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نوفمورواس شهو وحو ول عويو  ششوبو و  و  ششحو    7 * ف

  
 
ا شيوووا ششحوونووعا ششوو    وو    ووو ووبوو وو  ف  

ششووروويوو شس 
  ششوبو و و  

قضية شجبورو ةويوةظ رش و و ر ششتوف  ششوطت
  ششرغ يلا آث  ش  و وة ل شوذوبو و  و  ششو   

 
شجيله ف

ع  ض شه رشش   شدى شفم ل  ؤشرة جلشظ رب ل ش  م 
يووي موويوولاووف  ووروو وو  موويووه ششوول ششووروويوو شنوونوو     وو يي شنوو ووري
شالصذنو    رووف اوبو و ض شوذوبو و  و  ةو   ول  ششول 
و ووة  و ششوجوو داوواظ شوولا دشووي رو شوولى هوويوو  شر ششري
ربووويوووضوووف  ةووولد  وووا ششوووجووو ر لظ رعووو ووو ض ششحووو   

 شذحبم ره  ششر ب لشر رششخلش ر شك ش ةظ 

نوفمورواس الهوبو و   آ شء  11ر  12شهبفب ء ش بي  افم    * نرر  شش فى ششثف ية
و   ظ رب غم شش رع ششيذ ف  ششري ششح   شفل    شدش        ش  بب ري  ششرتا 

 277 ا ششن ش  ر ر لشورة   شكة ششبتوي ا م ل ش  ك شكار  ا  21رشةب  ل 
ظ ر و    271ششف ظ ر  ن  ششن يجة ش  شكوار  وا  ششوفو  صوفعوفش شتو شور عو وريو  ششوروتوا 
شالقر ل ششجر وا   ة  شالهبفب ء  
  بووبووغوو وويووة شةوو  وويووة 

شا رشووغ  كووبووا 
ل  ووا قووروول رهوو  وول شالةوو م   ووبوورووا  
  شهب ل    ششخذيفوف  شوبوغو ويوة 

ششطت
شنبخ ر ع م ششوفو شوذوةظ ر و   ششوفو     
  
 
  شو  كو  ف

ش ب    شش فشبا  ششطت كبا 
شالهووووبوووووفوووووبوووو ءا ر ووووول شموووو شدوووووو   وووووا 
ا رشالةووولشد  ششووروويوو شنوونوو    شالصووذوونوو   

  شالنووبووخوو روو ر ششتووف يووةا رشغووذووبوو ووم  ووا ششوورووجوو وويوو    
 
ششضوولوويووذووة  ووا ششوورووحوو  كوو    ف

 شالج ن ظ 

  
 
ش  ف * ج ءر      ة ششح   ش نبخ ر ر ششخوذويوفويوة شو  وذوةا موالو   اوفم شالقوات

   وا  11
  ششنفم ششث س 

 
ا ش م  ر شف  شي ر ششح بيةظ مر الض مة شذرح  كة ف نفمراس

  شغذ  ششرن  قا رشغذو و  ششورويو ر ششوبوجو  يوة 
 
شر ف شالهبفب ءا شن ذ   ششريا 

رش فئ  شالنفش ا رشلث   فشج  ر  بفشصذوة بو    ششيوالو   شالصوذونو    رششو وفشر 
ششر عةقةظ ر    ق ش  ششجر ي ر ششيويو هويوة  و و  و وة شالنوبوخو رو ر  وفجو و  شوذويوالوم 

  ششري ض رشنل ظ 
 
  ردشةريه ف

 ششخذيف 

  
 
نفمراس ش عكر  شش ت رة ششخذيفية جريروة   12* ف

ل هووروو شووة آ ووة   ششحوونووع  ل روو هووبوو وولشموو وو   ووا   كووبووا 
ةيىس ششرل ق هم رورونو و وة ششول ش ا رعو ريوووووع شووذوه 
ش  رعوخوريو   ويووبوويو عوهظ جو ءر وو ه ششوجوريووروة عو وبووا 
ةا ش ف  ششول وكوبو عوف  رو شوغوضو  رشال وبو و ض رو ول 
  شهب     ششرفش ن    شر ششب لاو  

 
محل شنبخ ر عه ف

ظ ر  ن   درد ششوفو ول ششحو وبويوة   ا ششرجبرع ششلرل 
ر ا ر و  شالرهو ا شالقوذويورويوة رشهو وة  يو و   و  
عوورووثووذووه ششووجووريوورووة  ووا عووفهوونووع شووذوو وورووع رشالضوو وو وو د 

شر اله نال      ششلشخل رششخ  جا رنرر   يا 
 
ظ رصل ر بي ن ر ششبنل ل ف  

ششلاط 
 ششجريرة قر   بفشحيةظ 

  
  شال و م رشالهوو بونووع ششووطت

 
* شهووبوو ولل ششووخوذوويوفوونووف  كحوو وو ء ششوثووف ل  حوالوول رشهوع ف

ا مو ول     وذويو وة ششورويوبو ولمو   
 
هر   شنبخ ر ع م ششفو شوذوةظ ر و   آرو ء ششحو ولشء ف

شةب ل شش ل ل  ن م رولدرش ر شرزيل  ا شالنب  م ش  شم  ذات  فش ششتر  شوفل  و  
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 العالم مطالب بالعمل وفق نتائج االستفتاء الشعبي

حوادث البحرين الشهر الماضي كانت حاسمة على صعيد العالقة بييين بيعي  
البحرين االصلي والعائلة الخليفية الحاكمة. فقد تأكد للعالم فشلها في استيييعيا  
االزمة المتواصلة في البالد منذ انطالق الثورة الشعبية المظيفيرة فيي فيبيرايير 

. ربما كان الحدثان االكثر جذبا لالهتمام المحلي والعالمي هما االستفيا  4111
الشعبي حول حق تقرير المصير واالنتخابات التي فرضها طاغية البالد عيليى 
الشع ، وهدد من يقاطعها بأبد اصناف التنكيل. والنه كان يعول كثييرا عيليى 
تلك االنتخابات الظهارها مخرجا من االزمة السياسية اليتيي تيعيصيا بينيظيام 
الحكم، فقد بذل المستحيل النجاحها، وفي النهاية لم يحقق ما يريد. فقد قاطعتها 
الجمعيات السياسية واضعفتها كثيرا، بينما أصرت قوى اليثيورة عيليى رفي  
الحكم الخليفي جملة وتفصيال وعدم التوقا عند اجرا اته التي تهدف لليقيءيا  
على ثورة الشع  بدون اي تنازل. وهذا الموقا الخليفي الميتيعينيت هيو اليذي 
ساهم في تطوير العمل السياسي في الفترة الماضية ودفي  اليجيمياهييير ليتيبينيي 

 المشروع الثوري بدون تحفظ.
ما ان اتءح ان الخليفيين يعولون كثييرا عيليى انيتيخيابيات ميجيليسيهيم اليفيابيل 
لتقديمها للعالم بانها تمثل نهاية االزمة السيياسييية اليتيي عصيفيت بياليبيالد مينيذ 
سنوات، حتى هرع الثوار لطرح البديل السييياسيي واعيلينيوا اجيرا  اسيتيفيتيا  
خاص بالقوى الثورية حول حق تقرير المصير. وم  قرار الجمعيات السياسية 
مقاطعة االنتخابات الخليفية اكتمل الموقا الوطني الراف  لهيمنية اليعيصيابية 

 44و  41على البالد باالحتالل واالستبداد والفساد. وكان ييوميا االسيتيفيتيا   
نوفمبر( مشهودين، فقد انتظمت الجماهير في طوابير طويلة طوال اليييومييين، 
لالدال  باصواتها التي تؤكد الحرص على تقرير المصير بعد اكثر من اربيعية 
عقود من البلطجة القبلية التي حولت البالد الى ملك خاص لمجميوعية فياسيدة، 
وسعت البادة الشع  االصلي بكافة الوسائل. استنفر العدو الخليفي كل ما لدييه 
من امكانات امنية وعسكرية واعالمية، وأفرط بالبطش، فاعتدى على المنازل 
في الساعات االولى من صباح كل يوم، واعتقل االحرار. وقبل ذلك بن حملة 

منهن ظلما وعدوانا، ونيكيل بيهيم اييميا  12عدوانية واسعة على النسا  فاعتقل 
تنكيل. وكان واضحا ان الديكتاتور خسر المعركة السيياسييية واالعيالمييية فيي 
مواجهته الشع ، برغم ما انفقه من اموال الشع  المنهوبة في مجال العالقات 
العامة واالعالم. ووض  السعوديون الذين تحتل قواتهم البالد كافة اميكيانياتيهيم 
لخدمة العصابة الخليفية، من عالقات عيامية واعيالم وضيييس سييياسيي عيليى 
القوى اليربية لدعم ذلك النظام. مي  ذليك كيان االسيتيفيتيا  بياهيرا، فيقيد هيرع 
االعالميون الذين استقدمتهم العصابة الخليفية لتيطية انتخاباتها، باتجاه مراكي  
االستفتا  الشعبي، ليروا باعينهم كيا استطاعت الثيورة اليقيءيا  اليتيدرييجيي 
على سلطة الحكم، وكيا توسعت اليهيوة بييين الشيعي  واليحيكيم بشيكيل غييير 
مسبوق. ثم جا ت االنتخابات التي اعتبرها االحرار قف ا على كافة التوصيات 
التي اصدرتها الجهات الدولية وطالبت اليخيليييفييييين بيتينيفيييذهيا بيدون جيدوى. 
وباعالن المقاطعة الشاملة لتلك االنتخابات اصبحت غير ذات معينيى. فيبيرغيم 
التهديد والترغي  لم يشارك فيها سوى ما يقل عن ثلث سيكيان اليبيالد. وحييين 
الحظ الطاغية ع وف الشع  عن الميشياركية، بيعيث قيواتيه وجيالوزتيه اليى 
المنازل الجبار العائالت عليى اليتيوجيه ليميراكي  االقيتيراع. وتيحيت الءيييس 
استجا  بعءها ولكنه أفسد اوراق االقتراع ولم يدل بصوته. كانت االنتخابات 
الخليفية فءيحة كبيرة للديكتاتور وعصابته النها اظهرت ع لتيهيم السييياسييية 
والشعبية، ووضعت برعيتهم، امام الرأي العام االقليييميي واليدوليي، ميوضي  

 تساؤل وتشكيك.
الخليفيون ما ي الون يعولون على الدعم السعودي والبريطاني لحكيميهيم. فيفيي 
غيا  القبول الشعبي وبعد االستفتا  على حق تقرير المصير، ليم ييعيد خيافيييا 
عن داعميهم انهم يراهنون على حصان خاسر، وان الشع  لين ييتيراجي  عين 
ثورته ومطالبته باسقاط حكم هذه العصابة. واذا كان تعويل اليخيليييفييييين عيليى 

والقبول باحتاللهم البالد، مفهوما آ،ذاك بسيبي  ميا  4111الدعم السعودي في 
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تءامنًا م  حرائر اليثيورة  الديه وبلدة جدحفص وقفة تءامنيّة أمام تقاط  مدينة
امرأة بتهمة الميشياركية  12وتأهبًا لالستفتا  الشعبي. وكان الخليفيون قد اعتقلوا 

 في تنظيم االستفتا  الشعبي، واخلت سبيل اغلبهم بسب  وجود االعالم الخارجي

القوات الخليفية تعتدي على منزل الشيخ عيسى 
 ”البحث عن مطلوب“قاسم بحّجة 

دانت علما  الدين في البحرين اقتحام القوات الخليفية لمن ل آية هللا الشييي  
نوفمبر. السيد عبد هللا اليريفي اعتيبير  42عيسى قاسم صباح اليوم الثلثا ، 

 ، متسائالً عن هدف النظام من ذلك.”اعتدا اً على كّل الشع “ذلك 
وقد اعتصم عدد من رجال الدين وطلبة العلوم الدينيية أميام ميني ل الشييي  
قاسم استنكاراً القتحام القوات لمن له، ووصفوا ذلك بأنه محاولة جديدة من 

 ”.رموز الطائفة“الخليفيين للتعدي على 
، وأنيه جيا  بيعيد ” اليعيميل اليجيبيان” جمعية الوفياق وصيفيت االعيتيدا   

 األخيرة، بحس  بيان لها.” اله لية“النظام بعد االنتخابات ” ه يمة“
بدوره، منتدى البحرين لحقوق اإلنسان أصدر بيانا ووضَ  االعتيدا  عيليى 

 ”.تعميق الحل األمني”من ل الشي  قاسم في سياق التهديد لحياته، و
وزارة الداخلية الخليفية ادّعت بأنها اقتحمت من ل الشي  عيسى قاسم  مين 
غير أن تسّميه(، وقالت بأنها كانت تبحث عن مطلوبين. وعميدت اليوزارة 

، ” أسيتيأذنيت مين أصيحيا  اليميني ل“ إلى االستخفاف، وأبارت إلى أنيهيا 
 وقامت بتفتيشه برفقتهم.

يُشار إلى أن القوات الخليفية اسيتيهيدفيت 
من ل الشي  قاسم بأكثر من اعتدا ، كما 
تعّرض لموجة من التيعيدييات والشيتيائيم 
من اإلعالم الرسمي، والصحا التابيعية 
للنظام. كما هاجم وزير العدل اليخيليييفيي 
أكثر من مّرة الشي  قاسم، وآخيرهيا فيي 

تيعيّرض ليه   األسبوع الماضيي عينيدميا
بسب  خطابياتيه السييياسييية فيي خيطيبية 
صالة الجمعة، وقد ردّ الشي  قاسم عليى 
هذا الهجوم فيي خيطيبيتيه األخيييرة ييوم 

 نوفمبر. 41الجمعة 
 

نوفمبر  مراسم زفاف رمي يّية لشيهيدا   7فبراير في  12أقام ائتالف ببا  ثورة 
 االحسا  ت امنا م  مراسم التشيي  المهيبة التي اقيمت في السعودية.

وانطلقت في اليوم نفسه مواك  زفاف رم يّة في عدٍد مين اليبيليدات اليبيحيريينييّية 
 ”جمعة اإلرادة الكربالئيّة“أُطلق عليها اسم 

وقد قءى بهدا  االحسا  غدراً برصاص التكفيريين أثنا  مشاركتهم فيي عي ا  
 سيد الشهدا  اإلمام الحسين عليه السالم، في ليلة العابر من محرم الحرام.

 

 

 بلقيس رمضان: سنرفع نتائج االستفتاء لالمم المتحدة

في تصريح خاص لقناة العالم، أّكدت األستاذة بلقيس رمءان "رئيسة الهيئة 
الوطنيّة المستقلّة لالستفتا  الشعبّي" بأّن عيميلييّية االسيتيفيتيا  اليتيي بيهيدتيهيا 

نوفمبر الجاري تعيتيبير سيابيقية نيوعييّية فيي  44و  41البحرين خالل يومي 
الشرق األوسس تُسّجل للشع  البحرينّي. وقالت رمءان بأّن نيجياح اليهيييئية 
الوطنيّة المستقلة لالستفتا  الشعبّي فيي تينيظيييم ميثيل هيذا االسيتيفيتيا  رغيم 
إمكانيّاتها المحدودة، وفي ظّل وض  أمنّي معقّد للياية، يكشا مدى التيفيانيي 
واإلقدام الذي عملَت به الطواقم اإلداريّة والتنفيذيّة في هذه الهيئة على ميدى 

 بهرين قبل موعد االستفتا .
أليا صيوت  178وفي إبارتها إلى حجم المشاركة الواسعة التي تجاوزت 

% ، قالت رمءان بأّن اليتيدفّيق اليجيمياهيييرّي عيليى صينيادييق  71.2بنسبة 
االستفتا  الشعبي رغم قيام السلطات اليبيحيريينييّية بيتيحيطيييم سيبيعية ميراكي  
لالستفتا ، إنما هو دليٌل على ُرقيّي أبينيا  الشيعي  اليبيحيريينيّي وبيجياعيتيهيم 

 وإصرارهم على التعبير عن آرائهم حول مستقبل وطنهم البحرين.
ولفتت رمءان إلى أّن الهيئة الوطنيّة المستقلّة لالستفتا  الشعبيّي سيتيشيرف 
 على رف  نتائج االستفتا  إلى السيّد بان كي مون األمين العام لألمم المتّحدة.
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 مقاطعة االنتخابات حجبت الشرعية عن النظام الخليفي

 

أصدر معهد مشروع الديميقيراطييية فيي الشيرق 
نوفمبر تقريرا حول االنتخابيات  42األوسس في 

في البحرين. وقال التقرير اليذي حيميل عينيوان 
؛ بيأن االنيتيخيابيات لين ” انتخابات بدون تمثييل“ 

بيئاً يُذكر لتيييير اليوضي  اليراهين فيي “ تُحدث 
، وذليك فيي ظيل ميقياطيعية اليجيمياعيات ” البالد

المعارضة الرئيسية، وخاصة جيميعييية اليوفياق، 
فيي إجيرا  ”  اليفيشيل” وذلك بسب  ما أسميتيه  

 ”.اإلصالحات المطلوبة“
وبحسي  اليتيقيريير، اليذي أعيدتيه اليبياحيثية فيي 

، جييييين كييييينييييينييمييونييت، فيي ّن ” تشيياتييام هيياو “ 
المعارضة قاطعت االنتخابات للحيلولة دون أن 

إضفا  الشرعية عليى “تؤدي المشاركة فيها إلى 
، خصوصا في ظيّل عيدم ” سلوك النظام القمعي

جدوى المشياركية فيي اليبيرليميان وعيجي ه عين 
التأثير. وبنا اً على هذه المقاطعة، ف ن البرليميان 
الييقييادم، سييوف يييهيييييميين عييليييييه ميي يييج ميين 

اإلسالمييييين السينية، واليميسيتيقيلييين اليميوالييين “ 
، ” للحكومة، من السنة والشيعة عليى حيدّ سيوا 

بحس  التيقيريير. وتسيعيى اليحيكيومية، بيحيسي  
التقرير، إلى تصوير االنتخيابيات 

بوصفها عالمية عيليى أن “ دولياً 
البحرين دولة ديمقراطيية وتيقيوم 

، واحيتيميل اليتيقيريير ” باإلصالح
االحييتيجيياجييات ميين قييبييل “ تيجييدّد 

الييمييعييارضيية، الييتييي تيينييظيير إلييى 
 ”.االنتخابات باعتبارها خدعة

تناول التقرير الحملة التي بنّيتيهيا 
الييحييكييوميية  الييخييليييييفييييية( ضييد 
النشيطيا ، بيميا فيي ذليك إغيالق 
المجال أمام المعارضية ليلينيشياط 
 في الفترة التي سبقت االنتخابات.

اليقيمي  اليميسيتيمير ضيد “ وبحس  اليتيقيريير، في ن 
المعارضة السلمية؛ سي يد من صعود اليجيمياعيات 

 ”.العنفية، واستيالل خيبة األمل على نطاق واس 
التقرير أّكد أن استخدام الحكومة للخطا  الطائيفيي 
في إطار تشويه صورة المعارضة  الشيعييية( أدّى 

 ”.أرض خصبة لنمو التطرف السني“إلى خلق 
وحّث التقرير اليوالييات اليميتيحيدة ليليحيدييث ضيد 
اعتقيال الينيشيطيا  السيليمييييين، واليذي ييؤدي إليى 

، ودعيا إليى ” مخاطر أمنية عليى اليميدى اليطيوييل
حوار ثنائّي جاد، وأن يُسيهيم فيييه مسيؤوليون فيي 

 وزارة الدفاع، فءال عن الدبلوماسيين.
إصيالح سييياسيّي “ وقد أوصى اليتيقيريير بيتيعي يي  

، وأن ييكيون ذليك جي  اً مين ” عاجل في البحرين
اإلستراتيجية الحكومية ليليوالييات اليميتيحيدة، فيي “ 

مواجهة نمو التطرف الطائفي في الشيرق األوسيس 
، كما أوصى التقرير بأن يقوم اليميسيؤولييين ” الكبير

األمريكيين بتع ي  عالقاتهم م  نشطا  اليميجيتيمي  
اليمييدنييي فييي الييبييحييريين، كييمييا أوصييى بييأن تءيي  
الواليات المتحدة تقييما بامالً وصادقا لالنتيخيابيات 
في البالد، كما عليها أن تدعم بقوة سفيرها اليجيدييد 
م ردا جادا عليى  في المنامة، وأن تقدِّّ
أي هجوم يتعّرض له والتشكيك فيي 
مصداقيته من قِّبل اليميسيؤولييين فيي 

 الحكومة  الخليفية(.

جت نار اإلنقسامات  المنامة أجَّ
 الطائفية بدعم من الرياض

دعيت ميينييظييميية حييقييوق اإلنسييان أوال إدارة الييرئيييييس 
األمريكي باراك أوباما لإلعرا  عن قلقها عيلينيا إزا  
انييتييهيياكييات حييكييوميية الييبييحييرييين الييمييسييتييمييرة لييحييقييوق 
اإلنسان،وذلك عشية المؤتمر الدولي للتحالا العالميي 

 (ISIL) لييمييواجييهيية "داعييش" فييي الييعييراق والشييام
نوفمبر( في العاصيمية  ٩والمقرر انعقاده اليوم األحد  

 .المنامة
وجا ت هذه الدعوة عبر رسالة وجهتها المنظمة لقائيد 
التحالا الدولي الجينيرال جيون ألييين، وطيليبيت مينيه 

التأكد من أن الوفد األمريكي للمؤتمر سءييس عيليى “ 
حكومة البحرين لحملهيا عيليى اليتيعياون مي  اليجيهيود 
الدولية الرامية إلى تع ي  احترام حقوق اإلنسيان فيي 

لتقديم الدعم للمدافعين عن حيقيوق “ ، وكذلك ” البحرين
اإلنسان الذين يعانون من االضطيهياد واليقيمي  بسيبي  

اليتيمييييي  اليميمينيهيج “ ، وليفيتيت االنيتيبياه إليى ” عملهم
والمستمر الذي تيعيانيي مينيه االغيليبييية الشيييعييية فيي 

 .”البحرين
صعدت “ المنظمة أوضحت في رسالتها بان السلطات 

من حيميليتيهيا عيليى اليميدافيعييين عين حيقيوق اإلنسيان 
مشيييرة اليى اعيتيقيال ”.  وجماعات المعارضة السلمية

عدد من المدافعين البارزين عن حقيوق اإلنسيان وفيي 
طليعتهم نبيل رج ، وزين  الخواجية واخيتيهيا ميرييم 

بيتيهيم ذات دوافي  “  الذين ينتظرون حاليا محياكيميات 
وحثّت المينيظيمية اإلدارة األميرييكييية عيليى ”.  سياسية

الءيس على النيظيام فيي اليبيحيريين ألطيالق سيراح “ 
وأضافت المنظيمية فيي بيييانيهيا  .”المعتقلين السياسيين

حكومية اليبيحيريين، وبيدعيم مين السيعيوديية “ على أن 
ودول مجلس التعاون األخرى، أججت ناراالنقسامات 
الطائفية من أجل تشويه سمعة المعارضية اليبيحيرانييية 

 .”وتأمين قبءة نظام آل خليفة على السلطة
القوى العسكرية في اليبيحيريين ”  واستطردت قائلة بأن

والمجه ة بشكل كيبييير مين قيبيل اليوالييات اليميتيحيدة 
األمريكية ، تتشكل بشكل حصري تقريبا من مجنيديين 

معتبيرة وجيود ميثيل هيذه ”.  من االقلية السنية المذه 
القوى األمنية اليير ممثلة لمختلا قطاعات الشيعي    

يساعد على إضيفيا  الشيرعييية عيليى اليميميارسيات “  
وأبارت المينيظيمية ”.  الطائفية وييذي المظالم الشعبية

ومنذ األيام األولى لالحتجاجات البحرين فيي “ الى انه 
ف ن حكومة البحرين وأنصيارهيا صيوروا  4111عام 

احتجاجات المعارضة على انيهيا مين اييران، وبيأنيهيم 
يسعون النت اع السلطة من النخبة السنية الحاكمة فيي 

تقوي  دعوات اليميحيتيجييين “  وذلك بهدف ”  البحرين
 .”المطالبة بحقوق اإلنسان وبحكومة اوس  تمثيال

ويذكر أن البحرين والسعودية تشاركان في اليتيحياليا 
الدولي لمحاربة تنظيم داعيش فيي ذات اليوقيت اليذي 

ه فيه اتهامات لهما بدعم اإلرها   .تُوجَّ

قالت النابطة خديجة الموسوي زوجة اليحيقيوقيي 
الُمعتقل عبدالهيادي اليخيواجية وواليدة اليحيقيوقييية 

نوفميبير  12المعتقلة زين  الخواجة إنها تلقّت في 
اتصاالً لمدة ثالث دقائق من ابنتيهيا تيحيدثيت فيييه 

 االنتهاكات التي تعرضت لها الُمعتقالت الُجدد.
الموسوي قيوليهيا  ونقل موق  "مرآة البحرين" عن

نقالً عن زين  إن السلطات أحءرت لي ني انيتيهيا 
سيدة تدُعى زكية سيد محمد اليعيليوي حياميل فيي 
الشهر الساب ، ولديها طفلة صييرة، تم اعيتيقياليهيا 
قبل يومين هي وابنتها الطفلة بيعيد هيجيوم قيوات 
األمن على من لها، ومصادرة هواتفهم المحميولية 

 وأجه ة الحاسو .
وأضافت الموسوي عيبير حسيابيهيا فيي بيرنياميج 
التواصل االجتماعي تويتر نقالً عن ابنتها زييني  
إن زكية الموسوي تم التحيقيييق ميعيهيا والصيرا  
عليها وهي تقيابيل اليجيدار وابينيتيهيا اليطيفيلية فيي 

حءييينيييهيييا، مءيييييييفيييةً إن 
السلطات منعتها من تبيدييل 
طييفييلييتييهييا الصييييييييرة ولييم 
يعطوها بيئاً لتأكله، وبيعيد 
أن تم تسليييم طيفيليتيهيا إليى 
ذويهيا سيا  وضيعيهيا وتيم 
نقلها للمستشفى حيث طل  
الييطييبييييي  ميينييهييم نييقييلييهييا 
للمستشفى العسكري لكنهيم 
أعادوها لمبنى التيحيقيييقيات 
وُكل هذا فقس بسب  إلقائهيا 
كييلييميية "فييي بييرنييامييج مييا 

 لجماعٍة ما" بحس  زين .
نسيا  ليليتيوقيييا  7وتءيا زين  "باألمس أحءروا 

أغلبهن في حالة من الصدمة حيث تم التحقييق ميعيهين 
وهن يواجيهين اليجيدار واليميحيقيق واقيا ورا هين"، 
مءيفةً إنهن كن في مبنى التحقيقات لمدة يومين حيث 
تم التحقيق معهن دون وجود محامين وتم إحءيارهين 
برفقة العشرات من قوات األمن حس  قولها. وتيقيول 
زين  إن معتقلةً أخرى هي مريم عليي مينيصيور، تيم 
الهجوم على من لها واعتقالها هيي وأبيوهيا وأخيوهيا، 
وتم تهديدها من قبل السلطات بتعذي  واليدهيا أمياميهيا 

فيبيرايير،  12إن لم تعترف بأنها من جماعية ائيتيالف 
وتءيا زين  "تم أخذ مريم إلى غيرفيٍة فيييهيا بيا  
يبدو عليه آثار التعذي  وطلبوا منها أن تقول بأنيه مين 

 فبراير" بعد أن أخبروها بأن اسمه "آدم". 12ائتالف 
وختمت زين  الخواجة مكالمتها م  والدتيهيا بيرسيالية 

بقول الحق والدفاع  "إن نصرة الحسين عليه السالم ..
عن الميظيليوم ورفي  رايية 
الييحييريّيية" وخيياطييبييت ميين 
ربح نفسه لالنتخابات "إن 
ما يحصل لهيؤال  الينيسيا  
هو الوجه اليحيقيييقيي ليهيذا 
 النظام وهذه االنتخابات".

 زينب الخواجة تتحدث عن انتهاكات بحق المعتقالت الجدد



 

 2\383صوت البحرين \

كشا ميرصيد اليبيحيريين ليحيقيوق اإلنسيان عين 
ارتفاع منسو  االنتهياكيات فيي عيابيورا  ليهيذا 

بياليميئية بياليميقيارنية مي  اليعيام  21العام بينيسيبية 
مينيطيقية  42الماضي، مشيرا اليى انيهيا بيميليت 

وتءييميينييت نيي ع مييئييات االعييالم واليييييافييطييات 
 العابورائية.

نوفيميبير ان مسيؤول  8وافاد موق  "الوفاق" في 
قسم الحريات الدينية في اليميرصيد الشييي  ميييثيم 
السلمان اكد أن عدد اليمينياطيق اليميسيتيهيدفية فيي 

مينيطيقية، وهيير اليدراز،  42عابيورا  بيليييت 
المنامة، رأ  رمان، الكورة، توبلي، مدينة حمد، 
عييالييي، بييوري، الييمييعييامييييير، إسييكييان عييالييي، 

النويدرات، الديه، دمستان، سترة، كيرزكيان، صيدد، 
المالكييية، بيهيركيان، دار كيلييي ، اليقيريية، إسيكيان 

 جدحفص، سلماباد، دار كلي ، كرباباد، المحرق.
وابار الى ان أكثر المناطق استهدافا هيي كيرزكيان، 
بوري، عياليي، اليميعيامييير، اليدراز، اليمينيامية، وان 
االنتهاكات والمءايقات بملت ن ع االعالم السودا  
وتخري  االعمال والمجسمات الفنية المستوحياة مين 

 واقعة كربال .
ولفت الشي  السلمان الى ان من المءيقات استيدعيا  
خطي  حسيني للتحقيق معه حول فحوى محاضراتيه 
وارائه الشخصية، واستدعا  المواطنين على خيليفييية 
تعليقهم لالعالم السودا  على بيوتهم، واعاقة حيركية 

 بالمائة 65ارتفاع انتهاكات عاشوراء بالبحرين 

كافّة إجرا ات االستفتا ِّ الشعبّيِّ كانت وفَق المتيعيارفِّ 
عليه دوليًّا. ووّجهت رمءيان تيحييّية تيقيديير ليليشيعي  
البحرينّي الذي سّطر أنموذًجا رياديًا في اليتيعيبييير عين 
ُحبّهِّ لوطنه وسيادته واستقيالليه، عيبير إقيبياليه اليواسي  

للتصويت على االستفتا  الشعبّي لتقيريير 
المصير، فاّن البيحيريين عيابيت مشيهيدًا 
ديمقراطيًّا متألّيقًيا تيوّهيجيت  فيييه اليروُح 
الوطنيّةُ الصادقةُ والمخلصة، ميوضيحيةً 
أّن العاملين بالهيئية قيد اجيتيميعيوا سيويًّيا 
لفرز نتائج االستفتا  الشعبّي الذي تيلليَا 
الشعُ  البحرينيُّ عليه، عيبير صينيادييقِّ 

 على حدّ وصفها. -الحريّةِّ والديمقراطيّةِّ 
واعتبرت اإلقبال الكثييا اليذي بيهيدتيه 
مراك  االستفتا  الشعبّي دليل بارز على 
حيويّة الشع  وإرادته في التيعيبيييرِّ عين 
طموحاته، معبّرةً عن بكيرهيا ليكيّل مين 

عقدت الهيئة اليوطينييّية اليميسيتيقيلّية  منامة بوستر
 42لالسيتيفيتيا  الشيعيبيّي، مسيا  اليييوم االثينييين 

مؤتمًرا صيحيافييًيا،  4112نوفمبر/ تشرين الثاني 
أعلنت خالله نتيجة االستيفيتيا  الشيعيبيّي ليتيقيريير 

 41المصير، والذي جرى يومي الجمعة والسبت 
، على اليرغيم 4112نوفمبر/ تشرين الثاني  44و

من محاولة السلطات األمنيّة البيحيريينييّية عيرقيلية 
الهيئة عن القيام بعملها السياسّي إلعالن النتييجية، 
بعد يومين من عمليّة فيرز أصيوات اليميواطينييين 

 المشاركين في االستفتا  الشعبّي.
وأعلنت رئيسة الهيئة األستاذة بلقيس رمءان أّن 

لتقيريير  «نعم»مجموع األصوات التي صّوتت بـ 
 99.1» بنسبة «صوتًا 177118»المصير بليت 

، وأّن عدد المشياركييين فيي االسيتيفيتيا  بيلي  «%
ألا قد ُوّجهت ليهيم  421من أصل  «178142»

، ميوضيحيةً أّن «% 71.2»الدعوة، وذلك بنسبة 

  لتقرير المصير في االستفتاء الشعبيّ   ”نعم”% نسبة المصّوتين بــ 99الهيئة الوطنيّة: 

كان له دور بارز في دعم وتأييييدِّ هيذه اليعيميلييّية 
الديمقراطيّية اليتيي بيهيدتيهيا اليبيحيريين، مشيييدةً 
ِّ الخارجّيِّ، الذي تواصَل م   بالحءورِّ اإلعالمّي
الهيئة وواكَ  عمليّةَ االستفيتيا ِّ فيي اليعيدييدِّ مين 

 المراك ِّ المخّصصة.
واستنكرت الهيئة التيجياوزاتِّ اليتيي قياميت بيهيا 
، واالعتدا ات اليتيي طياليت سيبيعية  قّواُت النظامِّ
مقاّر لالستفتا  الشيعيبيّي، وهيو ميا ييؤّكيد سيعيي 
السلطات لمن  المواطنين من اإلدال  بيأصيواتيهيم 
واليمييشياركيية فييي االسييتيفييتيا  الشيعييبيّي، وكيذلييك 
الحصار األمنّي الذي فرضته السلطات األمينييّية 
البحرينيّة، لعرقلة اليهيييئية مين عيقيد ميؤتيميرهيا 
الصحفّي إلعالن نتيجة االستفتا  الشعبّي لتقريير 

 المصير.

سير المتوجهين إلقيامية الشيعيائير اليديينيي، وقيمي  
 المسيرات العابورائية.

وأبدى استنكاره الشديد لتصاعد وتيييرة اليتيعيدييات 
على الحريات الدينية، وت ايد االنتهاكات الممنهجية 
التي تقوم بها األجه ة الرسمية في البحيريين أثينيا  
مراسم عابورا ، موضحا أن هذه الشعائر يحيييهيا 
بع  اليبيحيريين مينيذ ميئيات السينييين فيي ذكيرى 

 استشهاد اإلمام الحسين  ع(.
واعتبر الشي  السلمان ان ذلك يعد انتهاكا فياضيحيا 
للحرية الدينية المكفولة بموج  الشرائ  السيمياويية 

 السمحة والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
وقالر ال مبرر قانوني لمن  المواطنين من ممارسة 
حريتهم الشخصية وحريتهم الدينيية بيوضي  أعيالم 
تييعييبيير عيين مييعييتييقييداتييهييم الييدييينييييية فييوق ميينييازلييهييم 
ومؤسساتهم، وفي التعبييير الصيرييح عين حي نيهيم 
على استشهاد اإلمام الحسين، كيميا ال ييوجيد 
مبرر لتدمييير األعيميال اليفينييية واسيتيهيداف 
ميظيياهيير الييحي ن فييي عييابيورا  وكييل هييذه 
الممارسات تعد حربا صريحة على الحريات 

 الدينية وعلى مكون وطني بأكمله".
ودعييا الشييييي  السييلييمييان السييلييطيية الحييتييرام 
االلت امات واليتيعيهيدات اليدولييية كياإلعيالن 
العالمي لحقوق اإلنسان، مؤكدا ان الدعوة ال 
تقتصر على طائفة أو ديانة دون أخرى، بيل 
أن احترام الشعائر الدينية حق مكفول لجميي  
الطوائا الكريمة فيي ميميارسيتيهيا الشيعيائير 

 الدينية الخاصة بها وبمعتقدها.
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فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فوهللا 
ال تمحو ذكرنا، وال تميت وحينا، وهل رأيك اال 

 فند وأيامك اال عدد
اعتقلوا النسا  وروعوا االطفال، انتقاما وحقدا 

 وسفها وانحطاطا
فلو لم يفعلوا ذلك لما كانوا ي يديين، ولما حق 

 الحد ان يعترض عليهم او يعمل السقاطهم.
قديمة، تستبد، تسجن،   –انظمة االجرام جديدة 

تعدم، تعذ ، تشرد، تعربد، تحل الحرام، وتحرم 
الحالل. ولكن نهايتها واحدةر السقوط الى 
الهاوية. وقبل السقوط يعيش رموزها الءياع 
النفسي واالنساني، فيتحول كل منهم الى وحش 
كاسر، فيفقد عقله ويستبدله باالنتقام و التنكيل 

 وحرق االخءر واليابس.
راع هذه الطيمة المجرمة ان تتواصل ثورة 
الشع  اربعة اعوام، وان تهدد باالستمرار اطول 
حتى تحقق آمال المظلومين وتقصم ظهور 
الظالمين. فكانت سياسة االنتقام بديلة لحكم 
القانون الذي تستوي قواعده على اسس مما 
توافق العالم الحر عليه. وكانت فرق الموت 
الخليفية حاضرة لتلبية نشوة الطاغية الذي يتم ق 
غيظا كلما رأى صوره تحت اقدام احرار البالد 
وثوارها ورموز ع تها، والذائدين عن ترابها. 

وزاد من هل  الطاغية سقوطه 
على الصعيد الشعبي، وقرار 
الشع  مقاطعة انتخاباته 
وتعريته تماما من آخر قطعة 
توت غطى بها سو اته. وفقد 
اعصابه حين انطلق ببا  
الثورة في كل زاوية يستعدون 
لالستفتا  الشعبي على الحكم 
الخليفي، وهي خطوة كفيلة 
بسحق الحكم الخليفي واقتالعه 
من االرض ورميه في م بلة 
التاري . ولذلك هرع لالنتقام بال 
حيا  او وازع من ضمير او 
انسانية. وص  جام غءبه على 
الثائرات مستيال جالوزته الذين 
انسلخوا من االنسانية 
واالخالق، كما اظهر فيديو 

 التعذي  االخير.
اعتقد هو وداعموه ان استقدام قوات اليدر 
السعودية سيتنقذ الحكم القبلي المتخلا ويقصم 
ظهر الثورة، فاذا بعكس ذلك يتحققر عنفوان 
وبمم وإبا  وإرادة وصمود وإصرار على سلوك 
طريق ذات الشوكة حتى يحكم هللا بينهم وبين 
القوم الظالمين. فساروا وحدانا وزرافات نحو 
"الدوار" اوال، ثم نحو قصر الطاغية البالغه ان 
زمن ال يارة قد انتهى وان عليه وعصابته ان 
يتركوا حكم البحرين ألهلها. ولكن هل يمكن 
اصالح حال الديكتاتوريين؟ يمكن القول ان 
الديكتاتورية تمثل ذروة اليرور والتكبر 

 والعنجهية والالانسانية لدى عشاق السلطة. 
عنابر التعذي  اصبحت تءج بأنات المعذبات 
من نسا  اوال، وكل منهن ال يعادل الطاغية 
خصا نعلها في االنسانية او الكرامة او 
االخالق. لكن تلك اآلهات تختلس بها اهازيج 
النصر اآلتي من االفق البعيد، مخترقا حج  
الءالل الخليفي، فاذا بها  تحول تلك العنابر الى 

 لعنة التاريخ تنهال على الطاغية، نساء البحرين سجلن المالحم فتمزق الديكتاتور غيظا
صاالت للعبادة والدعا  والتمرد والثورة والرف  

 المطلق لالستبداد والقبلية واالستبعاد.
كانت هناك نفيسة العصفور، وريحانة الموسوي 
وأخريات. وباالمس اضيفت لهن عشر نسا  طيبات، 
زاكيات، طاهرات، ثائرات من بينهنر مريم علي 

 منصور وزكية السيد محمد العلوي ورضيعها. 
يخطي  من ال يقبل باسقاط التاري  على الواق ، فما 
جدوى قرا ته اذن؟ ما جدوى ان نقرأ هذه االيام قصة 
السبي واالسترقاق من قبل ي يد بن معاوية و جالوزته، 
وال نسقس ذلك على كل من يمار  افعال ي يد 
ويستهدف النسا  بالسبي واالذالل؟ حين تتحول نسا  
البحرين االصليات الى سبايا بايدي المحتل الخليفي 
والسعودي، ويقابل ذلك بالصمت، فان ذلك الصمت 
ليس جريمة فحس ، بل تعبير عن المشاركة في الجرم 

 بتشجي  المجرم على االستمرار في ما يفعل.
لقد سيقت نسا  البحرين مأسورات لدى العدو الخليفي 
الذي احتل االرض وعذ  الشع  واستءعا البشر، 
فهل يستطي  ذو قل  او ضمير ان يسكت على هذه 

 الجريمة الشنعا ؟ 
ما تهمة النسا ؟ ما الذي فعلته المرأة البحرانية لكي 

 تعتقل وتعذ ؟
انها حرة رضعت حلي  الحرية من اميهيا اليتيي ورثيتيه 
عن آبائها وامهاتها، وانتقلت عدوى عشق اليحيريية مين 

جيل آلخر. والنتيجة ان ذلك وصيل اليى اليجيييل 
الحاضر من النسا  اليالتيي رأيين بياعييينيهين ميا 
يجرى الوالدهن او اخوانيهين او ازواجيهين فيي 
سجون الظالمين. ولذلك قررن بصوت واحيدر ال 
صمت بعد اليوم،  وليفعل الطاغية ما هو فياعيل، 
فان الثورة تعتمل في النفو  وتظهر نفسها علينيا 
في االحتجاجيات واليتيظياهيرات. وميا عسيى ان 
يفعل ي يد؟ لقد ارتكي  مين اليجيرم ميا ارتيكي ، 
وبعد ان ح  رأ  الحسين بن  علي عليه السيالم 
لم يعد هناك ما هو مقد  او محترم لدى ي يد او 
في ثقافته وعصابته. فميا عسياه فياعيال؟ االميور 
تءيق بيئا فشيئا عليه، ولين ييجيد ميخيرجيا مين 
مستنقعه الذي صنعته يداه، وسرعان ميا ييليتيحيق 

 بمن سبقه من الطياة ويلقوا مصير ي يد.
ايتها الحرائرر لقد ارتقيتن فيي سيليم اليميجيد اليى 
االعلى، واسقطتن الطاغية وعصيابيتيه، فصيبيرا 
على التعذي  والتنكيل، فما عند هللا خيير وأبيقيى. 
عليكن بالصبر والصالة في طيوامييير اليتيعيذيي  
الخليفية، فان دعا كن ال يحج  عن هللا الميقيتيدر 
الييجييبييار. ابييمييخيين امييام الييمييعييذبييييين، وحييطييميين 
كبريا هم، واستصيرن قدرهم، فانهم سياقيطيون. 
صبرا ايتيهيا اليميميتيحينيات الصيابيرات، فيقيليو  
االحرار معكم، ودعا  االمهات تالحق الطياغييية 
وجالديه، وسيمحقهم هللا عما قري ، 
وتيخيرجيين بيياميخيات بيرغييم انييوف 

 الطياة.
 حركة احرار البحرين االسالمية
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نوفمبر وقفة تءامنييّية مي   42تحت بعار  الحريّة للرموز المحرومين من العالج(، نُّظمت مسا  االثنين 
معتقل الرأي الدكتور عبدالجليل السنيكيييس 

غيير   -فييي أرض الصييمييود السيينييابييس 
 العاصمة المنامة.

و خالل هذه الوقفة التءامنيّة التيي بيارك 
فيها حشدٌ من أبنا  الشع  البحريني األبيّي 
إلى جان  اهالي الميعيتيصيمييين ورجياالت 
الصيميود، هيتيا اليمييشياركيون بشيعيياراٍت 
منادية باليحيريّية ليأليسيرى، واكيدوا عيليى 
 تقرير المصير واختيار نظام سياسي جديد.
كييمييا أدان الييمييشيياركييون فييي هييذه الييوقييفيية 
التءامنيّية اليتيي كيان ليحيرائير اليبيحيريين 
مشاركة حابدة فيها، مصيادرة السيليطيات 
البحرينية لحق الدكتور السنكيس في تيليقيي 
الييعييالج الييالزم، رغييم تييدهييور وضييعييه 

 الصحّي داخل المعتقل.

 وقفة تضامنيّة مع "الدكتور السنكيس" غرب العاصمة المنامة
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ميالية عامة يتبناها اغل  الشع  السيعيود. .. ليذليك 
الدولة فی ورطة بين محاربة اليلو واالستجيابية ليه ، 
وهو ما يفسر سجن من يدعم التطرف م  من يحار  
التطرف فی زن انة واحدة ، الن الدولة والمؤسيسيات 
التنفيذية تأبی االستجابة للعيالج اليجيذر. ليليتيطيرف، 

 .وانما تعالج معالجات ساذجة
كما يدعو الشي  المالكی الجهات التنفيذية فی الممليكية 
الييی ان تييتييرفيي  عيين مسييايييرة اليييييالة وعيين الييتييأثيير 
بءيوطاتهم ، لذلك نراه يتهم الوهابية واليميتيطيرفييين 
باألجه ة الحكومية بانهم هم من اعتقلوه ، فهيو ييقيول 
فی رسالة لنجله من سجنه ، لسينيا اصيحيا  تينيظيييم 
سياسی او معارضة سييياسييية، وال حيتيی ميعيارضية 
مذهبية، ال حتی معارضة مذهبية ليليميذهي  اليقيائيم ، 
وإنما نحن معارضة فكرية لليلو، سوا  كان هذا اليلو 
معادياً للدولة او داخل مؤسسات الدولة، وسنبقی علی 

 .هذا الموقا المعتدل الهاد. المعرفی
ولكن كيا يمكن محاربة اليييليو اليذ. ييهيييمين عيليی 

المشهيد اليديينيی واالجيتيمياعيی فيی 
السعودية وبشكل جذر. يقط  دابر 
التطرف والتيكيفييير؟، يير. الشييي  
الماليكيی ان افءيل وسيييلية النيقياذ 
السعودية من اليلو والتطرف تكمين 
فييی عييدم االسييتييسييالم لييالييصيينييام 
المعرفية وهی ر   صينيم السيليا   
صنم الصحابة   صنم اليعيليميا  ( ، 
وهييی اصيينييام يييجيي  تييفييكيييييكييهييا 
بالنصوص الشرعييية  ان ييخيءي  
الصحابة والعلما  والسلا ليليقيرآن 
الكريم والسنة النبوية(، كيميا ييقيول 
المالكيی ، فيمين ذميتيه الينيصيوص 

ً  -ذممناه  ومين  -ولو كان صحيابيييا

 الشيخ فرحان المالكی .. صوت اإلعتدال الُمغيّب

هناك من ير. فی تحميل السيليطيات السيعيوديية ، 
المجموعات المتطرفة وحدها ، مسؤولية الجريمية 
االرهابية التی بهدتها قرية الداليوة فيی ميحيافيظية 
االحسا  ليلة العابر من محرم هذا العام ، محاولية 
للتستر علی الجهات الحقيقية التی تقا ورا  هيذه 
الجريمة الينيكيرا  ، وهيی ليييسيت سيو. مشيايي  
التكفير والتطرف واليمييياالة اليذيين طيفيحيت بيهيم 

 .السعودية
الالفت ان السلطات السعودية تحاول عبر مواقفهيا 
المعلنة واالعالم اليتيابي  ليهيا ، االييحيا  ليليشيعي  
السعود. والرا. العام العالمی ، ان صبرها قد نفد 
ازا  االصوات التی تنف  ليل نهار وبشكيل عيلينيی 
بنار الفتنة الطائفية ، بينما علی االرض لم تُسيجيل 
اية حالة اعتقال او مالحقة او حتی تءيييييق ليهيذه 

 .االصوات رغم كثرتها
لالسا ان السلطات السعودية التی تدعی محياربية 
التطرف فی المملكة ، لم تلجم لحد االن ا. صوت 
من هذه االصوات التكفيرية التی ساهمت وتسياهيم 
فی اذكا  نار الفتنة الطائفييية ، كيميا انيهيا اقيدميت 
مؤخرا علی اعتقال المفكر االسالمی الشي  حسين 
فرحان اليمياليكيی ، اليذ. ييعيتيبير مين االصيوات 
المعتدلة والبعيدة كل البعد عن الطائفيية ، ليميجيرد 
دعوته العتيمياد خيطيا  ميعيتيدل ومينيصيا ازا  
الشييييعية فيی السيعييوديية ، وكييذليك دعيوتييه لييليجييم 
االصوات المتطرفة التی تدف  البالد الی حالة مين 

 .االنفجار
كان االولی بالسلطات السعودية ان تصيی لليشييي  
المالكی وان تاخذ بنصائحه ، التی حذر من خاللها 
اكثر من مرة من خطورة الييالة واليميتيطيرفييين ، 
الذين هيمنوا عليی ميفياصيل ميهيمية فيی اليدولية ، 
فالعمل بهيذه الينيصيائيح هيی اليتيی كيانيت تيجيني  
السعوديية هيذه اليجيرائيم االرهيابييية اليتيی ييذهي  

 .ضحيتها االبريا 
اعتقال الشي  المالكی ، جا  عليی خيليفييية انيتيقياده 
لحكم االعدام الصادر ضد اية هللا الشي  نمر بياقير 
النمر ، وكذلك انتقاده للخطا  اليتيحيريءيی اليتيی 
تتبناه المؤسسة الوهابية ضد الشيعة فی السيعيوديية 
، محذرا من ان هذه االسالي  وهذه الميواقيا هيی 
التی تدف  بياالميور فيی اليميميليكية اليی مي ييد مين 
االستقطا  الطائفی ، وتلبد سما  المملكة باليييييوم 
الطائفية التی قد تنهيمير جيرائيم واعيميال عينيا ، 

 .تسل  عن المجتم  استقراره وامنه
تجاهل السلطات السعيوديية ليتيحيذييرات ونصيائيح 
الشي  المالكی وامثاله ، هو الذ. قاد الی ما حيدث 
فی الدالوة ، فالذ. حصيل فيی ليييلية اليعيابير مين 
محرم كان نذير بؤم اليام مقبلة حبلی بياحيداث ال 
تقل مرارة عن مرارة جريمة الدالوة . ان تيجيني  
المعالجة الجذرية لظاهرة اليتيطيرف واليتيكيفييير ، 
واالكتفيا  بياليتيعياميل االمينيی ميعيهيا سييي ييد مين 

 .استفحالها وانتشارها
نصيحة الشي  المالكی للسطات السعودية ، واليتيی 
اعلن عنهيا اكيثير مين ميرة ، واخيرهيا وهيو فيی 
السجن كما ينقيل عينيه نيجيليه ، هيی دعيوتيه اليی 
معالجة التطرف معاليجية اسيتيراتيييجييية ، تيتيميثيل 
بالتركي  علی النقد الذاتی ، بداية من نيقيد اليتيراث 

 .الوهابی نفسه ثم السلفی ثم التاريخی
وير. الشي  المالكی ان من واجبه مساعدة الدولية 
السعودية الخيراجيهيا مين ورطيتيهيا ، فياليجيهيات 
التنفيذية و وزارة اليتيربييية واليتيعيليييم واالعيالم و 
وزارة الشوؤن االسالمية قد رسخوا ثقافة بيعيبييية 

وإن انييعييدمييت  -مييدحييتييه اليينييصييوص مييدحيينيياه 
 -النصوص سيكون التقييم بالوقيائي  اليتيارييخييية 

 .سوا  من حسن سيرة او من سو  سيرة
هذه االستراتيجية التی يؤمن بها الشي  اليمياليكيی 
لمحاربة اليلو والتطرف والتكفير فی السعودية ، 
هی استراتيجية يتمسك بها حتی وهو فی السيجين 
حيث يقول مخاطبا نجله ر يبقی نقد. فيی اليييالة 
ً فيی ميكيانيه.. ولين ييتي عي ع اال  ً وحيدييثيا قديميا
ببرهان.. لن يت ع ع باالسيتيعيدا  وال بيتيحياليا 
اليالة م  المؤسسات الحكيومييية ضيد.، فينيحين 
اصحا  برهان ومعرفية وميواطينيون، لينيا حيق 
التفكير والتعبير.. وليس من العدل ان يتم اعتيقيال 

 .صاح  الفكر م  صاح  الح ام والتفجير
مثل هذا الرجل وبدال من ان يُكرم لحرصه عيليی 
بعبه وبلده واسالمه ، نيراه يُسيجين فيی زني انية 
واحدة م  عتاة المجرمين والمجانين ، فيما دعياة 
التكفير ينفثون سمومهم فی المجتم  دون حسيي  
وال رقي  ، بينما السلطيات السيعيوديية ال تينيفيك 
تتسا ل عن اسبا  ميل الشبيا  السيعيود. نيحيو 

 .!التطرف والعنا؟
 

 سنوات 01السجن 
 وسحب الجنسية

 ٠٢أصدرت محكمة خليفية الخمييس  
نوفمبر( حكما بسجن ثالثة ببان ليميدة 

سيينييوات ميي  إسييقيياط الييجيينييسييييية  ٠٢
البحرانية عنيهيم، وذليك عيليى خيليفييية 
اتهامهم بالتورط في تيفيجييير وقي  فيي 

يوليو من هيذا اليعيام،  ٤بلدة العكر في 
وقُتل فيه أحد المرت قة، حس  الرواية 

 الرسمية
وقيييييد صيييييدرت 
األحكام بحّق كيّل 
ميييينر مييييحييييمييييد 
عبداألمير عيبيا  

عاميا( ٠٢حسن  
، وأحميد ييوسيا 

عياميا،  ٠٤جاسم 
وسيليميان عيييسيى 

 ٢٢علي سلمان  
عييامييا(. وبييذلييك 
يرتف  عدد الذيين 
اسييييييييقييييييييطييييييييت 
جنسياتهيم ظيليميا 

 بحرانيا. 24الى 
 

 موقع أميركي يكشف
 1100-تورط السعودية بقمع حراك البحرين

 
نشر موق  "ب نس أنياسيييدر" اإلخيبيارّي األميييركيي، تيقيرييرا 
تناول فيه دخول االمن السعودي البحرين ليقيمي  اليميظياهيرات 
واالحتجاجات والحراك الشعبي المطال  بحق تقرير المصييير 

 .4111عام 
الى نظام التسيليييح  وافاد موق  "منامة بوست" ان التقرير ابار

داخل ما يسمى بـ "قّوات الحر  الوطني" السعيودي، واصيفيا 
هذا القطاع العسكري بأنه قبءة العائلة اليمياليكية بيالسيعيوديية، 
وواحد من أكثر أدوات الرقابة اليداخيلييية فيي اليميميليكية، وأداة 
القم  في الشرق األوسس ضد الثورات والحراك العربي اليذي 

 انطلق منذ ما يقار  األرب  سنوات.
واكد أّن قّوات "الحر  الوطنّي" تنتشر على مساحيات اليبيالد 

ألا عسكرّي غالبيّتهيم مين أبينيا   ٠٢٢الشاسعة، وتتشّكل من 
القبائل، وهم مدّربون تدريبًا غربيًّا عاليًا، وييميتيليكيون أسيليحية 
أميركيّة متقدّمية مين ميدّرعيات عسيكيريّية، وطيائيرات، وذليك 

مليون مواطن داخل المملكة السعوديّة يعيييشيون ٠٩لءمان أّن 
 تحت سلطة األسرة الحاكمة المطلقة.

وأبار التقرير ايءا إلى عيميلييّيات اليتيحيدييث واليتيسيلّيح اليتيي 
، إذ قام ألا من المقاتلين األمييركييّييين ٠٩٩١بهدها، ففي عام 

في فيتنام بيتيدريي  "قيّوات اليحير " عيليى ميكيافيحية أعيميال 
فريقًيا تيدرييبييًيا  ٠٢الشي ، إضافة إلى أّن بريطانيا ترسل نحو

 سنويًّا لدعم عمليّات التطوير المستمّرة لهذه القّوات.
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يهميهيم االنيتيخيا ، بيل مين اليذيين ييليعيقيون اليقيصياع 
ويمسحيون احيذيية اليطييياة. اميا اليثيوار واليميطياليبيون 
بالممارسة الديمقراطية فقد قياطيعيوا تيمياميا اليميشيروع 
اليخييلييييفيي اليهييادف لييتيلييميييي  صييورة اليينيظييام السييودا . 
وتييرسييخييت قيينيياعيية الييمييواطيينييييين بءييرورة الييتييصييدي 
للمشروع الخليفي حين طرح اعيداد الينياخيبييين ليييؤكيد 
استمرار جريمة التجنيس السياسي اليتيي ييتيم تيوثيييقيهيا 
كجان  من سياسة االبادة اليتيي ييميارسيهيا اليخيليييفيييون 
 الييييمييييحييييتييييلييييون بييييحييييق السييييكييييان االصييييليييييييييييييين.

 
واذا كان الدييكيتياتيور ييعيول عيليى اليوضي  االقيليييميي 
لييحييمييايييتييه ميين السييقييوط، فييقييد جييا ت قييميية الييرييياض 

االسبوع المياضيي ليتيكيشيا هشيابية ميوقيفيه   الطارئة
وفشل تعويله على االحتالل السعودي الذي اعياده اليى 
الحكم بعد ان اسقطه الشع  بعد ثالثين ييوميا فيقيس مين 
انطالق الثورة. فيقيد اصيدر اليميليك السيعيودي اواميره 
بتوقي  اتفاقية الرياض ليليميصياليحية مي  قيطير وارغيم 
الخليفيون على اعادة سفيرهم ليليدوحية وهيم كيارهيون. 
عليهم ان يدركوا ان واقعا جديدا يتبيليور فيي اليمينيطيقية 
ليير صالحهم، وان السعودية نفسها اصبحت محاصيرة 
باستحقاقات دعمها مجموعات التطرف واالرها . لقيد 
اصييبييح الييخييطيير يييداهييم الييميينييطييقيية ميين انييتييشييار هييذه 
المجموعات التي اصبحت تستهدف انيظيمية االسيتيبيداد 
العربية بجان  استهدافها الميسيليمييين الشيييعية. وابيعيل 
الحكم السعودي والخليفي نيران الطائفية التيي سيتيصيل 
عروش هؤال  الطياة قبل غيرهم. وم  انيتيشيار اليقيليق 
من توس  دائرة االرها  ووصوله العواصم اليييربييية، 
بدأ اليربيون يعيدون النظر في الحكمة من االسيتيميرار 
بدعم انظمة الخليج التي تيميار  االسيتيبيداد مين جيهية 
وتروج الطائفية من جهة اخرى، وتنكل بالمواطنين من 
جهة ثالثة. وفيييميا تيتيواصيل اليميفياوضيات بييين اييران 
واليير  حيول مشيروعيهيا الينيووي ييليوح فيي االفيق 
احتيميال تيوافيق ييفيءيي ليتيعياييش سيليميي بييين اييران 

انتصارات كبيرة حققها صمود بع  البحرين في 
مواجهته العصابة الخليفييية اليميجيرمية، فيهيا هيي 
ترغم على اتخاذ قرارات كانت بمثابة السم لديها، 
فتهرع الطالق سراح مريم الخواجة اوال ثم نبييل 
رج  ثانيا، وزين  اليخيواجية ثياليثيا. انيهيا بيدايية 
سقوط هذا النظام الذي ادرك ان المقاطعة الشعبية 
له ولمشاريعه ليست م احيا، بيل حيقيييقية كشيفيت 
خوا ه برغم تظاهره بالقيوة. وبيعيد ان انيكيشيفيت 
حقيقة انتخاباته ليس للشع  فحس  بل للمراقيبييين 
االجان  اصبح الطياغييية وعصيابيتيه ميكيشيوفييين 
تماما، وسقطت اوراق التوت اليتيي اسيتيعيميليوهيا 
لتيطية عوراتهم منذ عقود. فقد سيقيس اليميشيروع 
االنتخابي قبل ان يبدأ، وعرف العالم ان الميجيليس 
الذي سينجم عن هذه االنيتيخيابيات اليتيي قياطيعيهيا 
السكان االصلييون سيييكيون اضيعيا كيثيييرا مين 
المجلس السابيق، وبياليتياليي لين ييقيتيني  احيد بيان 
الخليفيين نفذوا التوصيات الهائلية اليتيي تيدعيوهيم 
الصالح نظامهم الفاسد. عنفوان كبييير يشيعير بيه 
الثوار وهم ينطلقون في احتجاجاتهم يوميييا بيدون 
انقطاع، ويهتفون بلسان عيربيي فصيييحر الشيعي  
يريد اسيقياط الينيظيام. اربيعية اعيوام مين اليثيورة 
والقم  لم تف  من عءد الشع  البطل، فميا تي ال 
نساؤه تسابق رجاله في ميادين الشرف، يطمعيون 
في الشهادة ويتباركون في صيني  اليميوقيا اليذي 
يرضي هللا ورسوله. انه الميوقيا اليذي ييتيصيدى 
للظالم ويعلن رغبة اصحابه في اقامة نيظيام حيكيم 
عادل يليي نظام الحكم التوارثي االستبدادي الذي 
وض  االمويون أسيسيه، واليذي اسيتيشيهيد االميام 

 الحسين من اجل اسقاطه.
عشية االستفيتيا  الشيعيبيي، ييواصيل اليدييكيتياتيور 
وعصابته جرائمهم الفظيعة باالعتدا  على منازل 
اآلمنين وهم نيام ليسحبوا اطفاليهيم اليى طيوامييير 
التعذي ، ويعنقلون الحرائر ويرتكبون اليفيواحيش 

والجرائم عيليى اوسي  نيطياق. ييميارسيون 
التعذي  بوحشيية، ليييظيهير جسيد الشيهيييد 
حسن الشي  بيهيادة دامييية عيليى انسيال  
الخليفييييين مين االنسيانييية وتيحيوليهيم اليى 
وحوش مفترسة. ثم يطلق طيارق اليحيسين 
تهديداته بقم  السكان االصيلييييين، وتيوجيه 
رصاصة لوجه والد الشيهيييد عيليي بيداح، 
فيخر مصابا بشكل بلي . لقد قاليهيا الشيعي  
مرارا بانه لن يقبل بحكم اليوحيوش ييوميا، 
بل سيعمل ويءحي القامة نظيام عصيري 
يصنعه الشع  ويشارك في تشييد دعائميه. 
دما  الشيهيدا  اخيتيليطيت بيثيراهيم ليتيوفير 
اللبنات المتينة لهذا الصرح اليذي سيييشيييد 
على انقاض الحكم الخليفي البالي. يحصيي 
الطاغية لياليه وايياميه وهيو ييرى الشيعي  
ييي داد قييوة وثييبيياتييا واصييرارا بييرغييم مييا 
يمار  بحق ابنائه من تنكيل. لقد سيجينينيوا 
الحرائر واالطفيال فيميا ازداد الشيعي  اال 
ثباتا. وبعث وزير عدل الخليفييين رسيائيليه 
لتيهيدييد اليميواطينييين بياليوييل واليثيبيور ان 
امتنعوا عن الميشياركية، فيكيانيت الينيتيييجية 
معاكسة تماما، فقد انسيحي  اليعيدييد ميمين 
اغواهم الشيطان في البدايية وحيثيهيم عيليى 
طرح اسمائهم للتربح لمجليس اليطياغييية، 
وانكفشت مؤامرته ضد الشع  مين خيالل 
جريمة التجنيس السياسي من خالل اسميا  
المربحين الذين تبدو اسماؤهم واصيوليهيم 
غريبة عن البحرين وسيكيانيهيا االصيلييييين 
 بيعة وسنة(. بل ان المتيربيحييين ليييسيوا 
من الذين ناضلوا من اجل الديمقراطييية او 

 االستفتاء خيار االحرار الصامدين، ومجلس الطاغية لن يضم سوى الهامشيين
والير ، ويء  نهاية للتوتر والمماحكيات السييياسييية 
التي ال تنتهي. واذا حدث ذلك فسيختلا الوض  جذريا 
ويييتييم اعييادة رسييم خييطييوط الييتييحييالييا السييييياسييي 
واالستراتيجي في منطيقية هيي االكيثير حسياسييية فيي 
العالم. انه توازن صع  ولكنه سيساهيم فيي اضيعياف 
انظمة االستبداد خصوصا اليعيصيابية اليخيليييفييية اليتيي 
 تيييتيييحيييرك خيييارج اطيييار الييي مييين واليييميييعيييقيييول.

 
ستكون االيام القليلة المقبلة حاسمة على صعيد مستقبل 
البحرين. فالشع  بل  مرحلة من اليييأ  مين اصيالح 
الحكم الخليفي الذي بيلي  اليذروة فيي اليقيمي  والسيعيي 
لتييير الخريطة السياسية والديميرافية فيي اليبيحيريين. 
ان القف  على حقائق الواق  لن تفيد العيائيلية اليخيليييفييية 
بيئا. فالمستقبل اصبح ليييير صياليح هيذا الشيكيل مين 
الحكم، والواق  اليوم يختلا تدريجيا ويتيحيول بياتيجياه 
منح الشعو  حقها في تقرير مصيييرهيا. واالسيتيفيتيا  
الذي نظمته قوى الثورة لتحديد مستقبل اليبيالد وبيكيل 
حكمها، اصبح حقيقة ال مناص منها، ولن يجدي القم  
السلطوي في مينيعيهيا او اليتيأثييير عيليى مسيارهيا. ان 
الشع  على موعد م  تطورات كبيرة لم يشهدها مينيذ 
انييطييالق ثييورتييه الييمييظييفييرة، وهييي تييطييورات تييوحييي 
مساراتها بانها سيتيكيون حياسيمية لييييير صياليح حيكيم 
االستبداد القبلي. وتءحيات الشهدا  ادى لدفي  آبيائيهيم 
وامهاتهم للتصدي للعمل السياسي بيرغيم ان اكيثيرهيم 
ربما لم يكن من ذوي االهيتيميام السييياسيي قيبيل اليذي 
حدث البنائهم. نتييجية االسيتيفيتيا  الشيعيبيي هيي اليتيي 
ستحكم الوض  السييياسيي فيي اليبيالد، اميا انيتيخيابيات 
مجلس الطاغية فال اثر لها ولن يترت  عليها اي تيييير 
في االوضاع المحلية. سييكيون هينياك ميجيليس بياهيت 
يييتييألييا ميين افييراد لييم يييطييالييبييوا يييومييا بييالييحييرييية 
اوالديمقراطية، بل كيانيوا ميمين ييعيييش عيليى هياميش 

وميطياليبيه وثيورتيه.   الحياة، بعيدا عن معاناة الشيعي 
وبالتالي فسيكون االستفتا  الشعبي هو التعبير الحقيقي 
عن ذلك كله. العصابة الخليفية تعيرف ذليك 

ولذلك تتصدى له باليقيمي  واليعينيار   جيدا،
تسييتييهييدف الييمييتييظيياهييرييين بييالييرصيياص 
واليازات، وتيعيتيقيل مينيظيميي االسيتيفيتيا ، 
وتصيدر احيكياميا بيالسيجين اليطيوييل بيحيق 
اليينييشييطييا ، وتسييحيي  جيينييسيييييات االحييرار، 
انتقاما وحقدا. ان ذلك كيليه ميقيدمية وبيرط 
للنصر الميؤزر اليذي وعيد هللا اليميؤمينييين 
الصييالييحييييين بييه، وليين يييخييلييا هللا وعييده، 
وسييييينييتييصيير الشييعيي  بيياذن هللا ويييهيي م 
 الييظييالييمييون، ومييا ذلييك عييلييى هللا بييعيي ييي 

 
اللهم ارحم بهدا نا االبيرار، واجيعيل ليهيم 

اسيرانيا ييا ر    قدم صدق عندك، وفك قيد
 العالمين
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 0البقية من ص   -العالم مطالب بالعمل  

كان يبدو من قوة للسعودية، فان الوض  اليوم قد تيير كثيرا، واصبح 
السعوديون مالحقين بتبعات دعمهم االرهيا  فيي اليعيراق وسيورييا 
واليمن. كما ان ضعفهم البنيوي يساهيم فيي تيهيميييش نيفيوذهيم عيليى 
البلدان العربية االخرى. يءاف الى ذلك ان اسيتيهيدافيهيم اليحيركيات 
االسالمية خصوصا االخوان المسلمين سياهيم فيي تيألييي  قيطياعيات 
واسعة من المجتمعات العربية ضيدهيم، فيليم ييعيودوا قيادريين عيليى 
تحقيق دعم لسياساتهم التي تيروج اليتيطيرف واالرهيا ، بياالضيافية 
لنمس حكمهم االستيبيدادي اليذي يصيادر اليحيرييات ويسيتيخيدم ابشي  
االسالي  والوسائل لءمان بقائهم في الحكم. وقد اكتيشيفيت الشيعيو  
العربية اليوم عدم جدوى التعويل على النظام السعودي خصوصا انه 
يواجه تحديات داخل مجلس التعاون نيفيسيه. وجيا ت قيمية اليريياض 
مؤخرا لتكشا حالة التصدع في الموقا الخليجي الناجم عن السيعيي 
السعودي المتواصل لفرض وجهة نظر واحدة على المجلس. وليذليك 
فالتعويل على الدعم السعودي لن يجدي نظام اليحيكيم فيي اليبيحيريين. 
وم  استمرار الحراك الشعبي الذي تمي  عن بقية الثيورات اليعيربييية 
بسلميته وتحءره واعتماده على الذات ورفءه انصاف الحلول، فقيد 

 اصبح انتصار ثورة حتميا، وان تأخر.
اما الجان  البريطاني الذي ييليعي  دورا ميحيورييا فيي ادارة االمين 
الداخلي وتوفير غطا  سياسي على الصعيد الدولي فهو اآلخر اصبيح 
مكشوفا، خصوصا للمنظمات الحقوقية والجهات االعيالمييية. فيليييس 
هناك دولة اخرى تدعم االستبداد وانتهاك حقوق االنسان كيميا تيفيعيل 
بريطانيا التي تصر على دعم الحكم الخليفي بدون تردد او مسيا لية. 
ويشكو ممثلو دول االتحاد االوروبي من الموقيا اليبيرييطيانيي اليذي 
يعرقل اية محاولة للءيس على المنامة. فاما ان يفشلها او يحولها الى 
مبادرة ضعيفة ال تمثل ضيطا حقيقييا. وهينيا ييتيوقي  اليتييييييير عيليى 
مسارينر فعلى الصعيد االوروبي اصبح هناك تركي  من قبل نشطيا  
حقوق االنسان على االتحاد االوروبيي ليتيشيجيييعيه عيليى ليعي  دور 
منفصل عن كل من امريكا وبريطانييا. وييقيوم اليبيرليميان االوروبيي 
بدوره في هذا المجال. وحتى حين اعيلين اليخيليييفيييون ان اليبيرليميان 
االوروبي قد ارسل وفدا برلمانيا لالبراف عليى االنيتيخيابيات، بيادر 
البرلمان لتفنيد ذلك، وانه لم يبعث الوفد المذكور. واتءيح الحيقيا ان 
بركات العالقات العامة المأجورة لدى الخليفيين اسيتيدرجيت بيعي  
اعءا  البرلمان االوربي للذها  الى المنامة، واظيهيرتيهيم وكيأنيهيم 
ممثلون للبرلمان، االمير اليذي تيم نيفيييه رسيميييا. االميراليميؤكيد ان 
العصابة الخليفية تبحث دائما عن مصادر للشرعية من خارج اليبيالد 
بعد ان تأكدت استحالة توفرها من الشع . البريطانييون ييتيعيرضيون 
كذلك لءيوط من الداخل. فهناك حالة تململ لدى اعيداد تيتي اييد مين 
البرلمانيين بعدم الرضا عن السييياسيات اليرسيمييية تيجياه اليبيحيريين، 

 وطني أعيُش على التراِب مواِجعَه   
 .وأرى السجوَن تغصُّ من أبنهئِِـهـه ِ 
 وإليَّ يَبـــعَُث بهئلهرسهئِهِا ـاعهيهـهـهـهئ  

 شئِرك  بمجِلهِسهنهئ وِعهش  بِهَر هئِهنهئ" 
ـَمـــئِت موِطنَِك التهي"   نؤتيَك ِمن َ 
ـــــحٍ ال تكهتهِرث  "   صّوت  ألّيِ ُمَرشَّ

ََ مهمهئِـهـهـهـهرٍ   كم حئولوا فينئ شهرا
ـُمى بيَن ال يوِط تهراصصهت    وكمئ ال
ٍَ به هئ ُت فوَق أشـــــهـهٍ  أتُرى نُصّوِ
ُت للسجوِن وُظلِمهـهـهـه هئ  أتُرى نُصّوِ
َمـهـهت   ـِّ ـُ ُ ه ت والمهسهئجه  أتُرى نُصّوِ
ُت بعـ  تِك نسئِهنهـهـهـهـهئ  أتُرى نُصّوِ
صُهُ هم    أتظنّنئ َغنَــــمئ  ِرعئعــــــهئ  َسهو 
هنهـهئ   ي ئَت ننسهى مهئ اسهتُهبهيهَح بهحه ِّ
ََ َمهن  مهحهوا لهنهئ  ال لن ن وَن ـمهئ
 ولذا فإنّئ لن نُبـهـهئِرَك مهجهِلهسهـهـهـهـهـهئ  
بَههت   ـَ ج كههمههئ صهـ ُجههّرِ  لهن تههنهطههلههي ِ ه
 فلتكملو ئ فرحـــــة  صوريّـهـهـهـهـهـهة  
ََ رؤوِن َمهن    ال ترصبوا ِمهنّهئ انهحهنهئ
  ولتبعـوا عنّئ بمهجهلهـهـهـهِن ظهلهِمهُكهم

ََ إذا نهظهرُت شهواِرَعـهـهـه     وأرى الـمئ
 وأرى الههجههراِههَم والههحهه ههوَق المههئِههعههة  
ـَيَّ فهيهـهـهـهـهِ  ُمهمهئنَـهـهـهعهة    أاّل تكـــوَن لَه
 وانههِلا  بِصههوتِههَك كههي تههنههئَا مههنههئفِههعَهه   
هَت  إلهيهَك  هئ  هَي راِجهعهة     من ئ ُحِرم 
 ُكن  واحهـا  بهيهن الهرعهئيهئ الهطهئِـهـهعهة 
 كي يهمهلهكهوا مهنّهئ المهمهيهَر وبهئِهعَهـهـه   
َك الراعي  نهئَك أصهئبِهعَهـهـهـهـه      إن َحرَّ
ـُ المهسهتهكهبهريـهـهـهـهَن اله هئِمهعهة   فتََكت  ي
 ونرى الحراَِر بئللنهئِلِن صهِئبهعهـهـهـهـهة  
ـَكُّ بِهرافِـهـهـهـهـهـهعهة     ونرى حواَِط هئ تُه
 نههنههسههى جههراِههَم َمههن  جههنههى  وفههظههئِههعَهه   
 بِعهصهئ  تهُ هشُّ به هئ لهتُهذِعهَن  هئمهعهة  
ـِ جههئمههعههة    ولههنههئ الههكههرامههةُ فههي الشههـاِهه
 لنعيَش ِعّلتَــهنهئ بـهـهـهروصٍ نهئِصهـهـهـهعهة  
 يههبهه ههى عهه ههيههمههئ  أن يُههجههيههَل شههراِههعَههـههـهه   
َعـههـههـههـهه    ـِ ُب  ههئ  إنَّ الههُمههغَههََّههَا َمههن  يُههجههّرِ
 بمههعههئفِههُكههم  أو بههئلههنههَههوِن الههطههئِمههعههة  
  أبـا  لهغهيهـهـهِر  ِ مهئ  هي راِكهعهـهـهـهـهـهة  
 فهه ههيههئُرنههئ أن نههرتهه ههي ونهه ههئِطـههـههـههـههـههعَهه   

 عشيّة انتخابات الدم

ويسعون للءيس على وزارة الخارجية لتيييير ذليك. وييكيفيي االبيارة اليى ان عيدد 
الموقعين على بيان يطال  باطالق سراح الرموز واصالح النظام اليقيءيائيي حيظيي 

نائبا، وهو امر غير مسبوق في تاري  البرلمان البرييطيانيي. كيميا  71بتوقي  اكثر من 
ان الناخبين في عدد من المناطق البريطانية بيدأوا يسيتيوعيبيون حيقيييقية اليوضي  فيي 
البحرين ويءيطون على ممثليهم البرلمانييين ليليءيييس عيليى اليخيارجييية مين اجيل 
التييير. فال احد في القرن العشرين يقبل باستيميرار اليحيكيم اليقيبيليي اليذي ال يسيتيميد 
برعيته من دعم بعبي وال يستند لمواد دستورية تعبر عن االرادة الشيعيبييية. وليذليك 
اصبح الدور البريطاني هو اآلخر يواجه صعوبات جمة فيي ميوقيفيه اليداعيم ليليحيكيم 
الخليفي، ويتوق  حدوث تيير كبير خصوصا م  تراج  حظوظ حي   اليميحيافيظييين 

 االستعمارية البريطانية.  الذي يعتبر االقر  للعقلية
امام هذه الحقائق لم يعد األمل بحدوث تيير جوهري في التركيبة السييياسييية فيي هيذا 
البلد المعذ  خارجا عن المنطق والمعقول. بل اصبح التييير مرتقبا وان تأخير. وفيي 
ظل انشيال العالم بانتشار ظياهيرة اليتيطيرف واليعينيا واالرهيا ، اليميدعيومية مين 
السعودية واالمارات بشكل خاص، فقد اصبح العمل الميييدانيي اليميدعيوم 
بالموقا الدولي الذي ي داد وعيا بالحيالية اليبيحيرانييية، واعيدا بيتيحيقيييق 
النتائج. وم  استمرار الحراك الشعبي بدون تراج  او تردد او تيييير فيي 
االهداف، مدعوما بموقا الجمعيات السياسية المقاطعة، يتوق  ان تشيهيد 
الشهور المقبلة تصاعدا في وهج الثورة وتيراجيعيا حيقيييقيييا فيي حيظيوظ 
الديكتاتور وعصابته. وقد اظهر اليحيراك فيي الشيهيور االخيييرة اليدول 
المحوري لشبا  الثورة وآبا  الشهدا  في تأطير العمل المييدانيي ودفيعيه 
الى االمام بشكل اكثر ع ما واصرارا ووضوحا والت اما باهداف الشع  
التي طرحها منذ عقود. لم يعد ثمة فاصل بين الشعي  وانيتيصياره سيوى 
فواق ناقة، وسيرى العالم تييرا اقليميا جوهريا ينطلق من البحرين، ويعم 

 المنطقة، وما ذلك على هللا بع ي .
  

آثار التعذيب واضحة على جسد 
الشهيد حسن الشيخ الذي قتل 

الشهر الماضي في طوامير التعذيب 
 الخليفية


