إيران أو أي مكان آخر، 

فقد عشنا هنا معًا.

الفرصة اآلن،  حتى وإن خسرنا 
يجب علينا أال نفقد األمل، دعنا 
ونعمل  بالمستقبل  نتأمل 

للحصول على فرصة أخرى.

أريد من الشعب اإلسرائيلي أن يثق بأن هناك أكثر من صوت أو 
اثنين أو ثالثة في العالم العربي يهدفون إلى السالم.

هنا  أنها  ونؤمن  األوسط،  الشرق  منطقة  في  دولة  إسرائيل 
لتبقى, نريد عالقات أفضل وسالم معها.

بالقضاء  البحرين  مملكة  التزام  الخارجية:  وزير 
على االتجار باألشخاص هو نهج ثابت في ظل 

المسيرة التنموية لجاللة الملك المفدى

بحفاظ مملكة  الخارجية  آل خليفة وزير  أحمد بن محمد  بن  خالد  الشيخ  أشاد معالي 
ومواصلة  باألشخاص  االتجار  مكافحة  مجال  في  المتقدمة  مكانتها  على  البحرين 
المجال  هذا  في  نجاحًا  األكثر  الدول  ضمن   (TIER١) األولى  الفئة  تصنيف  تبوؤها 
والذي عكسه بكل وضوح تقرير وزارة خارجية الواليات المتحدة األمريكية حول االتجار 
التزام مملكة  أن  يبرهن على  اإلنجاز  أن هذا  العام، مؤكًدا معاليه  لهذا  باألشخاص 
البحرين بالقضاء على االتجار باألشخاص وضمان حقوق اإلنسان هو نهج ثابت في 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  لحضرة صاحب  الشاملة  التنموية  المسيرة  ظل 

خليفة عاهل البالد المفدى.

ونوه معالي وزير الخارجية إلى أن الجهود البارزة التي توليها حكومة مملكة البحرين 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كان 
في  نجاًحا  األكثر  الدول  ضمن  األولى  للفئة  البحرين  وصول  في  الكبير  األثر  لها 
مكافحة اإلتجار باألشخاص، كما أن توجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ومتابعة 
وضعت  باألشخاص  االتجار  مكافحة  لموضوع  سموه  برئاسة  التنسيقية  اللجنة 
المكانة  هذه  على  حصولها  تواصل  البحرين  مملكة  جعلت  خالقة  وبرامج  مبادرات 
هذا  على  تحصل  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  دولة  كأول  البارزة 
المخلصة  الوطنية  الجهود  على  يدل  مما  التوالي،  على  لمرتين  العالي  التصنيف 
والحرص  المستويات  كافة  على  االنسان  حقوق  وتطوير  تعزيز  في  المبذولة 
المستمر على تنفيذ البرامج النوعية والخطط المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة 

واالرتقاء المتواصل بالمستوى المعيشي والتنموي للمواطنين والمقيمين.

وأعرب معالي وزير الخارجية عن تقديره للجهود البارزة التي يقوم بها السيد أسامة 
اللجنة  ورئيس  العمل  تنظيم سوق  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  العبسي،  الله  عبد  بن 
التكريم  الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص في هذا الشأن، والتي استحق عليها 
من قبل وزارة الخارجية األمريكية ضمن عشر شخصيات عالمية في عام ٢٠١٨، وكان 

أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الرفيعة.

للواليات  الكبيرة  الجهود  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  وثمن 
أن  مؤكًدا  باألشخاص،  االتجار  ظاهرة  لمكافحة  الرامية  الصديقة  األمريكية  المتحدة 
الجهود،  هذه  مع  والمتضامنة  الداعمة  سياستها  على  ستبقى  البحرين  مملكة 
المتواصلة  الجهود األهلية والرسمية في مسيرتها  وستظل نموذًجا لتضافر كافة 
الواليات  خارجية  وزارة  تقرير  ومهنية  بموضوعية  منوًها  اإلنسان،  حقوق  لتعزيز 
المتحدة األمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة االتجار باألشخاص والذي 

بات مؤشًرا واضًحا ومهًما للمساعي المبذولة في هذا المجال.

٢٠ يونيو ٢٠١٩

األمم  لدى  البحرين  لمملكة  الدائم  المندوب 
مراسم  في  يشارك  بنيويورك  المتحدة 

تنصيب رئيس السلفادور

٢ يونيو ٢٠١٩

فخامة  مبعوث  تستقبل  الخارجية  وزارة  وكيل 
رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

٩ يونيو ٢٠١٩

(أمناكم  التوعوية  الحملة  تطلق  الخارجية  وزارة 
مبادرات  مع  السفر..اتساًقا  إلرشادات  الله) 

الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني

١٦ يونيو ٢٠١٩

الدورة  اجتماع  في  تشارك  البحرين  مملكة 
االستراتيجي  السياسي  للحوار  الخامسة 

العربي الصيني

١٨ يونيو ٢٠١٩

خالل جلسة المشاورات السياسية مع بولندا.. 
د. الشيخ عبدالله بن أحمد يدعو إلى إجراءات 

رادعة ضد الدول التي تهدد األمن الدولي

٢٠ يونيو ٢٠١٩

وفد مملكة البحرين يشارك في اجتماع فريق 
الشرق  لمنطقة  االستراتيجي  التحالف  عمل 
األوسط المعني بمكافحة اإلرهاب في مدينة 

واشنطن

٢٠ يونيو ٢٠١٩

الشراكة  منتدى  في  تشارك  البحرين  مملكة 
بجمهورية المالديف

٢٠ يونيو ٢٠١٩

اجتماع "طاولة مستديرة" بين مملكة البحرين 
للتعاون  جديدة  آفاق  إليجاد  كينيا  وجمهورية 

المشترك

٢٣ يونيو ٢٠١٩

التنسيق  لجنة  اجتماع  تعقد  الخارجية  وزارة 
والمتابعة بين مملكة البحرين ووكاالت األمم 

المتحدة

٢٤ يونيو ٢٠١٩

خالل لقائه مع مسؤول وزارة الخارجية األلمانية 
النظام  أحمد:  بن  عبدالله  الشيخ  الدكتور 
"حافة  إلى  بالمنطقة  الذهاب  يريد  اإليراني 

الهاوية"

٢٥ يونيو ٢٠١٩

للجنة  الثامن  االجتماع  تعقد  الخارجية  وزارة 
وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  بشأن  الوطنية 
تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة  واستعمال 

األسلحة

٢٦ يونيو ٢٠١٩

األمم  مكتب  لدى  للمملكة  الدائم  الوفد 
المتحدة بجنيف يقدم مداخلة في إطار النقاش 
العام حول التحديث الشفهي لتقرير المفوضة 

السامية لحقوق اإلنسان

٢٦ يونيو ٢٠١٩

مجلس  مديرة  تستقبل  الخارجية  وزارة  وكيل 
المملكة  في  األوسط  الشرق  محافظي 

المتحدة

٢٧ يونيو ٢٠١٩

المتحدة  األمم  مكتب  لدى  الدائم  المندوب 
بجنيف يقدم مداخلة في الحوار التفاعلي أمام 

مجلس حقوق اإلنسان

٢٧ يونيو ٢٠١٩

اإلرهابي  الهجوم  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
األمن  ولقوى  للجيش  تابعة  مراكز  استهدف  الذي 

الداخلي في مدينة طرابلس بالجمهورية اللبنانية.

٥ يونيو ٢٠١٩

اإلرهابي  الهجوم  البحرين تستنكر  خارجية مملكة  وزارة 
الذي وقع في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 

الشقيقة.

٥ يونيو ٢٠١٩

التونسية  الجمهورية  بانتخاب  ترحب  البحرين  مملكة 
الشقيقة عضًوا غير دائم بمجلس األمن.

٧ يونيو ٢٠١٩

استهداف  بشدة  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

١٢ يونيو ٢٠١٩

اإلرهابي  الهجوم  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان.

١٣ يونيو ٢٠١٩

اإلرهابية  التفجيرات  تدين  البحرين  خارجية مملكة  وزارة 
من  كل  في  االرهابية  الشباب  حركة  بها  قامت  التي 

جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا.

١٦ يونيو ٢٠١٩

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجمات التي وقعت 
في عدد من القرى بجمهورية نيجيريا االتحادية.

١٧ يونيو ٢٠١٩

للحقوق  الداعم  موقفها  تؤكد  البحرين  مملكة 
الجنوبية  أقاليمها  على  المغربية  للمملكة  المشروعة 
الوطنية  ووحدتها  لسيادتها  استهداف  ألي  والرافض 

والترابية.

١٨ يونيو ٢٠١٩

مملكة البحرين تدين قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة 
في  الدولية  األجواء  في  االمريكي  للجيش  تابعة 

منطقة مضيق هرمز.

٢٠ يونيو ٢٠١٩

العمل  بشدة  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
اإلرهابي في مدينة بغداد بجمهورية العراق الشقيقة.

٢١ يونيو ٢٠١٩

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجوم اإلرهابي في 
محافظة سيناء بجمهورية مصر العربية.

٢٢ يونيو ٢٠١٩

مملكة البحرين تدين الهجوم اإلرهابي الذي استهدف 
مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

٢٣ يونيو ٢٠١٩

اإلرهابي  الهجوم  تدين  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
العربية  مصر  بجمهورية  العريش  بمدينة  وقع  الذي 

الشقيقة.

٢٧ يونيو ٢٠١٩

وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجيرين اإلرهابيين 
التونسية  بالجمهورية  تونس  اللذين وقعا في مدينة 

الشقيقة.

٢٧ يونيو ٢٠١٩

الذي  المرفوض  االعتداء  تستنكر  البحرين  مملكة 
استهدف مبنى سفارة المملكة في جمهورية العراق 

من قبل متظاهرين

٢٧ يونيو ٢٠١٩

بأعمال  القائم  تستدعي  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة 
سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين على خلفية 
وأعمال  العتداء  بغداد  في  المملكة  سفارة  تعرض 

تخريبية.

٢٨ يونيو ٢٠١٩

فعاليات

مواقف

وزارة الخارجية توقع اتفاقية مع مجلس التنمية 
االقتصادية

٢٤ يونيو ٢٠١٩

سعادة مساعد وزير الخارجية يجتمع مع عدد من 
المسؤولين في وزارة خارجية المملكة المتحدة

١١ - ١٢ يونيو ٢٠١٩

مملكة البحرين تشارك في اجتماع الدورة (١٦) 
التعاون  لمنتدى  المسؤولين  كبار  الجتماع 

العربي الصيني

١٨ يونيو ٢٠١٩

وزارة الخارجية تعقد االجتماع الثالث والعشرون 
للجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان

١٩ يونيو ٢٠١٩

مقال

"هناك عنصران رئيسيان ألي تصدٍّ فعال لإلرهاب: تعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي 
على منع الهجمات، وتقديم اإلرهابيين إلى العدالة في امتثال تام لسيادة القانون وحقوق 
اإلنسان". ميشيل كونينسكس، األمين العام المساعد والمدير التنفيذي لإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

 
منها  المتطورة  العالم  دول  مضاجع  تقض  عالمية  ظاهرة  اليوم  اإلرهاب  ظاهرة  ٌتعتبر 
والنامية، وتحظى باهتمام العاملين والباحثين في ميادين العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
الدول  مستوى  على  مدمرة  آثار  من  لها  لما  وذلك  واالقتصادية  والقانونية  والنفسية 
والمجتمعات، وكونها من الظواهر ذات الطبيعة العالمية النشطة والمتطورة والتي ما تفتأ 
تبتكر أشكال وأساليب متنوعة تتطور بتطور األيديولوجيات والمحاضن الفكرية التي تشكل 
الجيل الخامس من  اليوم على موعد مع  البيئة الحاضنة والموجهة لهذه الظاهرة، فعالم 
اإلرهاب، إرهاب مستحدث ال يمكن القضاء عليه إال بتضافر الجهود القانونية واالجتماعية 

والسياسية للقضاء عليه.

ومن نافلة القول أنه قبل عام ٢٠٠٦ لم يكن ضمن المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة 
البحرين تشريع خاص (قانون عقوبات خاص) بل  اإلرهاب والجريمة اإلرهابية في مملكة 
كانت عملية المواجهة تتم عن طريق القواعد العامة الواردة في القسم الخاص من قانون 
أحكام  من  الجرائم  باقي  على  يسري  ما  عليها  ويسري  األمن،  جرائم  بشأن  العقوبات 
موضوعية منصوص عليها في المواد من ١-١١١ عقوبات، وكذلك األحكام اإلجرائية الواردة 
في قانون اإلجراءات الجنائية، إال إذا ورد بالنصوص الخاصة بجرائم األمن ما يتعارض مع 
النصوص العامة (القسم العام) في قانون العقوبات أو اإلجراءات الجنائية فتكون األولى 

هي الواجبة التطبيق عمًال بالقاعدة.

وبعد أن صدر القانون رقم (٥٨) بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية لسنة ٢٠٠٦ 
واإلجرائية  الموضوعية  بالجوانب  يعنى  خاص  عقوبات  قانون  هناك  أصبح  وتعديالته، 
للجريمة اإلرهابية والمعقابة عليها، وذلك انطالًقا من سياسة عقابية قائمة على فلسفة 
الردع والمواجهة، ومن منطلق أن الجريمة اإلرهابية جريمة ذات طبيعة خاصة، مما يتحتم 
العقابي  القانونين  في  عليها  المنصوص  تلك  تتجاوز  خاصة،  قانونية  آليات  وجود  معه 

واإلجرائي. 

بشأن  السابق  القانون  اإلرهابية، من خالل  الجريمة  مع  للتعامل  القانوني  لإلطار  ووفًقا 
بخصوصية  القانون  أمتاز  وتعديالته   ٢٠٠٦ لسنة  اإلرهابية  األعمال  من  المجتمع  حماية 
موضوعية واضحة عن األعمال اإلرهابية والتي تتجلى من خالل امتداد التجريم إلى أفعال 
وسلوكيات إجرامية جديدة ومستحدثة، فمن المعلوم أن مكافحة الجريمة اإلرهابية تنطلق 
أساسًا من مصلحة أولى بالرعاية وهي حماية المجتمع من جسامة نتائج هذه الجريمة لو 
تمت، مما حدا بالمشرع وهو محق في ذلك بأن يتوسع في دائرة التجريم ليضيف أفعاًال 

وسلوكيات لم تنص عليه المدونة العقابية أو أيًا من القوانين المكملة اآلخرى. 

وانطالقًا من االتجاه الحديث الذي ينادي بتبني قواعد إجرائية استثنائية للجرائم  اإلرهابية، 
فقد انضم المشرع البحريني لركب الدول التي تبنت هذه السياسة ونجد ذلك جليًا، في 
منح  كما  اإلرهابية،  األعمال  من  المجتمع  حماية  قانون  سريان  في  العينية  مبدأ  تقرير 
متخصصة  نيابة  إنشاء  على  بالنص  تمثلت  التحقيق  لجهة  استثنائية  سلطات  المشرع 
تسمى نيابة الجرائم اإلرهابية يوكل إليها التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا 
على  باالطالع  مباشرة  األمر  جواز  قبيل  من  استثنائية  اختصاصات  منحها  مع  القانون، 
أو  التحقيق،  أثناء  السفر  المتهم من  منع  العام في  النائب  البنكية، وسلطات  الحسابات 
منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها مؤقتُا، كل ذلك وأكثر يجد مبرره وسنده في طبيعة 

الجريمة اإلرهابية  وخطورتها والتي يجب التعامل معها بحرفية وسرعة.

البحريني في تعامله القانوني مع الجريمة اإلرهابية، انتهج فلسفة  وختامًا فإن المشرع 
حماية  في  تتمثل  األولى  بالرعاية  أولى  مصلحتين  بين  الموازنة  على  قائمة  حصيفة 
المجتمع مما قد يعكر صفوه نتيجة للجرائم اإلرهابية وذلك من خالل منهج أمني ومنعي 
في إطار من مكافحة الجريمة، والثانية في الحفاظ على نهج الدولة الديمقراطية ومبادئ 

الشرعية الموضوعية واإلجرائية وحماية حقوق اإلنسان.

اإلطار القانوني لمكافحة
 الجريمة اإلرهابية في التشريع البحريني
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