
والية له  جنائًيا  قضائًيا  جهاًزا  الدولية  الجنائية  المحكمة  إنشاء  قبل  البشرية  تعرف   لم 
 قضائية دولية على الجرائم شديدة الخطورة والتي تهدد السلم واألمن الدوليين، على
 الرغم من الحاجة الملحة لوجود جهاز يتولى محاسبة مرتكبي أشد الجرائم فظاعًة في
القرن وقت في  التي  المروعة  الجرائم  خاصًة  المحكمة،  إنشاء  التي سبقت   الفترات 

 الماضي وبالتحديد خالل الحربين العالميتين، والسنوات الالحقة لهما

 ُأنشأت المحكمة الجنائية الدولية في ١٧ يوليو ١٩٩٨ بموجب "نظام روما األساسي
 للمحكمة الجنائية الدولية"وهي محكمة دولية مستقلة عن منظمة األمم المتحدة مع
 وجود تعاون فيما بينهما بحسب المادة الثانية من نظام المحكمة. وقد انضمت حتى
 تاريخه ١٢٢ دولة لهذا النظام، في حين أن باقي دول العالم ال زالت ما بين دول موقعة
 على النظام دون التصديق عليه، أو دول لم توقع ولم تصدق على النظام سابق الذكر.
 وتختص المحكمة في النظر حصًرا في جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية،
ارتكبت الجرائم قد   باإلضافة إلى جرائم الحرب وجريمة العدوان، بشرط أن تكون تلك 
 في الفترة ما بعد إنشاء المحكمة، وأن تكون قد وقعت داخل إحدى الدول األعضاء أو
 ارتكبت من قبل أحد مواطنيها، أو أن توافق دولة غير عضو على اختصاص المحكمة في

نظر جريمة معينة وقعت على أراضيها

 وقد كان مقدرًا للمحكمة الجنائية الدولية أن تحقق غايتين رئيسيتين تتمثالن في أنها
 تشكل رادًعا لكل من سولت له نفسه ارتكاب الجرائم التي تزعزع استقرار العالم وتهدد
تشكل أنها  كما  المحاكمة،  إلى  الجرائم  تلك  مرتكبي  بإحالة  الدوليين،  واألمن   السلم 
 عامًال وقائًيا يساهم في منع وقوع مثل تلك الجرائم، حيث أنها تجبر من ينوي اإلقدام
 على ارتكاب مثل تلك الجرائم أن يعيد حساباته قبل ارتكابها، خوًفا من عدم قدرته على
 اإلفالت من العقاب. إال أنها قد ال تكون حقق تلك الغايات على النحو المؤمل منها،
والسبب في ذلك يرجع إلى عدد من التحديات التي واجهت عمل المحكمة منذ إنشائها

 ومن أبرز التحديات التي تواجه المحكمة هي عدم وجود جهاز تنفيذي ذو صالحيات فاعلة
بموافقة مرتهن  ذلك  أن  حيث  عليهم،  القبض  أو  جبرية  بصورة  المتهمين   الستدعاء 
 الدول وامتثالها لقرارات المحكمة، خاصًة وأن واليتها كما تمت اإلشارة لها سابًقا مقيدة
 بالجرائم التي وقعت داخل الدول األعضاء أو مشروطة بقبول الدول غير األعضاء. ومما
الرغم من للمحاكمة على  المتهمين  المحكمة في جلب بعض   يدل على ذلك، فشل 
 مضي سنوات طويلة على إصدار مذكرات االعتقال من قبل المحكمة، األمر الذي أطال
 أمد بعض المحاكمات كونها معلقة على مثول المتهم أمام المحكمة، وذلك كله يؤثر
 على تأخير تحقيق العدالة في حق أولئك الذين وقعوا ضحايا لتلك الجرائم الداخلة ضمن

اختصاص المحكمة

والقبول المحكمة  نظام  على  التصديق  تجاه  الدولي  اإلجماع  تحقق  عدم  أن   كما 
 باختصاصاتها أثر بشكل كبير على فاعلية عمل المحكمة، خاصًة عدم انضمام الدول ذات
مجلس في  العضوية  دائمة  الدول  وباألخص  الدولي،  المستوى  على  الكبير   الثقل 
الدولي، حيث أن ثالث دول من أصل خمس دول دائمة العضوية لم تصادق  األمن 
الصين جمهورية  االتحادية،  روسيا  األمريكية،  المتحدة  (الواليات  المحكمة  نظام   على 
إلى المتهمين  أو  القضايا  بعض  إحالة  صالحية  لها  الدول  هذه  بأن  علًما   الشعبية)، 
وجرائم ضد إبادة  وجريمة  حرب  جرائم  ارتكاب  مزاعم  كما حصل في  الجنائية   المحكمة 
 اإلنسانية في "دارفور – السودان"، حيث أحيلت تلك المزاعم إلى المحكمة الجنائية
  الدولية من قبل مجلس األمن الدولي بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٠٥ بموجب القرار رقم١٥٩٣

النظام في  المحكمة  هذه  مثل  وجود  أهمية  مدى  يتبين  استعراضه،  سبق   ومما 
 القانوني الدولي، لما لها من دور في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي
 الجرائم التي يتجاوز أثرها المجني عليه لتهدد األمن والسلم الدوليين، إال أنه يجب أن
المحكمة العالم بشأن هذه  دول  عليها جميع  تجمع  توافقية  إلى صيغة  التوصل   يتم 
 ونظام عملها، فمن خالل ذلك باإلمكان إيجاد نظام قضائي جنائي دولي له الوالية
 على كافة دول العالم وفقًا لما تراه تلك الدول مناسًبا ومالئًما من الناحية القانونية

والعملية

اتصاًال الخارجية  وزير  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي   تلقى 
الخاص المتحدة  األمم  منسق  مالدينوف  نيكوالي  السيد  سعادة  من   هاتفًيا 
 لعملية السالم في الشرق األوسط، حيث جرى استعراض مستجدات األوضاع

في المنطقة والجهود الهادفة إلرساء السالم

 وخالل االتصال، أكد معالي وزير الخارجية أن موقف مملكة البحرين من القضية
الشعب حقوق  تدعم  وستظل  كانت  وأنها  وراسخ،  ثابت   الفلسطينية 
 الفلسطيني الشقيق وكفاحه في استعادة جميع حقوقه المشروعة، وإقامة

دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم

التي االزدهار”  أجل  من  “السالم  ورشة  أن  إلى  الخارجية  وزير  معالي   وأشار 
البحرين مملكة  وحرص  مساعي  ضمن  تندرج  البحرين،  مملكة   ستستضيفها 
واالزدهار التنمية  في  الشقيق  الفلسطيني  الشعب  تطلعات  تحقيق   على 
الورشة هذه  أن  معاليه  مشدًدا  الفلسطيني،  االقتصاد  رفد  مبادرات   ودعم 
الذي ثابتة في موقفها  البحرين ستبقى  آخر، وأن مملكة  لها أي هدف   ليس 

يقف بقوة مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق

 من جانبه، أشاد سعادة السيد نيكوالي مالدينوف بالجهود الطيبة التي تبذلها
 مملكة البحرين للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ودعم كل

 سبل تحقيق األمن والسالم في الشرق األوسط

النشرة الدبلوماسيــة
مملكة البحريننشرة شهريةمايو  ٢٠١٩  العدد الثالث والعشرون

 معالي وزير الخارجية: وقوف مملكة البحرين بجانب كل
الشقيق الفلسطيني  الشعب  تمكن  التي   المساعي 

من االزدهار والنمو وتحقيق مستقبل أفضل

 معالي وزير الخارجية: وقوف مملكة البحرين بجانب كل
الشقيق الفلسطيني  الشعب  تمكن  التي   المساعي 

من االزدهار والنمو وتحقيق مستقبل أفضل

٢٠ مايو ٢٠١٩

أحمد بن محمد آل بن  خالد  الشيخ   أكد معالي 
 خليفة وزير الخارجية على موقف مملكة البحرين
 الداعم للقضية الفلسطينية وتطلعات الشعب
إلى معاليه  مشيًرا  الشقيق،   الفلسطيني 
التي المساعي  كافة  بجانب  المملكة   وقوف 
 من شأنها أن تؤدي إلى االستثمار في البنية
الضفة لتنمية  المطلوبة  والمرافق   التحتية 
الشعب وتمكين  غزة  وقطاع   الغربية 
والنمو االزدهار  من  الشقيق   الفلسطيني 

وتحقيق مستقبل أفضل في كافة المجاالت

أجل من  'السالم  ورشة  إن  معاليه   وقال 
المتحدة الواليات  مع  بالشراكة  البحرين  مملكة  ستستضيفها  التي   االزدهار' 
المدني المجتمع  ومؤسسات  الحكومات  قادة  فيها  وسيشارك   األمريكية، 
االقتصادية الجوانب  ستتناول  والعالم،  المنطقة  في  األعمال   وقطاع 
 واالستثمارية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق كل ما من شأنه
 رفد االقتصاد الفلسطيني ومواصلة تحقيق التنمية المنشودة في المنطقة
 بشكل عام، مشيًرًا بأن الشعب الفلسطيني عزيز علينا جميًعا وله مكانة كبيرة
العيش باستقرار وأمن مما يمكنه من تحقيق له دوًما   في نفوسنا ونتمنى 

تطلعاته وتنمية وطنه بما يعود عليه بالخير والنماء

الجهود تكاتف  الجميع  من  تستوجب  المقبلة  المرحلة  أن  على  معاليه   وشدد 
مشرق اقتصادي  مستقبٍل  نحو  واضحة  ثابتة  بخطى  المساعي   وتوحيد 
 ومتمسٍك بالسالم الداعم للنمو لصالح كافة الشعوب بالمنطقة، منوًها بأن
وازدهار اقتصادية  تنمية  لتحقيق  الجهود  كافة  تكامل  يتطلب  لذلك   الوصول 

 يخلق الفرص النوعية لكافة أبناء المنطقة

البحرين مملكة  موقف  أن  يؤكد  الخارجية  وزير   معالي 
 الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابًتا ومناصًرا للشعب
الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة

البحرين مملكة  موقف  أن  يؤكد  الخارجية  وزير   معالي 
 الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابًتا ومناصًرا للشعب
الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة

٢١ مايو ٢٠١٩

السيد اتصاًال من سعادة  يتلقى  الخارجية  وزير   معالي 
الخاص المتحدة  األمم  منسق  مالدينوف   نيكوالي 

لعملية السالم في الشرق األوسط

السيد اتصاًال من سعادة  يتلقى  الخارجية  وزير   معالي 
الخاص المتحدة  األمم  منسق  مالدينوف   نيكوالي 

لعملية السالم في الشرق األوسط

٢٤ مايو ٢٠١٩

وزراء مجلس  اجتماع  يشارك في  الخارجية  وزير   معالي 
القمة لمؤتمر  عشر  الرابعة  للدورة  التحضيري   الخارجية 

اإلسالمي

٣٠ مايو ٢٠١٩

أحمد بن محمد آل بن  خالد  الشيخ   أكد معالي 
البحرين الخارجية أن موقف مملكة   خليفة وزير 
 الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابًتا ومناصًرا
استعادة في  الشقيق  الفلسطيني   للشعب 
دولته وإقامة  أرضه  في  المشروعة   حقوقه 
 المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم
كل موجب الفلسطيني في  الشعب   اقتصاد 

دولي وثنائي

 وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن استضافة
أجل من  "السالم  لورشة  البحرين   مملكة 
المتواصل نهجها  ضمن  يندرج   االزدهار" 

بقدراته النهوض  من  الفلسطيني  الشعب  لتمكين  الرامية  للجهود   والداعم 
أي هناك  ليس  أنه  على  المشروعة، مشدًدا  تطلعاته  لتحقيق  موارده   وتعزيز 

هدف آخر من استضافة هذه الورشة

 وأعرب معالي وزير الخارجية عن خالص التقدير للقيادة الفلسطينية ومواقفها
الشقيق الفلسطيني  الشعب  حقوق  لصيانة  المستمرة  وجهودها   الثابتة 
 وتحقيق تطلعاته المشروعة، مؤكًدا أنه ال مجال للمزايدة أو التقليل من نهجهم
دائما كانت  البحرين ستبقى على عهدها، كما  الشريف وأن مملكة   السلمي 

تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق

االجتماع في  يشارك  البحرين  مملكة   وفد 
التعاون لحوار  عشر  السادس   الوزاري 

اآلسيوي

٢ مايو ٢٠١٩

 سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية
العالمي المنتدى  اجتماع  في   يشارك 

لمكافحة اإلرهاب

٧ مايو ٢٠١٩

الشرق إلى  الروسي  للرئيس  الخاص   المبعوث 
الخارجية وزير  ونائب  أفريقيا  ودول   األوسط 
روسيا لدى  البحرين  مملكة  سفير   يستقبل 

االتحادية

٨ مايو ٢٠١٩

يستقبل سعادة الخارجية  وزير   سعادة مساعد 
 سفير جمهورية باكستان اإلسالمية لدى مملكة

البحرين

١٢ مايو ٢٠١٩

 وزارة الخارجية توقع اتفاقية مع شركة البحرين
لالستثمار العقاري "إدامة

١٥ مايو ٢٠١٩

في يشارك  سيار  مبارك  وحيد  السفير   سعادة 
الفلسطيني الشعب  مع  التضامني   اللقاء 
 الشقيق وحقه في العودة وتقرير المصير إلحياء

الذكرى الـ٧١ للنكبة

١٦ مايو ٢٠١٩

الدولية للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
 يستعرض مع ممثل منطمة األمم المتحدة للطفولة
مملكة جهود  العربي  الخليج  دول  في   (يونيسيف) 

البحرين في رعاية حقوق الطفل

١٩ مايو ٢٠١٩

الدولية للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
المدير المساعد،  العام  األمين   يستقبل 

التنفيذي لألمم المتحدة للبيئة بالنيابة

٢٠ مايو ٢٠١٩

رفيع االجتماع  في  تشارك  البحرين   مملكة 
المستوى بشأن الثقافة والتنمية المستدامة

٢٣ مايو ٢٠١٩

فعاليات

٢١ مايو ٢٠١٩

األمريكية المتحدة  الواليات  لدى  البحرين  مملكة    سفارة 
 تقيم ندوة فكرية حول أهمية الحوار والتقارب في العالم

تضمنت مأدبة إفطار رمضانية

األمريكية المتحدة  الواليات  لدى  البحرين  مملكة    سفارة 
 تقيم ندوة فكرية حول أهمية الحوار والتقارب في العالم

تضمنت مأدبة إفطار رمضانية

مواقف

الهجوم تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
اإلرهابي في جمهورية أفغانستان اإلسالمية

٦ مايو ٢٠١٩

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجيرات اإلرهابية
جمهورية في  المدن  من  عدد  في  وقعت   التي 

أفغانستان اإلسالمية

١٠ مايو ٢٠١٩

اإلرهابي التفجير  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
بجمهورية بغداد  مدينة  في  سوًقا  استهدف   الذي 

العراق

١٠ مايو ٢٠١٩

 وزارة خارجية مملكة البحرين تندد بالهجوم اإلرهابي
بلوشستان إقليم  في  فندًقا  استهدف   الذي 

بجمهورية باكستان اإلسالمية

١١ مايو ٢٠١٩

األعمال بشدة  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
المياه في  مدنية  سفًنا  استهدفت  التي   التخريبية 

االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة

١٢ مايو ٢٠١٩

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجمات اإلرهابية
وجمهورية فاسو  بوركينا  من  كل   التي وقعت في 

نيجيريا االتحادية

١٣ مايو ٢٠١٩

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي  وزارة خارجية مملكة 
بالمملكة نفط  أنابيب  ضخ  محطتا  استهدف   الذي 

العربية السعودية الشقيقة

١٤ مايو ٢٠١٩

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجيرات اإلرهابية
 بجمهورية أفغانستان اإلسالمية والتفجير اإلرهابي

في جمهورية باكستان اإلسالمية

١٣ مايو ٢٠١٩

بالمواطنين عدم تهيب  البحرين  خارجية مملكة   وزارة 
اإليرانية اإلسالمية  الجمهورية  إلى   السفر 

وجمهورية العراق

١٨ مايو ٢٠١٩

 مملكة البحرين ترحب بدعوة خادم الحرمين الشريفين
التعاون مجلس  دول  لقادة  طارئتين  قمتين   لعقد 

لدول الخليج العربية ولقادة الدول العربية

١٩ مايو ٢٠١٩

الذي  التفجير  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
الجيزة محافظة  في  سياحية  حافلة   استهدف 

بجمهورية مصر العربية

٢٠ مايو ٢٠١٩
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 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير اإلرهابي الذي
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مقال
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إفطار مأدبة  األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى  البحرين  مملكة  سفارة   أقامت 
الحوار والتقارب تخللها ندوة عن أهمية  المبارك   بمناسبة حلول شهر رمضان 
فيه تعايشت  وسطي  إسالمي  تاريخ  على  الضوء  وتسليط  العالم،   في 
 مختلف األديان والمعتقدات، وعلى أمثلة معاصرة للتسامح والتعايش الديني
من العديد  حضرها  البحريني،  كاألنموذج  واإلسالمي  العربي  العالم   في 
السلك وأعضاء  األمريكي  والكونغرس  األمريكية  اإلدارة  في   المسؤولين 
 الدبلوماسي ومنتسبي المراكز الفكرية والجامعات والشركات والمنظمات غير

الحكومية
 

 وقد ألقى معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى
من لهم  وبارك  الكريم  بالحضور  فيها  رحب  كلمة  األمريكية  المتحدة   الواليات 
 خاللها بحلول شهر رمضان المبارك، وتحدث فيها عن قيم التسامح والتعايش
في متأصلة  والثقافية  الدينية  التعددية  بأن  مؤكًدا  البحريني،  المجتمع   في 
 النسيج االجتماعي البحريني، وأضاف معاليه بأن موقف مملكة البحرين واضح
 في احترامه للحريات الدينية وحثه على قيم التسامح والتعايش، وهو ما أكد
 عليه إعالن مملكة البحرين للحرية الدينية الصادر من لدن صاحب الجاللة عاهل

البالد المفدى في العام ٢٠١٧م

 وفي الختام، أشاد الحضور بمختلف أديانهم وأعراقهم بالتسامح الديني في
المملكة، مقدرين دعوتهم على مأدبة إفطار رمضانية بحرينية

 من جانبه، شكر معالي السفير الحضور على مشاركتهم إلخوانهم المسلمين
 وجبة اإلفطار وما تعنيه لهم، متمنيًا للجميع أن يعود عليهم الشهر الفضيل

بالخير واليمن والبركات

.

.

وزراء مجلس  اجتماع  في  يشارك  الخارجية  وزير   معالي 
القمة لمؤتمر  عشر  الرابعة  للدورة  التحضيري   الخارجية 

اإلسالمي

للشؤون الدولة  وزير  مع  يجتمع  الخارجية  وزير   معالي 
العربية بالمملكة  الوزراء  مجلس  عضو   الخارجية 

 السعودية
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 شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، في اجتماع
 مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة اإلسالمي
يًدا بيد نحو المستقبل)، والمنعقد في مدينة جدة  ..  تحت عنوان: (قمة مكة 

 بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

القمة أعمال  جدول  على  المدرجة  القضايا  التحضيري  االجتماع  ناقش   وقد 
المرفوع القرار  المكرمة، ومشروع  الجمعة بمكة  التي ستعقد يوم   اإلسالمية 
 للقمة الخاص بالقضية الفلسطينية، كما تدارس وزراء الخارجية البيان الختامي
 الذي سيصدر عن القمة حيث سيتناول كافة القضايا التي تهم الدول اإلسالمية
العنف ومكافحة  المختلفة،  التحديات  لمواجهة  التعاون  تعزيز  أهمها   ومن 

 والتطرف واإلرهاب، وغيرها من القضايا السياسية واالقتصادية والتنموية

 اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، في مدينة
 جدة بالمملكة العربية السعودية، مع أخيه معالي األستاذ عادل بن أحمد الجبير
 وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية
مجلس باجتماع  الخارجية  وزير  معالي  مشاركة  هامش  على  وذلك   الشقيقة، 

 وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة اإلسالمي

البلدين بين  الوثيق  والتنسيق  المستمر  التشاور  ضمن  االجتماع  هذا   وجاء 
 الشقيقين في كافة المناسبات والمحافل، حيث تم خالل االجتماع التشاور حول
القمة لمؤتمر  عشر  الرابعة  الدورة  أعمال  جدول  على  المدرجة   القضايا 
والدولية، واإلقليمية  العربية  القضايا  إزاء  النظر  وجهات  وتبادل   اإلسالمي، 
لنهج استمراًرا  القضايا،  كافة  تجاه  المشترك  التنسيق  مواصلة  على   والتأكيد 
 البلدين الثابت وضمن مساعيهما الرامية لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة

 والعالم

خارجية وزير  مع  يجتمع  الخارجية  وزير   معالي 
مملكة تايلند

خارجية وزير  مع  يجتمع  الخارجية  وزير   معالي 
مملكة تايلند
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خارجية وزيرة  مع  يجتمع  الخارجية  وزير   معالي 
جمهورية إندونيسيا

خارجية وزيرة  مع  يجتمع  الخارجية  وزير   معالي 
جمهورية إندونيسيا

 اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع معالي السيد دون
الخارجية عن وزير  أعرب معالي  تايلند، حيث  خارجية مملكة  وزير   برامودويناي 
 اعتزاز مملكة البحرين بعالقات الصداقة المتميزة مع مملكة تايلند الصديقة،
 منوًها معاليه بحرص البلدين ومساعيهما الدؤوبة لتطوير التنسيق المشترك
 إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية، وتعزيز كافة أوجه التعاون بما يدعم

مصالحهما

عالقات به  تحظى  بما  برامودويناي  دون  السيد  معالي  أشاد  جانبه،   من 
البلدين قبل  من  اهتمام  من  تايلند  ومملكة  البحرين  مملكة  بين   الصداقة 
بالعالقات المشتركة في االرتقاء   والشعبين الصديقين وبما يجسد اإلرادة 
 إلى مستويات أرحب في كافة المجاالت، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم

واالزدهار

 اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع معالي السيدة ريتنو
مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا

مملكة بين  الصداقة  عالقات  عمق  الخارجية  وزير  معالي  أكد  االجتماع،   وخالل 
 البحرين وجمهورية اندونيسيا الصديقة والتي تشهد تطوًرا وازدهاًرا على كافة
الثنائي التعاون  تعزيز  إلى  الدائم  البحرين  مملكة  تطلع  عن  معبًرا   األصعدة، 
 وتطوير أطر التنسيق المشترك في مختلف المحافل بما يخدم مصالح البلدين

 وشعبيهما الصديقين

 من جانبها، نوهت معالي السيدة ريتنو مارسودي بما يشهده مسار العالقات
متمنية الصديقين،  البلدين  طموحات  يلبي  تقدم  من  البلدين  بين   الثنائية 

 لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والرخاء

العدالة الجنائية الدولية

.

محمد حافظ
ملحق دبلوماسي

"

وزير  لمعالي  الصحفية  المقابلة 
الخارجية مع صحيفة الشرق األوسط
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العالقات الدبلوماسية بيننا وبين سوريا لم ُتقطع. السفارة السورية 
بحضور  مفتوحة  بقيت  دمشق  في  وسفارتنا  المنامة  في  ُتغلق  لم 
موظفين محليين، ولكن كان هناك غياب لدبلوماسيين، وأعني السفير 

أو القائم باألعمال.

سوريا بلد مؤسس في الجامعة العربية وهي مجتمع عربي كبير ومهم 
ومن خيرة المجتمعات العربية علمًا وثقافة وصناعة.

أن اإلغالق يعني  لكنها تعي  بإغالق مضيق هرمز،  تهدد  اليوم  إيران 
ونحن  الجد  محمل  على  نأخذها  التهديدات  هذه  نفسها.  أنها ستخنق 
نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا ونرى أنها توفر السبب كي يتخذ 

حلفاؤنا مواقف تصب في الدفاع عن مصالحنا.

لم نَر من قطر رغبة في وضع حد لهذه األزمة وإذا كانوا يفضلون أن تبقى 
قائمة فنحن لن نخسر شيئًا.

القوات  وجود  مثل  ضدنا  سياستها  على  المترتبة  المخاطر  تعي  قطر 
المجاورة  الدول  في  وتدخلها  التركية،  القوات  وأعني  عندها،  األجنبية 
وسياستها في دعم الحركات اإلسالمية المناوئة في المنطقة، لذا يتعين 
على قطر أن تكون حذرة وأن تفكر بمنطق وأن تعتبر أن جيرتها هي بيئتها 

الصحيحة وأنها أهم من أي شيء آخر.

بمطالب  تتمسك  التي  العربية  السالم  بمبادرة  ملتزمون  نحن 
الفلسطينيين المشروعة وتدافع وتتحمل مسؤوليتها.

تهديد  يعد  فيه  إيران  ل  وتدخُّ العربية  الجزيرة  في  منطقتنا  صلب  اليمن 
لمصالحنا الحيوية.

الصدر،  مقتدى  ومنهم  الخارج،  من  يأتمرون  العراق  أشخاص في  هناك 
يعمدون إلى اإلساءة إلى البحرين كما يريد اإليرانيون. ولما رأى أن العراق 
وُفتحت  تطورت  البحرين  مع  العالقات  وأن  السعودية  مع  يتقارب 
هذا  على  األمور  تستمر  أن  ُيرد  لم  النجف،  في  وقنصلية  السفارات 

المنوال فقام بإصدار بيانه المعروف المسيء إلينا.

بتصريح  تدلي  أن  الساعة  العراقية ساعتين ونصف  الحكومة  انتظرنا من 
بشأن ما جاء في البيان ولم يأِت الجواب، فقمنا باستدعاء القائم باألعمال 
وسلمناه مذكرة فحواها أن ما صدر كالم غير مقبول وأن الجانب العراقي 

يتحمل مسؤولية أي تدهور في العالقات.

هم يطلبون مني اعتذارًا ألننا رددنا على شخص أساء إلينا، وكان عليهم 
أن يطلبوا منه االعتذار ألنه أساء إلى مملكة البحرين قبل أي شيء آخر.
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