
 

      

  نشرة شهرية تصدرها حركة أحرار البحرين اإلسالمية 

 /7141صوت البحرين / 

(  8التتمة صفحة )  

الخلخفخةخاخةخة الخمخوا خن  العصابةسبتمبر أبعدت  11في 

عخااخا، رسخرا جخا   12البحراني حسةن أبا القاسم ، 

البحرين، استمرا ا لفملطط اللفةاي الذي يسختخفخد  

ابادة السخاخاا الصخفخةخةخن مانختخقخااخا اخن الخ خ خا خات 

المعا ضة لف طام في البالد.  ُملد حسةن في البحخريخن 

ان أم بحرانةة معاش فةفا كخ  حخةخا خال، مل يخعخر  

م  ا غخةخر.خا. مرخد أنخفخم  خعخفخةخمخال الخد اسخي حختخم 

المرحفة الثانوية في ادا س الخبخحخريخن، مفخي السخ خة 

األجةرة ان المرحخفخة الخثخانخويخة يخا ا فخي اسخابخقخة 

جاصة بالطفبة عفم استوى اخدا س الخبخالد، محخقخ  

الثاني، اا أ.ّفال لفم ا كة في اسابقة عالمةة كاا ان الماترض أا  قام  المركز

في البرازي  امثال عن البحرين، إل أا السفطات اللفةاةة بخدل اخن  عخايختخال، 

أردات عفم اعتقالال مزجال في السجن عااةن، لتُبعده بعد ذلخ.. مرخبخ  عخااخةخن 

 ابعد اللفةاةوا يقةقال.

يفد اوسم عايو اء حمخالت كخر مفخر 

بةن السااا الصفةةن مالقوات المر زرة 

التي اعتدت ب ا  يواي عفم المظخا.خر 

العايو ائةة ماواكب العزاء ماسؤملخي 

المآ م مالحسة ةات. ما عت الخمخوا خ خةخن 

ان الدعاء لسماحة ال ةخ عةسخم احخمخد 

راسم المحاصر بم زلال في الخد از. كخمخا 

ا عت ارخااخة الصخالة بخجخااخد الصخاد  

ماسجد الخلخواجخة اسختخمخرا ا لسخةخاسخة 

الضطفاد الدي ي التي  خمخا سخفخا بخحخ  

ال عب الصفي. كما اعتدت عفم السج اء الذين اصرما عفم اما سة حخقخفخم 

في احةاء يعائر.م الدي ةة، مجرح الاثخةخرما اخ خفخم. مكخانخت  مح الختخحخدي 

ماضحة في اوارف ال باب الذي اا س العصةاا المدني ب ا  اؤثر، م.تاوا 

 بسقو  العصابة المجراة.

 4أصد ت ا ظمة العاو الدملخةخة فخي “  ل أحد يستطةد حمايتام”  حت ع واا 

سبتمبر  قريرا ماسعا حول امضاع حقو  النساا في البحرين. مذكر التقرير 

ان ا تقدي الحاواة أم أرا بفم لالعتقخال أم  161كةف  عرض اا ل يق  عن 

التعذيب أم التفديد أم الم د ان السار عفم أيدي السفطات، جالل الخاختخرة اخن 

 (3. )انظر صاحة 1214إلم يونةو/حزيراا  1216يونةو/حزيراا 

استمر اللفةاةوا بالعتداء عفم نساء البحرين بخدما 

مازع ان ضمةر. فقد  م  مديد حبس الموا  ة نخجخاح 

ا برا.ةم ثالثةن يخواخا، كخمخا اعختخقخفخت السخةخدة  ماا 

ص قو  بعد اا ابفغت الصفخةخب الحخمخر بخالمضخاع 

الصحةة السةئة لجةفا  السجةن عخفخي صخ خقخو . ااخا  

السةدة .اجر ا صو  المعتقفة اد اب خفخا السخةخد نخزا  

نعمة فقد استمر  خمخديخد حخبخسخفخا اخرات عخديخدة اخ خذ 

اا س الماضي. مفي الخمخرة الجخةخرة  8اعتقالفا في 

 اكتوبر.  32سبتمبر  م التمديد حتم  18في 

يواا احتجخاجخا عخفخم  خردي  11اضرب السج اء البحرانةوا عن الطعام لمدة 

امضاع السجن ما د الزيا ات مسوء التغذية م راجد الع اية الطبةخة مفخرض 

 نظام رمعي  .ةب عفم العديد ا فم ماستمرا  الحبس النارادي. 
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 عوامل محلية واقليمية تتضافر لتسقط الخليفيين
حين يبلغ العداء بين نظام الحكم والشعب في اي بلد حد استهدهدام تهعهته هدا  
اآلخر فانه تؤشر لنداية التعايش بين الطرفهيهن ويهؤكهد ةهرورف الهته ها هلهة 
بشكل عاجل وسلتي لكي ال ي ل االتر حد االحتراب الدتوي. الت ترض ان 
يكون هناك بعض الخطوط الحتراء التت ق عليدا )ولو ةتنا( بين االطهرام 
التي تتعايش تعا على ب عة واحدف تن االرض، تتنع حدوث االعتداءا  بهيهن 
االطرام. ولكن تا يجري في البحرين تنذ ع ود يشير بوةوح ان االوةاع 
تجاوز  سياسة "الخطوط الحهتهر" وو هله  تهرحهلهة كسهر الهعهظهم، وههو 
تستوى خطير تن العالقا  يستدعي تدخل تحبي السالم الحتوائه. واذا كهان 
التساس بتعت دا  االغلبية الساح ة التي تتثهل السهكهان اال هلهيهيهن فهي ههذ  
الجزر تحدودا بح ب زتنية ق يرف وتساحا  جغرافية ةي هة، فهانهه تهوسهع 
ليتحول الى تتارسة يوتية تن قبل اجدزف االتن الخلي ية، ال تهكهاد تهتهجهاوز  
في بثدا االخباري. فلم يعد تتارسة تحدودف ةتن االجدزف االتنية الهخها هة 
بل ا بح تعبيرا عن سياسة تتندجة الستددام الطرم اآلخهر تهتهن يه هوقهه 
وطنية وانتتاء وتتسكا بالسيادف. وتا شددته البالد في االسابهيهع االخهيهرف تهن 
اعتداءا  تتوا لة على التظاهر العاشورائية انتا يؤكد الهتهنهحهى الهخهلهيه هي 
الدادم البادف السكان اال ليين بوسائل تستوحاف تن خبرا  انظتة تارستدها 
بحق الشعوب االخرى. فلم يتر يوم تن ايام عاشوراء اال وشهدهد اعهتهداءا  
تتوحشة تن قبل الخلي يين وجالوزتدم على التواطنيهن. وتهعهدى االتهر ذلهك 
فا بح الطاغية وع ابته يكررون تا فعله اسالفدم قبل قهرون. فه هد فهرض 
تعاوية على التسلتين اظدهار الهعهداء لهعهلهي واتهر والتهه بهذلهك   ال بهرئه  

تتن روى شيئا تن فةل ابي تراب. وفرض شتم علي التنابر في كهل  الذتة
االت ار، ولم يتوقم الشتم اال بعد ختسين عاتا عندتا ا بح عتر بهن عهبهد 
العزيز حاكتا. وكتا قال رسول هللا  لى هللا عليه وآله وسلم  لتهركهبهن سهنهن 
تن قبلكم حذو النعل بالنعل وال دف بال دف. فدا هو طاغية البحرين يوجه  زالته 
وترتزقته للسير على ذلك الندج تتاتا. ف د ههدد ا هحهاب الهتهاتهم بهالهتهنهكهيهل 
والسجن واالتدام باالرهاب اذا رفع الحاةرون ايديدم بالدعاء لستاحة الشيخ 

 عيسى احتد قاسم.
برغم ذلك فالخلي يون تدزوتون بدون شك. تؤكد تطورا  االتهور الهتهحهلهيهة 
واالقليتية والدولية ذلك بوةوح. فباالةافة ال رار الشعب علهى تهوا هلهة 
الثورف والتطالبة باس اط نظام الحكم الخلي هي بهاالحهتهجهاو الهيهوتهي والسهعهي 
لت عيل تشروع الت اوتة التدنية السلتية، فان تا يجري في االقليم يؤكهد فشهل 
السياسا  السلطوية وحتتية انعهكهاسهاتهدها السهلهبهيهة عهلهى اوةهاع الهعه هابهة 
الخلي ية، وتن ذلك تا يلي  اوال  ان الرهان الخلي ي على تشاركة السهعهوديهة 
في اعالن الن ر في الحرب على اليتن ا بح خاسرا تتاتا. بل ان االحتتال 
االكبر يشير الى حتتية ت اةاتدم كهتهجهرتهي حهرب. وقهد شهدهد  جهلهسها  
الدورف السادسة والثالثين لهتهجهلهس حه هوق االنسهان فهي جهنهيهم تهطهالهبها  
تتوا لة بانشاء لجنة تست لة للتح يهق فهي جهرائهم الهحهرب الهتهي ارتهكهبهتهدها 
السعودية وحل اؤها في اليتن. وبرغم ان اق التاليين لتنع ذلك فه هد ا هبهحه  
الجرائم تالحق داعتيدم وتجبرهم على التخلي عن االعتراض عهلهى تشهكهيهل 
تلك اللجنة. ل د خسر الخلي يون الرهان على التشاركة في اعالن الن هر فهي 
حرب اليتن، وسينعكس ذلك على وةعهدهم بشهكهل عهام. ثهانهيها  ان ةهعهم 
الخلي يين داخليا جعلدم اسرى لداعتيدم السعوديين واالتاراتيين، وعلهيهدهم ان 
يدعتوهم في كل اجراء او سياسة تدتا كان ذلك بعيدا عن التنطق والهلهبهاقهة. 
فباالةافة لخسارف الرهان على حرب اليتن تورط الخلي يون بالتشهاركهة فهي 
العدوان على قطر، استجابة لنزوا  تحتد بن زايد وتحتد بهن سهلهتهان. فه هد 
فشل التحالم الرباعي في اخةاع قطر للشروط الثالثة عشر التي رفةهتهدها 
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 منظمات دولية تحتج ضد حكومة البحرين
سبتمبر ماستبارا لتقديم العصابة اللفةاةة   قخريخر.خا حخول الخمخراجخعخة  12في 

الدم ية ال اافة، نظم عدد ان الم ظمات الحقورةة الدملةة اعختخصخااخا لخدعخوة 

الدمل بمطالبة حاواة البحرين باا  عاا  اعتقفةفا ب ا  افض ، مالستمرا  

بالدعوة ل ال  جمةد المعتقفةن بسبب اما ستفم الح  في التعخبخةخر السخفخمخي 

 مالنتماء مالتجمد مالعتقاد. مكانت ا ظمة القفم الدملةة ان بةن الم ا كةن.

سبتمبر مرف .ؤلء ال  طاء الحقورةوا   ضاا خا اخد ضخحخايخا رخمخد  13في 

حرية  التعبةر في البحرين، مذل. بعد ندمة عفم .ااش دم ة حقو  النسخاا 

في ج ةف. م عبةرا عن القمد الر.ةب لحرية التعبةر رام الم ا كخوا بخوضخد 

 لص  ب ا  عفم البحرين عفم افوا.فم.

 منظمات حقوقية تبحث 

 في اساليب عمل اجهزة االمن الخليفية

سبتمبر أرةمت في ج ةف ندمة ا تخركخة دعخم لخفخا كخ  اخن اخ خظخمخة  13في 

اارياةوا ان اج  الديمقرا ةة محقو  النساا في البحرين ما ظخمخة الخعخاخو 

الدملةة . .دفت ال دمة لفبحث في الوسائ  التي  ستلدافا الجفزة الا ةة فخي 

البحرين، جصوصا جفاز الان الو  ي، مالتي   تخفخ. بخفخا حخقخو  النسخاا 

بدعوى ااافحة ال .اب. م طر  المتحدثوا رضايا  تص  باسخاءة اسختخلخدام 

الت ريعات المضادة لال .اب، ماسالةب ال ر ة السرية، مالتعذيب الممخ خفخ  

سبتمبر مراة احتجاجةة ااخام  11في “ اندياس اما س سريب”نظمت ا ظمة 

مكرالاساد اللفةاي في ل دا،  ضاا ا اد الستاذ نبة   جب  زاا ا اد انخعخقخاد 

 جفسة احاكمة صو ية لف ايط الحقوري.

 العفو الدولية تتضامن مع نبيل رجب
 ضاا ا اد سج اء البحرين جصوصا الستاذ نبة   جب راات ا ظمة العاو 

الدملةة باعتصام ااام الساا ة اللفةاةة في ل دا. ميا ا اوظاو.ا 

ماصدراؤ.ا في العتصام الرازي الذي احر  الساةر اللفةاي جصوصا اد 

 جةراا ساا  ال  الذين اكت اوا حقةقة اار العصابة الحاكمة في البحرين

 1122بسيوني مع قادة الثورة في 
 ضم  ئةس الفجخ خة الخمخسختخقخفخة  1211صو ة  ا يلةة في السجن في صةف 

لتقصي الحقائ ، الدكتو  يريف بسخةخونخي، ماخجخمخوعخة رخادة الخثخو ة اخثخ  

الستاذين عبد الو.اب حسةن محسن ا ةمد مالخدكختخو  السخ خاخةخس ماخحخمخد 

جواد برميز مال ةخ عبد الجفة  المقاد مال ةخ احمد حبةب الخمخقخداد مال خةخخ 

سعةد ال و ي مال ةخ عبد الفادي الملوضر مآجخريخن. مرخد  خوفخي يخريخف 

سبتمبر. مرب  بضعة يفخو   خوفخي الخبخرمفخةخسخوا  نخايخجخةخ   16بسةوني في 

  مدلي، عضو الفج ة.
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 البحرين: عام من القمع الحكومي الوحشي لسحق  المعارضة
 4أصد ت ا ظمة العاو الدملةة  خقخريخراد جخديخداد فخي 

سبتمبر، يُسفِّط الضوء عفم األسالةب الخقخمخعخةخة الختخي 

استلداتفا حاواة البحرين عفم ادا  العام الماضخي 

لسح  المجتمد الخمخدنخي مرخمخد الخمخظخا.خرات ب خاخ  

ع ةف، اما أدى إلم اقت  ستة أيلاص، بة فم  اخ . 

""ل أحخد يسختخطخةخد  ميوثِّ  التقرير، الصاد  بع واا:

حمايتام": عام ان رمد المعخا ضخة فخي الخبخحخريخن"، 

اخن اخ ختخقخدي  161كةخف  خعخرض اخا ل يخقخ  عخن 

الحاواة أم أرا بفم لالعتقال أم التعذيب أم الختخفخديخد 

أم الم د ان السار عفم أيدي السفطات، جالل الاتخرة 

إلخخم يخخونخخةخخو/حخخزيخخراا  1216اخخن يخخونخخةخخو/حخخزيخخراا 

1214. 

مرال فخةخفخةخب لخوثخر، اخديخر الخبخحخو  

مكسب التأيةد لف ر  األمسط ميمخال 

إفريقةا في ا ظمة العاو الدملةة، "لخقخد 

 ما ت حاواة البخحخريخن، بخاسختخلخدام 

يخختخخم أنخخواع الخخقخخمخخد، بخخمخخا فخخي ذلخخ. 

الخخمخخضخخايخخقخخة مالحخختخخجخخاز الخختخخعخخسخخاخخي 

مالتعذيب، ان سح  المجتمد المدني، 

الذي كاا ان رب  ن ةخطخاد ماخزد.خراد، 

حتم أصبح اآلا اجرد أصوات رفةفخة 

ا اردة لديفا ان ال جخاعخة اخا يخاخاخي 

لفمجا.رة بآ ائفا". مأضا  فةفةب لخوثخر رخائخالد: "إا 

اعظم الم تقدين السفمةةن، سواء أكانوا ان المدافعخةخن 

عن حقخو  اننسخاا أم اخن الخ خ خطخاء السخةخاسخةخةخن، 

أصبحوا ي عرما اآلا بتعاظم الخمخلخا خر الخمختخر خبخة 

 عفم التعبةر عن آ ائفم في البحرين".

إا اعظم المخ ختخقخديخن السخفخمخةخةخن، سخواء أكخانخوا اخن 

الخمخخدافخعخخةخن عخن حخقخخو  اننسخاا أم اخخن الخخ خ خخطخخاء 

السةاسةةن، أصبحوا ي عرما اآلا بتعاظم المخلخا خر 

 المتر بة عفم التعبةر عن آ ائفم في البحرين.

 قمع حرية التعبير
، دأبت السفطات البخحخريخ خةخة 1216ا ذ ا تصف عام 

عفم ين حمفة ا ظَّمة لفقضاء عفم حرية التعبةر فخي 

الخخبخخالد. مكخخاا الخخمخخدافخخعخخوا عخخن حخخقخخو  اننسخخاا، 

مالمحااوا مالصحاخةخوا، مالخ خ خطخاء السخةخاسخةخوا، 

م جال الدين ال ةعة، مالمتظا.رما السفخمخةخوا، .خم 

الفد  الرئةسي لفخذا الخقخمخد الخواسخد. كخمخا  خعخرض 

ن طاء يعة وا جا   البحرين لفمضايقة مالتر.ةخب. 

ماستلدات السفطات ب ا  اتزايد اخواد فخي رخانخوا 

م حخريخة الختخعخبخةخر اخن أجخ   العقوبات البحري ي  جرِّ

 احاكمة  األيلاص لمجرد  عبةر.م عن آ ائفم.

ميُعد المدافد البا ز عن حقو  اننساا نبةخ   جخب، 

 ئةس "اركز البحرين لحقو  اننسخاا"، اخن أكخثخر 

المدافعةن عن حقو  اننسخاا الخذيخن اسختُخفخدفخوا فخي 

البحرين. مل يزال نبة   جب جخفخف الخقخضخبخاا فخي 

عداد سج اء الرأي، بعد أا ُحام عفةال بالسجن س تةخن 

بسبب اقابالت إعالاةة أجخرا.خا، كخمخا إنخال عخرضخة 

سخ خة أجخرى، دمنخمخا سخبخب  11لفحام عفةال بالسجن 

سوى أنال ن ر  عفةقات عفم اخورخد " خويختخر".مرُخبخةخ  

، رخال 1216إعادة القبض عفةال في يونخةخو/حخزيخراا 

نبة   جب لم ظمة العاو الخدملخةخة: "ُسخجخ خت جخمخس 

ارات في العام الماضي... مفي اعظم األحةاا أُاخ خد 

ان السار، مأُستَفد ، مأُسجن، مأ عرض لفتخعخذيخب، 

ميُستفخد  بخةختخي ميختخعخرض لخفخجخمخات بخالخعخةخا ات 

الخخمخخطخخا خخةخخة مالخخغخخاز الخخمخخسخخةخخ  لخخفخخداخخوع... أ خخاخخالخخي 

ُاستفدفوا ان الحاواة، مكذل. زمجختخي معخائخفختخي 

مأاي، التي فقد فا بة ما ك ُت في السجخن ملخم يُسخمخح 

 لي بأا أ ا.ا رب  مفا فا".

 التعذيب
إلخم يخونخةخو/ 1216جالل الاترة ان يخونخةخو/حخزيخراا 

،  فقت ا ظمة العاو الدملةة أنخبخاء عخن 1214حزيراا 

 سد حالت  عرض جاللفا بعض اخ ختخقخدي الخحخاخواخة 

 1214لفتعذيب، مان بة فا ثماني حالت في اايو/أيا  

 محده.

مكانت المدافعة عن حقو  اننساا ابتسام الصائغ اخن 

بةن .ؤلء. مرد رالت لم ظمة العاو الدملةة إنفا في يوم 

، ُعصخبخت عخةخ خا.خا، م خعخرضخت 1214اايو/ايا   16

لعتداء ج سي ملخفخضخرب، مأُجخبخرت عخفخم أا  خظخ  

ماراة اعظم فترة التحقة ، التي استمرت سبد سخاعخات 

عفم يد " جفاز األان الو  خي". مأضخافخت 

 رائفةد: "لقد انتزعوا إنسانةتي".

م عفةقاد عفم ذل.، رال فخةخفخةخب لخوثخر: "لخقخد 

عخة عخن الختخعخذيخب فخي   فقة ا ادعاءات اخرمِّ

الة عخفخم  البحرين. ميجب إجراء  حقةقات فعَّ

مجال السرعة في .خذه الدعخاءات، م خقخديخم 

الخخمخخسخخؤملخخةخخن عخخن الخختخخعخخذيخخب إلخخم سخخاحخخة 

الخعخدالخخة".م خفخخةخب اخخ خظخخمخة الخعخاخخو الخخدملخةخخة 

بالسفطات البحري ةة أا  سمح لمخقخر  األاخم 

المتحدة اللاص المع ي بالختخعخذيخب، مكخذلخ. 

لفم ظمات الدملةة المع ةة بحقخو  اننسخاا، بخمخا فخةخفخا 

ا ظمة العاو الدملةة، بزيا ة البحرين، لمراربة الوضخد 

 المتد.و  لحقو  اننساا.

 تفكيك المعارضة السياسية

جالل عام ماحد، ي َّت الحاواة البحري ةة حمفةد ياافخةد 

لتااة. المعا ضة السةاسةة في البحرين، فأردات عفخم 

ح ِّ "جمعةة الوفا  الو  ي انسالاةة"، م.ي جمخاعخة 

المخعخا ضخة الخرئخةخسخةخة، م"جخمخعخةخة الخعخمخ  الخو خ خي 

الديمقرا ي" معد، م.ي جمعةة عفمانةخة، مذلخ. بخ خاءد 

عفم  فم ل أساس لفا. مظ  رادة جماعات المخعخا ضخة 

السةاسةة، مأعضاؤ.ا، عرضةد لفسجن أم السختخفخدا  

خخدت 1214بخخأيخخاخخال أجخخرى. مفخخي اخخايخخو/أيخخا   ، صخخعَّ

السفطات ان احامل فا نجراس ال  طاء السةاسخةخةخن، 

عن  ري  احتجاز.م لفتحقة  اعخفخم. مذكخر بخعخضخفخم 

أنفم  عرضوا جالل الحتجاز لفتفديد أم الختخعخذيخب أم 

 غةره ان ضرمب المعاافة السةئة.

 قمع حرية التجمع

مرعت أبرز الحمالت التي اسختخفخدفخت 

رمد حرية التجمد فخي رخريخة الخد از، 

اخخعخخقخخ  الخخمخخرجخخد ال خخةخخعخخي مالخخزعخخةخخم 

الرمحي ال ةخ عةسم راسم. فبخعخد أا 

أسقطت الحاواة الج سةة ع ال ب خاخ  

، 1216 عساي، في يونخةخو/حخزيخراا 

اندلعت اظا.رات ضلمخة فخي يختخم 

أنحاء البالد، كما ظخ  الخمختخظخا.خرما 

اعتصمةن أاام ا زلال يواةاد عفم ادى 

 يفراد. 11

م داد عفم ذل.، استلدات السخفخطخات 

البحري ةة اواد رانونةة لحظر التجمعات السفمةة، حةخث 

ان المتظا.رين م جال الدين  42ُمجفت إلم أكثر ان 

ال ةعة مال  طاء  فمة الم ا كخة فخي " خجخمخفخر غخةخر 

ا رمع"، مذل. جالل الاترة ان يونخةخو/حخزيخراا إلخم 

 .1216نوفمبر/  رين الثاني 

، لجأت روات األان البحري خةخة، 1214ما ذ اطفد عام 

بما في ذل. "جخفخاز األاخن الخو خ خي"، إلخم اسختخلخدام 

الع ف ب ا  اتزايد لتاري  الخمخظخا.خرات الختخي كخانخت 

سفمةة في اعظمفا. مرد مثَّقت ا ظمة العاو الدملةة رةام 

أفراد األان بضرب الخمختخظخا.خريخن، مإ خال  عخبخوات 

الخخغخخاز الخخمخخسخخةخخ  لخخفخخداخخوع معخخةخخا ات الخخلخخر خخوش 

معةا ات الب اد  نصف اآللةة عخفخم الخمختخظخا.خريخن 

عة معخربخات نخقخ   ابايرةد، مالندفاع بسةا ات اد َّ

األفراد مسخط الخمخظخا.خرات. مرخد  ُخوفخي اصخطخاخم 

عاااد، ان جراء إصابتال  18حمداا، البالغ ان العمر 

بعةا  نا ي في اؤجرة  أسخال، بخةخ خمخا كخاا يخحخامل 

الارا  ان أفراد أان افثمةن، في ي اير/كانوا الثانخي 

. مرُت  جمسة أيلاص، بة فم  ا  يخبخفخغ اخن 1214

عاااد، جالل اصاداات في رخريخة الخد از  14العمر 

، كخمخا أُصخةخب اخئخات آجخرما 1214في اايو/أيا  

اخن  31يلصاد. مأصخةخب أيضخاد  186مرُبض عفم 

 أفراد روات األان.

 تقاعس المجتمع الدولي عن الرد

بالرغم ان  د.و  الخوضخد فخي الخبخحخريخن، ممرخوع 

انتفاكات صا جة لحقو  اننساا، فقد ظفت اخعخظخم 

دمل العالم  فتزم الصمت، أم  مة  إلم  لاةخف حخدة 

انتقادا فا العف ةة. مكانت بريطانةا مالوليات المتحخدة 

األارياةة ان بةن .ذه الدمل، بالرغم اخن نخاخوذ.خمخا 

 الابةر، عفم مجال اللصوص، لدى البحرين.

لقد يجد  خقخاعخس بخريخطخانخةخا مالخوليخات الخمختخحخدة، 

مغةر.ما ان الدمل ذات ال اوذ لدى البخحخريخن، عخن 

الت ديد بالتد.و  الاا ثي لوضد حقخو  اننسخاا فخي 

البحرين، الحاواة البحري ةة، ان ال احخةخة الخاخعخفخةخة، 

عفم  اثةف اساعةفا نجراس اا  بقم اخن أصخوات 

رفةفة اعا ضة.  فقد استمرت بريطخانخةخا فخي ااختخداح 

"التقدم في برناا  انصالح" في الخبخحخريخن، بخةخ خمخا 

 جاتَت  عفةقا فا المتاررة عن مضد حقو  اننساا.

أاا الوليات المتحدة األارياةة فاانت   تقد البحريخن 

عف اد جالل إدا ة الرئةس با اا أمبااا، ب  مأعفخ خت، 

، أا بخةخد  خائخرات اخقخا خفخة 1216في سبتمبر/أيفول 

لفبحرين ا رم ٌ بإحراز " خقخدم فخي اخجخال حخقخو  

اننسخاا". إل إا السخةخاسخة الخلخا جخةخة األاخريخاخةخخة 

يفدت  حولد افحوظاد ا ذ انتلخاب الخرئخةخس دمنخالخد 

 رااب، الذي ألغم ال رم  المخاخرمضخة عخفخم بخةخد 

، 1214الطائرات المقا فة لفبحرين، في اا س/آذا  

مبعد حوالي يفريخن، رخال الخرئخةخس  خرااخب لخمخفخ. 

البحرين المف. حمد بن عةخسخم آل جخفخةخاخة إنخال "لخن 

ياوا . اا  و ر في العالرات في ظ  .ذه اندا ة"، 

م.و اا فسر ال البحخريخن، عخفخم اخا 

يبدم، باعتبا ه ضخوءاد أجضخر لخفخا 

لمواصفة رمعفا، فأردات بعد يواةن 

فقط عفم رمد المظا.رات في رريخة 

 الد از ب ا  ع ةف.

مرال فةفةخب لخوثخر: "لخقخد كخاا اخن 

يأا  قاعس بخريخطخانخةخا مالخوليخات 

المتحدة، مغةخر.خمخا اخن الخدملخذات 

ال اوذ لدى البحخريخن، عخن الختخ خديخد 

بالتد.و  الخاخا ثخي لخوضخد حخقخو  

خد  اننساا فخي الخبخحخريخن، أا ي خجِّ

الحاواة البحريخ خةخة، اخن الخ خاحخةخة 

الاعفخةخة، عخفخم  خاخثخةخف اسخاعخةخفخا 

نجراس اا  بقخم اخن أصخوات رخفخةخفخة اخعخا ضخة". 

ماستطرد فةفةب لوثر رائالد: "إا األف  يبخدم اخظخفخمخاد 

بال سبة لحقو  اننساا في البحرين، إذا اا استمخرت 

السفطات في حمفتفا القمعةخة دما اسخاءلخة. ميخجخب 

عفم السفطات أا  خبخاد  فخو اد بخاخبخح جخمخاح رخوات 

األاخن، مبخانفخخرا  عخخن سخخجخ خخاء الخخرأي، مالسخخمخخاح 

لم ظمات المخجختخمخد الخمخدنخي الخمخحخظخو ة بخمخعخامدة 

ن ا فا. كما يجب عفةفا أا  ضمن  حخقخةخ  الخعخدالخة 

ماننصا  ألملئ. الذين  عرضوا لفتخعخذيخب مغخةخره 

 ان النتفاكات الجسةمة".
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 11، فخي ” .ةوان  ايتس مم خش“ يددت ا ظمة  :

سبتمبر عفم ضرم ة رةخام األاخم الخمختخحخدة بخإعخادة 

” رائمة الخعخا “  حالف العدماا عفم الةمن فو ا إلم 

الس وية الخمختخعخفخقخة بخانختخفخاكخات ضخد األ خاخال فخي 

ال زاعات المسفحة، مإجراء  حقخةخ  دملخي اخوثخو  

بال. مرالت الم ظمة عفم في  قرير لفا ن ر ال عخفخم 

الخةخمخن: غخا ات “ اورعفا انلاترمني  حت ع خواا 

إا الختخحخالخف الخذي  خقخوده ”:  التحالف  قت  األ اال

ضربات جويخة غخةخر رخانخونخةخة فخي  1السعودية ناذ 

 16الةمن ا ذ يونةو الماضي، أسخاخرت عخن اخقختخ  

 حالة مفاة بةن المدنةةن. 31 اال ان بةن 

مأيا ت أا الفخجخمخات، الختخي أصخابخت فخي إحخدى 

يخلخصخا  17ا ازل عائفةة مبقالة مرتفت  7الحالت 

ان أسرة ماحدة، أدت إلخم جسخائخر ع خوائخةخة فخي 

أ ماح المدنةةن، في انتفاا لقوانةن الخحخرب، لفختخة 

إلم أا اث  .ذه الفجمات، سواء ا  ابت عخمخدا أم 

بخختخخفخخو   خخعخختخخبخخر جخخرائخخم حخخرب. م خخابخخعخخت أا .خخذه 

الفجمات  بةن أا معود التحالف بتحسةن الاختخثخال 

 لقوانةن الحرب لم  ؤد إلم حماية أفض  لأل اال.

.خذا يخؤكخد “ إا ”:  .ةواخن  ايختخس مم خش“ مرالت 

عفم ضرم ة رةام األام المتحخدة بخإعخادة الختخحخالخف 

الس وية المتعفقة بانتفخاكخات ”  رائمة العا “ فو ا إلم 

 ”.ضد األ اال في ال زاعات المسفحة

التابد لألام ” اجفس حقو  اننساا“مأضافت عفم 

المتحدة الرد عفم النتفاكات الخمخسختخمخرة اخن رخبخ  

التحالف، الذي  قوده السعخوديخة، مأ خرا  الخ خزاع 

المسفح األجرى عبر إجراء  حقة  دملي استق  في 

 النتفاكات في دم ة سبتمبر.

مك ات الم ظخمخة أا الختخحخالخف أجخاخ  اخرا ا فخي 

التحقةخ  بخ خزا.خة فخي انختخفخاكخات رخوانخةخن الخحخرب 

المزعواة في الةمن، ا ةرة إلم أنال يخمخ خد مسخائخ  

انعالم الدملةة مالم ظمات الحقورةة اخن الخوصخول 

، حخد ” إلم أجزاء ان الةمن  حت سةطرة الحوثةخةخن

مصافخا. مأكخدت أا الختخحخالخف مل يخزال يخقخوض 

ميعرر  جفود األاخم الخمختخحخدة مغخةخر.خا لختخقخصخي 

الحقائ ، ميُصد  ب ا   م ةخ خي نخاخةخا يخااخال ألي 

 اسؤملةة عن النتفاكات الموثقة جةدا.

ميددت عفم أا .ذه انجراءات  سفط الضوء عفم 

ضرم ة أا  دعم الحخاخواخات الخمخعخ خةخة رخرا ا فخي 

اجفس حقو  اننساا في سبتمبر بخإجخراء  خحخقخةخ  

 دملي في النتفاكات ان جانب جمةد األ را .

مرالت سا ة لةا ميتسن، اديرة رسم ال ر  األمسخط 

الخوعخود الخمختخاخر ة “ في .ةخواخن  ايختخس مم خش: 

لفتحالف بقةادة السعودية ب ن ضربخا خال الخجخويخة 

ب خاخ  رخانخونخي ل  ُخجخ خب األ خاخال الخةخمخ خةخةخن 

الفخجخمخات غخةخر الخمخ خرمعخة، .خذه الضخربخات 

الجوية األجةرة ممرعفا المرمع عخفخم األ خاخال 

يجب أا  حاز اجفس حخقخو  اننسخاا األاخمخي 

عفم است اا  جرائم الحخرب مالختخحخقخةخ  فخةخفخا، 

 ”.مضماا احاسبة المسؤملةن ع فا

أا السعودية  عفدت بتقفةص ”  مك ات ميتسن: 

األضرا  الالحخقخة بخالخمخدنخةخةخن، إل أا غخا ات 

 التحالف الجوية اا زالت  خبخةخد أسخرا بخأكخمخفخفخا.

مأضافت ي بغي أل يُطالَب المدنخةخوا الخةخمخ خةخوا 

بأا يستمرما بانتخظخا  أعضخاء اخجخفخس حخقخو  

اننساا، بمن فةفم حفااء السخعخوديخة، الخوليخات 

 ”.المتحدة مبريطانةا، لدعم  حقة  دملي اوثو  بال

 دا عخفخم  خزايخخد ”:  .خةخواخخن  ايختخخس مم خش“ مرخالخت 

النتقادات العالمةة لحمفتفا الجوية في الخةخمخن، أعخفخ خت 

الحاواة السعودية أنفا غةخرت إجخراءات السختخفخدا  

 ميددت رواعد اليتباا.

، رام التحالف بخقخةخادة 1211أيا ت إلم أنال ا ذ اا س 

السعودية ب ن ضربات جوية غةر رانونةة ضد ا ازل، 

 أسوا ، است اةات، ادا س، ماساجد.

ملاتت إلم أا التقخريخر السخ خوي لخألاخةخن الخعخام لخألاخم 

ب أا النتفاكات ضد األ اال فخي  1216المتحدة لعام 

 481ال زاعات المسفحة جفص إلم اقت  اا ل يق  عن 

، حخةخث 1211في الةمن في عخام  1168 اال مجرح 

 بالمئة ان الضحايا لفتحالف. 62نسب 

مرالت األام المتحدة يوم الث ةن إنفا  حققت ان اخقختخ  

ادنةا في الحرب بالةمن أغخفخبخفخم فخي ضخربخات  1177

جوية لفتحالف بقةادة السعودية اضةاة أا . اا حخاجخة 

ااسة لتحقة  دملي. مرصف  ةخراا الختخحخالخف بخقخةخادة 

أغسخطخس  11اباا سا ةة في ص عاء يوم  3السعودية 

أ خاخال،  4ادنةا عفم األرخ ، بخةخ خفخم  16، فقت  1214

أ اال، بعد است اا  دملي،  8آجرين، بة فم  14مجرح 

اعتر  التحالف ب ن الفجوم، لان لم يقدم أي  ااصةخ  

 عن الدمل األعضاء الضالعة فةال. 

أفراد ان أُسر  ضخر ت  1مذكرت الم ظمة أنفا رابفت 

غا ات جوية مرعت بخةخن  1ان الفجمات ميفود عفم 

، مأجخرت اخقخابخالت اخد 1214أغسطس  7يونةو م 1

اوظاةن في است ام، م اجعت صو ا ماقا د فةخديخو 

 م التقا فا بعد الخفخجخمخات اخبخايخرة اخن رخبخ  السخاخاا 

 المحفةةن أم مسائ  إعالم.  

يتس  اناجا  م اتت جرمح الضحايا، مأنخمخا  “ مرالت 

األضرا  التي لوحظت في اوارد الغا ات الجوية، اد 

 ”. أثةر الق اب  الابةرة التي ألقةت ان الجو

مأيا ت الم ظمة إلم أنفا لم  حدد أ.دافا عسارية فخي 

الم طقة المجخام ة اخبخايخرة ألي اخن الخمخ خا خ  الختخي 

 عرضت لففجوم، باستث اء اقا   ماحد بخر خبخة اختخدنخةخة 

 ان روات الحوثةةن مصالح في ا زلال، حد مرولفا.

مأكدت أا روانةن الحرب الم طبقة عفم ال زاع المسفخح 

في الةمن  حضر الفجمات المتعمدة أم الع وائةخة ضخد 

المدنةةن، ا ةرة إلم أا الفخجخمخات الختخي ل  سختخفخد  

.دفا عساريا احددا أم ل  مةز بةن المدنةةن ماأل.خدا  

العسارية  عتبر ع وائةة. ملاتت إلم أا الفجوم يعتخبخر 

غةر ات اسب، ب ا  غةر رانوني، إذا كخانخت الخلخسخا ة 

المتورعة في األ ماح مالممتفخاخات الخمخدنخةخة أكخبخر اخن 

 المااسب العسارية المتورعة ان الفجوم.

مرخخالخخت الخخمخخ خخظخخمخخة أنخخفخخا مجخخدت اخخلخخفخخاخخات أسخخفخخحخخة 

استلدات في .جوم ي ال التحالف بقخةخادة السخعخوديخة 

يولةو الماضخي،  3عفم ررية نوبة عاار بالملاء في 

س وات،  12أ اال  حت سن  1ادنةةن، ا فم  8رت  

محددت .ةوان  ايتس مم ش البقايا عفخم أنخفخا اخن 

ر بفة ضلمة افقاة ان الجو، ازمدة بخجخفخاز  خوجخةخال 

 ”.باياو وسةد“ان  راز 

مذكرت الم ظمة أنال يمان اخحخاكخمخة األفخراد الخذيخن 

ير ابوا انتفاكات جطخةخرة لخقخوانخةخن الخحخرب بخ خةّخة 

ل  خاخابخفخم   –أي عخن رصخد أم بختخفخو    –إجرااةة 

جرائم حرب، ميمان أيضا  حمة  األفراد المسؤملةة 

الج ائةة عن المساعدة في ا  ااب جرائم حخرب، أم 

  ةسةر.ا، أم المساعدة عفةفا، أم التحريخض عخفخةخفخا.

كما ك ات أنال  دا عفم الغضب الدملي ان األعخداد 

الابةرة لفضحايا المدنةةن في الصراع الةم ي، ادعت 

السعودية أا التحخالخف غخةّخر إجخراءات السختخفخدا  

ميدد رواعد اليتبخاا لخفختخقخفخةخ  اخن الخلخسخائخر فخي 

صاو  المدنةةن. لا فا لم  قدم أي دلخةخ  يخدعخم .خذه 

 الدعخخاءات، مفخخقخخا لـخخ .خخةخخواخخن  ايخختخخس مم خخش.

التابخد ”  الاري  الم ترا لتقةةم الحواد “ مأكدت أا 

لفتحالف الذي  قوده السعودية، لم يعفن عن  حقةقخات 

في أي ان الضربات الجوية اللخمخس الختخي مثخقختخفخا 

 .ةوان  ايتس مم ش.

مكانت إحصائةة يم ةة ادنةة استقفة رد ك اتأا عخدد 

الضحايا المدنةةن جراء العدماا السعودي األارياي 

يخوم اخن الخعخدماا رخد بخفخغ  122عفم الةمن جخالل 

 اا بةن يفةد مجريح. 370241

مأكدت إحصائةة ن ر.ا المركز القخانخونخي لخفخحخقخو  

مالت مةة، اسخاء األحخد، أا إجخمخالخي عخدد ال خفخداء 

،  10468اخن بخةخ خفخم  11.124الموثقةن لديال   خاخالد

اارأة، فةما بفغ عخدد ال خفخداء اخن الخرجخال  10182

، مجمةعفم ان المخدنخةخةخن، مبخفخغ عخدد  80111  جالد

 خخاخخال،  10118، بخخةخخ خخفخخم 110161الخخجخخرحخخم بخخفخخغ 

. 160718اارأة، م 10171م   جالد

مدار العدماا آل  الم ازل مالم  ئات الختخعخفخةخمخةخة 

مالصحةة مالب م التحتةة اا  سبب في انت ا  األمبئة 

 م ردي الحالة المعة ةة لفسااا.

كما اا العدماا يارض حصا ا ارتصاديا عفم الةمن 

ميغف  الم افذ البرية مالبحرية اخا  سخبخب فخي  خاخارخم 

 األمضاع الرتصادية مالمعة خةخة لخفخ خعخب الخةخمخ خي.

أا ” أغسطس 11مأكدت مزا ة حقو  اننساا، في 

اوا  ا است فدما جخراء الخقخصخف  343آل  م  12

المباير لتحالف العدماا فةما بفغ عخدد الخذيخن  خوفخوا 

ألف اخوا خن نختخةخجخة  174جراء العدماا مالحصا  

انخخعخخدام األدميخخة مانخختخخ خخا  األمبخخئخخة مسخخوء الخختخخغخخذيخخة 

 مأاراض الا   الافوي.

جدير بالذكر أا العدماا عفم الخةخمخن رخد أعخفخن اخن 

، ميخا كخت 1211اخا س  16ماي طن فخي 

الوليات المتحدة بضرب أ.خدا  فخي الخةخمخن 

ا فا ضرب  ادا ات كما أعف ت عفم سخاحخ  

الخبخحخر األحخمخر، كخخمخا يخخا كخت فخي  خمخويخخ  

 ائرات العدماا بالورود بانضافة إلم  حديخد 

الموارد عبخر األرخمخا  الصخ خاعخةخة مصخاخقخات 

السالح بمفةخا ات الخدمل ات الختخي أعخطخةخت 

لفسعودية بفد  رت  ال عب الةم ي. بانضافة 

إلخخم الخخمخخ خخا كخخة األاخخريخخاخخةخخة فخخي الخخحخخصخخا  

الرتخصخادي عخفخم الخةخمخن مإغخال  الخمخوانخ  

مالمطا ات في البالد، منق  الب . الخمخركخزي 

إلم عدا مالذي أعقبال ا د اوظاي الدملة اخن 

 استالم  ما بفم ا ذ ررابة عام

 اليمن: غارات التحالف تقتل األطفال
 عفم األام المتحدة إن اء  حقة  دملي مإعادة التحالف إلم "رائمة العا "



 

   1/ 718صوت البحرين /

 منظمات حقوقية وعوائل ضحايا يدحضون ادعاءات أبواق الطاغية بعدم ممارسة التعذيب
 خخخقخخخريخخخرا  Jamie Merrill ن خخخر الصخخخحخخخافخخخي

البريطاني نقخ  فخةخال  ” اةدي  إيست آي“ اورد  في

 ْفض ا ظمات حقخورخةخة معخوائخ  ضخحخايخا لخمخا 

ادعخختخخال الخخمخخؤسخخسخخة الخخو خخ خخةخخة لخخحخخقخخو  اننسخخاا 

”  خعخذيخب“ بعدم مجود “ )الحاواةة( في البحرين 

 ”.في نظام السجوا الوح ي في البالد

سخخبختخخمخخبخخر  ٠٢مأيخا  الخختخقخخريخخر الخذي نُ خخر فخي 

م إلخخم أا الخخمخخؤسخخسخخة الخخمخخذكخخو ة  خختخخفخخقخخم ٠٢٠٢

 ان الممفاة المتحدة.” دعما“

ادعخاءات “ من ر يفادات حصرية  خاخ خف عخن 

جديدة بوروع حالت ان الضرب مالحرااا اخن 

ال وم ماستعمال الاالب لمخفخاجخمخة السخجخ خاء فخي 

نق  عن ا ظمات حقورةة  أكةخد.خا  كما”.  البحرين

التعذيب بات امخ خفخجخاد معخفخم نخحخو ماسخد “ بأا 

ملسةما في زنازا المحاواةن بانعخدام ”  ال طا 

 ”.األا ةة“مالسجوا 

مسرد التقرير جانبا ان يفادات جمعتفا ا خظخمخة 

البريطانةة عخن عخوائخ  اخحخاخواخةخن ”   يبريف“ 

بانعدام في سجن جو المخركخزي، مأيخا ت إلخم 

مرخالخت ”.  استعمال  اتة. الخحخراخاا اخن الخ خوم“ 

زمجة أحد السج اء بأا زمجفا المحاوم بانعدام 

الحراس المجيء إلةخال “ ، ميتعمد ” ل يما ال ال وم“ 

 ”.في ا تصف الفة 

مأمضحت الم خظخمخة بخأنخفخا  خفخقخت  خقخا يخر عخن 

ض  سعة ان ال  طاء المعا ضةن لخفختخعخذيخب   عرُّ

 أث اء الحتجاز.

بخأنخال ”   يبخريخةخف“ مرالت اايا فوا، اديرة ا ظمة 

ان المثةر لفصداة أا .خةخئخة  خدّ بخفخا الخمخمخفخاخة “ 

المتحدة اافّاة بانيرا  المستخقخ  عخفخم سخجخوا 

البحرين؛  دعي أنفا لم  جد دلةال عفم الختخعخذيخب، 

رخبخ    –م.ذه الدعاءات  ت ارض  مااا اد الوارد 

أيفر رفةفة فقط،  خم إعخدام الخعخديخد اخن ضخحخايخا 

 ”.التعذيب عفم أساس )اعترافات( رسرية

” المؤسسة الو  ةة لحقو  اننساا“ مكاا  ئةس 

سعةد الاةحاني ادعخم األسخبخوع الخمخاضخي جخالل 

ل يوجد أي سخوء اخعخااخفخة “ اؤ مر صحافي بأنال 

مزعخم بخأا ”.  ان أي نوع في سخجخوا الخبخحخريخن

سفسفة ان الزيا ات غةر المعف ة لخفخسخجخوا فخي “

 ”.البالد ك ات بأنال ل دلة  عفم التعذيب

بخخأا .خخذا ”  اخخةخديخخ  إيسخخت آي“ مأمضخح  خخقخريخخر 

اندعاء  ار  الثخالثخاء الخمخاضخي عخ خداخا الختخقخم 

الساةر البريطاني في البحرين، سةخمخوا اخا  خن، 

الخوضخد “ بالمؤسسة الحاواةة المذكو ة لم ار خة 

”  خقخديخره“ ، حةث أعرب اخا  خن عخن ” الحقوري

الخخلخخصخخوات “ لخخفخخمخخؤسخخسخخة مأيخخاد بخخمخخا مصخخاخخال 

التخي  خم ا خلخاذ.خا فخي  صخد حخقخو  ”  انيجابةة

 اننساا.

مأمضح التخقخريخر الصخحخافخي بخأا دعخم السخاخةخر 

الخبخريخخطخانخي لخم يخخاخن اخاخاجخخئخاد، حخخةخث  خخأسخسخخت 

فخي الخعخام ”  المؤسسة الو  ةة لخحخقخو  اننسخاا“ 

م بعد ضغو  ان الممفاة المتحدة. مك ف ٠٢٠٠

بأنال عفم الرغم ان أا لخ خدا ل  خمخّول اخبخايخرة 

إل أا الحاواة البخريخطخانخةخة ” المؤسسة الو  ةة“

 قدم لفا التد يب مالدعم، مذلخ. لخفخمخسخاعخدة فخي 

 خخبخخةخخةخخض الخخ خخظخخام لخخمخخزاعخخم انخختخخفخخاكخخات حخخقخخو  “ 

، مأيا  التخقخريخر إلخم أا اسخؤملخةخن فخي ”اننساا

الممفاخة الخمختخحخدة الختخقخوا أعضخاء فخي الخمخؤسخسخة 

م، ٠٢٠٢ارة عفم األر  اخ خذ الخعخام  ٠١المذكو ة 

اسخؤمل إلخم بخريخطخانخةخا لختخفخقخي  ٠٢٢كما سخافخر 

التد يب، مذل. بموجخب ا خرمع  خمخولخال السخاخا ة 

 البريطانةة في البحرين.

كذل. اجتمخد اسخؤملخوا مجخبخراء إعخالاخةخوا اخن 

م.خي اخ خظخمخة غخةخر   –”  نخي كخو“ ا ظمخة  ُخدعخم 

اخد   –حاواخةخة  خدعخمخفخا الخحخاخواخة الخبخريخطخانخةخة 

لتخقخديخم الخمخ خو ة فخي اخجخال ”  المؤسسة الو  ةة“ 

 ان صالت انسترا ةجةة.

الخخمخخجخخااخخالت “ إل أا الخختخخقخخريخخر ذكخخر بخخأنخخال  غخخم 

التي يقدافا الساةر في الخبخحخريخن، إل ”  الدبفوااسةة

انختخقخادات “ أا المؤسسة الحاواةة المع ةة ماجخفخت 

ان المجتمد الدملي بسخبخب عخدم رخةخااخفخا ”  اتار ة

بتحقةقات جدية فةما يتعف  بمزاعم التعخذيخب. منخقخ  

التقرير  خحخذيخر لخجخ خة األاخم الخمختخحخدة لخمخ خا.ضخة 

” الخمخؤسخسخة الخو خ خةخة“ التعذيب الختخي رخالخت بخأا 

مغةر.ا اخن الخفخةخئخات الخرسخمخةخة الخمخدعخواخة اخن 

غةر فعالة ”م” لةست استقفة“بريطانةا في البحرين 

بال ظر إلم ال اامى التي  مر في نخفخايخة الخمخطخا  

 ”.ان جالل مزا ة الداجفةة

معفم الرغم ان ذل.، أصخرت مزا ة الخلخا جخةخة 

)البريطانةة( عف خا عخفخم أا الخمخؤسخسخة الخمخذكخو ة 

، فخةخمخا  خقخول ” استقفة مفعالة مجاضد لفخمخسخاءلخة“ 

ل “ جماعات حقورةة إا المسؤملةن الخبخريخطخانخةخةخن 

لمعالجة المفاات الحقورخةخة اخد  ”  ياعفوا يةئا يذكر

يخجخب عخفخم “ ال ظام في البحرين. مرالت اايا فويخا 

مزا ة اللا جةة أا  اسر عفم مجال السرعة سخبخب 

سة لتبةةض انختخفخاكخات   وجةففا لفةئة يبدم أنفا اارَّ

 ”.حقو  اننساا في البحرين

مرد  فض اتحد  باسم الساا ة اللفةاةة فخي لخ خدا 

التعفة  عفم .ذا الموضوع، ماكتاخم بخإحخالخة اخعخّد 

التقرير الصحافي إلم بةاا أصخد  خال السخاخا ة فخي 

مرت ساب   دا عفم  قرير ا ظمة الخعخاخو الخدملخةخة 

التي أصد  ال اؤجرا حول القمد في البحرين. مرخد 

ادعم بةاا الساا ة بأا اسؤملةن فخةخفخا الختخقخوا اخد 

الم ظمة  ارا ا، م.و اا ناتال ا ظمة العاو الخدملخةخة 

مدعت لفسماح لفا لزيا ة البحرين مالقةام بختخاختخةخش 

 استق  لفسجوا.

م طر  التقريخر الصخحخافخي كخذلخ. لخمخلخام  اخن 

استفدا  عوائ  ال  طاء البحرانةةخن الخمختخواجخديخن 

في اللا  ، مأيا  عفم مجال اللصوص إلم القف  

الذي أبد ال ا ظمة الخعخاخو حخةخال اسختخفخدا  عخائخفخة 

ال ايط السةد أحمد الوداعخي الخمختخواجخد فخي لخ خدا، 

مذل. بعد ا ا كتال في احتجا  سفمخي ضخد زيخا ة 

لحاكم البحرين حمد عةسم لف دا فخي أكختخوبخر اخن 

اةديخ  ” العام الماضي. مرال الوداعي في  صريح لـ

إا الثقة المتزايدة لفممفاة المتخحخدة “ بأا ”  إيست آي

في المخؤسخسخة الخو خ خةخة لخحخقخو  اننسخاا؛ يخدعخم 

مأضخا  ”.  التغطةة الخمختخعخمخدة عخفخم النختخفخاكخات

يأ ي .ذا التبةةض في الخورخت الخذي كخثخاخت فخةخال “” 

روات األان )في البحرين( ان استلدااخفخا ال خ خةخد 

نحن اآلا حختخم نخرى حخالت  خ خطخوي   –لفتعذيب 

 ”.عفم اغتصاب المحتجزين

مرال اتحد  باسخم مزا ة الخلخا جخةخة الخلخا جخةخة 

لفمورد البريطاني إا المسؤملةن يرصدما الخوضخد 

يثةرما بانتخظخام اخلخام  ” في البحرين عن كثب م

اخخخد الخخخحخخخاخخخواخخخة فخخخي ”  ب خخخأا حخخخقخخخو  النسخخخاا

 واُص  الخمخمخفخاخة الخمختخحخدة “ مادعم بأا  البحرين.

دعَم انصخالح الخذي  خقخوده الخبخحخريخن اخن جخالل 

، اار ا الختخبخريخر ” اجموعة ان المساعدات التق ةة

الخخبخخريخخطخخانخخي بخخعخخدم جخخدمى النخختخخقخخاد الخخعخخفخخ خخي مأا 

يخمخاخن “ اد ال ظام في البحريخن ”  الحديث الجانبي“

 ، مف  زعمال.”أا يُحد   غةةرات نود أا نرا.ا

 تستنصرخكم من السجن” زينب“

سبتمبر مجفت ال ساء المعتقالت في سجخوا  12في 

البحرين  سالة ااتوبة بمخ خاسخبخة حخفخول عخايخو اء 

اناام الحسةن بن عخفخي، دعخةخن فخةخفخا إلخم  خحخرا 

 ”.لبة. يا حسةن“ل صرة المعتقالت  طبةقا ل داء 

 مفةما يفي نّص  سالة المعتقالت:

لبة. يخا “ لةس لطماد عفم الصدم . ”  لبة. يا حسةن“ 

” لبخةخ. يخا حسخةخن“ لةس اجرد يعا  يُرفد. ” حسةن

لةس لقفَقة لساٍا يُاّر .ا الموالي كخّ  عخام، كخمخا أا 

الم ابر مالمآ م لةست اتاجرةد بقضةة سةخد األحخرا ، 

 ”.يزيد الزااا“ملان .ي أداةٌ ُحّرة لفورو  بوجال 

فالحسةن لةس ذكرى لإلحةاء مالبااء، ب  .و رضخةخة 

عظخةخمخة، معخفخم كخ ِّ 

حرٍّ اخواٍل عخا ٍ  بخال 

ح َّ المعرفة أا ياخوا 

ماجخبخال الخورخو  ضخخد 

الظفم، فخي كخ  اخاخاا 

مزااا. مك ُّ اتخلخاذل 

عن ذل. .خو اختخلخاذٌل 

 عن الحسةن.

إنّخال اخن الخمخلخزي أا 

 ُسبم زي ب )ع( اخرة 

أجرى، مأا  ُفتَ. حراختخفخا م ُسخجخن ظخفخمخا معخفخم 

ارأى ا . أيخفخا الخمخوالخي لخفخحخسخةخن، مأنخت  خفخطخم 

م تباكم ان أج  رضةٍة يُاترض أا  اوا عفخم رخدٍ  

  اخخخن الخخخوعخخخي بخخخأ.خخخمخخخةخخختخخخفخخخا، مفخخخي كخخخ  زاخخخاا.

اا أكثر الضجة  “ فواحسر اه! حةن ياوا الحال .و 

مماأسااه لقفة الُمفبّةن لفحسةن، مرخفخة ”!  مأر  الحجة 

ناصريال! فزي ب لم  ُْسَب.. إل ع داا رُتفت  جال فا. 

فخخخخخخي رخخخخخخعخخخخخخر السخخخخخخجخخخخخخوا ”  زيخخخخخخ خخخخخخب“ إّا 

  ست صركم..فواناصراه!
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 حخ  الخبخخرمفخةخسخخو  اخحخمخخود يخريخخف   –الخفخؤلخؤة 

بسةوني  ئةس الفج ة البحري ةة المستقخفخة لختخقخصخي 

الحقائ  التي حمفت إسمال  ا كا اخن بخةخن  سخائخفخال 

األجةرة  سالة لمف. البحرين  طالع. بةن  غريدا ال 

األجةرة عفم اورد التواصخ  انجختخمخاعخي  خويختخر 

البحريخن: ال خيء الصخحخةخح الخذي “ حمفت ع واا 

 ”يجب عمفال

حةث جر   ئةس الفج ة البحري ةة لتقصي الحقائ  

البرمفةسو  احمود يريف بسخةخونخي عخن صخمختخال 

المطب  بعد إصدا  التقرير عبر بةخاا أكخد فخةخال أا 

لم  ُ اّخذ بخالخاخااخ   16 وصةات الفج ة البالغ عدد.ا 

كما سّو  ال ظام عبر  قريٍر كانت رد ن ر ال مكخالخة 

أنباء البحرين الرسمةة عخفخم لسخانخال، ميخدد عخفخم 

الحاجة لتحقخةخ  الخمخصخالخحخة السخةخاسخةخة مالخعخدالخة 

 الجتماعةة ان أج  البحرين ماستقبففا.

 بةن التوصةات ماأل.دا 

مأصد  بسةوني بةاناد ن ره عفم اخورخعخال الخرسخمخي 

الخبخحخريخن: ال خيء الصخحخةخح الخذي “  حت ع واا 

أكد أا اا ن ر ال مكالة أنباء البحخريخن ”  يجب عمفال

مإنخفخا رخااخت ”  لةَس درةقاد ميابال الخفخبخس“ الرسمةة 

اما يعطخي ”  أ.دا “ بـ ”   وصةات“ باستبدال كفمة 

النطباع بأا ك   وصةات الفج خة رخد  خم  خ خاخةخذ.خا 

حاجة لدفد عجفة العدالة الجتماعةة مالخمخصخالخحخة 

السةاسةة م.خذا اخا  خحختخاجخال الخبخحخريخن اخن أجخ  

الم طقة  حتا  اثال إيجابخةخا “ اضةااد أا ”  استقبففا

ان حاواة  يةدة مالخمخجختخمخد فخي اخ خطخقخة  خعخ  

” بالمآسي اننسانخةخة مانختخفخاكخات حخقخو  اننسخاا

رد حاا الورت لفحاخام مال خعخوب “ ا دداد عفم أنال 

في  ف. الم طقة لفقةام بما .و صحةح، ألا .ذا .خو 

ال يء الصحةح الذي ي بخغخي عخمخفخال، ممضخد حخد 

 ”.لفع ف مالقمد

 ب ا  كاا  م ام ملةس .ذا .و الحال.

ل اتابعة الت اةذ  الفج ة لم  ُلوَّ

التحخقخةخ ، “ مبةّن أا أ.دا  الفج ة التي أنجزت .ي 

اخؤكخداد ”  مالورو  عفم الحقائ ، م قديخم  خوصخةخات

في الورت ناسال أا الفج ة لم  افّف ملم ياخن اخلخول 

لفا اتابعة   اةذ  وصةا فا م ف. المسؤملةة  قد عخفخم 

 عا   حاواة البحرين، بحسب البةاا.
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 وصةات الفج ة البالغ عدد.خا “ مأمضح في بةانال أا 

 خوصخةخات ب خاخ   12،  م   اةذ اا ي ا  اخ خفخا 16

 وصةة  م   اةذ.ا جزئةاد فقخط  16فعفي، في حةن أا 

ما فا اث تةن امخا يخ خبخغخي أا  خاخونخا اخن أملخويخات 

الحاواة م.ما انفرا  عن األيلاص المدانةن عفم 

جفاةة ن ا فم أم اعتقدا فم السخةخاسخةخة، مالخمخدانخةخن 

بسبب اما ستفم حرية الرأي مالتعبةر. م.ذا ي مخ  

ان ال لصةات البا زة التي أديخ خت عخفخم .خذه  16

األسس، كما يجب السعي لفتحقة  اخد الخمخسخؤملخةخن 

عن اقت  جمسة أيلاص  حت التعذيب مالتثبت ان 

 ”.اسؤملةة  ؤمسائفم

 المصالحة السةاسةة مالعدالة انجتماعةة .ي الح 

افمة الحاواة لم   تال بعد، عخفخم “ مأكد بسةوني أا 

الرغم ان أا افمة الفج ة رد انتخفخت، ملخاخن .خ خاا 

 البحرين الةوم –ج ةف 

عبر الماوض السااي لحقو  اننساا  عد بخن زيخد 

عن القف  ان استفدا  ال ظام اللفةاي في البخحخريخن 

لفمعا ضة مالمجتمد المدني ماألعخمخال النختخقخااخةخة 

 ضد.م.

مفي كفمتال الفتتاحةة ااام اخجخفخس حخقخو  اننسخاا 

التابد لألام المتحدة في جخ خةخف، مالخذي بخدأ دم  خال 

، رخال زيخد بخن  عخد ٠٢٠٢سبتخمخبخر  ٠٠في ٢٣الـ

الحسةن أا الحاواة اللفةاةة في البحرين ما ذ يفر 

يونةو ان العام الماضي  ما س القمد ضد ال ايطةن 

مالمدافعةن عن حقو  اننساا، م عمد عخفخم إغخال  

 اساحة العم  المتاحة في المجتمد المدني.

كما أيخا  الخمخاخوض السخااخي إلخم أا الخ خظخام فخي 

البحرين يستعم  ا د السار مالتعذيب ب ا  ام خفخ  

 ضد ال ايطةن مالمدافعةن عن حقو  اننساا.

اخ خذ “ مرال في الجزء اللاص بالبحريخن اخا نّصخال: 

، فرضت حاواة البحرين رةودا يديدة ٠٢٠٣يونةو 

عفم المجتمد المدني مال  ا  السخةخاسخي اخن جخالل 

العخختخخقخخالت مالخختخخر.خخةخخب محخخظخخر السخخاخخر مأمااخخر 

انغال ، اد  زايد التقا يخر 

عخخن الخختخخعخخذيخخب اخخن رخخبخخ  

السفطات األا خةخة. مالخةخوم، 

أغخخخفخخخ  أسخخخاسخخخا الخخخاخخخضخخخاء 

الديمقرا ي في الخبخفخد. مرخد 

استرعةُت انتخبخاه السخفخطخات 

ارا ا إلم جسخااخة الخحخالخة 

في الممفاة، بخالرختخراا اخد 

الخخعخخديخخد اخخن آلخخةخخات حخخقخخو  

اننساا مالبةانات الم تركة 

لخخخفخخخدمل األعضخخخاء. كخخخمخخخا 

عرضت ارا ا م ارا ا دعم ااتبي لفمساعدة فخي 

إدجال  حسة ات عمفةة. مرد روبخفخت .خذه الخجخفخود 

بحالت ان انناا ، مال خفخااخات الختخي ل أسخاس 

لفا، اد ظرم  غةر درةقة في الفحظخات األجخةخرة 

ب أا البعثات التق ةة. ملان ل يخمخاخن ألي حخمخفخة 

لفعالرات العااة أا  تعاا  اخد النختخفخاكخات الختخي 

يتعرض لخفخا يخعخب الخبخحخريخن. م.خم يسختخحخقخوا 

الحترام الحقةقي لحخقخورخفخم اننسخانخةخة، مأماصخ  

 قديم المساعدة ان ااتبخي إلخم أي جخفخد حخقخةخقخي 

 ”.لمعالجة الوضد

مكاا  ئةس اا يُسمم بالمؤسسة الو  ةخة لخحخقخو  

اننساا )الحاواةة( سعخةخد الخاخةخحخانخي نخاخم أاخس 

في سجوا البحرين، ”  عذيب ام ف “األحد مجود 

.خخي اخخن ُصخخ خخد ”  اندعخخاءات“ مزعخخم بخخأا .خخذه 

ا ظمات مجفات جا جةخة، مذلخ. جخالل اخؤ خمخر 

صحافي عقد ال المؤسسة المذكو ة أاخس فخي ظخ  

 ٢إضراب ماسد عن الطعام ي اخذه السخجخ خاء اخ خذ 

أيام احختخجخاجخا عخفخم النختخفخاكخات مالخمخضخايخقخات 

 المم فجة ضد.م داج  السجوا.

 البحرين قبل رحيله  طاغيةالرسالة األخيرة التي وجهها بسيوني ل

تدخل “علماء البحرين يدعون لـ 

 لوقف الجرائم في السجون” أممي

سبتمبر أعفن عفماء البحرين الختخضخااخن اخد  17في 

السج اء المضربةن في السجوا اللفخةخاخةخة، معخبخرما 

بمطالبتفم بالخحخقخو  ”  الالر”عن التحةة لصمود.م م

 ”. حت سةا  الجالد“الااافة م.م 

”  ماد“ ممصف العفماء في بةانفم المعتقفةخن بخأنخفخم 

مأكخدما ”.  مع خواا ضخمخةخره“ اسةرة يعب البحرين 

عفم التضاان ال عبي اد السج اء المضربةن مأنخفخم 

 ”.العذابات“لةسوا محد.م في .ذه 

معخفخم  ” الخجخالديخن“ مأضا  البةاا بأا ك  اساعي 

بخجخفخاز األاخن الخو خ خي سختخبخوء “  أسفخم الخمخدعخو 

باضخ  صخمخود السخجخ خاء معخمخوم ال خعخب ”  بالا  

 ”.التراجد مالستسالم“البحراني الذي يرفض 

 عديات األجفزة الخقخمخعخةخة الختخي “ مداا بةاا العفماء 

” دفعت األسرى مالمعتقفةن لإلضخراب عخن الخطخعخام

 خدجخخ  أاخخمخي لخخاخ خخف جخخرائخم إدا ات “ داعخةخا إلخم 

الّسجوا  جاه اخعختخقخفخي الخرأي م سخجخ خاء السخةخاسخة 

مك ف اا يجري في غر  الموت مالتّخعخذيخب الختخي 

 ”.يدير.ا جفاز األان الو  ي

مدعا العفماء يعب البحريخن لخفخصخوم يخوم الخجخمخعخة 

  ضاا ا اد السج اء  م فب ال صرة لفم مالار .

 المفوض السامي: النظام يستهدف المعارضة وينتقم من الناشطين
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المصطفحاا المستخلخداخاا فخي الخاختخب الخمخد سخةخة 

 لستفدا  ال ةعة. –الدي ةة السعودية 

أداا ااتي السعودية الساب  عبخد الخعخزيخز بخن بخاز، 

، ال ةعة فخي فختخامى عخديخدة. 1111الذي  وفي عام 

اختخاحخة لخفخعخمخوم عخفخم  بقةت فتامى بن باز مكتابا ال

لـخ "الخفخجخ خة الخدائخمخة لخفخبخحخو   المورد انلاترمنخي

 العفمةة مانفتاء".

يستلدم بعض العفمخاء لخغخة  خآاخريخة عخ خد اخ خار خة 

اوضوع ال ةعة، فة خعختخونخفخم بخالخطخابخو  الخلخااخس 

الداجفي التابد نيراا، مبأنفم جونة بطبةعتفخم. كخمخا 

 سمح الدملة لرجال الدين اآلجرين بتوظةف مسائخ  

انعالم ماتابعةفم الخاخثخر عخفخم مسخائخ  الختخواصخ  

لخوصخم   –الذين يُعد بعضفم بالماليةن   –الجتماعي 

 ال ةعة، اد انفالت ان العقاب.

التحةز ضد ال ةعة يمتد إلم ال ظام الخقخضخائخي الخذي 

 تحام فةال المؤسسة الدي ةة، ميُخلخضخد ال خةخعخة فخي 

كثةر ان األحةاا لمعاافة  مةةزية أم  جريم  عخسخاخي 

اخثخال، حخاخمخت  1211لمما سا فم الدي ةة. في عام 

احامة سعودية عفم اوا ن يةعي بالحبس يفرين 

جفدة لستضافخة صخالة جخمخاعخة جخاصخة فخي  62م

، أدانت احامة سعوديخة 1217ا زل مالده. في عام 

  جال س ةا بتفمة "اجالسة ال ةعة".

يستلدم الم فا  الدي ي في مزا ة التربةة السعودية؛ 

 السعودية: خطاب الكراهية الرسمي يستهدف األقليات
 التحريض يؤدي إلم التمةةز ضد ال ةعة ماجموعات أجرى

رخالخت ".خةخواخن  ايختخس مم خش" فخي   –)بةرمت( 

 خخقخخريخخر صخخد  الخخةخخوم إا بخخعخخض  جخخال الخخديخخن 

يحخرضخوا عخفخم الخاخرا.خةخة  السعودية مالمؤسسات

مالتمةةز ضد األرفةات الدي ةة، بما فخي ذلخ. األرخفخةخة 

 ال ةعةة.

صخاخحخة، بخعخ خواا  78 يوث  التقخريخر الخمخؤلخف اخن

جطخاب الخاخرا.خةخة الصخاد  عخن ‘:  لةسوا إجوان ا"’ 

المسؤملةن السعوديةن"، سمخاح السخعخوديخة لخعخفخمخاء 

م جال الدين الذين  عة فم الحاواة، بخانيخا ة إلخم 

األرفةات الدي ةة بألااظ افة ة أم يةط تفا في الوثائخ  

الرسمةة ماألحاام الدي ةخة الختخي  خؤثخر عخفخم صخ خد 

القرا  الحاواي. في السخ خوات األجخةخرة، اسختخلخدم 

 جال الدين الحاواةوا مغةر.م، اننترنت ممسائ  

التواص  الجتماعي لخفختخ خويخال مالختخحخريخض عخفخم 

الارا.ةة ضد المسفمةن ال خةخعخة مغخةخر.خم اخمخن ل 

 يتاقوا اد آ ائفم.

 

سا ة لةا ميتسن، اديرة رسخم ال خر  األمسخط  رالت

في .ةوان  ايتس مم ش: " مجت السعوديخة بخقخوة 

لفرماية انصالحةة في الس وات األجةرة، ماد ذلخ. 

ففي  سمح لرجال الدين مالاتب المد سةة الحاواةة 

بت ويال سمعة األرفةات الدي ةة اثخ  ال خةخعخة. يخطخةخ  

جطاب الارا.ةة .ذا ان أاد التمةةز الم خفخجخي ضخد 

فخي أسخوأ  -األرفةة ال خةخعخةخة، م سختخلخداخال 

 جماعات ع ةاة  فاجمفم". -الحالت 

مجدت .ةوان  ايتس مم ش أا التحريض، 

إضافة لفتحةز المعخادي لخفخ خةخعخة فخي نخظخام 

العدالة الج ائةة مالخمخ خا.خ  الخديخ خةخة لخوزا ة 

التربةة مالتعفةخم، يخفخعخب دم ا أسخاسخةخا فخي 

فرض الختخمخةخةخز ضخد الخمخوا خ خةخن ال خةخعخة 

السخخعخخوديخخةخخن. مثخخقخخت .خخةخخواخخن  ايخختخخس 

لخالنختخمخاءات  اؤجرا إيا ات اخفخةخ خة مم ش

الدي خةخة األجخرى، بخمخا فخي ذلخ. الخةخفخوديخة 

مالمسةحةة مالصوفةة فخي اخ خفخا  الختخعخفخةخم 

 الدي ي في الممفاة.

 –كثةرا اا ي ةر  جال الدين الخحخاخواخةخوا 

إلم ال ةعة بصاتخفخم   –م.م جمةعا ان الس ة 

"الخخرافضخخة" م"الخخرمافخخض"، ميُخخحخخقّخخرما 

اعتقدا فم ماما سا فم. أدانخوا أيضخا الجختخال  

مالزما  بةن الس ة مال ةعة.  د عضو حخالخي بـ 

".ةئة كبا  العفماء" السعودية، م.ي أعفم .ةئخة 

دي ةة في البالد، جالل جفسة عف ةة عخفخم سخؤال 

حول المسفخمخةخن ال خةخعخة بخالخقخول: ".خم لخةخسخوا 

 إجوان ا... .م إجواا ال ةطاا...".

جطاب الارا.ةة .ذا رد  اوا لال عوارب مجةخمخة 

ع داا  ستلداال جماعات اسفحة اخثخ  " خ خظخةخم 

الخخدملخخة انسخخالاخخةخخة"، الخخمخخعخخرم  أيضخخا بخخاسخخم 

"داعش"، أم "  ظةم القاعدة" لتبرير اسختخفخدا  

، .خاجخم 1211المدنةةن ال ةعة. ا خذ اخ ختخصخف 

اساجد ماباٍا دي ةة يةعةة في الم طخقخة  6داعش 

ال ررةة منجراا، اا أسار عن اقختخ  أكخثخر اخن 

يلصا. م د في بةانخات داعخش الصخحخاخةخة  72

الختخي  خبخ خخت .خذه الخفخخجخمخات، أا الخخمخفخاجخمخةخخن 

 –اسخختخخفخخدفخخوا "اخخعخخارخخ  ال خخرا"، مالخخرافضخخة 

"التوحةد"، الذي يُدّ س في الخمخراحخ  البختخدائخةخة 

مالخخمخختخخوسخخطخخة مالخخثخخانخخويخخة، لخخغخخة اخخبخخطخخ خخة لخخوصخخم 

المما سات الدي ةة ال ةعةة بأنفا يرا أم غفّو فخي 

الدين.  وّجال كتب التربةة الخديخ خةخة السخعخوديخة .خذه 

النتقادات عفم مجال اللصوص لمما سة ال ةخعخة 

مالصوفةة في زيا ة المقااات ماألضرحة، مكذل. 

التوس  أم  فب ال ااعة.   ص الاختخب الخد اسخةخة 

عفم أا .ذه المما سات، مالتي يرا.ا ك  ان س ة 

السعودية ميةخعختخفخا عخفخم أنخفخا يخةخعخةخة،  خجخعخ  

صاحبفا جا جا عن انسالم معقابفا الخلخفخود فخي 

 ال ا .

يخخطخخالخخب "الخخقخخانخخوا الخخدملخخي لخخحخخقخخو  اننسخخاا" 

الحاواات بحظر "أية دعوة لفارا.ةة القخواخةخة أم 

العررةة أم الدي ةة مالختخي   خاخ   خحخريضخا عخفخم 

التمةةز أم العدامة أم الع ف".  خاخامت  خ خاخةخذ .خذا 

الحظر، بة خمخا اسختُخلخدم أحخةخانخا كخذ يخعخة لختخقخةخةخد 

اللطاب القانوني أم استفدا  األرفةات. يخجخب أا 

 تلذ أية جطوات لماافحة جطخاب الخاخرا.خةخة فخي 

 حدمد الضمانات العااة لحرية التعبةر.

لمعالجة .ذه الم افة، ارترح اللبراء في الس خوات 

األجةرة اجتبا ا لتحديد إااانةة  قخةخةخد أي جخطخاب 

اعةن بصو ة رانونةة. بموجب .ذه الصةخغخة، فخإا 

اللطاب الذي مثقتال .ةوان  ايتس مم ش لعخفخمخاء 

الدين السعوديةن يررم أحةانا إلم استوى جخطخاب 

الارا.ةة أم التحريض عفم الارا.ةة أم الختخمخةخةخز. 

ل  تعدى  صريحات أجرى .ذا األار، لان عخفخم 

م تصخدى لخفخا. بخالخ خظخر السفطات أا   ار.ا عف ا 

إلم  أثةر مأعداد اتابعي .ؤلء العفماء، فخإا 

 صخخريخخحخخا خخفخخم  خخعخخد نخخظخخااخخا  خخمخخةخخةخخزيخخا ضخخد 

 الموا  ةن ال ةعة.

عفم السفطات السعخوديخة أا  خأاخر بخالخورخف 

الاو ي للطاب الارا.ةة الصاد  عن  جخال 

 الدين مالفةئات الحاواةة التابعة لفدملة.

ص ّات "الفج ة األارياةة لفحريات الخديخ خةخة" 

السعودية ارا ا عفم أنفا "دملخة  خثخةخر رخفخقخا 

جاصا"، م.و أعخفخم  صخ خةخف لخفخدمل الختخي 

  تف. الحرية الدي ةة. يسمح "رانوا الخحخريخة 

لخخفخخرئخخةخخس  1118الخخديخخ خخةخخة الخخدملخخةخخة" لخخعخخام 

األارياي، بإصدا  إعااء إذا كاا اخن يخأنخال 

أا "يلدم اخقخاصخد رخانخوا الخحخريخة الخديخ خةخة 

الدملةة" أم إذا " طخفخبخت الخمخصخفخحخة الخعخفخةخا 

لفدملة اما سة اخثخ  .خذا انعخاخاء". أصخد  

الرؤساء األارياةوا إعااءد لفسخعخوديخة اخ خذ الخعخام 

1226. 

عفم الحاواة األارياةة أا  خفخغخي فخو ا انعخاخاء 

المم وح لفسعودية، مالعم  اد السفطات السعودية 

عفم مرف التحريض عفم الارا.ةة مالتمةةز ضخد 

الموا  ةن ال ةعة مالصوفةةن مالمخ ختخمخةخن ألديخاا 

أجرى. عفم الوليات المتحدة أا  ضغط كذل. ان 

أجخخ  إزالخخة جخخمخخةخخد النخختخخقخخادات مأيخخاخخال مصخخم 

المما سات الدي ةة ال ةعةة مالصوفةة، فضال عخن 

اما سات الديانات األجرى، ان الم ا.  التعفةمةخة 

 السعودية الدي ةة.

رالت ميتسن: " غم سج  السعودية الضعةف فخي 

اجال الحريات الدي ةة، حمت الخوليخات الخمختخحخدة 

السعودية ان العقوبات المحتمفة بموجب الخقخانخوا 

األارياي. عفم الحاخواخة األاخريخاخةخة أا  خطخبخ  

 روانة فا لمحاسبة حفةاتفا السعودية".
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تتاتا. ويكشم خطاب االتير ال طري اتام الجتعية العتوتية لالتم التتحهدف 
الشدر التاةي توق ا  اتدا وتتحديا، االتر الذي ا هاب كهبهريهاء ههؤالء 
الطغاف في ت تل. وبد   قطر تستخدم بعض تا لديدها تهن اسهالهيهب ةهغهط 
على حكوتا  التحالم الرباعي بكشم فةائحدم وجرائتدم بحق شعوبدهم. 
ف تح  قناف الجزيرف لكشم االنتداكا  ال ظيعهة لهحه هوق االنسهان فهي ههذ  
الدول واقيت  الندوا  خارو الحدود تن اجل ذلك. ثالثا  ان التحرش ب طر 
ادى الى تغير في التوازن االستراتيجي بتنط ة الخليج. فب ةل توق هي كهل 
تن تركيا وايران، ا بح  قطر طرفا في تحالم سياسي غير تعلهن يةهم 
اكبر دولتين في ا لشرق االوسط، وهو اتر لم يكن تخططو العهدوان عهلهى 

الخلي ي لهالتهراك نهحهو  -االتاراتي-قطر يتوقعونه. ثالثا  ان الدفع السعودي
االن  ال عن العراق احدث تغيرا  جديدف في التهحهاله ها . فهتهوجهه اكهراد 
العراق نحو االن  ال وةع اربع دول كبرى اتهام حه هيه هة  هعهبهة نهظهرا 
لوجود اقليا  كردية في كل تندا. وتن التتوقع قيام تحالم اتني وسهيهاسهي 
وعسكري يةم كال تن تركيا والعراق وسوريا وايهران عهلهى اسهاس تهنهع 
قيام كيان كردي يندش تن جسد كل تن ههذ  الهدول. ههذا الهتهحهالهم الهذي 
فرةته الةرورف يتثل تهحهورا يه هوق فهي قهوتهه الهتهحهالهم الهذي ته هود  
السعودية. انه نتيجة السياسا  الرعناء التي انتدجدا التحالم الشرير ب يهادف 

 السعودية.
ل د ا بح السعوديون يواجدون اوةاعا  عبة، فباالةافة لحدوث تغيرا  
جوهرية في التحال ا  االقليتية، ف د ا بح هناك ارةهيهة لهحهراك داخهلهي 
يتوسع باةطراد. ل د عول آل سعود على التهجهتهوعها  الهديهنهيهة السهله هيهة 
فا بح  عبئا عليه. اليوم تتحرك فئا  تجتتعية واسعة تهطهالهبهة بهحه هوق 
تشروعة تحرو داعتي الحكم السعودي. وبدال تن التعاطي االيهجهابهي تهع 
تلك التطالب تندج السعودية سياسة ال تع الشرس لهتهعهارةهيهدها وتهوا هل 
قطع الرؤوس واراقة الدتاء على نطاق واسع. وكان تن اولهى نهتهائهج ذلهك 
تواف ة تلك السعودية على قيادف التر ف للسيارف وهو اتر كان ت روةا على 
الشعب ب وف التال والسالح والدين. هذا ال رار الحكوتي تن شانه ان يؤدي 
لردف فعل واسعة تن قبل التجتوعا  التتطرفة الرافةة لتنح التر ف ح هدها 
في سياقة السيارف، او التخلي عن تبد  الوالية الذي تتسع دائرف تعهارةهتهه. 
وفي ظل اعت ال العشرا  تن النشطاء ودعاف اال هالح تهن الهلهيهبهرالهيهيهن 
والدينيين فتن التؤكد ان االرةية التي كان  تدياف للعائلة السعودية طهوال 
التائة عام التاةية لم تعد قائتة بال وف ن سدا، بل ا بح  تعاني تن ت دع 
تتوا ل وشاتل. وهذا يتثل خطرا ح ي يا عهلهى الهحهكهم السهعهودي نه هسهه. 
ويساهم هؤالء في التخطيط السهيء الهذي سهيهنه هلهب عهلهيهدهم، وذلهك بهدعهم 
االن  ال الكردي. فتن التؤكد ان ت سيم الهعهراق سهيهؤدي لهته هسهيهم تهركهيها 
وسوريا تعا. ولن تكون السعودية بتناى عن ظاهرف الت سيم خ هو ها تهع 
ةعم نظاتدا التركزي  وتوتر العهالقهة تهع االطهرام وغهيهاب الهتهوافهق 
الدستوري حول نظام الحكم وآلياته. فدو نظام يسهتهعه هي عهلهى اال هالح 
والتطوير، ويستتد قوته تن تحال ا  تع قوى خارجهيهة ال تهحهظهى به هبهول 
عربي او اسالتي. فالتحالم تع ال داينة والتطبيع تع الكيان االسهرائهيهلهي 
يوفر للنظاتين السعودي والخلي ي خبرا  اتنية كبيرف ولكنه يتهعهارض تهع 

 

 مجخخدنخخا عخخبخخةخخد ال خخر جخخانخخوا يخخعخخوبخخفخخم

 صخخَرجخخ خخا .. مألخخغخخةخخ خخا الخخفُخختخخافخخات كخخفخخفخخا

خخخخفخخخخوا يخخخخبخخخخالَ ثخخخخو ةٍ   لخخخخاخخخخ ِّ بخخخخالٍد فصَّ

 فخخقخخفخخ خخا لخخفخخا يخخا نخخا  .. كخخونخخي رخخةخخااخخةد 

 أكخخبخخر ( اخخورخخاخخاد  هللا  فخخعخخ خخا يخخعخخا  )

  موحاُت ) إسرائخةخ  (  خا.َخت أاخااخ خا

 مصاَ ت مصايات ) الرياض ( بعخةخدةد 

 إذا أيخخعخخَ  ال خخعخخُب الخخخةخخمخخانخخيُّ ثخخخو ةد 

        *    *   * 

 يخخحخخامل حخخفخخف الخخبخخغخخي إجخخمخخاد نخخا .خخا

 مكخخخم حخخخاملخخخوا أا يخخخورخخخاخخخونخخخا مإنخخخ خخخا

 بداعخش جخاءما .. فخارختخفخعخ خا جخذم .خم

 فخخخاخخخخاا رخخخخراُ  الخخخحخخخخرب  آجخخخخر ر خخخخةٍ 

 .. اخخخ خخخظخخخواخخخة انبخخخا هللا مكخخخ َّخخخا  جخخخال

 أُ.ة خوا .. م.خم جخاءما بخعخ خريخن دملخةٍ 

 فُمذ رة  )) إاَّ ال اس رد جمعوا لخُاخم ((

 أُاخخرنخخا بخخأا نخخقخخضخخي عخخفخخم كخخ  ُاخخ خخاخخرٍ 

        *    *   * 

  خخاخخالَخخبَخخت الخخخدنخخةخخا عخخفخخةخخخ خخا بصخخاّخخفخخخم

 مكخخم دملخخٍة بخخالخخمخخال بخخاَعخخت ضخخمخخةخخر.خخا

 ماا حققوا أع ا  .. أع خا  اخا ادَّعخوا

 م حُجُب ) أارياا ( ان اللزي مجففا

 .ي الحرُب أاريخاخةخة الخاخعخ  مالخرؤى

 بخخأذيخخالخخفخخا كخخم حخخا بَخختخخ خخا .. مأجخخاخخقَخخت

        *    *   * 

 . ا الخثخو ةُ الخعخظخمخم عخفخم كخ  ثخو ةٍ 

 اخخجخخاز .ُخخم يخخعخخمخخم لخخرؤيخخة بخخعخخضخخفخخا

ةئخت مجخو.خُاخم  فقُ  ل عوب الصمت س 

 يُخخخخزجخخخخي سخخخخحخخخخابَخخخخ خخخخا هللا ألخخخخم  خخخخَر أاَّ 

 فخخةخخا سخخ خخة الخخرحخخمخخن بخخالخخ خخصخخر أذنخخي

 مكخخم ثخخو ٍة صخخا ت  ُخخبخخاُع .. م ُ خختخخرى

خخحخخ خخا الخخربخخةخخَد الخخُمخخزم ا  أفخخقخخ خخا .. مصخخحَّ

 اخخؤاخخركخخة األحخخدا  .. نخخجخخديخخة الخخُعخخرى

 مُكخخ َّخخا عخخفخخم كخخ  الخخطخخواغخخةخخت اخخحخخ خخرا

 ماخخ خخالُ  أيخخ خخا الخخاخخوا .. كخخةخخف  صخخغخخرا

 ما رمُع ) أاخريخاخا ( ب خعخبخي  خعخثَّخرا

 عفم أ ض ا .. بُعخد الخثخريخا اخن الخثخرى

  خخاخخاُد الخخطخخبخخاُ  السخخبخخُد أا  خختخخاخخطخخرا

        *    *   * 

 ماخخا إا دنخخم اخخ خخفخخا رخخفخخةخخالد ..  سخخعخخرا

 لماضوا لو بالد.ر عخادما إلخم الخو ى

 مكخخخ  عخخخمخخخةخخخٍ  نخخخحخخخو.ُخخخم فخخخرَّ ُاخخخدب خخخرا

 مكخخاا  خخريخخُ  الخخمخخوت أدنخخم مأرصخخرا

 نخخزلخخ خخا عخخفخخم الخخبخخاغخخةخخن بخخد اُ مجخخةخخبخخرا

 عفونا .. مكاا الخاخرُد يُخ خفخي ُاخعخسخاخرا

خحخو ا هللا جَمع ا عخفخةخفخم ) حسخبُخ خا  ( ا 

 مإنَّا مجدنا ) نجد ( في األ ض ُا خاخرا

        *    *   * 

جخخرا  مصخاَ ت فخختخامى الخخديخن بُخخورخاد اخخؤَّ

خخرا  مبخخالخخ خخاخخط كخخم مجخخاٍل يخخريخخٍف  صخخحَّ

 مان لم يُان يد ي بخعخو ا خفخم .. َد ى

  خخخحخخخامُل بخخخاألعخخخراب أا  خخختخخخسخخختَّخخخرا

 مإا ألبسو.ا حقَد )سفماا( اخظخفخرا !!

 أ َخختخخخ خخخا بخخخأيخخديخخخفخخخا .. لخخختُخخلخخخاخخخَ  أكخخخثخخخرا

        *    *   * 

 ملخخخاخخخن .خخخذا الخخخعخخخالخخخُم الخخخاخخخ ُّ ل يخخخرى

 مإا نحُن أ خفخقخ خا )الخبخراكخةخن( أبَصخرا

 مرُ  لفو ى إنَّا انتصخرنخا عخفخم الخو ى

 ل ُسقي عطايم األ ض نصراد ُاظخاَّخرا 

 ميا يعبخ خا الخاخّرا  نصخُرَا زاخَجخرا .. 

 ثورة الكرار
 ال اعر الةم ي: اعاذ الج ةد

ثواب  االتة وقيم الحرية واالست الل. الخلي يون كانوا سباقين لتهد الهجهسهور تهع 
التحتلين السباب عديدف اهتدا ان نظاتدم قام على احتالل اراةي الغير وانهدهم، 
كتا ي عل االسرائيليون، يستددفون السكان اال ليين ويستبدلوندهم بهتهسهتهوطهنهيهن 
يست دتون تن خارو الحدود، واندم يواجهدهون ثهورا  تهتهوا هلهة تهن السهكهان 
اال ليين تشبه الى حد كبير انت اةا  ال لسطينيين. ل د تم اقحام ال هدهايهنهة فهي 
الشؤون العربية واالسالتية تن البوابتين السعودية والخلي ية، فهي حه هبهة تهعهتهق 

 فيدا قتع الشعوب العربية على اوسع نطاق.
السياسا  الخلي ية هذ  التي تلعب بالنار تع الشعب والجيران ال يتكن ان تهؤدي 
الى نتائج ايجابية لنظام الحكم، بل التؤكد اندا ستعتق الرفض 
الشعبي تن جدة وستساهم فهي احهته هان االوةهاع لهيهس فهي 
البحرين فحسب بل في االقليم ايةها. فهال تسهتهطهيهع قهوف فهي 
االرض فرض نظام حكم ترفوض تن اهل االرض، والتثال 
االسرائيلي يؤكد هذ  الح ي ة برغم تا يتتلكه ذلك الكهيهان تهن 
قوف وخبرا  اتنية وعسكرية. فال وف والتال الن طي عهاتهالن 
يساهتان في ت وية اي نظام ولكن ال يتكن ان يهكهونها ت هدر 
شرعية له. وتا الغةهب الهذي سهاد اجهواء الهدورف الهحهالهيهة 
لتجلس ح هوق االنسهان سهواء ةهد االنهتهدهاكها  الهحه هوقهيهة 
ال ظيعة لح وق االنسان التي يهتهارسهدها الهخهلهيه هيهون ام ةهد 
التحاوال  السعودية لتنع  دور قرار بتشكيل لجنة تهحه هيهق 
تحايدف في اليتن، اال تؤشر الستحالة فرض ارادا  انهظهتهة 
االستبداد وال تع والظلم واالحتالل ب وف التهال والسهالح. له هد 
استن ذ نظام الحكم الخلي ي اغراةه وحان له الرحيل فليستعد 

 لذلك فلن يكون س وطدم بعيدا. 


