
 

      

  نشرة شهرية تصدرها حركة أحرار البحرين اإلسالمية 

 /7041صوت البحرين / 

(  8التتمة صفحة )  

* دخل الحصار الجائر المفمومر   
على الدراز شهره السادس بد ن ان 
يكون هناك مما ييم مر المى اهمهمائم   
يتواصل هذا الحصار ممتمماممنما مم  
تصع د االضمهمهماد بمحمح  مفما م  
اليمم ممس عمم ممسممى تمما مم  الممذ  تممعمم ممد 
جلسات "محاكفت " مرة في اليمهمر 
بهدف االمعان في التنك ل  االهاهم   
 بممدال مممن كسممر شمموكمم  اليممعمم  
 ادخال الرع  في المنموموسز ازداد 
الفواطنون صالب   ايفاها يمحمتمفم م  
التغم م مرز فمواصملموا اال متمجماجمات 

  التظاهرات خصوصا بفنه   الدراز 

* كيوت تض   الفناضل ابراه   شريف عمبموديم  
الديكتاتور لالجاه  الذين يحفون  كف   فمبمعمد ان 
اضاف الهاغ   تهفا اضاف   البراه   ع ابا ل  لفما 
صرح ب  لوكال  "ا وش تد برس" تائال ان زيمارة 
 لي العهد البريهاهي تمعمبمر عمن دعم  اال متمبمداد 
 الهغ انز اعلنت ابواق الخل و م من تموجم م  تمهمفم  
اضاف   البراه   بالتحريض على كراه م  المنمظما  
 اذاعمم  اخممبممار كمماذبمم ز االمممر الممذ  ا ممتممسممخممومم  
االمريك ون على لسان النماطمح بما م  المخمارجم م  
الذ  طال  بالغاء الته  كلها  فم مررت بمريمهماهم ما 
االذعان للهل  االمريكي  اصدرت  وارتهما فمي 
الفنام  ب اها تالت ف   ان الته  تد الغم متز تمبمل ان 

 ي رر الخل و ون ذلك 

صمومحم   مول  47* أصدرت منظفم  المعمومو المد لم م  تم مريمرا شماممال ممن 
االهتهاكات الوظ ع  لح وق االهسان في البحرينز يعتبر  ثم م م  داممغم  لمنمظما  
العصاب  الخل و   الفجرم    ي د  الت رير امثل  كث رة لالضمهمهماد  المتمعمذيم  
  وء الفعامل    يهرح مثال تض   الصحاف   هميه   معم مد المتمي تمعمرضمت 
للتعذي  بو ي   على يد  جالدة معر ف ز  تض   محفد رمضان المفمحمكمو  
باالعدا  ظلفا بد ن ا  دل لز  علي التاجرز ش  ح الفحامي الفعر فز محفمد 
التاجر الذ  عذب بو ي    ما يمال مسجوها بدعا ى  اه   ا هى من النظما  

 الخل وي العون 

ز  الياب الذ  ا تهدف  الهغاة الخل و ون بمابيم  الصمور 74* رضا الغسرةز 
عمامما   712 عذبوه  تى ممتوا جسدهز  صد  تى اآلن من ا مكما  السمجمن 

 عاما  160ز 27 بلغت ا كا  زم ل  جعور هاصرن 
 تالت فاطف  هار ن  الدة الفعت ل الهول أ فد العرب بأن الفحاك  الخملم موم م  

 ن ز  بذلك تووق  ٥١هوففبر بميادة  14ضاعوت األ كا  ضده يو   الخف س 
 ن ز  اعمتم مل المنمظما   ٥١١األ كا  الجائرة ضده 

    تتمهما ٥١٥١الخل وي العرب في أبريل من العا  
عمامما ز   جمهمت ضمده  ٥١كان عفره ال يتمجما ز 

” عملمفم مات يهمابم م “ اتهامات ملو   تتعملمح بمتمنموم مذ 
بحس  زعفمهماز  تمد همددت الم موات  المدتم  يمو  

 تمالمت لمهما بمأن ”  لن تراه بمعمد اآلن“ اعت ال  بأهها 
مص ره   كون شب ها لفص ر خمالم  عملمي همار ن 

 الذ  تعر  لإلخواء ال سر   التعذي  الففنهج 
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من صوات اليع  البحراهي االصلي )ش ع    ن ( اه  يفتلك  عم ما  بصم مرة 
 اصرارا تل هظائرها لدى اليعوب اآلخرى  تمتمجملمى همذه المخمصمائم  فمي 
 ركت  الس ا    التي تواصلت على مدى ترن بد ن توتف  كمفما تمتمجملمى فمي 
تيبث  بو دت  الوطن    ا تعالئ  عملمى ممحما الت تمومكم مك الصمف الموطمنمي  
الخل و ون من جاهبه  ما بر وا يسعون لتفميمح تملمك المو مدة  فمفمثمال عمفملموا 
الفستح ل لغرس الهائو    اثارتهاز  هكلوا بمفمن يمعمفمل لمفمنم   مد ثمهماز  مما 
يمالون  فال ف  يهال الفواطن ن جف عا     ن يتمصمدى ا مد ممن المفمواطمنم من 
السن  للتفرد على الس ا   المهمائموم م   يسمعمى لمرل الصمف الموطمنمي فماهم  
يتعر  لتنك ل شديد بعنا ن  ذرائ  شتى  فها همو اال متماذ ابمراهم م  شمريمف 
يتعر  للك د كل يو  لسب  مواتو  الهادف  الفيال مير ع التفميح الهائموميز 
 التأك د على   دة اليع   الوطن   ريتهفا الكامل    الن المفمنماضملم  غمادة 
جفي ر تصدت بيكل  اضح طوال الخفس  عير عاما الفاض   لهائو    زير 
ديوان الهاغ  ز ف د زج بها في السجن  هكل بها ايفا تنك ل  هذه النفاذج تظهر 
 عي اليع  البحراهي  رموزه  مناضملم م   فمالمخمهماب الموطمنمي المو مد   
مرفو  من تبل الحك  الخل وي الجائر الذ  ما بمر مت ابمواتم  تمثم مر المومتمنم  
الفذهب   صبا ا  مساء   تهدف ممن ذلمك الممريمنع ممنم  المو مدة الموطمنم م ز 
 ا تفال  الهائو  السن   الى جاهبها     ث ان ام  ا لعرب  الفسلفم من تمعم م  
 ا دة من اشد الح    وادا فثف  ا تجاب  لنداءت التهرف  العنف  الهائو  ز 

 االمر الذ  يخد  الهغاة  يضر الفظلوم ن 
في اال اب   الفاض   شارك اليع  في مس رات  الدين   ال  اء ذكرى ا تيهاد 
االما  الحس ن بن علي عل   السال   مس رة السبايا الذين كاهوا ضحايا المحمكم  
ال بلي الفنحرف الذ  فرض  االمويون بديال للفير ع اال الممي المفمحمفمد   
 برغ  االعتداءات ال وم   من تبل عصابات الير الخل و   خصوصا الفلثف من 
من عناصر فرق الفوتز ف د ظهر للعال  عمفمح المحمضمور المجمفماهم مر  فمي 
الف ادين  فيل الخل و  نز برغ  الدع  البريهاهي الفباشرز في اضمعماف  همج 
الثورة في هووس الجفاه ر   شمارك عيمرات اآلالف ممن المبمحمراهم م من فمي 
مس رات االربع ن بفدين  كربالء ل هلعوا مالي ن الفيارك ن بظمالمم  اليمعم  
البحراهي  ب    اليعوب الفضههدة   ل  ينس ثوار البحمريمن اخمواهمهم  المذيمن 
دعفوه  في البلدان االخرى خصوصا في ه ج ريا   يسجمل لملميم مس ابمراهم م  
زكماكي زع   الحرك  اال الم   فمي ذلمك المبملمد المذ  يمحمكمفم  المجمنمراالت 
الوا د نز دعف  ثورة اليع   تنظ ف  تظاهرات عارم  ممن اجمل ذلمك   تمد 
يبد  للبعض ان السفاح بالفواك  الحس ن   ال يضر الهغف  الخل موم م ز بمل تمد 
يو دها  االمر الفؤكد ان هذه الفواك   اهفت فمي يعمداد اجم مال المثمورة ممنمذ 
ع ودز  عف ت ر ح الوعي لدى االج ال الناشئ  التي تمهمتمف فمي المفمواكم ز 
 كذلك في التظاهرات اال تجاج  ع ه هات منما المذلم   اهم  تمعمفم مح لملميمعمور 
بالظالم   دف  للتفرد على الحك  ال ميد  الذ  يستضعف الفواطن ن  يسمعمى 
ال تعباده   هذه اليعارات تغرس في هووس اليباب ممعمنمى المحمريم   اجمواء 
عاشوراء  االربع ن تعفح شعور االهمتمفماء لملمثموار  المفمسمتمضمعموم من رفمض 
االهظف  التي تس ر على خهى يميد بن معا ي   ما يفثملم  ممن ا متمبمداد تمبملمي 

 جاهلي 
الخل و ون ال و  يع يون على الصدتات في كاف  الف ادينع االتتصادي   االمن م  
 العسكري    يعرف الهاغ   اه  ال يسته   الب اء بد ن هذه الفعوهات   لمذلمك 
فهو ال ي بل بوجود الدع  االجنبي فحس  بل يستجدي ز  يدف  تكالم مف  جموده 
كا تالل على االر  البحراه    ان همذا المتمومريما فمي السم مادة  المحمح ممن 
العوامل التي تحرك ضفائر اال رار  ذ   الخلو ات المثموريم  ممثمل ابمراهم م  
شريف  غ ره  فال يفكن الهسان شريف ان يمرى  طمنم  ممفممتما بمالمهمائموم م  
 محتال من تبل ج وش تمابمعم  الهمظمفم  جمائمرة كمالسمعموديم  ا  ا متمعمفماريم  
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 المعتقالت السياسيات يتعرضن لالعتداء
ه لت  الفعت ل  البحراه   ط ب  ا فاع ل الفستيوى بعد تعرضها لالعتداء بآلم  
 ادة داخل السجن من تبل ي دى السج نات الجنائ ات   تعرضمت المفمعمتم ملم  
ط ب  در ي  للتهديد بال تل داخل السجنز  تمعمرضمت المنماشمهم  المفمعمتم ملم  

ز  تالت عائالتهن ان ما ”االرتها  بالجدار”معصوم  الس د  أيضا للضرب  
المغمضم  “ ز ممعمبمريمن عمن ” هو تره    عد  اإلشعار باألممان“يحدث لهن 

 ”. الخوف من الفجهول الذ  ينتظر بناته  داخل السجن
 طالبت العوائل بن ل بناته  يلى مبنى خال بالسج نات الس ا  ات لحفايتهمن 

الفعر فم  بمتمسمبمبمهما فمي “ من أ  اعتداءز كفا طالبت بعمل السج ن  الجنائ   
 يلى طب   مخت  ” ي داث مياكل متكررة

 أهالي البالد القديم يعتصمون من اجل ابنائهم
هوففبر  تو  تضامنم م  مم  أبمنماء  14أتا  أهالي بلدة البالد ال دي  يو   الجفع  

أيا  في ظل مخا ف األهالي من تعرضمهم   ٥١البلدة الفختهو ن منذ أكثر من 
 للتعذي  م  اه هاع األخبار عنه  

 رف  الفعتصفون صور الفختهو من  همتمافمات همددت بسم ما م  االخمتمهماف 
الففنهج التي يتبعها النظا  الخل وي بحح الفواطن ن  النيهاء مي رين يلى أن 
هذه الس ا   تعبر عن اهت ا  منظ  يفار   الخل و ون ضد األهالمي إلجمبمارهم  

 على  تف اال تجاج اليعبي  العودة يلى الفنازل 
 تد  ردت األهالي اتصاالت من أبنائه  الفختهو ن ل  تتمعمد ثموان ممعمد دات 
أكد ا ف ها أهه  يتواجد ن في مبنى التح   ات الجنائ  ز  يء الص متز  المذ  

 تد أبدى األهالي تملم مهم   مول مصم مر ”.   كر التعذي ” يصو  الناشهون ب
أبنائه  في ظل الت ارير  اليهادات المتمي تمؤكمد ا متمعمفمال المتمعمذيم    موء 
الفعامل  في الفبنى الفذكور   ذكرت مصادر أهل   بأن بعض الفختهو من تم  
اهتماع اعترافات منه  تحت  طأة التعذي   ب نه  اعترافات طالمت المفمعمتم مل 

 ن   سن الب اليز  الذ  شموهمد الم مو  السمبمت فمي  ٥١١الفحكو  بأكثر من 
مستيوى السلفاه    هو مكبل بالسال لز   ث أكدت عائلت  بمأهم  يمعماهمي ممن 

 تدهور في صحت  بعد تعريض  للتعذي  في مبنى التح   ات 

 رغم األمطار والحصار
 البحرانيون يتظاهرون نحو تقرير المصير 

 
شارك الفواطنون في البحمريمن عصمر 

همموفممفممبممرز فممي فممعممالمم مم   ٥١الممجممفممعمم ز 
ي مم مماءا ”  ممم مماديممن تمم ممريممر الممفممصمم ممر“ 

للذكرى السمنمويم  المثماهم م  لمالم متمومتماء 
اليعبي الذ  صّوت فم م  المبمحمراهم مون 
لصالح يتام  هظا    ا مي جمديمد   تمد 
 زع األهالي في ممنماطم مهم  صمنماديمح 
رممي  لال توتاء تعب را عمن تمفمسمكمهم  
بنتائج اال تمومتماء  عمد  تمنمازلمهم  عمن 

 الحح في ت رير الفص ر 
 تد اههل ت التظماهمرات  المتمجمفمعمات 

 ٥١اليعب   في م ادين  ددها يئمتمالف 
من ال وى الثوري  الفعارضم    –فبراير 

 شفلت مناطح رئ س م  فمي المبمالدز   –
ف فا أظهرت الفياهد التي تم  تمنماتملمهما 
ميارك  كث و  من الفواطن ن بفمخمتملمف 
شرائحهم  رغم  االهمتميمار المعمسمكمر  

 الوا    ال ف  الفكثف 
 فمي المفمسمماء تمواصملمت المتمظماهممرات 
بممالممفممنمما ممبمم  همموممسممهمماز  بممالممتممواز  ممم  
ا تفرار االعتصا  الفمومتموح فمي بملمدة 

الدراز الفحاصرة التي شهدت  ضورا شعب ا متواصال في مموتم  االعمتمصما  
الفجا ر لفنمل آي  هللا الي س ع سى تا  ز كفا اههل ت ممنم  تمظماهمرة  ماشمدة 
رفعت صور الي س تا    الهتافات الثوري ز  ذلك رغ  األمهار التي شهمدتمهما 

 البالد مساء أمس  الحصار الخاهح الفور   على البلدة  أهلها 
 تد اههل ت التظاهرات الفسائ   في بلدات عاليز البالد ال دي ز ال مد ز المفمر ز 
أبوص ب   الياخورةز  بلدة بني جفرة التي شهدت  ضورا ثموريما أيضما ممن 
الفجفوعات اليباب   التي هوذت عفل   ردع لل وات الخل و   المتمي تيمارك فمي 
 صار بلدة الدرازز   ث  تعت مواجهات شمديمدة بم من اليمبمان  المفمدرعمات 

 الخل و   التي تتعفد تف  الفتظاهرين  من  الفواطن ن من دخول البلدة 
 

 عائلة السيد علوي وأهالي الدراز 
 يدعون لحملة للبحث عنه

دعت عائل  الفختهف الس د علو  الفو و   أهالي بلدة الدراز الفواطن ن في 
البحرين للفيارك  في  فل  شعب   للبحث عن  م  ا تفمرار اهم مهماع األخمبمار 

 أكتوبر الفاضي خالل فترة عفل  في مدين  الفحرق  ٥١عن  منذ ف داه  في 
هموفمفمبمرز أكمد بمأن  ٥١ في يعالن ألهالي البلدة  عائل  الفختهف  الخف سز 

جف   منافذ الحد د هوت مغادرت  البالدز  أن  جالت الفستيوم مات خملمت ممن 
ا ف ز  ذلك في الوتت الذ  تتعفد  زارة الداخل   الخل و   التهرب ممن تم مديم  
يجابات  اف    ول   تتلكأ في البحث عن    دعا اإلعالن جف   الفواطن من فمي 
البالد للبحث عن الس د علو  في مراكم التوت ف بسؤال أبمنمائمهم  أ  أتماربمهم  
الفعت ل ن عن   واء أثمنماء المميمارة أ   تمت االتصمالز كمفما أهماب اإلعمالن 
بالجف   لل  ا  بحفل  للبحث عن  في اليواطيء  في الفستيموم مات المحمكمومم م  

  الخاص ز  ت صي أثره في الحد د البري  أ  البحري  للبالد 

يواصمل المنماشمهمون المبمحمراهم مون 
اعممتممصممامممهمم  اال ممبمموعممي عصممر 
االربعاء اما  السمومارة السمعموديم ز 
مهالب ن بسح  ال موات السمعموديم  
مممن بممالدهمم   كممفمما يممعممبممر ن عممن 
دعفمهم  لصمفمود اليمعم  الم مفمنمي 

الخل مومي —بوج  العد ان السعود 
 الفتواصل  
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 ناشطاً حقوقيّاً وإعالميّاً ممنوعون من السفر 38 البحرينية لحقوق اإلنسان: 
 7016هوففبر  71 سن الفد وبز 

تالت الجفع   البحريمنم م  لمحم موق اإلهسمان يهمهما 
 ال  من   ور لنيهماء  م موتم م من  24»رصدت 

 فاعملم من فمي المفمجمتمفم  المفمدهمي  صمحمافم م من 
 .« يعالم  ن بحرين  ن

 من جهتهاز دعمت فمعمالم مات  طمنم م   م ما م م  
   وت   الجهات الر ف   الى رفم  ممنم  السمومر 

هذا الفمنم  يمتمعمار  »عن الجف  ز موضح  أن 
م  االتوات ات  الفعاهدات  االلتماممات المد لم م  
التي تدمتها البحرين في مجمال  م موق اإلهسمانز 
باإلضاف  الى تمنماتمض همذا اإلجمراء مم   مريم  

 .«اإلهسان في الحرك   التن ل
جاء ذلك في  تو  تضماممنم م ز عم مدت فمي مم مر 

 14جفع   الو د   في العدل  ز مساء السمبمت )
(ز مم  المنميمهماء 7016هوففبر/ تيرين المثماهمي 

 الففنوع ن من السور 
 تالت مفثل  جفع   المبمحمريمن لمحم موق اإلهسمان 

الجفع   المبمحمريمنم م  لمحم موق »زين  خف س ين 
االهسان اعربت عن تل ها لفا تعر  ل  هيمهماء 
من من  للسور  المتمحم م مح ممعمهم ز  المذيمن بملم  

همماشمهمما   همماشمهمم ز عملممى رغمم  أن  24عمددهمم  
البحرين أعربت عن التماممهما بمالمعمهمد المخمال 

 .«بحفاي  الفدافع ن عن   وق اإلهسان
من الفور   على األتمل ان » أضافت خف س 

يعرف من  ض  في خاه  الففنوع ن من السمومر 
بذلك تبل  وره ز  السؤال الذ  يب ى لمفماذا يمتم  
من  النيهاء ممن السمومر أ ما ما ز  مظمر السمومر 
مخالف لفا هصت عل   العهود  الفواث ح الد ل م  
 هو تض  ح على ممفمار م  المعمفمل المحم موتميز 
 على الجهات الفمعمنم م  ان تمحمتمر  االتموماتم مات 
الد ل   المتمي  تمعمت عملم مهما المد لم ز  همهمالم  
الجهات الر ف   برف  من  السور عمن المجمفم م ز 
 عد  تكرار الفن   افساح الفجال لنيهاء   وق 

 .«االهسان في مفار   عفله  في هذا الفجال
 من جاهب ز تال االم ن العا  لجفعم م  المو مد   

الهدف من من  المنميمهماء ممن » سن الفرز قع 
السور هو ضفان عد   صوله  الى المفمؤ مسمات 
الد ل  ز  هحن في الو د   هؤكد تضماممنمنما مم  

 .«النيهاء الففنوع ن من السور

أشم مر فمي »أما الناشا الح وتي منذر الخورز ف مالع 
هذا الصدد يلمى تضماممنمي المتما  مم  كمل المنميمهماء 
الففنوع ن السورز   ث اهني كمنمت  ممازلمت  ا مدا  
منه ز يذ يهني تل  ت اتصاال  من الن ابم  المعمامم  يموم مد 
برف  ا في من تائف  الففنوع ن من السمومرز  همأممل 
أن تتواصل عفل   رف  المفمنم  ممن السمومرز  همنماك 
هواجس بأن هذا الرف    كون جمئ ّا   ل س كل ّا ز أ  
أه    يفل بعمض المنميمهماء  لم مس كملمهم ز  همحمن 
كح وت  ن ههال  بأن ييفل رف  الفن  المجمفم م ز  ال 
ه بل ان يكون رف  الفن  جمئ ّا ز ألن هذا المحمح  مح 

 .«يهساهي
الففنوعون من السور في غالب ته    موتم مون » تاب  

 هيهاء مجتف  مدهي  صحاف ونز  هحن همؤكمد أهم  
ال يجوز ت   د  رك  الناسز  هو يعبمر عمن اهمتمهماك 
يهساهي لح موق اإلهسمانز  الصموت المحم موتمي كمان 
صمموتمما  مممهممفمما  فممي ايصممال الممحمم مم مم مم  فممي الممداخممل 

 .« الخارج
في الد رة األخ رة لفجلس   وق االهسمان »  اصل 

في جن فز عبرت د ل عمن تملم مهما عملمى المحم موق 
 الحريات العام  في البحرينز  همذا أممر طمبم معميز 
ألن  ظ و  هذه الفراجع  هو توض ح مواطن المخململ 
في مجال   وق اإلهسانز  ارشاد المد ل لمتمصمحم مح 
أخهائهاز  ما كان لهذا الد ر ان يمظمهمر المى المنمور 

 .«لوال  جود عفل   وتي منظ 
اعالن  فاي  الفدافع ن عمن  م موق االهسمان » تاب  

ديسفمبمر/  10اترت  الجفع   العام  لألم  الفتحدة في 
ممادة تيمكمل  70ز  يتكمون ممن 1444كاهون األ ل 

منظوم   فاي  تام  للفدافع ن عمن  م موق اإلهسمانز 
بسب  عفله  في مجال   وق االهسانز  من الح وق 
التي يحوظها له    ه  في تنظ   اهوسه  في جفع مات 
 مؤ سات مصرح لهاز  د ره  فمي هم مل المحم م م م  

 .« التواصل م  الجهات الح وت   الد ل  
ل د تمهمور المعمفمل المحم موتمي فمي السمنموات » أفاد 

االخ رةز  تمنماممى بيمكمل كمبم مر بمحم مث ا متموعم  
الجفهور ما يمجمر  عملمى ار  المواتم ز  ازدادت 
اعداد الفدافع ن عن   وق االهسانز  لم  يمعمد األممر 
م تصرا  على  ضور هاشا   وتي    مد فمي فمتمرة 
التسع ناتز  لكن اآلن النيهاء المحم موتم م من يمعمد ن 
بالفئاتز  اعداد الفدافع ن عن   وق االهسان تممداد 

 .«في كل د رة

ان الفن  ممن السمومر لمن يمؤد  المى » خت  الخور 
توتف الفدافع ن عن  م موق االهسمان عمن عمفملمهم  
الح وتيز   ث بإمكاههم  ايصمال المفمعملمومم  عمبمر 
  ائل ت ن   مختلو ز  تب ى امكاه م  الموصمول المى 

 .«الجفهور  الفؤ سات الد ل   متا   بنسب  كب رة
 من جاهبهماز تمالمت المنماشمهم  المحم موتم م  فماطمفم  

بمدأت  مفملم   27تبمل بمدء المد رة الـم»الحلواجيع 
لومر   مظمر  مومر عمن عمدد ممن المحم موتم م منز 
 اتسعت دائرة الفن  لمتميمفمل  م موتم م من  هيمهماء 
 صحاف  ن  اعضاء منتف ن الى مؤ سات الفجتف  
الفدهيز  الذين ل  يعلفوا عن الفن   تمى ممحما لمتم  
السور لسب  أ  آلخرز  هو ما  دث معي عندما لم  
يكن ا في ميفوال  ب ائف  الفن  من السورز اال اهنمي 

 .«عرفت بذلك في الفهار
بالنظر الى الفواث ح المد لم م  » أضافت الحلواجي 

التي  تعت عل ها المبمحمريمنز فمإن المفمنم  ممخمالمف 
 17للفعاهدات  الفواث ح الد ل  ز  خاصم  المفمادة 

للعهد الد لي الخال للح وق المفمدهم م   السم ما م م  
التي تي ر الى أن )لكل فرد يوجد على هحو تاهوهمي 
داخل يتل   د ل  ما  ح  ري  التمنم مل فم م    مريم  
اخت ار مكان يتامت ز  لكل فرد  مريم  ممغمادرة أ  
بلدز بفا في ذلك بلدهز  أه  ال يجوز ت  م مد المحم موق 
الفذكورة أعاله بأي  ت ود غ ر تلك التي ين  عل ها 
ال اهونز  تكون ضر ري  لحفاي  األمن ال وممي أ  
النظا  العا  أ  الصح  العام  أ  اآلداب المعمامم  أ  
  وق اآلخرين   رياتهم ز  تمكمون ممتمفميم م  مم  
الح وق األخرى الفعترف بها في هذا العهدز كفا ال 
يجوز  رمان أ دز تعسوا ز ممن  مح المدخمول يلمى 

 .«بلده(

 ٥١ا تدعت السلهات الخل و   صباح  الخف سز 
هوففبرز اإلعالمي البحراهي أ فد رضي  أمرت  

 بالحضور ال و  يلى الن اب  العام  الخل و   
 تد عفدت ال وات الخل و   يلى تسل   اإل ضاري  
يلى رضي بحضور عسكر  مكثف عند منمملم ز 
في محا ل  إلثارة الرع  بم من األهمالميز يال أن 
رضي تال لل وات بأه  ال يخياهم ز  أن هيماطم  

 اإلعالمي  الح وتي لن يتوتف 
  ممأل رضممي عممنممصممر المم مموات الممذ   مملممفمم  
اإل ضاري  عفما يذا كمان اال متمدعماء لم  صملم  
بيكوى  اب   تدّمها  ابم ما يلمى المنم مابم  المعمامم  
بسمبم   مجمنم   تمعمذيمبم   مصمادرة ممفملمتمكماتمم  
اليخص  ز كفا  مألم  عمفما يذا كمان اال متمدعماء 
  يفل مْن تسب  في أذيت   تمعمريضم  لمعماهمات 
خه رةز بحس  تعب رهز أ  أن األمر يتعلح بفنع  

 من السور 
 في   ن ل  يج  عنصر ال وات عملمى أ مئملمتم  

ز عاد رضي لملمتمأكم مد ” ال أعرف“  اكتوى ب ول ع 

 هو يستل  اإل ضاري ؛ على ما تسب  ل  النظا  من 
ضرر بدهي  معنو ز  تمال أثمنماء تصمويمره  همو 

مصاب بأزم  تلبم م ز  فم مد “ يستل  اإل ضاري  بأه  
السف  بإ دى أذه  ز  ضعف هظرز  ض ح تمنمومسز 

 ”.بسب  السجن  التعذي 
تمل “  خت  رضي  ديث  للعنصر األمني  تمال لم ع 

لفسؤ لك بأهي ال أخافز  واء ُ جنت أ  ُعذبت أ  
ز  شدد على مواصل  هياط  لمكموهم  ” ت  من   ور 

مؤمنا  ب ض   الوطن    وت ز  أه  ال يمكمتمرث بمفما 
  حدث ل    يأتي ذلك في   ماق تصمعم مد ممفمنمهمج 
طال النيهاء  الح وت  ن كاف  منذ يوه و المفماضميز 
 شفل منعه  من السورز ث  ا متمدعماءهم  لملمتمحم م مح 
 اتهامه  بالتحريض على كراه   النظا   زعممعم  

 األمن  تهديد السل  األهلي 

ال أخشاكم.. ونشاطي لن يتوقف “بعد استدعائه للتحقيق، احمد رضي: 
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 اجهمت المنماشمهم  المحم موتم م  المبمحمريمنم م  زيمنم  
الممممممممممخممممممممممواجمممممممممم ز الممممممممممفممممممممممعممممممممممر فمممممممممم  

على "تويتمر"ز المذ   angryarabiya@ بحسابها
شمخم ز ممحماكمفم  فمي المفمنمامم   74400يتابعم  

  تُمحماكم  زيمنم  7017أكتوبمر/تيمريمن األ ل  في
بسب   ادث  جرت تبل عام ن تامت ف ها بمتمفمميمح 
صورة لفلك البحرين  فد في  ركم  ا متمجماجم م   
ربفا كان ال اضي يتوت  أهها  تند ز  لمكمنم   متمفما 
أص   بالصدمم  بمعمد ذلمك  فم مد  محمبمت صمورة 
أخرى للفلكز  ممتتهما  ألم متمهما أممامم ز فمارتمبمكز 

  أّجل الجلس ز  غادر على عجل 
تد ض محاكفات  محن عائل  الخواج  فكرة عمد  

زيمنم    جود هيمهماء فمي د ل المخملم مج المعمربمي 
شخصا تحدثت عنهم   170هي  ا دة من  الخواج 

"ه ومن رايتس   تم " فمي تم مريمرهما المفمتمعملمح 
بمماعممتممداءات د ل الممخمملمم ممج عمملممى  ممريمم  الممرأ  

  تع   زين   ال ا فمي 7016أ اخر عا   الفنيور
منواها في الدهفارك م  أختها مري ز  التي ال يم مل 
ه دها للسلهات البحرين   شدة أ  بالغ   ُ ك  عملمى 
 الدهفاز عبد الهاد ز بالسجن مدى الحم ماة بمتمهمفم  
يرهمماب  ممخمم مممومم  بممعمممد تمم ممادتمم  ا ممتممجمماجمممات 

ز مم  اهمتم مال 7011مناهض  للحكوم  عما    لف  
الر ح الثوري   أفكمار المربم م  المعمربمي يلمى د ل 

 الخل ج 
مّكنت   ائل التواصل االجتفاعي  المهمواتمف المذكم م  
 تكنولوج ا اإلهمتمرهمت المفمعمارضم من  المنميمهماء فمي 
منه   الخل ج من مسا ات لفمنماتيم  األفمكمار  اهمتم ماد 
الفلوكز المذيمن  مارعموا بمد رهم  يلمى ممواجمهم  همذا 

 التحد  
اهدفعت الدبابات السمعموديم   الم موات اإلمماراتم م  يلمى 

ز لوض  ههمايم  دممويم  7011مارس/آذار  البحرين في
ال تجاجات د ار اللؤلؤة  تتل األفكار أصعم  بمكمثم مر 
من تمتمل المنماسز  لمكمن د ل المخملم مج ا متمفمّرت فمي 
اال تبداد  مّررت تواه ن تفع  ز مثل تواه ن ممكمافمحم  
اإلرهاب  الجريف  اإللكتر ه    الهوارئز للمحمد ممن 
 ري  التعب ر  باتي الح وق األ ا     تسب  ذلمك فمي 
 مجممن مممئممات الممفممعممارضمم ممن  الممنمميممهمماء السمم مما مم مم ممن 
 الح وت  ن  الصحو  ن  الفحام من  المفمد هم منز بمعمد 
محاكفات جائرة  مماع  تعذي  أثناء اال تجماز عملمى 

 ذم  الفحاكف  
شفلت الحفالت الوا معم  المتمي شمنمهما  مكما  ممجملمس 
الممتممعمما ن الممخمملمم ممجممي ضممد الممنمميممهمماء  الممفممعممارضمم ممن 
الس ا   ن التهديد  التخويف  التح   ات  المفمال م مات 
 االعممتمم مماالت  الممتممعممذيمم   ا ممتممخممدمممت الممبممحممريممن 
 اإلمارات  الكويت  ح  الجنس   كأداة لملم مفم ز فمي 
  ن بات الوضاء اإللكتر هي اآلن المفمكمان المفمومضمل 

 لد ل الخل ج لتتب  منت ديها 
دعت مجفوع  "  ت من الب" لمألبمحماثز  مم مرهما 
تور هتوز الناشا اإلمماراتمي أ مفمد ممنمصمور بما م  
"معار  الفل ون د الر"ز  ذلك بعد محما لم  جمهم  
ما تثب ت برامج تجسس مكلو   متهورة للغاي  عملمى 
جهاز آيوون خاصت    جدت "  متم ممن الب" أيضما 
دل ال على أن ا تخدا   كوممات السمعموديم   عمفمان 
 اإلمارات برامج تجسسز م  ت ا  البحرين  عمفمان 

  تهر  السعودي   اإلمارات بيراء برامج أخرى 
 رمما" 170شغّل خاص ّ  العر  التواعليع "

الفذكور ن في الت ريمر يلمى  170ينتفي النيهاء الـ 
طوائف   جهات هظر مختلو   بعضه ز مثل زيمنم  

الجمئمون  م مما م ممون فممي  المخمواجمم   ييمماد الممبمغممداد 
أ ر باز في   ن أن البعض اآلخرز مثل الفمحمامم مان 

 محمفمد المركمنز يم مضمون   ل د أبو الخ ر الح وت ان
 ممنمم ز بممتممهممفمم   12يلممى  10أ مكمماممما بممالسممجممن مممن 

"الخر ج عن المحماكم " أ  المتمخمهم ما لم ملم  همظما  
همو  170الحك   لكن ما ييترك ف   األشمخمال الـم 

خذالن الحكومات الغرب   له   تداف  تلك الحمكموممات 
عن  ري  التعب ر محل از لكن   ا تها الخارج   مم  
د ل الخارج   ت تصر ف ا على المجماهم  المتمجمار   
الحكوم  البريهاه  ز على  مبم مل المفمثمالز المفمسماهمد 
الفتحفس لد ل الخل جز ل  تدعُ يلى اإلفمراج عمن أ  

 مسجون مذكور في الت رير 
لن تدعو الففلك  الفتحدةز عملمى  مبم مل المفمثمالز 
إلطالق  راح الناشا المبمحمريمنمي همبم مل رجم ز 

عاما في السجن لمتمغمريمده اهمتم مد  17الذ  يواج  
ف ها  رب توات التحالف ب  ادة السمعموديم  عملمى 
ال فن  لكن لأل ف ل س رج  الفعار  الو م مد 

 الذ  يواج  أ ضاعا صعب  في د ل الخل ج 
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هموفمفمبمر  71أصدرت منظف  العوو الد لم م  فمي 
 ت ريرا  ول البحرين يعتبر  ث    دامغ  ضدها 

منظف  العوو الد ل   ت ول ين ي اءة الفعامل  بمفما 
في ذلك التعذي  ما زالت مستفرة فمي المبمحمريمن 
رغ  اإلصال ات التي طب تها الففلمكم  لملمتمعماممل 
م  مماع  اهتهاك   وق اإلهسان بعد اهتواض  في 

7011.  
ين ي اءة الفعامل  بمفما  منظف  العوو الد ل   تالت 

في ذلك التعذي  ما زالت مستفرة فمي المبمحمريمن 
رغ  اإلصال ات التي طب تها الففلمكم  لملمتمعماممل 
م  مماع  اهتهاك   وق اإلهسان بعد اهتواض  في 

7011. 
 ذكر ت رير ي  ّ  عمفمل هم مئمات اإلشمراف المتمي 
تيكلت للتعامل مم  المفمظمالم  أ  المتمصمد  أل  
اهتهاكات أخرى أه   جد "أ ج  تصور خه مرة" 
في عفل مؤ ست ن تدعفهفا بريهاه ا  تسمتميمهمد 
السلهات البحرين    البريهاه   بعفلمهمفما كمدلم مل 
 على الت د  فمي ممجمال ا متمرا   م موق اإلهسمان 

 الفنظفتان هفا األماه  العام  للتظلفات المتمابمعم  
لوزارة الداخل      دة التح  ح الخاص  المتمابمعم  

 .7017للن اب  العام   اللتان تأ ستا في 
 تتل ى الفنظفتان تدريبات  تمهمويمرا  لملمكموماءة ممن 
 بممريممهمماهمم مما  هممي  مملمم ممومم   ثمم مم مم  لمملممبممحممريممن 

 تالت ل ن معلوف هائب  مديرة األبحاث في الفكتم  
اإلتل في للفنظف  في ب ر ت في ب ان "ال ينكر أ مد 
أن الحكوم  البحرين   تمد خمهمت خمهموة ييمجمابم م  
عندما تامت بإهياء مؤ سات تُعنى بمالمتمحم م مح فمي 
اهممتممهمماكممات  مم مموق اإلهسممان  مممحمما ممبمم  الممفمميممتممبمم  

 بفسؤ ل ته  عنها" 
 تابعت تولها "لكن ال تمال همذه اإلصمال مات مم  
األ ف تتس  بال صور اليمديمد  يسمتمفمر المتمعمذيم  
 غ ره من ضر ب الفمعمامملم  السم مئم  عملمى أيمد  
توات األمن من خالل هظا  يتس  بمتمر مس اإلفمالت 

 من الفساءل   الع اب  افت ار ال ضاء لال ت الل" 
 ل  يرد مسؤ لون من المبمحمريمن عملمى طملم  ممن 
ر يترز بالتع    على الت مريمر   تمنمومي المحمكمومم  
 بمم مموة أ  اهممتممهمماك مممنممهممجممي عمملممى يممد اليممرطمم  

ممن  42 تال الت رير يه  رغ  توج   االتهامات لـم 
أفراد األمن على األتمل بمالضملموع فم مفما يمبمد  فمي 
عفل ات تتل  يصابات  تعذي   غ رها من أشمكمال 
الفعامل  الس ئ  بيكمل غم مر ميمر ع ممنمذ تيمريمن 

فل  تت  يداه   وى عدد تلم مل  7011الثاهي/ هوففبر 
 فيلت معظ  األ كا  في تمجمسم مد ممدى "جسمامم  

 الجريف " 
 تال الت ريمر "لم  تمتم  ممال م م  ضمبماط كمبمار أ  
مسؤ ل ن رف عي الفستوى على خلو   االهمتمهماكمات 
الخه مرة لمحم موق اإلهسمان المفمرتمكمبم  يبمان تمفم  

 ذلك على المرغم  ممن دعموة  7011اهتواض  عا  
لجن  ت صي الح ائح يلى يجراء مميد من التح   ات 
 الفال  ات الجنائ   للفيتب  في مسمؤ لم متمهم  عمن 

 ارتكاب تلك االهتهاكات" 
 ت ول الفنظف  ين البحرين تي ر مرارا  يلى  جمود 
األماه  العام  للتظلفات    دة التح م مح المخماصم  
لدرء االهت ادات الد ل   بيأن ا تفرار االهتمهماكمات 
ضد   وق اإلهسان  تأك د االلتما  بح وق اإلهسمان 
 الفحا ب   تال الت رير "في  ات  المحمال ال يمبمد  
أن يهياء األماه  العام  للتظلفات    دة المتمحم م مح 
الخاص  تد أفلح في ردع  توع اهمتمهماكمات  م موق 

 اإلهسان  تى اآلن"  
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 ف دان االمت ازات الفختلو ز مثل المعمفملز  اممتمالك  اإليكونومست: المعارضة في الخليج تعني فقدان جواز سفرك
الفنمل  الهاتف  الحساب المفمصمرفمي  فضمال عمن 
الحرمان من المخمر ج ممن المبمالدز  المحمرممان ممن 
تسج ل الوالدات الجديدة  عم مود المم اج   همو مما 
يضهر الفسلوب  جنس اته ز بحس  الفجملم ز لمهملم  
الحصول على تصاريح يتامم  بماعمتمبمارهم  أجماهم ز 
 في  ال الرفض يت  ال بض عل ه  لفخمالموم  تماهمون 
اإلتام    تن ل الفجل  عن بحراهي مسلوب الجمنمسم م  

 ”.تُرك بد ن   وقز  كذلك اآلخر ن“بأه  
 أشار ت رير الفجل  يلى الذريع  التي يتخوى خملمومهما 
الحكا  في تنو ذ   ا    ل  الجنس  ز  هي محماربم  

 ز أعلن النظا  المخملم مومي ٥١٥١اإلرهاب  فوي يناير 
شخصاز بم منمهم  أعضماء فمي  ٢٥ ل  الجنس   عن 

تنظ   داع ز  ذلك في محا ل  لخملما المحمد د بم من 
كفا تال ت مريمر ”  الفعارض ن السلف  ن  اإلرهاب  ن“ 

اإليكوهومست   أ ضح الت مريمر 
بأن  ل  الجنس   في المبمحمريمن 

المتميمهم مر “ تد يت  بته  من تب مل 
ز  هي ع وب  شفملمت ” ببلد ش  ح

ضحايما كمثمر ممن األكماديمفم م من 
 الفحام ن  النواب الساب  ن مم  

 ز جاته   أطواله  الصغار 
 

ما تن ل الفجل  عن الناشا الح وتي أ فد منصورز 
 الففنوع من السور  ال ا 

 الحال ال يختلف أيضا في تمهمرز  م مث  محمبمت 
ممن زعمفماء عيمائمر  ٥١السلهات الجنسم م  عمن 

Ghafrans  بعد اتهامه  بالتآمر لتنو ذ يهم مالب فمي
  بالتعا ن م  السمعموديم    ممنمذ عما  ٥٩٩١العا  

من أفراد هذه ال ب ل  الجنسم م ز  ١١١١  ف د ٥١١١
بحس  ما ين ل مسور المفمر  المفمنمومي  مالم ما فمي 

 ا كتلندا 
 عمممواتممم   خممم مممفممم  بمممعمممد  ممملممم  المممجمممنمممسممم ممم 

” المعمواتم  الموخم مفم “  تحدث ت رير الفجل  عمن 
لسل  الجنس  ز بفا فمي ذلمك اال متمدعماء لمتمسملم م  
بهات  المهمويم   رخم  الم م مادة يلمى السملمهماتز 

عن محا الت أهظفم   مجل  اإليكوهومست تحدثت
د ل الخل ج للحواظ على ه فنتهاز بعد اال متم مالل 
من بريهاه از  ذكرت بأن همذه األهمظمفم  لمجمأت 

يغالق الصحمفز “يلى   ائل مختلو ز  من ب نها 
 أ ضحت ”.  مصادرة جوازات السورز  الحبس
هموفمفمبمر  ٥١الفجل  في العدد الذ  صدر بتاريس 

 عملمى “  ز بأن هذه األهظفم  لمجمأت اآلن ٥١٥١
هحو متمايدز يلى تجريد الفعارض ن  أ ره  ممن 

 ”. ح الفواطن ز  تركه  بال جنس  
 ذكرت الفجل  بأن البحرين تعمد ممثماال  اضمحما 
فممي  مم مما مم   مملمم  الممجممنممسمم مم   تممجممريممدهمما مممن 
الفعارض ن   تالت بأن النظا  الحاك  لوح بسل  
الجنس   عن األغلمبم م  اليم معم م  فمي يطمار تمفم  

االهتواض  التي اهدلمعمت فمي عما  
    خمممممالل األعممممموا  ٥١٥٥

الفاض  ز ت   رمان الكث رين ممن 
 –جنس اته ز  تمى  صمل األممر 

يلمى الممعم م    –كفا ت ول الفجلم  
الر  ي لليم معم  فمي المبمحمريمنز 
الي س ع سى تا  ز الذ  ت   لم  
 الجنس   عن  في يوه و المفماضمي 

عبد الهاد  خلفع يريد هنا أش ماء 
 تممممممممابممممممممعمممممممم ممممممممن لممممممممهمممممممم 

 تن ل الفجل  عمن المدكمتمور عمبمد 
الممهمماد  خمملممفز عضممو بممرلممفممان 

 ز بممأن  ممكمما  ٥٩٢١الممبممحممريممن 
الخل مج يمريمد ن تمحمويمل المنماس 

من مواطن ن يلى أش اء تمابمعم من “ 
 أشارت يلى أن خملمف تم  ”.  له 

 ز ٥١٥٥ ل  الجنس   عنم  فمي 
 هممو يممعمم مم  اآلن فممي السممويممد  
 يموضممح خمملممف عمم مملمم مم  الممنممظمما  

جموازات “ الخل وي بأه  ينظر يلى 
السور باعتبارها ل ست   ا مكتسبا لملمفمواطمنم منز 

 ”.بل جمءا من صال  ات الحاك 
كفا تي ر الفجل  يلى   ا   تجريد الجنمسم م  فمي 
د ل خل ج   أخر ز   ث  رمت الكويت خمالل 

ممن ممواطمنم مهما ممن  ٥٥١العام من المفماضم م من 
الجنس  ز  تن ل عن هواف المهمنمدالز المذ  يمديمر 

في  م من أن ممعمظم  “ منظف  كويت   ت ز بأه  
الفستهدف ن في البحرين ه  من الي ع ز فإن غ مر 
الفرغوب ف ه  في الكويت ه  من السن  يلمى  مد 

ز  ممنمهم  أ مفمد اليمفمر ز هماشمر ي مدى ” كبم مر
   ٥١٥١الصحفز الذ  خسر جنس ت  في العا  

 بعد التوج ر اإلرهابي الذ  ا تهدف مسجدا فمي 
 ز  أ ور عن ا تميمهماد مما ٥١٥١الكويت بالعا  

مواطنا من الي ع ز ف د تمبم  ذلمك  ٥٢ي ارب من 
 فالت ا تهدفت السلو  ن السعودي ن الذين يُيتب  
في  صوله  على الجنس   الكويتم م  أثمنماء  مالم  
الووضى التي عمفمت المبمالد بمعمد طمرد الم موات 

    هم ملمت ٥٩٩٥العرات   من الكويمت فمي عما  
الفجل  عن مازن الجمراحز المفمسمؤ ل فمي يدارة 

يبحثمون عمن عمفملم مات “ الجنس    اإلتام ز بأهه  
ف فا يتعلح بحفل الجنس   الكويت م   كمفما ”  ا ت ال

تهرق الت رير يلى د لم  اإلممارات المتمي همومذت 
  ا    ل  الجنس   أيضاز  خاص  في المحمفملم  
التي ا تهدفت أشخال محسوب ن عملمى جمفماعم  
اإلخوان الفسلف نز   حبت السلهمات المجمنمسم م  

 ز بمحمسم  ٥١٥٥شخ  منذ عا   ٥١١من هحو 

 البحرين ال و -من لندن
ت ريرا الخفم مس )”  آ  و ش تدبرس“ هيرت  كال  

(  ممول زيممارة  لممي الممعممهممد 7016همموفممفممبممر  10
البريهاهي األم ر تيارلم الى البحرين تحت عنوان 

زيارة العائل  الفالك  تأتي في  تت ال زالمت فم م  “ 
 ”.اإلضهرابات بع دة من اإلهتهاء

الوكال  ا ضحت بان بلدة الدراز التي ت   ف ا على 
بعد بضع  ام ال من م ر اجتمفماع األمم مر تيمارلمم 
بالعائل  الحاكف  في المبمحمريمن خ تممخمر جمدراهمهما 
باليعارات الفنادي  بالفوت لحاك  البحرينخ  تم مف 
الفدرعات على مداخلهما المفمتموتمرة  المتمي يمفمكمن 

 لهد ئها أن يتحه  في أي  لحظ  
 ثالت الوكال  بان السلهات تور   صمارا عملمى 

عمالمم  عملمى “ البلدة منذ عمدة شمهمور  اعمتمبمرتم  
الفواجه  ب ن األغلب   الي ع   في البحرين  النظما  

 اشممارت الممى تممفمم  السمملممهممات ”. الممفمملممكممي السممنممي
 المى   7011لإل تجاجات التي اهدلعت في المعما  

  جن النيهاء   ل جفع   الوفاق 
 رات الوكال  أن افتتاح تاعدة عسكري  بمريمهماهم م  
في البحرين  هذه الميارة الفلك   ال تي ران الى أن 
بريهاه ا تفارس ضغوطا على النظا  الحاك  عملمى 
خلو   تضايا   وق اإلهسان   أّكدت على التوترات 

 بمادر تملموج فمي  الزالت تتس    ا  فل  ال ف خ 

األفح ألزم  في البالد المتمي تمحمتمضمن األ مهموا 
 الخامس األمريكي 

ز   موف ”  ه لت الوكال  عن هاشا بحراهي تولم 
النماس  تصل األ ضاع الى يلى مستوى يدرك ف   

 أشمارت الموكمالم  ”.  أن ل س لدي  شيء يخمسمر ه
المى اإل متمجماجمات اليمعمبم م  المتممي اهمدلمعمت فممي 

 أ ضمحمت بمان المحمكمومم   7011البحرين عا  
 تفعتها مستع ن  ب وات  عودي   امارات   

 اع   ذلك  ل جفع   الوفاق  اعمتم مال امم منمهما 
العا   كذلك  جن الح وتي البحراهي البارز هبم مل 

 رج خ  ابعاد الناشه  زين  الخواج  عن البالد 
غنهم  ”   ه لت الوكال  عن هاشه ن براه  ن توله  

يمراهمنممون عمملمى صمفممت الممغمرب مم ممابمل بمعممض 
فمي يشمارة المى الم ماعمدة المعمسمكمريم  ”  الفنميمآت

البريهاه    الى ي متمضمافم  المبمحمريمن لمإلم مهموا 
 الخامس األمريكي 

يذكر ان  لي العهد البريهاهي األم ر تيارلمم بمدأ 
ر ف   الى البحرين يو  الثالثماء المفماضمي  جول  

 الت ى خاللها بأركان العائل  الخل و   خ ف فا افتمتمح 
ال و  الخف س ال اعدة العسكري  المبمريمهمايمنم  فمي 

 البحرين 
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ل س مستبعمدا ان يمكمون اهمتمخماب د همالمد تمرامم  
رئ سا للواليات الفتحدة االمريمكم م  خمهموة اخمرى 
لد ر الظل   اال تبداد في منه تنا التي تعاهي ممنم  
منذ ع مود  فم مد راهمن  مكما  المخملم مج عملمى فموز 
مرشح  الحمب الديف راطمي هم مالر  كملم منمتمونز 
فاههالوا عل ها باالمول لتفويل  فلتها االهمتمخمابم م ز 
 ذكرت الت ارير ان  لي العهد المخملم مومي دفم  لمهما 

ممملمم ممون د الر مممنممهمموبمم  مممن بممهممون جمم مماع  27
البحرين   الهدف ضفان  تموفمهما بمجماهم  همؤالء 
الهغاة المذيمن لم  يمبمح ممعمهم  اال امموال اليمعموب 
ليراء مواتف الس ما م من الموما مديمن فمي االهمظمفم  
الغرب    ففما ارخم  المكمثم مريمن ممن همؤالء  مما 
ا    دائرة المومسماد   ممن بم من المتمحملم مالت المتمي 
طر ت لتوس ر فوز د هالد ترام  بمرغم  خمهمابم  
الممفممتممهممرف  غمم ممر الممالئممح اخممالتمم مماز ان اليممعمم  
االمريكي كور بـ "الفؤ س " الحاكف  التمي تمعمتمبمر 
كل نتون ممن افمرادهماز فم مد كماهمت السم مدة اال لمى 

   7000طوال فتمرتمي رئما م  ز جمهما مما بم من 
  كفا  فلت  م م مبم   زارة المخمارجم م  فمي 7004

الوترة الرئا    اال لى من رئما م  بماراك ا بمامماز 
 الت ت بمعمفماء د ل ممجملمس المتمعما نز  اتماممت 
معه  عالتات  فرت الهظفته   فايم   مالمت د ن 
ا  تغ  ر في اهظف   كفه  الفتخلو   لذلك راهمنموا 
على فوزهاز   فر ا لها ما تحتاج ممن دعم  ممالمي 
بل  مئات الفالي ن   تد شاء هللا ان يد ره ز برغم  
ان االمور ل  تكن متجه  لذلك   هنا تكمفمن االرادة 
االله   التي تتدخل لحفاي  الفظملمومم من  الضمحمايما 
 تنت   من الظالف ن  فويل الرهان الخل جمي بيمكمل 
فاضح   لكن هل  تنتهي محا الته  التأثم مر عملمى 

 الس ا   االمريك   في عهد د هالد ترام ؟
ثف  توتعات بس ا   مختلو  لحكا  السعودي  بيمكمل 
خال  ف د ا تهاع  كامها تهوير عمالتماتمهم  مم  
بمريممهمماهمم مما بيممكممل مممتمم ممنز فمماصممبممحممت الممفممؤ ممسمم  
البريهاه   مرتبه  بيكل  ثم مح بمحمكما  المخملم مجز 
 مستعدة ل س للدفاع عنه  اما  شعوبه  فحس  بمل 
اما  اليمعموب االخمرى   مكماممهما  فمومي االعموا  
االربع  االخ رة عفلت بريهاه ا كواجهم   م ما م م  
ال لئك الحكا ز فا توت الصمومعمات المفموجمهم  لمهم  
خصوصا في مجال   وق االهسان  بل ان ا ر بما 
الممتممي عممرفممت د لممهمما بممالممحممفمماس لممفمميممر عممي 
الديف راط     م موق االهسمانز اصمبمحمت ممتمرددة 
كث را في ازعاجه  ا  الضغما عملم مهم  فمي همذيمن 
الفجال ن   اصبحت د ل ممثمل  مويسمرا  فمرهسما 
 السويد  الفاه ا تتبنى الفواتمف المبمريمهماهم م  ازاء 
د ل الممخمملمم ممج خصمموصمما السممعمموديمم   فممال يممفممكممن 

ا تمصمدار تمرار اممفمي ممن ممجملمس 
  وق االهسان يدين   ا اتها ال فعم م  
التي تمفمار مهما ضمد ممواطمنم مهماز ا  
توتف ذبح معارض ها  التفثم مل بمهم   
 في اال اب   االخ رة تامت بريهاهم ما 
بممعممفممل مممن تممحممت السممتممار لضممفممان 
عضوي  السمعموديم  بمفمجملمس  م موق 
االهسان  كمفما عمفملمت لمفمنم  صمد ر 
ترار من الفجملمس يمهمالم  بمتميمكم مل 
لجن  تح  ح د ل   محايدة فمي جمرائم  
الحمرب المتمي ارتمكمبمبمتمهما السمعموديم  
  لواؤها في ال فن   لم  يصمدر عمن 
هذه الد ل طل  بوتمف اطمالق المنمار 
ا  رف  الحصار عمن الم مفمن   همكمذا 
تمحممول مممجمملمس  م مموق االهسمان الممى 
العوب  بايد  هذه الد ل التي تحمالمومت 

   جرها للغول في   ل النوماق السم ما مي  دعم  
الهغاة  الظالف ن  التخلي عن ا بسا مباد ء   موق 
االهسان  الحريم   المديمفم مراطم م   اهمهما  ا مدة ممن 
الح   التاريخ   التي تمداد  لك    وادا م  تعفملمح 
التراج  االتتصاد   الخور االخمالتمي   يمتموتم  ان 
يكون  ضور الس دة ت ريرا ما  تف  الفنام  فرصم  
لصو   جديدة ت و  بمفموجمبمهما بمالمتمواصمل مم  ادارة 
الرئ س االمريكي الفنتخ  لترم   العالتات م  د ل 
الخل ج التي  توت مم  ممنمافسمتم   دعمفمت  مفملمتمهما 
االهتخاب م    ثمفم  همظمريم  تم مول بمان "المفمؤ مسم " 
البريهاه   تخلصت من ديو د كام ر ن بعد اصمداره 
تصريحات غ ر  دي  تجاه ترام ز االمر الذ  كمان 

 – م مؤد  لمتمعمم م مدات فمي المعمالتممات المبممريمهماهمم م  
االممريممكم مم    فمي ضمموء الصممعمموبمات االتممتمصمماديمم  
 الس ا    التي تواجهها بريهاه ا بعد ترار المخمر ج 
من االتحاد اال ر بيز ل  يبمح امما  لمنمدن  موى مما 
يسفى "العالت  الخاص " م  امريكا   لمذلمك يمتموتم  
ان تبادر  كوم  الفحافظ ن بيكل مسمتمعمجمل لمبمنماء 
جسور التواصل م  الرئ مس المفمنمتمخم   همي تمعملم  
ايضا ان الحلواء الخل ج  ن   هلبون ممن بمريمهماهم ما 
التمو ما لمفمنم   مد ث تمغم مر فمي  م ما م  اممريمكما 
الخارج   معه    يعرف  كا  المخملم مج ان اهمتمخماب 
ترام  كان تفردا على النظا  الت ملم مد  المذ  ربمفما 
  ح ش ئا لليمعموب المغمربم م  فمي المفماضمي  لمكمنم  
اصبح خارج الممنز  عل   ان يتغ ر   ثف  ضمغموط 
على الس دة ت ريما ما  للدعوة الهتمخمابمات ممبمكمرةز 
االمر الذ  تتحماشماه لمعملمفمهما ان همنماك تمغم مرا فمي 
الفماج العا  الذ  بدأ يتفرد على هظا  "المفمؤ مسم " 
الحاكف  التي تور  ه فنتها علمى االرادة اليمعمبم م  
بو ائل شتى   ل س مستبعدا ان يووز  مب المعمفمال 
برئا   ج ريفي كورب نز باالهتخابات الف بل ز االمر 
الممذ   مم ممؤد  الممى زلمممال  مم مما ممي فممي "اعممرق 
الديف راط ات"  ايا كان االمر فاليمعموب المخملم مجم م  
تعرضت البي  اشكال االضههاد  اصناف ز  تماممل 
ان تساعد التغ رات الغرب م  عملمى تمحمريمك ا ضماع 
الفنه    اههاء العالتات غ ر الفيرف  ب ن  كوممات 
الغرب  اهظف  ال فم   اال متمبمداد المعمربم م    لم مس 
مستبعدا ان يكون صعود ترام  بداي  لتداعي اهظف  
اال تبداد في الخل ج  ا تبمدالمهما بماهمظمفم  تمخمتمارهما 
اليعوب  تح ح تدرا ج دا من الففار   االهمتمخمابم م  
الفع ول  التي توضي الى الفيارك  اليعبم م   تمنمهمي 

 ا تبداد العصابات الحاكف  الى االبد 
الله  ار م  شمهمداءهما االبمرارز  اجمعمل لمهم  صمدق 

 عندكز  فك ت د أ راها يا رب العالف ن
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معا للضغا على االمم من المعما  لمالمم  المفمتمحمدة تمبمل 
بضع  شهور لرف  ا   السعودي  من تائف  الد ل المتمي 
تنتهك   وق الهول   ل  ي تصر هووذ الفمال السمعمود  
على اال ماب ال ف ن  ز بل ان  مب العفال البريهاهي 
هوس  يعاهي من تفرد داخلي خهم مر  فمرئم مسم ز السم مد 
ج ريفي كوربم منز المذ  يمتمبمنمى  م ما مات ممنماهضم  
للحرب  مهالب  بوتف تم يد السعموديم  بمالسمالحز لم  
يستمهم  جمر اعضمائم  ممعم  لملمتمصمويمت عملمى تمرار 

 100برلفاهي بوتف السالح عن السمعموديم    صموت 
 عضو من  مب  م  الحكوم  لفن  صد ر ال رار 

هذا النووذ السعود  غ ر مسبوق خصوصا منذ ا تمال  
 لفان الحك  بعد موت اخ  ز عبد هللا بن عبد المعمميمم  
 لذلك ييعر السعوديون بغر ر كمبم مر  اهمدفماع غم مر 
مسمبموق لملمتمو م  االتملم مفمي  السم مهمرة عملمى المد ل 
االخرى بفجلس المتمعما ن  همذا المغمر ر دفمعمهما ليمن 
العد ان على ال فن الفستفر منذ عيرين شمهمرا بمد ن 
ان ينهلح صوت د لي  ا د للفهالمبم  بموتمف اطمالق 
النار ا  رفم  المحمصمار عمن اليمعم  المذ  اهمتميمرت 
الفجاع  في ا  اط  بيكل غ ر مسبوق  همذا الموضم  
شج  الخل و  ن على فر   صار جائر على ممنمهم م  
الدراز ايضاز فاصبح  كماهمهما ا مرى لمدى المعمصمابم  
الخل موم م    تمد اظمهمرت زيمارة االمم مر تيمارلمم همذا 
اال بوع الى البحرين  مالم  المنموماق  المالممبماالة لمدى 
الفسؤ ل ن الغرب  نز  موت ضفائره  اما  صمرخمات 
الممفممظمملمموممم ممن  ا ممتممغمماثممات ضممحممايمما المم ممفمم   السممجممن 
 التعذي    برغ  الفناشدات الموا معم  ممن ممنمظمفمات 
الفجتف  الفدهي لفخاطب  الخل و  ن  مهالبتهم  بمالمكمف 
عممن ايممذاء الممبممحممراهمم مم ممن   تممف ميممر ع االبممادة 
 االضههمادز فم مد تمجماهمل تيمارلمم همذه المفمنماشمدات 
 تضى  تت  همنماك فمي لم ماءات مم  رمموز المهمغمفم  
الحاكف  بد ن ان يخوح تلب  بالرأف   الحمنمان لضمحمايما 

 العد ان الخل وي 
ماذا بعد فوز ترام  بالمرئما م  االممريمكم م ؟ مما يممال 
الوتت مبكرا للتنبؤ بفسارات الس ا   االمريك م  عملمى 
صع د العال   في ما يمخم  ممنمهم م  اليمرق اال  ما 
 الخل ج  االمر الفؤكد ان بريهاه ا اصمبمحمت اضمعمف 
كث را مفا كاهت عل  ز خصوصما بمعمد تمرار المخمر ج 
ممممن االتمممحممماد اال ر بمممي   اصمممبمممح السممم ممما ممم مممون 
البريهاه ون اكثر ا تعدادا للت مارب مم  د ل المخملم مج 
خصوصا السعودي  برغ  الفهالبات الفستفمرة بموتمف 
دعفها ا  تمم يمدهما بمالسمالح   لمذلمك  افم مت رئم مس 
الوزراءز ت ريما ما ز على دعوة خملم مجم م  لمحمضمور 
ال ف  السابع   الثالث ن لفجلس التعا ن الخل جمي المتمي 
 تع د ف ي البحمريمن اليمهمر المفم مبمل  همذا المحمضمور 
  فثل تر  خا لعالت  بريهاه ا بد ل ممجملمس المتمعما ز 
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 ٥١فمي   –مسؤ ل  العالتات الد ل   في الفركمم   –
هوففبر الجار  للتح  حز كفا ت  ا تدعاء المنماشمهم  
في الفركم  مسؤ ل  تس  الرصد ييناس عمون فمي 

هوففبرز  أ ضح الفركمم بمأهمهما لم مسمت  ٥١تاريس 
الفرة األ لى التي يت  ف ها ا تهداف السلفان  عمون 
بسب  هياطهفا الح وتيز   ث ُمنعت السلمفمان فمي 

أغسهس الفاضي ممن ممغمادرة المبمالدز  م مث  ٥٩
كاهت في طري ها للفيارك  في اجتفاعمات ممجملمس 
  وق اإلهسان في جن ف بد رت  الثالث   الثمالثم منز 

 ٥٥كفما تم  ممنم  عمون ممن المفمغمادرة أيضما فمي 
أغسهس أثناء توجهها يلى تموهمس لملمفميماركم  فمي 

 د رة  رش عفل   وت   
كفا تهرق ب ان الفمركمم يلمى المنماشمهم   المفمد هم  
الفعت ل  غادة جفميم مرز  همي هماشمهم  فمي ممجمال 
  وق الفرأةز  تد ت  اعت الها من ممهمار المبمحمريمن 

أغسهس الفماضمي لمتمنموم مذ  مكم  بمالسمجمن  ٥١في 
صادر ضدها بمتمهم  تمتمعملمح 
بنير تغريدات اهت دت فم مهما 
الوساد في مستيوى )الفلمك( 
 فدز  هي ال تمال معمتم ملم  
في مركمم المنمسماء بمفمديمنم  
عم ممسمىز المفممعمر ف بسمموء 
الفعامل   تمرد  األ ضماع 
الصح   ف  ز بمحمسم  بم مان 

 الفركم 
 ز تمم  ٥١٥١ فممي أبممريممل 

الحك  على الفواطن  طم مبم  
 منموات  ١در ي  بالسجن 

بممتممهممفمم  ييممواء مممهمملمموبمم ممن 
  ا   ن فمي ممنمملمهما   تمد 
تعرضمت لسموء المفمعمامملم  

 البحرين ال و  –الفنام  
بمالم  “ أعرب مركم البحرين لح وق اإلهسان عن 

من ا تفرار ا تهداف النساء المفمدافمعمات ”  ال لح
عن   وق اإلهسان في البحرينز  ذلك فمي بم مان 

هوففبر الجار  بمفمنما مبم  ا متمومال  ٥١هيره في 
األم  الفتحدة بال و  العالفي لل ضاء على المعمنمف 
ضد الفرأةز  الحفل  التي شمارك فم مهما المفمركمم 

 .(whrd)بهذه الفنا ب  
 أ ضح الفركم بأن األ اب   الم ملم ملم  المفماضم م  
شمهمدت ارتمموماعما فممي عمدد الممنمسماء المملمواتمي تمم  
ا تدعائهن للتح  ح لدى السلهات الخل و  ز  بته  

ز مم  ” غ مر المفميمر ع“ ممعوم  تتعلح بالتجف  
 منعهن من السور  مغادرة البالد 

من ا تهمداف المنمسماء ”  النفا“  دان الفركم هذا 
الناشهاتز  توتّف عند عمدد ممن همذه المحماالت 
األخ رةز  منها ا تدعاء الناشه  هضال السلمفمان 

أثنماء اعمتم مالمهماز  ُممنمعمت لمومتمرة ممن الممممن ممن  مركز البحرين: استهداف متواصل للنساء الناشطات 
 التواصل م  أهلها  العال  الخارجي 

ب ان الفركم أ ضح بأن ا تهداف السلهات الخل و   
للفرأة  محا ل  ي كات صوتها؛ ل س جديداز  م مث 

المعمديمد ممن   –م  بدء الثمورة   –  ٥١٥٥شهد العا  
 االت ا تهداف البحراه مات المنماشمهماتز  ممنمهمن 
الفد هات علمى مموتم  تمويمتمر    مائمل المتمواصمل 
االجتفاعي   عفدت السلهات يلى فمر  الصمفمت 
 التخلي عن الثورة من خمالل اعمتم مال المنماشمهمات 
 ا تهداف  رياتهن   تال الفركم بأهم  ممنمد المعما  

امرأة في البحرينز  ١١١ ؛ ت  توث ح اعت ال ٥١٥٥
 بعض هؤالء صمحمافم مات بمارزاتز ممثمل همميمهم  
 ع دز التي تعرضت للتعذي  أثناء التح  حز  كذلمك 
الي   تان مري   زين  الخمواجم ز  خماصم  زيمنم  
التي ت  ا تهدافها مرارا  أب  ت في السمجمن ألكمثمر 

ز يلى أن ت  ” تفميح صورة الفلك“من عام ن بتهف  
يطالق  را ها  يجبارها على مغمادرة المبمالد يلمى 

 الدهفارك 
 أضاف الفركم بأه  رصد خالل السنوات الفاض   
اعت االت  ا ع  ضد النساء بته  تتعلمح بمفمفمار م  
 ري  التعب ر على مواتم  المتمواصمل االجمتمفماعميز 

” يهمماهمم  الممفمملممك“  مم ممث ُ جممهممت ضممدهممن تممهمم  
يهاه   زارة “أ  ” التحريض على كراه   النظا ” 

الداخل     أكد المفمركمم ممخمالموم  همذه االعمتم ماالت 
للفواث ح الد ل   الفمعمنم م  بمحم موق اإلهسمانز  دعما 
لإلفراج الوور  عن غمادة جمفميم مر  كمل المنمسماء 
الفعت الت بته  مفار    ح المتمعمبم مر عمن المرأ ز 
 شدد علمى يهمهماء اال متمهمداف السم ما مي لملمنمسماء 

 الفدافعات عن   وق اإلهسان في البحرين 

زوج المدونة المعتقلة طيبة اسماعيل يؤكد تعرضها 
 لالعتداء الدامي.. ويدعو لحماية السجينات السياسيات

عا ز ج الفد ه  الفعت ل  ط ب  ا فاع ل يلى  مفمايمتمهما داخمل السمجمن بمعمد 
تعرضها للهعن من ي دى السج نات الجنائ اتز  ه ل عنها بأن الفكان الذ  

  خاص  بالنسب  للسج نات الس ا  ات ” غ ر آمن“تُسجن ف   
الفحكوم  بالسجن  – ه لت الناشه  الح وت   ابتسا  الصائ  عن ز ج ط ب  

هموفمفمبمرز  ٥٢بأه  توج  ال و  االثنم منز   – ن   ا دة بتهف  تتعلح بالتغريد 
يلى  جن النساء في مدين  ع سى  طل  ل اء ز جت  بعمد االعمتمداء عملم مهما 

 ج ن  عربم م  تم مضمي عم موبم  عملمى خملموم م  “يو  أمس بآل   ادة من تِبل 
 ١بملم مائمهما ممدة   –بعد عدة محا الت  –ز  تال ز جها بأه  ُ فح ل  ” جنائ  

ز ” لالطفئنان على  ضعها  التأكد من تل  ها المعمالج المفمنما م “ دتائح ف ا 
في   ن منعت السلهات ب    أفراد العائل  ممن المميمارة رغم  الم ملمح المذ  

 اهتابها بعد االعتداء الدامي الذ  تعرضت ل  ط ب  داخل السجن 
 أكد ز ج ط ب  ا فاع ل  توع االعتداءز  ه ل عنها بأن السج ن  الفعمتمديم  

الفكان غ مر آممنز “ ز  أضافت بأن ” تكرر اعتداءاتها على باتي السج نات“ 
ز   ث تت مصمد السمجم منم  ”  خصوصا بالنسب  للسج نات على خلو     ا   

تسمتمهم م  فمعمل أ  شميءز “ الفذكورة تهديده  بيكل دائ   ت ول لهن بأهها 
 تى تتلهنز ألهها محف   بسب  معارفها من كبار اليخصم ماتز  أن أتسمى 

 ”.ما يفكن معاتبتها ب  هو يرجاعها يلى  طنها
ز ج ط ب  شدد على ضر رة توف ر الحفاي  لم جت  التي ب ي على ع وبتها 

على موت  تويتمرز كمفما تمال بمأهم  ال ”  يهاه  الفلك“ أشهر بتهف   ٢الجائرة 
لمتمخمرج “ يكوي  ض  السج ن  الفعتدي  في السجن اإلهوراد  لمفمدة أ مبموع 

بعدها  تفارس العنف  الجريف  بحح بحراه مات كمل جمرممهمن أهمهمن آممن 
 ”.بح هن في مفار    ري  الرأ 

 ”7سامسونق نوت “اإلستراتيجة األمريكية في البحرين كهاتف 

شممبّمم  بممريممان د لمميخ مممديممر بممرهممامممج الممفممدافممعمم ممن عممن  مم مموق اإلهسممان فممي 
اإل ترات ج   األمريك   في البحرينخ بهاتمف ”  ه ومن رايتس ف ر ت“  منظف  

هموفمفمبمر فمي   4جاء ذلك في م ال  ل  هُيرت ”.  4 امسوهك غاالكسي هوت “ 
 تهرق ف ها الى اإل متمراتم مجم م  األممريمكم م   م مال ”  هافنغتون بو ت“ موت  

البحرين التي اعتبرها خهرة  صادم  مثل هواتف  امسوهك هوت التي اهوجمر 
 العديد منها مؤخرا خمفا دف  اليرك  الى ي تدعائها 

فيلت مرارا  تكرارا عمنمدمما   ا ضح د لي في م ال  أن الخارج   األمريك   
 أشار  يتعلح األمر بال ف  الذ  يفار    لوائها في الفنه    خاص  البحرين  

اإل تهداف الفكثف لنيهاء   موق اإلهسمان  تمادة المفمعمارضم  “  د لي الى أن
السلف   على مدى األشهر الخفس  المفماضم م  فمي المبمحمريمنخ   جم  بمبمعمض 
اال تجاجات من  زارة الخارج    لكن ل  يؤد يلى أ  عوات   م م م م م  عملمى 

 أّكد د لي على اه  ال ينمبمغمي لملمتمعما ن “.  العالت  الحف ف  م  العائل  الحاكف  
العسكر  م  البحرين ان يكون عملمى  سماب عمن المتمخملمي يلمتمما  المواليمات 

 الفتحدة ب      وق اإلهسان 
 ه ل د لي عن ال ممابم مث ممكمورد  زيمرة المد لم  
لليؤ ن الخارج   يهت ادها التخاذ المبمحمريمن مم مرا 
لأل هول الخامس األممريمكميخ يذ تمالمت فمي همذا 

موت  تاعدة دل ل آخر علمى أهمنما عمالم مون “الصدد 
في التوك ر ال دي خ لفاذا ما زلنا في البمحمريمن عملمى 
اإلطالق؟ لفاذا يج  على المواليمات المفمتمحمدة أن 

للفساعدة  الدفاع عمن   تنوح الد   الفال في الخل ج
”. لديها  جالت فمظم معم  لمحم موق اإلهسمان؟ د ل 

 دعا د لي الخارج   األمريك   إلعادة النظمر فمي 
  ا اتها  ان تراج  هوسها ف فا يتعلح بالدع  الس ا ي الذ  تم مدمم  لملمبمحمريمن 

  الذ  يفكنها من ا تهداف الناشه ن في مجلس   وق اإلهسان 



 

  4/ 704صوت البحرين / 

 1البقية من ص محصلة التوازنات االقليمية : 

كبريهاه ا  هذا الصراع اصبح يعتفل في هووس المكمثم مريمن خصموصما بمعمد ان 
اصبح الهاغ   يستهدف كاف  النيهاء  يصادر  ري  التعب ر  يسجمن اال مرار 
  ن يهل ون تصريحا ضد   ا ماتم  ا لمجمائمرة   لمذلمك عماهمت المبمحمريمن ممن 
االضهراب الس ا ي  االمني منذ ان دهست ارجل الخل و  ن ارضمهما المهماهمرة 
 عاثت ف هاه فسادا  تنك ال   يؤكد ا تفرار هذا االضهراب التم ماريمر المد لم م  
 ول االضههاد الذ  تفار   عصاب  اال تالل الخل وي بحح السكان االصل  ن  
 تد جاء الت رير االخ ر من تبل منظف  العوو الد ل   لم مؤكمد ا متمحمالم  ا متمرا  
  وق االهسان في ظل هذا اال تالل  فلو تحسنت تلك الح وقز فاصبحت  ريم  
التعب ر  التجف   االهتفاء مسفو   لس ا الخل و ون الن فساده  يمك  االهموفز 
 الن الح ائح مهفو   في عهده    الحري  توتح الباب لمحمراك شمعمبمي شماممل 

  ثورة جفاه ري   لف   كا ح  ت تل  اال تالل الخل وي  داعف   
هذه العوامل مجتفع  تؤكد امورا عديدةع ان الوض  البحراهي ل س مست راز  ان 
ا تفراره بهذه الوت رة يعر  االمن  السل  الد ل نن للخهر هت مجم  ممفمار مات 
النظا  الحاك  خصوصا في مجال دعف  مجفوعات التهرف  االرهاب  ثماهم ماع 

ميمر ع تمغم م مر   7011فمبمرايمر  17ان الثورة الجفاه ري  التي اههل ت في 
شاملز  ال يهدف الصالح الحك  الخل مومي بمعمد ان اثمبمتمت المتمجمارب السمابم م  
ا تحال  ذلك  ثالثاع ان اليع  يريد ان يحك  هوس  بنوس ز  ال يبحث عن شراكم  
  ا    م  الفحتل ن ا لخل و  ن  السعودي ن  هذه       يج  ان تكون  اضمحم  
في اذهان الجف    فال شراك  م  الفحتل ن ابداز  لو اه لبت الده از الن اليمراكم  
تعني اترار ا تالله  من جه   مكافأة لفن أ اؤ ا ا تخدا  السله   اضمهمهمد ا 
السكان االصل  ن )ش ع    ن (  رابعاع ان الدع  االجنبي للخل وم م من خصموصما 
التفاد  البريهاهي في دعفه   تغه   جرائفه   المدفماع عمنمهم  فمي المفمحمافمل 
الد ل   اهفا يه ل امد االزم   ال يحفي الخل و  ن على الفدى المبمعم مد  كمفما اهم  
يسيء للعالتات التاريخ   ب ن اليعب ن البريهاهي  البحراهيز  ي د  مثاال  م مئما 
الهتهاك   وق البير  التخملمي عمن المفمبماد ء  خمامسماع ان المتمغم م مر لم  يمعمد 
مستح الز  ان توازن ال وى االتل في ل س لصالح الفحتل الخل مومي  السمعمود   
فال فن اصبحت م برة الفعتد  السعود ز  اليعوب المعمربم م  اصمبمحمت اكمثمر 
ادراكا للخهر ال اد  من السعودي  لكاف  المبملمدان  اليمعموبز  مواء فمي ممجمال 
التهرف ا  االرهاب ا  اال تبداد   يلع  الفال النوهي لدى العائل  الحاكف  فمي 
الجميرة العرب   د را محوريا في فر  ما تريده السعموديم   يسماهم  فمي ذلمك 
اال ضاع االتتصادي  الس ئ  في العال  الغربيز  غ اب اليخص ات المتماريمخم م  

 عن السا   العرب  ز  تراج  د ر النخ  الس ا     الدين   
في ضوء هذه الح ائح فان شع  البحرين آلى على همومسم  ان ال يمتمراجم  عمن 
مهالب  العادل  التي في م دمتها ت رير مص ره  اتام  هظا  الحك  الذ  يرتض م  
 كتاب  د توره ب دي   اتام  منظوم    ا    بديل  ممؤ مسم  عملمى ممبمدأ "لمكمل 
مواطن صوت"   ييعر اليع  اه  ال و  ا فر  ظا في مجال التغ  مرز بملمحماظ 
التغ رات االتل ف    الجنوح ضد اهظف  الخل ج التي اكتيف المعمالم  د رهما فمي 

 

شهراً تغيُب فهههه اهاا ااهغهيه ُ  

 َسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه    

ي ْ اَْن اادراز وي  اْبن اامصطهىه  

  عههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههه ً 

أاهههه    إاههه   ُكهههرَ ههه   ُغهههي ههه ههه َ 

 ُتههههههههههههههههههههههرَ   ااههههههههههههههههههههههدراز  

هههههههههَ    أم فههههههههه  غهههههههههيههههههههه ب 

 َصهههههَدفههههه   صهههههدفههههه     قسههههه اً 

بىعلت      ب ح   جه     لا  و  شهراً 

 اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

ااهدافهعه َن   أيهنَ     ُتَغهيبهبُ   قس اً 

 ُتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرَ 

صه تههه    سمعهاه       ايئ ً     ي 

  هههههههههههههههههههههعهههههههههههههههههههههاههههههههههههههههههههه 

قلب  يهاه ُ    أايَس ف    طا 

 عههههههههههههههههههههههههههههههههلهههههههههههههههههههههههههههههههه 

أو    شيم     فيه   اا ََداوةُ   حت 

عَ  ف  ااه هيهريهن يه   أم اكاا ض 

 عهههههههههههههههههههههههههههههههلههههههههههههههههههههههههههههههه  

هه    هه ا هه     ٌ َل  اههه فهه  ااهههتههىهه ظ 

 فهههههههههههههههههههههههههئههههههههههههههههههههههههه     

أم ذاَل ُكههرَ هه  إاهه  َصههلههصهه ا ههَ  

 ااههههههههههههههههههههاهههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههه   

د ه   غه شه     اغز    و  ٌ      َث ب   أم

  

َطَغ    ص رخ    ُجرم    باا َ     أَ  

  

اهههاا ااهههغههه  هههب    آد هههيههه     عهههن

 )ااصههههههههههههههههههههههههىهههههههههههههههههههههههه     

سههههمههههَ     هههه هههه     هههه   بههههرغهههه   

 َدو    ااهههههههههههههههههههههز ههههههههههههههههههههه ن  

ه   َع   ت اشى  أم  أبا ظ  ال ب   ااُمدب

  

ههرُْقههُق   فههتهه ً   فهيههكهه  طهه َ  فههيههق ع 

 إبرةٌ ضائعةٌ في قّش...
 س د علو  الدراز الللُفغ ّ   

دع  االرهاب فكريا  ماديا  معنويا   ثف  ثورة صامت  في اال  ا الحم موتم م  
ضد منح السعودي  م عدا بفجلس   وق االهسمانز  همي المتمي تمفمارس ابيم  
اشكال اهتهاك   وق االهسان  تضههد الفرأة  االتلم مات  تمفم مم بم من اممراء 
اال رة الفالك   ب    افراد اليع    ل د عاهمت اليمعموب المعمربم م  ممن ابيم  
اشكل التسلا منذ  أد ثورات الرب   العربي من تبل ا لمثمورة المفمضمادة المتمي 
يفثل الفال السعود  عصبها المحم م م مي   تمعم م  همذه اليمعموب فمي الموتمت 
الحاضر   ب   وداء كالح  من االهتهاكات  الظل   اال تبداد  الوساد المفمالمي 
 االدار ز  ان  جود اهظف  الحك  الوا دة اهفا همو بسمبم  المدعم  السمعمود  
الفالي  الس ا ي غ ر الفحد د لالهتهازي ن  الفتسل  ن من النخ  الحاكف   ان 
شع  البحرين  ائر في درب  بعد ان ا توع  معاهي الثورة  التغ  رز  تمعملم  
من تجارب  ا تحال  التعاي  م  الحك  الخل ويز  رفض الحلمول المتمي تمهمدف 
الب ماء رمموزه فمي المحمكم    بمومضمل هللا فم مد تمخمبما 
الخل و ون في   ا اته ز ففا تركوا مجاال لحسن المظمن 
به  عند ا د من الفواطن ن خصموصما بمعمد ا متمهمداف 
كاف  النيهاء  الفحتج نز  اعت لوا النساء  اضهمهمد ا 
العلفماء   مجمنموا هيمهماء  م موق االهسمان  المعملمفماء 
 اهتهجوا   ا   التنك ل بفن يصمرح بمغم مر مما يمريمده 
الديكتاتور  ل مد اعماهموا المثموار عملمى اهمومسمهم   بمذلمك 
اصبحوا متجه ن هحو الس وط المفمد   المذ   م م متملم  
 كفه  من جذ ره   هذا متح ح بعون هللا الهم  الموعمد 

 االلهي الذ  ال يخلف 
  

الشرطة البريطانية تعتقل 
السيد احمد الوداعي وتبعده 
عن البوابة التي دخل منها 
الطاغية  الخليفي لمقابلة 
رئيس الوزراء البريطاني 

 اكتوبر 66يوم االربعاء 

 الياعر عبدهللا ال رمم  


