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مقتل  157م�سلح ًا في العراق و�إحباط محاولة الهجوم على قاعدة �سبايكر

اجتاهات

رئا�سة «�إقليم كرد�ستان» :المالكي فقد توازنه وعليه �أن يتنحى
اشتعلت حرب كالمية من العيار
الثقيل ،أم��س ،بين رئيس ال��وزراء
ال��ع��راق��ي ن���وري المالكي ورئيس
«إقليم كردستان» مسعود بارزاني،
حيث اتهم األول الثاني باستخدام
«لغة التقسيم بشكل يومي من دون
حياء« وبأن أربيل باتت «مقرا ً لداعش
والبعث» ،فيما كان بارزاني أكد أن
التقسيم «تتحمله القوى والحكام
الذين يكرسون نهج تمزيق المجتمع
على أساس طائفي ومذهبي ،ويقتلون
المواطن أو يقصونه على الهوية».
وأمس رأى متحدث باسم رئيس
«إقليم كردستان» العراق أن رئيس
ال����وزراء ال��ع��راق��ي ن���وري المالكي
«أصيب بالهستريا وفقد توازنه،
وعليه أن يتنحى» ،وذلك بعد اتهام
المالكي االقليم بإيواء «جهاديين».
وقال المتحدث أميد صباح في بيان
ُنشر على موقع رئاسة كردستان
على االنترنت «سمعنا المالكي يكيل
االت��ه��ام��ات الباطلة لمدينة أربيل
عاصمة «إقليم كردستان» ،وعندما
ندقق في أقواله نستنتج أن الرجل
ق��د أصيب بالهستيريا فعالً وفقد
توازنه» .وأضاف صباح أن المالكي
«يحاول بكل ما أمكن تبرير أخطائه
وفشله وإلقاء مسؤولية الفشل على
اآلخرين» ،متابعا ً «هنا ال بد لنا أن
نذكر ل��ه أن��ه لشرف كبير للشعب
الكردستاني أن تكون أربيل مالذ كل
المظلومين ،بمن فيهم هو بالذات
عندما هرب من الدكتاتورية ،وهي
م�لاذ جميع الذين يهربون اآلن من
دكتاتوريته».
وش���دد ب��ي��ان رئ��اس��ة كردستان
على أن «أربيل ليست مكانا ً لداعش
وأمثال داعش ،وأن مكان الداعشيين
ع��ن��دك أن���ت حينما س��ل��م��ت أرض
العراق ومعدات ستة فرق عسكرية
إلى داع��ش» .وأض��اف البيان متهما ً
المالكي «أنت الذي لملمت جنراالت
البعث حولك ول��م يصمدوا ساعة
واح��دة ،وال ن��دري كيف وب��أي وجه
تأتي وتتهم اآلن وتتحدث من على
شاشات التلفزيون».

تجديد الثقة بالمالكي

ودعا البيان المالكي الى «االعتذار
للشعب العراقي وترك الكرسي ،ألنك
دمرت البالد ومن يدمر البالد ال يمكنه

إنقاذها من األزمات».
وكان ائتالف دولة القانون قد جدد
أول من أمس ،تمسكه بترشيح نوري
المالكي «كمرشح وحيد» لرئاسة
الحكومة العراقية المقبلة ،مؤكدا ً
عدم وجود أي مرشح آخر بدال عنه.
وق��ال النائب عن االئ��ت�لاف خالد
األس���دي ف��ي ح��دي��ث لـ»السومرية
نيوز» ،إن «ال��ح��وارات بين أط��راف
التحالف الوطني ال ت��زال مستمرة
الخ��ت��ي��ار أح����د م��رش��ح��ي رئ��اس��ة
ال���وزراء» ،مشيرا ً ال��ى أن «اجتماع
ق��ي��ادات ال��ت��ح��ال��ف تعقد برئاسة
ابراهيم الجعفري».
وأض�����اف األس�����دي« :أن دول���ة
ال��ق��ان��ون ال زال متمسكا برئيس
ال�����وزراء ن���وري ال��م��ال��ك��ي كمرشح
لرئاسة الحكومة المقبلة وليس لديه
مرشح بديالًعنه» ،مؤكدا ً أن «المالكي
مرشحنا الوحيد لرئاسة الوزراء».
وك��ان المالكي ،أعلن في الرابع
من تموز الجاري ،أنه لن يتنازل أبدا ً
عن منصب رئيس ال��وزراء اخالصا ً
ألص���وات الناخبين ،فيما أك��د أن
ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه
هو الكتلة األكبر.

عمليات الجزيرة والبادية

أكد المتحدث باسم مكتب القائد
العام للقوات المسلحة الفريق قاسم
عطا ،أمس ،مقتل نحو  157مسلحا ً
في مختلف قواطع العمليات خالل
 28ساعة الماضية.
وق��ال عطا خالل مؤتمر صحافي
ع��ق��ده ،ف��ي ب��غ��داد« :إن القطعات
العسكرية بمساندة طيران الجيش
وأبناء العشائر تمكنوا من قتل 47
مسلحا وحرق  14عجلة تابعة لهم
في محافظة صالح الدين» ،مشيرا ً
إلى أن «القوات األمنية مسيطرة حاليا ً
على مداخل ومخارج مدينة تكريت
وتقوم بهجمات داخل المدينة».
وأض���اف« :أن العمليات األمنية
أسفرت أيضا ً عن مقتل  39مسلحا ً
وح���رق س��ب��ع ع��ج�لات ت��اب��ع��ة لهم
فضالً عن تفكيك  11عبوة بمنطقة
الصدور في محافظة ديالى» ،مبينا ً
أن «محافظة بابل شهدت هي األخرى
عمليات نوعية أدت إل��ى مقتل 25
مسلحا ً وتدمير  10عجالت في ناحية
جرف الصخر شمالي المحافظة».

طاغوت داع�ش ويهوه
} نظام مارديني

يشيعون شهيدا ً من المتطوعين
وتابع عطا أن «ال��ق��وات األمنية
قتلت  46مسلحا ً وحرقت عشرات
العربات المحملة بالمسلحين في
قاطع عمليات األنبار» ،الفتا ً إلى أن
«عمليات الجزيرة والبادية تمكنت
من حرق عجلة في تقاطع الصكرة
شرق قضاء عنة».
كما أعلن عطا ،عن إحباط محاولة
للهجوم على ق��اع��دة سبايكر في
محافظة صالح الدين خالل  48ساعة
الماضية وقتل جميع المهاجمين
وحرق عرباتهم ،فيما أشار إلى أن من
بينهم «عرب الجنسية».
وأضاف »:أن قيادة عمليات صالح
الدين وبالتنسيق مع قوات النخبة
وط��ي��ران الجيش تمكنوا م��ن صد
هجوم لعصابات «داعش» على قاعدة
سبايكر في ص�لاح الدين وت��م قتل
جميع المسلحين وحرق عجالتهم»،
مشيرا ً إلى أن «جميع المهاجمين هم
عرب الجنسة واجانب».
وأض��اف عطا أن «طيران الجيش
مستمر بدعم القطعات العسكرية

متظاهرون غا�ضبون يحاولون
اقتحام �سفارة العدو في الأردن

ل��رص��د أم���اك���ن وج����ود ال��ع��ن��اص��ر
ال��م��س��ل��ح��ة» ،م��ع��رب��ا ً ع���ن ش��ك��ره
لـ»الجهود المبذولة من قبل أبناء
العشائر وتقديمهم الدعم للقوات
األمنية م��ن أج��ل تطهير ال��ب�لاد من
الجماعات المسلحة».
وك��ان مصدر في شرطة محافظة
صالح الدين أفاد في ( 6تموز )2014
بأن قوات الجيش صدّت هجوما ً على
قاعدة سبايكر في مدينة تكريت،
فيما أشار إلى أن الطيران كبّد تنظيم
«داع����ش» خ��س��ائ��ر جسيمة خ�لال
الهجوم.
وي��ش��ه��د ال��ع��راق وض��ع��ا ً أمنيا ً
استثنائيا ً منذ إعالن حالة الطوارئ
ف��ي ( 10ح��زي��ران  ،)2014حيث
تتواصل العمليات العسكرية األمنية
لطرد تنظيم «داع��ش» من المناطق
ال��ت��ي ينتشر فيها ف��ي محافظتي
نينوى وصالح الدين ،بينما تستمر
العمليات العسكرية ف��ي االن��ب��ار
لمواجهة التنظيم.

«دولة القانون» تجدد الثقة بالمالكي

�أمير الكويت ووزير الخارجية الم�صري
يبحثان تط ّورات العراق
بحث أمير دولة الكويت الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح ،مع
وزي��ر الخارجية المصري سامح
ش��ك��ري األوض�����اع ع��ل��ى ال��س��اح��ة
اإلقليمية ،وبشكل خاص التطورات
في العراق.
واستمع شكري من أمير الكويت
إل��ى ق��راءت��ه للوضع وال��ت��ط� ّورات
األخيرة في العراق ،وعرض وزير
ال��خ��ارج��ي��ة م��وق��ف م��ص��ر منها،
م��ش��ي��را ً إل��ى حرصها على الدفع
باتجاه تفاهم وطني عراقي واسع
يسمح بمشاركة القوى السياسية
والممثلة للمجتمع العراقي بأسره

في العملية السياسية وفي الحكم،
ف��ي إط���ار ع��ام م��ن ال��ت��واف��ق ال��ذي
يسمح بالحفاظ على وحدة البالد
وسيادتها على ك��ام��ل أراض��ي��ه��ا،
وبما يقي المنطقة من التداعيات
المحتملة لألوضاع وم��ن تأثيرها
في دولة الكويت.
كذلك جرى تناول الوضع الراهن
في األراض��ي الفلسطينية في ظل
التصعيد األخ��ي��ر وض���رورة وقف
ال��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وال��ت��زام
اتفاق التهدئة الذي سبق التوصل
إليه عام .2012
من جانب آخر ،أ ّكد أمير الكويت

وقوف بالده إلى جانب مصر في هذه
المرحلة المه ّمة من تاريخها ،مث ّمنا ً
مواقف مصر التاريخية في دعم
الكويت في مراحل مختلفة ،الفتا ً
إلى أنّ «استقرار مصر ورخاءها هو
من استقرار الدول العربية جميعاً»،
مشيرا ً إل��ى تعويل الكويت على
الدور المصري في العمل على إعادة
االستقرار إل��ى المنطقة العربية.
والتقى وزي���ر الخارجية الشيخ
جابر المبارك الحمد الصباح رئيس
مجلس ال��وزراء الكويتي الذي أ ّكد
على كل معاني التضامن والتعاون
مع مصر خالل المرحلة المقبلة.

المتظاهرون األردنيون يحرقون العلم الصهيوني
ح�����اول م���ئ���ات ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن
الغاضبين اقتحام مقر سفارة العدو
في عمان ،إث��ر ال��ع��دوان على قطاع
غزة.
وق���د اش��ت��ب��ك ال��م��ت��ظ��اه��رون مع
قوات األمن األردنية وطالبوا النظام
بإنهاء عالقاته مع كيان االحتالل،
وذلك في اق ّل رد ممكن من قبل األردن
حيال العدوان المستمر على شعبنا
الفلسطيني ،فيما اعتقلت السلطات
 10متظاهرين حينما حاولوا عبور
سياج سفارة االحتالل.
وبدأ األمر عندما انطلق مئات من
الشبان مساء بعد الصالة في ساحة
مسجد الكالوتي القريب من السفارة،
نحو مقر السفارة الحصين ،إال أن
ق���وات األم���ن تمكنت م��ن توقيفهم
على بعد 200م من السفارة ،بينما
حضرت تعزيزات أمنية كبيرة أغلقت

الشارع المؤدي إلى السفارة.
ووس����ط دع�����وات ال��ش��ب��ان إل��ى
استمرار السير نحو السفارة ،حضر
وزير الداخلية األردني مازن الساكت
وح��اول تهدئة الشبان الغاضبين
وت��ح��دث معهم ق��ائ�لاً« :رسالتكم
وصلت».
غير أن الشبان رفضوا محاورة
ال��وزي��ر ال��ذي ق��رر م��غ��ادرة المكان،
وب��ع��د م��ف��اوض��ات بين ق��ادة األم��ن
والشبان تم االتفاق على أن يغادر
المحتجون الشارع الساعة الواحدة
ليال وال��ع��ودة إل��ى س��اح��ة مسجد
الكالوتي الذي يبعد نحو كيلومتر
عن مقر السفارة.
واف��ت��رش ال��ش��ب��ان المحتجون
األرض ورددوا هتافات تطالب بطرد
السفير اإلسرائيلي من األردن ،وجاء
االع��ت��ص��ام إث��ر دع���وات على موقع

التواصل االجتماعي «فيسبوك»
للتظاهر أمام السفارة اإلسرائيلية
«لطرد السفير من عمان تضامنا ً مع
أبناء قطاع غزة».
ورفع الشبان المحتجون األعالم
األردن���ي���ة والفلسطينية ورددوا
هتافات منها «ال سفارة صهيونية
على أرض أردنية» و»شيل العسكر
عن الحدود ..حدود الضفة الغربية..
وال��ل��ي ب��دو األرض تعود  ..يحمل
البندقية».
ي��ذك��ر أن ال��س��ف��ارة اإلسرائيلية
ُتعتبر م��ن المواقع الحصينة في
ض��اح��ي��ة ال��راب��ي��ة ال��راق��ي��ة غربي
العاصمة عمان ،وتخضع لحراسة
أمنية مشددة تمنع بموجبها سلطات
األم���ن أي محتج ب��ال��وص��ول إل��ى
محيطها ،كما تمنع وسائل اإلعالم
من التقاط صور لها.

فتح معبر رفح �أمام الجرحى الفل�سطينيين
فتحت مصر أمس معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة
الستقبال الجرحى الفلسطينيين جراء العملية الجوية
التي تشنها «إسرائيل» منذ ثالثة أيام ردا ً على إطالق
ص��واري��خ م��ن قطاع غ��زة ،على م��ا أعلن م��س��ؤول على
الحدود.
وأف��ادت وكالة «أنباء الشرق األوس��ط» الرسمية أن
المستشفيات في شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة
و»إسرائيل» جاهزة الستقبال الجرحى الفلسطينيين.
وأسفرت العملية الجوية التي أطلقتها «إسرائيل» منذ

ثالثة أيام ضد حركة حماس في قطاع غزة عن سقوط أكثر
من  70شهيدا ً وبين الضحايا عدد كبير من المدنيين.
وكان أياد البرزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة
أعلن أن «مصر ابلغتنا بفتح معبر رفح صباح أمس لنقل
جرحى العدوان فقط وإدخال مساعدات طبية لغزة».
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم
الخارج عن سيطرة «إسرائيل» وتغلقه مصر وال تفتحه
إال بصورة متقطعة للحاالت اإلنسانية ،في حين تطالب
حماس والفصائل الفلسطينية االخرى بإعادة فتحه.

م��ن جديد غ��زة تحت مرمى ال��ن��ي��ران والقتل والتدمير ،مثلما
سورية وال��ع��راق تحت ح�� ّد السيف وال��ذب��ح ،فبين جرائم اليهود
في فلسطيننا المحتلة ،وجرائم داعش ضد أبناء شعبنا في كل من
سورية والعراق ،وحدة إرهاب وإجرام.
ففي وقت يمارس داع��ش وأخواته ،الذبح باسم الله وبتغطية
خليجية وقحة وعاهرة ،يستمر أبناء يهوه بهلوساتهم في الوعد
الخرافي ،مدعومين من المجتمع الدولي «اإلنساني» ب��أن كيان
العدو إنما يدافع عن نفسه أمام «إره��اب» المنظمات الفلسطينية،
وإال ما معنى هذا الصمت عن مذابح داع��ش وأخواته في كل من
سورية والعراق ،وجرائم االحتالل في فلسطيننا الغالية؟
ً
هذه الحرب الجديدة في فلسطيننا الحبيبة ،ال تشكل ردا على
فعل ،كما تدعي حكومة العدو اإلرهابية ،بل هي جزء من عدوان
شامل بدأ منذ أربعينات القرن الماضي ضد فلسطين من النهر
إلى البحر ،وها هي في عدوانها الشامل والجديد ،الذي بدأ ضد
الضفة الغربية ،عندما استباحتها قوات االحتالل بذريعة اختفاء
ث�لاث��ة مستوطنين ادع���ت أن��ه��م خ��ط��ف��وا ،وت��وس��ع��ت ف��ي هجمتها
المسعورة ض��د ق��ط��اع غ��زة ،م��ت��ج��اوزة ك��ل م��ا ل��ه ع�لاق��ة بحقوق
اإلن��س��ان والقوانين ال��دول��ي��ة التي توفر الحماية للمدنيين إبان
الحروب وتحت االحتالل.
وع��ل��ى رغ���م همجية االح��ت�لال ووح��ش��ي��ة ن��ي��ران��ه ال��ع��م��ي��اء ،إال
أن الحرب الجديدة تظهر م��دى قلق ه��ذا الكيان االستيطاني من
تداعيات ما يحدث في المنطقة والعالم من تطورات وتبدالت في
موازين القوى اإلقليمية والدولية ،وتريد توجيه رسائل دفاعية
أكثر منها هجومية ...فالحرب على قطاع غزة هي جزء من حرب
على شعبنا في فلسطين لكسر إرادته ومحاولة إجباره على مزيد
من التنازالت.
كل ذلك والعالم بدوله ومنظماته «الديمقراطية» و«اإلنسانية»،
يغط في نوم عميق وتجاهل مقيت ،إذ لم نسمع أي رد فعل يمكن
أن يؤثر في مجرى األحداث نحو وقف المجزرة اليهودية في قطاع
غزة ،وردود القول (ال الفعل) الباهتة من شأنها تشجيع االحتالل
على مزيد من الفظائع ،بل ومنحه تأييدا ً ضمنيا ً لالستمرار في
سلوكه الوحشي.
هذا عدوان يستهدف شعبنا الفلسطيني بكامله ،وليس حركة
أو فصيالً بعينه ،ويتطلب من كل القوى الفلسطينية أن تتوحد
على المستويين السياسي والميداني اليوم ،وليس غداً .فهذه هي
اللحظة التي يجب أن تكون فاصلة بين مرحلة الخالفات الترفية
وال����رؤى ال��ض��ي��ق��ة ،وب��ي��ن م��ا ي��ل��زم تحقيقه ف��ي «س��ي��اق الوطنية
الفلسطينية» لمواجهة ح��رب ع��دوان��ي��ة ك��ه��ذه ،وأن تبدأ السلطة
الفلسطينية خطوات عملية لقطع حوارها العقيم مع االحتالل،
وأن تتحرك إلطالق القوى المقاومة من جهة ،ولوضع المجتمع
الدولي أمام مسؤولياته ،من خالل األمم المتحدة وكل المنظمات
الحقوقية واإلنسانية الدولية الداعمة لحقوقنا ،من أج��ل وقف
همجية االحتالل وإنهاء العدوان.
شعبنا مدعو اليوم للوحدة لمواجهة طاغوت داعش ويهوه ،في
العراق وسورية وفلسطين المحتلة ،خصوصا ً أن هذا الطاغوت
يالقي دعما ً من قوى دولية وإقليمية ،والدعم األكبر هو العربي
ـ الخليجي لتمكين عناصر ه��ذا الطاغوت من السيطرة على كل
س��وري��ة الطبيعية ،وم��ا وق��اح��ة رئيس االستخبارات السعودية
السابق تركي الفيصل في مغازلة كيان العدو وإعالن استعداده
للتوجه إل��ى مطار ت��ل أب��ي��ب ،إال أن��م��وذج��ا ً ص��ارخ��ا ً وواض��ح��ا ً في
معركتنا التي نخوضها ض��د ق��وى ال��ش��ر ،وعلى رأس��ه��ا الكيان
االستيطاني السرطاني في فلسطين المحتلة من جهة ،ونظام
آل سعود ال��ذي أصبح وج��وده ليس خطرا ً على بالدنا السورية
فحسب ،بل أيضا ً على العالم ،ومن يعش ي َر.

تون�س :تغ ّيب  170حزب ًا
عن �أول اجتماع لهيئة االنتخابات
أكدت مصادر مطلعة في تونس بتغيب  170حزبا ً سياسيا ً تونسيا ً من بين
 194أمس عن أول اجتماع تنسيقي تعقده الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.
وأعلنت هيئة االنتخابات أن من بين األح��زاب المتغيبة حركة النهضة
اإلسالمية والمؤتمر من أجل الجمهورية ،فيما حضر  24حزبا ً ضمنهم أحزاب من
المعارضة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وكانت أحزاب المعارضة طالبت بالتمديد في اآلجال االنتخابية ،األمر الذي
قال عنه رئيس هيئة االنتخابات شفيق صرصار إنه سيكون محل نظر.
وفي سياق متصل ،أعلن بالغ لهيئة االنتخابات تعرض منظومة تسجيل
الناخبين عن بعد للقرصنة االلكترونية ،واصفة العملية «بالمخطط الممنهج
إلفشال االنتخابات».
يُذكر أن عدد الناخبين المسجلين الجدد منذ  23حزيران المنصرم بلغ حوالى
 150ألفا ،وهو رقم ضئيل مقارنة بنحو  4ماليين شخص تعداد الناخبين غير
المسجلين في تونس ،ومن المقرر أن يتوقف تسجيل الناخبين ،في  22تموز،
وهو ما تقول عنه أحزاب معارضة إنه حيز زمني صغير.

مركز حقوقي بحریني يطالب
بالإفراج عن الأطفال المعتقلين
األمير صباح األحمد خالل استقباله شكري

الدوحة ت�ؤكد توقيف اثنين من مواطنيها
في الإمارات بتهمة التج�س�س	
أك���دت ال���دوح���ة أن اث��ن��ي��ن من
مواطنيها موقوفان في اإلم��ارات،
وذل����ك ب��ع��د أن أف����ادت صحيفة
إم��ارات��ي��ة ع��ن اع��ت��ق��ال «عناصر
استخباراتية ق��ط��ري��ة» ،حسبما
أفادت وكالة األنباء القطرية .ونقلت
ال��وك��ال��ة ،ع��ن مصدر م��س��ؤول في
الخارجية القطرية ،أنه ت ّم تكليف
سفير قطر لدى االمارات «باالتصال
م���ع ال��س��ل��ط��ات ال��م��ع��ن��ي��ة ه��ن��اك
لالستفسار عن مصير المواطن ْين
ال��ق��ط��ري� ْي��ن ح��م��د ع��ل��ي ال��ح��م��ادي

ويوسف عبدالصمد المال».
وذك���ر ال��م��ص��در أن السلطات
القطرية علمت بتوقيفهما «بعد
أن تقدمت عائالتهما بالشكوى
الح��ت��ج��ازه��م��ا ب��م��رك��ز ال���ح���دود
اإلماراتي الغويفات» بين االمارات
وال��س��ع��ودي��ة ف��ي  27ح��زي��ران.
وبحسب المصدر ،فإن «دولة قطر
لم تبلغ رسميا ً بما حدث للمواطنين
من قبل دولة اإلمارات».
وك��ان��ت صحيفة «الخليج» قد
أف��ادت أول من أمس أن السلطات

اإلم���ارات���ي���ة أل��ق��ت ال��ق��ب��ض على
«عناصر استخباراتية قطرية» لم
تحدد عددهم في اإلمارات ،في مؤشر
جديد على استمرار توتر العالقات
بين البلدين .ونقلت الصحيفة عن
«م��ص��در إم��ارات��ي» قوله إن «ه��ذا
التصرف يؤكد االنطباع العام الذي
بات يترسخ يوما ً بعد يوم بأن قطر
غير ص��ادق��ة ف��ي تأكيداتها تعهد
إبعاد جماعة اإلخوان المسلمين ،أو
صدقية التزاماتها نحو آلية تنفيذ
اتفاق الرياض».

طالب مركز البحرين لحقوق اإلنسان أميركا وبريطانيا واألم��م الم ّتحدة
وأوروبا والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينيّة ،لإلفراج عن
جميع األطفال المحتجزين في السجون البحرينيّة.
وأفاد موقع منامة بوست أول من أمس ،أن المركز طالب أيضا ً في بيان،
النفسي المناسب بعد اإلفراج عنهم ،وإنهاء ثقافة اإلفالت من
توفير التأهيل
ّ
العقاب التي تسمح باالنتهاكات اليوميّة ضد األطفال؛ ومحاسبة جميع مرتكبي
انتهاكات حقوق اإلنسان ض ّد األطفال؛ وإل��زام الحكومة البحرينيّة بتنفيذ
المعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة ،بما في ذلك االتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل.
وأعرب المركز في بيانه عن قلقه الشديد إزاء استمرار السلطات البحرينيّة
في استهداف القاصرين دون  15عاماً ،كجزء من حملتها المستم ّرة على الحركة
المؤيّدة للديمقراطيّة في البحرين ،معتبرا ً «احتجاز وسوء معاملة أي طفل من
النفسي والجسديّ واإلضرار بمستقبله
دون سبب ،و من دون مراعاة لوضعه
ّ
كطالب ،هو انتهاك لعدد من مواد اتفاقيّة حقوق الطفل».
ّ
بحق األطفال ،بسجن
وذكر المركز بعض األحكام الصادرة من قاضي األحداث
ّ
المرخص وأعمال الشغب ،فضالً عن
عدد منهم بتهمة التجمهر ،والتج ّمع غير
االنتهاكات النفسيّة والجسديّة التي تع ّرضوا لها ،منهم الطفل المعتقل حسين
محمد خلف « 13سنة» ،والطفل المعتقل محمد منصور عبدالحسين « 14سنة»،
والطفل جهاد السميع « 11سنة» ،فضال عن إصابة الطفل المعتقل إبراهيم أحمد
القيدوم « 14سنة» ،والذي ت ّم كسر ذراعه اليسرى بسبب لجوء الشرطة إلى
القوة المفرطة وت ّم نقله إلى المستشفى العسكريّ لتلقي العالج ،وأفرج عنه في
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ودان المركز إجبار األطفال على قضاء أشهر في االحتجاز من دون إدانة،
في الوقت الذي ال يت ّم محاسبة ضبّاط األمن المحالين للمحاكمة بتهمة القتل
والتعذيب خارج نطاق القضاء ،فال توجد هناك أيّ معلومات مؤ ّكدة من أنّ
المدانين بتهمة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء قد قضوا أيّ مدّة في
السجن ،ولم يت ّم وضع أيّ ضابط أمن مدان تحت «المراقبة القضائيّة» أليّة
فترة من الوقت.
وأشار المركز الى توثيق أكثر من سبعين حالة اعتقال لألطفال منذ كانون
الثاني  .2014ت ّم اإلفراج عن بعضهم ،بينما اليزال العديد منهم رهن االحتجاز.

