
 

      

 /0241صوت البحرين / 

(  8التتمة صفحة )  

ديسمبر كانت   22* في يوم االثنين 
هدية العصابة العسكرية  التلتفتيت تيتة 
المجرمة لفعالم بذكرى اعياد الميالد 
احكاما باعدام ستة بحرانيين ابرياء. 
وكان واضحا ان االحكام لم تصتد  
بناء عفى محكمة عادلتة ومت تصتفتة  
بل بقرا  سياسي من القصر المفكتي 

“ التقتاضتي التعتستكتري” الذي أمتر 
باالعالن عنه. احكام االعدام مع اسقاط الجنسية شمف  كال من: مبا ك عتاد  

والستيتد عتفتوي الستيتد  والسيد فاضل السيد عبتا  الستيتد  ضتي مبا ك مهنا
التمتتت.توي.فتيتم وصتد  حتكتم  تيتابتي  ومحمد عبدالتحتستن حسين السيد عفوي

باإلعدام عفى السيد مرتضى السندي والشيخ حبيب الجمتري لتكتونتهتم  تا   
البحرين. وقر ت العصابة اللفي ية  عفى لستان التقتاضتي التعتستكتري ستجتن 
سبعة مواطنين آ رين سبع سنوات وإسقاط التجتنتستيتة عتنتهتم  وهتم: متحتمتد 
عبدالحسن الشهابي  محمد عبدالواحد النجا   حسين محمد يوسف التعتجتمتي  
حسين عفي محسن بداو  السيد محمد السيد قاسم السيد متحتمتد وعتفتي  تعت تر 

 حسن الريس.
 

* أحيا شعب البحرين التذكترى التثتالتثتة 
والعشرين لعيد الشهداء التذي يصتاد  

ديسمبر. وقد نظم  االحتتتجتا تات  11
والتظاهرات واالعتصامتات والتنتدوات 
دا ل البحرين و ا  ها. وبر م القتمتع 
التتلتتفتتيتت تتي التتوحشتتي  واالعتتتتتقتتاالت 
الجماعية االستباقية اال ان الشعب اثبت  
حضو ه الواسع وأ  م انف التاتا تيتة 

وعصابته الذين  اهنوا عفى القمع الرهيب لمنع استمرا  احياء الذكرى التتتي 
تمثل لفوطن والشعب محاة سنويتة متهتمتة عتفتى طتريت  التنتضتا  الستفتمتي 

 الاويل.
 

* تتعم  اللشية من تن يذ احكام االعدام عفى ستتة متواطتنتيتن متن التمتنتاتقتة 
الشرقية بالجزيرة العربية  بعد نقفهتم متر ترا متن ستجتن التدمتام التى ستجتن 
الرياض الذي تن ذ فيه احاكام االعدام عادة. والستة االبرياء المظتفتومتون هتم: 

حسين التربتيتع  متنتيتر   عبدالعزيز ا  سهوي  عبدهللا سريح مجتبى السويك 
آدم وسفمان آ  قريش. ولم يرتكب هرالء اية تهمة حقيقية سوى مشا كتهم في 

 االحجا ات السفمية الماالبة باالصالح السياسي في الجزيرة العربية.
 

* انت ض  البحرين وشرفاؤها ضد تن يذ اللفي يين استراتيجيتة التتتاتبتيتع متع 
الكيان االسرائيفي  عندما بعثوا وفد العا  لمقتابتفتة الصتهتايتنتة فتي اال اضتي 

شتلتصتا متن اال تانتب  20المحتفة. وقد امر الاا تيتة بتتتشتكتيتل التوفتد متن 
والمرتزقة  ير ذوي الشأن الذين وافقوا تح  التتترهتيتب او التتتر تيتب. وقتد 
تعرض الوفد اللفي ي لالهانات عندما حاو  د و  المسجد االقصى والمواقتع 

االثتتتتتريتتتتتة اال تتتتترى. و د 
البحرانيون عفى الوفد اللفيت تي 
بتتوفتتتد وطتتتنتتتي قتتتام بتتتزيتتتا ة 
مليمات التال تنتيتن لتالعتتتذا  
عن الجريمة اللفي ية والتعتبتيتر 
عن  تضامن شتعتب التبتحتريتن 

 مع الشعب ال فسايني. 
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الخليفيون يطبعون مع الصهاينة في مقابل 
 خبرات امنية لقمع شعب البحرين

وجه العالم صفعة للعدو الخليفي االسبوع الماضي عندندمنا صنو  الني االمنم 
المتحدة ضند النان ا  االمن ينأني بقنس، الناندف  واسنتنسنخن  الن ا  النعنام 
الفلسطيدي والع بي تص يحا  وزي  خا جية العصابة الحاأمة الي البحن ين، 
التي وص  قضية اللسطي، اليها بـ "التاالهنة"  صند   تصن ينحناتنه لنتنبن ين  
الا ا  بدعم الموق  االم يأي الذ  أاد  عصابته ستتخذه الي االمم المتحدة  
ولأ، ق    قوى الثو ة المضادة بانينادة السنعنودينة تنحناقني ثنو ة عن بنينة 
واسالمية قاملة ضدها الا    التصوي  مع باية الدول االسنالمنينة والنحن ة 
التي  الض  المق وع االم يأي  هذا ب غم التهديدا  االم يأية باالدتاام م، 
الدول التي ستصو  ضد الواليا  المتحدة الي االمم المتحدة  وصند  اممن  
للعبد الخليفي بااللتزام بذلك الا ا   النلنم ينأن، امنام النبنوف النخنلنينفني سنوى 
االذعا، لالم   هذه الاضية لم تأ، الوحيدة التي تأق  هوية الدظام الخليفي  
بل سباه منواقن  عنديندة تنلأند النتنحنالن  االسنتن اتنينجني بنين، النخنلنينفنينين، 
واالس ائيليي،  القه  الماضي قهد أذلك زيا ة والد بعثه طاغية البح ي، الى 
اال اضي الفلسطيدية المحتلة الي خطوة تطبيعية غي  مسبوقة  هذا الوالد أنا، 

قخصا خدعوا للسف  الى ت أيا لحضو  ملتم  تح  مسنمنى  42يتأو، م، 
"حوا  االديا،" ولأ، س عا، ما وجدوا ادفسهم الني تنل يبنينق  وقند حندثن  
ضجة واسعة ضد زيا ة الوالد الخلينفني وتنعن ج لنهنجنوم واسنع من، أناالنة 
االط ا   وتع ج اعضاء الوالد الهادا  واسعة م، قبل الفلسطيديي، النذين، 
تصدوا لهم وهتفوا ضد العمالء ومدعوهم م، دخول النمنسنجند االقصنى  منع 
ذلك يص  الطاغية على االستم ا  الي ج يمة النتنطنبنينع  وا، والندا تنجنا ينا 
اس ائيليا سو  يددف ا ج البح ي، الحاا  واتضح وجود اتفاف بي، الن الناع 
وتل يبيق با، يوال  االس ائيليو، دعما امديا للعصابة الخليفية الي منواجنهنتنهنا 

 قعق البح ي، االصلي  الي ماابل التطبيع الخليفي مع الصهايدة 
قعق البح ي، تم د على الخليفيي، على صعدا، قتى  اوال ا، قواه السياسية 
اصد   الي الداخل والخا ج  بيادا  قجق واسنتندنأنا  لنجن ينمنة النتنطنبنينع 
الخليفية  وأق  للعالم ا، البح ي، محتلة م، قبل هذه الطغمة العنمنينلنة النتني 
اصبح باالها الي الحأم م تبطا باستم ا  الدعم الغن بني والصنهنينودني غنين  
المحدود  ثاديها: اده بعث والدا قعبيا لزيا ة الفلسطيديي، للتعبي  ع، تضنامن، 
القعق معهم الي مواجهة الا ا  الذ  اصد ه ت امق  وقد لاي ت حيبا واسعنا 
م، قبل الفعاليا  الفلسطيدية التي اع ب  ع، تادي ها لدضال قعق البحن ين، 
ومواقفه الاومية واالسالمية المق الة  ثالثها: قنام النمنواطندنو، بناحنتنجناجنا  
وتظاه ا  الي قوا ع المد، والا ى البح ادية  تددد بالتطبيع النخنلنينفني منع 
الصهايدة ووالد العا  الذ  صاالنح االيند  النمنلنطنخنة بندمناء االبن يناء  هنذه 
المواق  اأد  للعالم ا، قعق البح ي، يصيل ووالني لنمنبنادئنه وصنادف الني 
مواقفه ازاء الاضايا النانومنينة واالسنالمنينة النمنقنتن أنة خصنوصنا النانضنينة 
الفلسطيدية و الج االحتالل االس ائيلي  وم، جنادنبنه سنعنى النثنوا  لنجنذق 
االدظا  الى قضيتهم الي الص اع مع االحتالل الخليفي الذ  ال ينانل وحقنينة 
وظلما واج اما ع، االحتالل الصهيودي لفلسطي،  وللم ة االولنى مندنذ سنتنة 
اعوم ظه   حاياة الص اع الي البح ي،  وا، هداك قعبا مظلوما واحنتنالال 
غاقما وثو ة باي   مزا لل مز الع بي الذ  تع ج مبقع حملنة من، قنوى 
الثو ة المضادة  وذاف م، حمال  التدأيل واساليق الامع واالضطهاد منا لنم 
يحدث الي التا يخ المعاص   أما اظه  القعق قد ته عنلنى ايصنال  سنالنتنه 
للعالم وا، لديه االاا واسعا يجمع بي، ما هنو واجنق وطندني ومنا هنو قضناينا 

 قومية واسالمية 
وهأذا يبدو الص اع السياسي الي المدطاة  والنبنحن ين، منثناال لنذلنك  منتنعندد 
االوجه واالهدا   الهو ص اع م، اجل الح ية التي تعيد للمواطدي، أ امتهنم 
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 تجمع احتجاجي أمام السفارة السعودية ببروكسل

أقيم تجمع أمام الس ا ة السعودية في العاصمة البفجيكية بروكسل يتوم 
تضتامتنتا متع الشتعتب التبتحترانتي والتيتمتانتي  2411/12/12الجمعة 

 واإلما اتي. واستنكا ا لجرائم النظام السعودي و اللفي ي 
حتجا ية بالتعتدوان الستعتودي عتفتى ال و ندد الحاضرون في الوق ة ا 

اليمن وما  ف ه من دما  و  راب عفى الشعب اليمني والبنية التحتيتة 
اليمنية. و التد الت السعودية المباشرة فتي التبتحتريتن والتتتحتكتم فتي 

  سياستها الدا فية و اللا  ية  و اصة التوا د العسكري.
 وقد شا ك عدد من النشااء في هذه الوق ة االحتجا ية و ا ت ع  

 حنا رهم منددة بالنظام السعودي و مرامراته و تحال اته المشينة.

 اعتصام أمام السفارة الخليفية في برلين

م اعتتصتامتا أمتام ٧١٥٢ديسمبر  ٥١نظم نشااء بحرانيون وعرب يوم الجمعة 
الس ا ة اللفي ية في العاصمة األلمانية برلين  وذلك ضمن ال عتالتيتات التلتاصتة 

 ديسمبر الجا ي. ٥٢بذكرى عيد الشهداء الذي يُصاد  في 
وأكد المعتصمون تمسكهم بإحياء هذه الذكرى تأكيدا عفتى حت  التقتصتا  متن 

 القتفة والجالدين.
الشتهتداء قتهتروا التمتوت “ وُ فع   تال  االعتتتصتام الفتتتات حتمتفت  شتعتا  

الذي ا تا ته القوى الثو ية المعا ضة شعا ا موحدا لت تعتالتيتاتتهتا ”   وانتصروا
 اللاصة بهذه الذكرى هذا العام.

وهتف المعتصمون ضد النظام اللفي ي  مشددين عفى أن إحياء ذكرى الشتهتداء 
  حيث يحتقل آ   في ة بما يُسمتى عتيتد التجتفتو  ” يمثل  فضا لحكم اللفي يين“ 

بالتزامن مع هذه الذكرى.. وأكد الحاضرون دعمهم لثتو ة الشتعتب ومتاتالتبتتته 
 بت.ييرات سياسية  وهرية تحو  دون تكر   رائم العصابة اللفي ية.

 ندوة بالبرلمان البريطاني في عيد الشهداء

يوم الشهيد البحراني أحيته المعا ضة البحرانية بعقد نتدوة فتي إحتدى قتاعتات 
البرلمان البريااني برعاية النائب فرانسيس مولّفوي حتيتث ستفّتت متلتتتصتون 
برياانيون وبحرانيون و فيجيون الضوء عفى السياسية البرياانية في مناتقتة 
اللفيج التي وص وها بالمعيبة إذ أدت الى زيادة القمع في المناتقتة متمتا أست تر 
عن سقوط العديد من الشهداء ممن طالبتوا بتالتحتريتة لشتعتوبتهتم و تاصتة فتي 

 البحرين. وما يزا  الدعم البرياني لفعصابة اللفي ية مستمرا.
تفك السياسة البرياانية تحتل تجا ة السفحة حجر الزاوية فيها ولذا فهي التعير 
أي إهتمام لإلنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ترتكبها األنظمة التقتمتعتيتة 
في مناقة اللفيج.  ير ان باحثين  أوا ان الستيتاستة التبتريتاتانتيتة لتن تترمتن 

 مصالح الممفكة المتحدة عفى المدى البعيد بل تعرضها الى اللار.
وأما عن إمكانية ت.يير تفك السياسة فتان ذالتك فتاليتبتدو متحتتتمتال فتي التوقت  
الراهن مالم تحدث ت.ييرات حكومية تدفع بمعا ضي التتستفتح والتحتروب التى 

 الوا هة
السياسة البرياانية في دعم األنظمة القبفية في مناقة اللتفتيتج لتم تتتت.تيتر متنتذ 
عقود مما يركد أن عمفية الت.يير البد أن تقودها شعوب المناقة. وثمتة شتعتو  
 بان ت.يرا  وهريا سيارأ عفى تفك السياسة عندما ي وز حزب العما  مستقبال.

 وفد شعبي بحراني لمخيمات الفلسطينيين للتضامن

ديسمبر زا  وفد أهفّي بحراني من  معيّة مقاومة التابيع مع الكيان  11في 
الصهيوني مليّم لفال نين ال فساينيّين في شاتيال ببيروت  وذلك  دًّا عفى 
زيا ة الوفد اللفي ي األ يرة لأل اضي المحتفّة. وكان ديكتاتو  البحرين قد 

شلصا من اال انب والمرتزقة لزيا ة الكيان االسرائيفي  20بعث وفدا من 
 باسم البحرين  في  اوة تابيعية هي االولى من نوعها في العالم العربي.

 ٧٥ا تماعا اللتمتيتس  BIRD ” معهد البحرين لفديمقراطية والحقوق“ عقد 
بتو  “ م مع عضو مجفتس التفتو دات التبتريتاتانتي  التفتو د ٧١٥٢ديسمبر 
وتناو  اال تماع مفف انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين  كما ”. سكراي ن

التتتزامته التكتبتيتر “ عبّر المعهد  ال  الفقاء عن شكره لفو د سكراي ن نظير 
” التمتعتهتد“ وترأ  التوفتد التمتسترو  فتي ”.  ودعمه الثمين لقضية البحرين

التتنتتاشتتت التتحتتقتتوقتتي الستتيتتد أحتتمتتد 
الوداعي  فيما عتبّتر ستكترايت تن عتن 
ستتعتتادتتته بتتاال تتتتتمتتاع  وقتتا  إن 

انتتتتتهتتاكتتات حتتقتتوق اإلنستتان فتتي “ 
  ” البحرين تستتتحت  التقتتتا  ضتدهتا

مركدا في الوقت  نت تسته بتأن دعتمته 
لقضية البحرين وشعبها سيستمر فتي 

 م.٧١٥٢العام 
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 المعارضة البحرانية تحيي يوم الشهيد البحراني داخل البرلمان البريطاني
 البحرين اليوم-من لندن

أحي  المعا ضة التبتحترانتيتة فتي بتريتاتانتيتا يتوم 
 14الشهيد البحراني عبر تتنتظتيتم نتدوة األ بتعتاء 

( في إحدى قاعات مجفتس التعتمتوم 2411ديسمبر 
 البريااني.

الندوة التي ُعتقتدت بترعتايتة التنتائتب التبتريتاتانتي 
ستيتاستة “   وتتحت  عتنتوان: ” فرانسيس متولتوي“ 

؛ شتا ك فتيتهتا ” الممفكة المتحدة المعيبة في اللفيج
 مع من التنتاشتاتيتن والتمتلتتتصتيتن التبتحترانتيتيتن 
والبرياانيين واللفيجيين  وفي مقدمتهم المعا ض 
التتبتتحتترانتتي التتبتتا ز التتدكتتتتتو  ستتعتتيتتد الشتتهتتابتتي  

” ستي ن بتيتل”   و”  ودني شكسبير“ والبروفيسو  
” أنتد و ستمتيتث“ من تحتالتف أوقت توا التحترب و 

المتحدث باستم حتمتفتة متنتاهضتة تتجتا ة الستفتحتة 
(CAAT)  والناشت الحقوقي سيد أحمد الوداعي  

المدير في معهد البحرين لفحقتوق والتديتمتقتراطتيتة 
(BIRD) والناشت الحقوقي  واد فتيتروز متديتر  
  ” سالم لفتديتمتقتراطتيتة وحتقتوق اإلنستان“ منظمة 

 والناشت الحقوقي السعودي يحيى العسيري.
اإليتترلتتنتتدي ”  الشتتيتتن فتتيتتن“ التتنتتائتتب عتتن حتتزب 

؛ افتتح الندوة بتاإلشتا ة إلتى ” فرانسيس مولوي“ 
العالقات التا يلية التي تربت التمتمتفتكتة التمتتتحتدة 
باألنظمة القمعية في مناقة اللفيتج  و تاصتة فتي 
البحرين والسعودية الفتين تُرتكب فيهما انتتتهتاكتات 
 سيمه لحقتوق اإلنستان  الفتتتا إلتى أن متبتيتعتات 
األسفحة إلى األنظتمتة التقتمتعتيتة هتي التتتي تتوّ ته 
الستيتتاستيتتة التتلتا  تتيتة لتتفتحتتكتومتتات التتبتريتتاتانتتيتتة 

 المتعاقبة.
وبعد الكفمة اإلفتتاحية تولى الناشت البحراني عفتي 
الت تايتز إدا ة التنتتدوة  مشتيتترا إلتى أن بتريتتاتانتيتتا 

تتركتت  أهتل التتبتحتتريتتن فتتريستتة ”  التديتتمتتقتراطتتيتتة“ 
لفدكتاتو ية  بدال من أن تترك البالد وعفى  أستهتا 
نظام ديمقراطي؛ مذّكرا بأن  البيتة أبتنتاء الشتعتب 

 البحراني ياالبون بالتحو  الديمقراطي.
 ٦سميث: 

 مليون جنيه من األسلحة البريطانية للبحرين 
متن حتمتفتة ”  أند و ستمتيتث“ وكان او  المتحدثين 

مناهضة التسفح؛ الذي افتتح كفمتتته بتاإلشتا ة إلتى 
السياسة البرياانية القائمة عفى تصتديتر األستفتحتة 
إلى مناط  النزاعتات واألنتظتمتة التقتمتعتيتة  وفتي 
مقدمتها الستعتوديتة والتبتحتريتن  متركتدا عتفتى أن 
صناعة األسفحة ستضار إلى إعالن إفالسها فيتمتا 

 لو توق   الحروب واألزمات.
” المتتوحتش“ ول   سميث إلى أن النظام السعودي 

يشتري األسفحة البريتاتانتيتة  ويستتتلتدمتهتا لتقتتتل 
اليمنيتيتن بتالتر تم متن وصتف وزيتر التلتا  تيتة 

لفوضع في التيتمتن ”  بو يس  ونسون“ البريااني 
بأنه يعاني متن أستوأ األزمتات اإلنستانتيتة. وفتيتمتا 
يتعف  بمبيعات األسفحة البرياانية إلتى التبتحتريتن 
أشا  ستمتيتث إلتى أن التمتمتفتكتة التمتتتحتدة بتاعت  

مفيون  نيه استرليني متنتذ  04البحرين أسفحة بقيمة 
اندالع الحراك الشعبي الماالب بالت.يتيتر فتي التعتام 

2411. 
وبيّن أن هناك العديد من التمترستستات التتتي تتتتولتى 
الترويج لمبيعات األسفحتة  وهتي تتعتد قتوائتم تضتم 
أسماء الدو  المرشحة الستيراد أسفحة  ومن بتيتنتهتا 
أنظمة قمعية مثل السعودية والبحرين  التتتي تستعتى 

طتائترة متقتاتتفتة متن طتراز  20برياانيا إلى بيعهتا 
وأبدى سميث استنكتا ه لتمتاتالتبتة وزيتر ”.  تاي ون“ 

الدفاع البريااني الساب  مايكل فتالتون بتعتدم انتتتقتاد 
السعودية ألن ذلك يرثتر عتفتى متبتيتعتات األستفتحتة؛ 
زاعماً بأن مثل هذه اإلنتقادات تترك أثرا سفبيا عتفتى 

 أ باح الشركات المصنعة لفسالح.
وا تتم سميتث متدا تفتتته بتاإلشتا ة إلتى إن متعتظتم 
الشعب البريااني ضد تصدير األسفحة إلى األنظمتة 
القمعية  وأن الحكومة البرياانيتة وعتبتر استتتمترا  
تصديرها لألسفحة لتفك األنظمة؛ فإنهتا تتبتعتث عتدة 
 سائل إحداها لتألنتظتمتة التقتمتعتيتة إذ تتاتفت  يتدهتا 
لألستمرا  في التقتمتع  وأمتا  ستالتتتهتا لتفتنتاشتاتيتن 
والمعتقفين فهي تشير إلى نسيتانتهتم وعتدم اإلهتتتمتام 

 بأوضاعهم.
 السيد الوداعي:

 من أسوأ األعوام في البحرين ٧١٠٢العام 
وأما الناشت التبتحترانتي ستيتد أحتمتد التوداعتي فتبتدأ 
مدا فته بالتأكيد عفى أن هذا العام هو واحد من أسوأ 
األعوام التي مرت عفى البحرين منذ عتدة ستنتوات  
مشيرا إلى مقتل  مسة أشلا  في يوم واحتد وهتو 
أعفى  قم في تا يخ البحرين منذ عدة عقتود. ولت ت  
الوداعي إلى أن األمم المتحدة والعديد من المنظمات 
الحقوقية الدولية اعتبرت عمفيتات التقتتتل تتفتك أنتهتا 

وبشتكتل يتوضتتح ”   تا   نتتاتاق التقتانتتون“ وقتعت  
 القوات الحكومية في البحرين.” دموية“

الوداعي أشا  الستننا  السفاات لعمفتيتات اإلعتدام 
حيث تم إعدام  2441هذا العام وألو  مرة منذ العام 

كتل متن ستتامتي مشتيتتمتتع وعتتبتا  الستتمتيتتع وعتتفتتي 
السنكيس مافع هذا العام. وانتقد التوداعتي التتتعتاون 
األمني البريااني مع البحرين  مبيّتنتا أن بتريتاتانتيتا 

 2412أن ق   مسة مفيون  نيه استرلني منذ التعتام 
لتتتد يتتب قتوى األمتن فتتي التتبتحتريتتن عتفتتى كتيتت تيتتة 

 ترائتم التنتظتام. كتمتا وانتتتقتد التمتوقتف ”  تبتيتيت “ 
البريااني المعا ض إل راء أي تحقتيت  أمتمتي فتي 
 رائم الستعتوديتة بتالتيتمتن  متدعتيتن أنتهتم يتد بتون 
السعوديين عفى كي يتة التتتحتقتيت   وهتو فتي التواقتع 

” تد يب عتفتى تتبتيتيت   ترائتهتم“ بحسب الوداعي 
 ولحماية السعوديين من المساءلة.

وفيما يتعف  بنظام العدلة الجنائية في البتحتريتن؛ أكتد 
  مستشهدا بإصدا  ” معيب“ الوداعي عفى أن النظام 

السفاات حكما بالسجن لمدة ستة شهو  عفتى   تل 
أمن قتل متظاهرين سفميين  فيمتا تتحتكتم الستفتاتات 
 بالسجن المربد عفى من ياالب بإسقاط النظام سفميا.

وأكتتد التتوداعتتي أن الستتفتتاتتات ال تتتكتتتتت تتي بتتقتتتتتل 
المواطنين  بل إنها تستهد  عوائفهتم أيضتا عتبتر 
مقاضاتاهم  وكما حصل مع عوائل الشهداء عتفتي 
مشيمع وعفي الشيخ وآ رين  واعتبر الوداعي أن 

ال نتقتبتل أي متعتا ضتة “  سالة السفاات هي أننا 
 ”.فقت  بل نقاضي كل فرد ياالب بتحقي  العدالة

 يحيى العسيري: السعودية تهيمن على البحرين
وألقى الناشت الحقوقي السعودي يحيى التعتستيتري 
كفمة في الندوه أوضح فيها أن التد الت السعودية 

” أسوأ”  في شرون دو  المناقة  عف  األوضاع 
مما كان  عفيه  الفتا إلى أن تفك التد الت ليتست  

ولكن  توفتا متن حتراك “ لصالح شعوب المناقة 
   ألن السعتوديتة تتلتشتى التتت.تيتيتر.” تفك الشعوب

وبيّن التعتستيتري أن الستعتوديتة تتمتا   ستيتاستة 
الهيمنة عفى الدو  الص.يرة في التمتنتاتقتة  متثتل 
البحرين  وهتي ذات الستيتاستة األمتريتكتيتة التتتي 
تهيمن عتفتى الستعتوديتة. واعتتتبتر التعتستيتري إن 
السعوديين يقوضون األمن والسالم في المتنتاتقتة  
متتحتتذّ ا متتن عتتواقتتب ذلتتك عتتفتتى الستتفتتم واألمتتن 
العالمييتن. ولت ت  التعتستيتري إلتى أن الستعتوديتة 
تستلدم شعا  مكافحة اإل هاب لقمع المعا ضتيتن 
والناشاين الحقوقيتيتن دا تل التبتالد  كتمتا وأنتهتا 

 تستلدم و قة اإل هاب إلشعا  النزاعات.
 فيروز:  ر  الموت  و رائم  ا   الت.اية

المعا ض التبتحترانتي  تواد فتيتروز تتاترق فتي 
لإلنتهاكات في ”  سالم“ مدا فته إلى توثي  منظمة 

البحرين عبر اصدا ها لكاتبين بهذا الشتأن  واحتد 
وآ تتر تتتحتت  عتتنتتوان ”   تتر  التتمتتوت“ بتعتتنتوان 

حيث وثق  فيه التجترائتم ”   رائم  ا   الت.ايه“ 
التي وقع   ا   متنتز  آيتة هللا الشتيتخ عتيتستى 
احمد قاسم في مناقة الد از منذ شهر يتونتيتو متن 

 العام الماضي.
وأشا  فيروز إلى  ياب المحاسبة في التبتحتريتن  
وسيادة سياسة اإلفالت متن التعتقتاب والتحتصتانتة 
لفجالدين  الفتا إلى إ الق الجتمتعتيتات الستيتاستيتة 
واعتقا  القادة السياسيين والتنتشتاتاء التحتقتوقتيتيتن 

 ومنع العديد من الناشاين من الس ر.
  2البقية عفى ص حة 
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 البحرين اليوم –لندن 
تتتتكتتتتتتتل التتتمتتتعتتتا ضتتتة التتتبتتتحتتترانتتتيتتتة فتتتي  أكتتتد

عفى مواصتفتة التاتريت  التذي ”  العزم“  برياانيا
وذلك في بتيتان ” سفكه الشهداء و سموه بدمائهم“ 

م ٧١٥٢ديستمتبتر  ٥٢أصد ه التكتل اليوم األحد 
بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتيتوم الشتهتداء 

 في البحرين.
وحيا البيان نضا  الشعتب التبتحترانتي وصتمتوده 
 تال  الستنتوات التمتتتتتتالتيتة  وأكتتد بتأن التلتيتتا  

التمتزيتد “ في ظل الظرو  الراهنة هو ”  األمثل“ 
من الصبر اإلستراتيجي والصمود فتي متقتاطتعتة 

  ” م٧١٥٢مشتا يتع التنتتظتام ومتنتتهتا انتتتتلتابتتات 
وشددت المعا ضتة عتفتى أن التحتراك الشتعتبتي 

بناء ديمقراطية كامفة وحتقتيتقتيتة فتي “ يهد  إلى 
متكتتت تيتا “   وهتو متا يترفضته التنتظتام ” البحرين

بإطالق الشعا ات والوعود الت تا  تة والتعتقتيتمتة 
تص ية قوى “  وأتبَع ذلك بتن يذ سياسية ”والكاذبة

التتمتتعتتا ضتتة وتتتكتتمتتيتتم األفتتواه واالنتتتتتقتتام متتن 
وأشتا  التبتيتان إلتى دو  التهتيتمتنتة ”.  الناشتاتيتن

السعودية في استمرا  االنتهاكات وعدم استقترا  
” ستافتر“ المناقة  حيث تد ف  الريتاض بشتكتل 

في شوو  اللفيج التدا تفتيتة  وفترضت   ؤيتتتهتا 
  كتمتا حصتل متع د تو  التقتوات ” كأمر واقع“ 

 السعودية  د ع الجزيرة( إلى البحرين.
إن استمرا  الهيتمتنتة الستعتوديتة “ وأضا  البيان 

 ..( يشكل تهديدا واضحا لكل ماالتب اإلصتالح 
والت.يير السفمي والديمقراطي  ويكتر  التاتابتع 
العسكري واألمني في التعامل مع حقوق اإلنستان 

 ”.وتافعات الشعوب
من  هة أ رى  أشاد البيان بمواقف التمتنتظتمتات 

ملادعات التنتظتام ” الدولية في كشف ما وص ه بـ
ومروا ته وتنصفه من كتل التمتواثتيت  والتعتهتود 

  ولتكتن بتيتان التمتعتا ضتة دعتاهتا إلتى ” الدولية
اتلاذ القرا ات الدولية الرامية لتوقتف مستفتستل “ 

  كتمتا حتيّتى متواقتف ” االنتهاكات الحقوقية اللايرة
وعتفتى  أستهتا حتزب “ بع  األحزاب الستيتاستيتة 

التعتتمتا  التتبتريتتاتانتتي  التداعتتيتة لتتوقتف تستفتتح دو  
 ”.االستبداد ومن بينها البحرين والسعودية

وتو ه  التمتعتا ضتة إلتى التحتكتومتة التبتريتاتانتيتة 
بمراعاة العالقة بين الشعبين البريااني والبحترانتي  

متن التمتصتالتح ”  أقتوى“ وإد اك أن هذه العالقة هي 
األ رى مع النظام  ودع  الحكومة إلى التكتف عتن 

  و فتع ” سياسة    النظر عن تجاوزات النتظتام“ 
 عن النظام.” السياسي والحقوقي“ال.ااء 

التمتشتا يتع التتتي دعتمتتتهتا “ وأشا  التبتيتان إلتى أن 
 –برياانيا في البحرين من أ ل اإلصالح المزعتوم 
لتم   –مثل مرسسات التتظتفتمتات وإصتالح الستجتون 

وحتث التبتيتان ”.  تحسن األوضاع بل زادتتهتا ستوءا
” االن تاح أكثر عفى قوى المعا ضتة“ الحكومة عفى 

التتتحتو  “  وتبتنتي متاتالتب الشتعتب التبتحترانتي فتي
 ”.الديمقراطي

كما سجف  التمتعتا ضتة متوقت تهتا الترافت  لتفتقترا  
األمريكي بشأن اعتبا  القد  عتاصتمتة إلسترائتيتل  
والذي  فضه الشعب البحراني و ر  في تظاهرات 
قمعتها القوات اللفي ية  كما استتنتكترت التمتعتا ضتة 

فتي تتحتد واضتح “ إ سا  وفد حكومي إلتى التقتد  
أن هتذا “ لفنظام  و أت المعا ضة ”  وإفال  دا في

الوفد لم يتحرك إال بتاتفتب متن دو  التهتيتمتنتة فتي 
اللفيج  وهما السعودية واإلما ات وسعيهتم إلعتالن 

 ”.التابيع قبل أي أحد
وفي شأن استمرا  اإلقتامتة التجتبتريتة عتفتى آيتة هللا 
الشيخ عيسى قاسم وحترمتانته متن التعتال   وصتف 

يتمتثتل التو ته التوحشتي “ بيان المعا ضة ذلك بتأنته 
 ”.المسرولية األ القية“  وتعبير عن سقوط ”لفنظام

 لعيد الشهداء ٧٢في الذكرى الـ 
 المعارضة البحرانية تدعو للتحول الديمقراطي وإنهاء اإلفالت من العقاب

بتعتد أن  فتع ”  إ راءات“هددت السعودية باتلاذ  
مشجعون في مبا اة لكرة القدم في الجزائر الفتتتة 
كبيرة تجمع الترئتيتس األمتريتكتي دونتالتد تترامتب 
والمفك السعودي سفمان بن عبد العزيز مع عبتا ة 

 ”.و هان لعمفة واحدة“
و فع  زائترون أمتس األحتد عتفتى متدا   أحتد 
المالعب الرياضية الالفتة في سياق االحتجتا تات 
ضد القرا  األمريكي بشأن إعالن القد  عاصمتة 

التبتيت  لتنتا “ وحمتفت  التالفتتتة عتبتا ة  إلسرائيل.
 ”.والقد  لنا

وعتتفتت  ستت تتيتتر الستتعتتوديتتة لتتدى 
التتجتتزائتتر  ستتامتتي بتتن عتتبتتد هللا 

 تا  “ الصالح  عفى ذلك بتالتقتو : 
 ”.التأكد من ذلك  وسنقوم بما يجب

ويتتأتتتي ذلتتك فتتي ستتيتتاق تتتقتتا يتتر 
صحافية تركد تسا ع العالقات بيتن 
السعودية وإسرائيل  كما أن تقا يتر 
 تربتتيتة أشتتا ت إلتتى أن التتريتتاض 

عفى ” موافقة“ودوال أ رى أعا  
القرا  األمريكي في إطا  مشتروع 

الذي يجري إعتداده فتي ”  التابيع“ 
 ال.ر  الم.فقة مع تل أبيب.

وتسبب  الصو  التي انتشرت بعد المبا اة في ستجتا  
بين السعوديين والجزائريين عتبتر وستائتل التتتواصتل 
اال تماعي  فاعتبر مواطنو الممفكة أن الصو ة إهانة 

 لفمفك سفمان.
وطتالتتب  تتزائتريتتون بتتاتترد الستت تتيتتر الستتعتتودي متتن 
الجزائر بعد تهديده لشبابهم عفى حد قولهم. ويتبتدو ان 
 السعوديين بفعوا كبرياءهم واستقبفوا الص عة بصم .

 

 السلطات الفنلندية ترفض
 بناء مسجد بتمويل خليفي

 
أعفن  السفاات ال فندنيتة متر ترا  فضتهتا لتمتنتح 
األ ض التي كان يُ ترض أن يجري عتفتيتهتا بتنتاء 
مسجد كبير في مدينة هفسنكي تتعتهتدت الستفتاتات 

 اللفي ية في البحرين بتمويفه.
ديسمبر الجا ي  ٥١وأشا ت مصاد  إعالمية في 

إلى أن الستبتب الترئتيتستي لترفت  مشتروع بتنتاء 
هتو مصتتد  األمتوا   التذي ستبت  أن “ التمتستجتد 

 ”.تعهدت بها األسرة المالكة في البحرين
وقد كان مقر ا إقامة مشروع المسجد عفى مساحة 

من المصفيتن  متع مترافت   ٧٥١١تتسع ألكثر من 
تشمل حديقة موسمية ذات طابع م.ا بي  ومرافت  

  ياضية ومركز م توح لفجمهو .
 ف  قسم البينة الحضرية لمديتنتة هتفتستنتكتي  وقد

باإل ماع المشروع  و ف  التصريح بتلصيت  
 أ ض في مناقة هاناسا ي لبناء المجمع.
شكوكا “ ونقف  صحف فنفندية عن القسم بأن هناك 

محياة حو  أصل التمويل والتأثيرات التمتحتتتمتفتة 
  وتارق  الصحف إلى الوضع ” لمصاد  التمويل

السياسي في البحرين  وأن العائفتة التلتفتيت تيتة لتهتا 
التتتي تتتتبتع صتيت.تة “  وابت وثيقة مع الستعتوديتة 
  كتمتا أشتا ت إلتى ” صا مة من اإلستالم الستنتي

عفميات القمع الواسعة التي تشهدها البحرين ضتد “ 
التتمتتتتتظتتاهتتريتتن الشتتيتتعتتة والتتمتتعتتا ضتتيتتن  متتا أدى 

 ”.النتقادات شديدة من  ماعات حقوق اإلنسان
يُشا  إلى أن القوات اللفي يتة والستعتوديتة عتمتدت 

مسجتدا ومتنتشتأة ديتنتيتة فتي  ٢١إلى هدم أكثر من 
م  ونت تذت ستيتاستات ٧١٥٥البحرين  ال  التعتام 

ممنهجة ضد الهوية الدينية والثقافية لفسكان الشيعة 
األصفيين  كما أكدت تقتا يتر أمتمتيتة ودولتيتة بتأن 
تمييزا ممنهجا يعاني منه المواطتنتون الشتيتعتة فتي 

 البالد.
ولفت.اية عفى هذه االنتهتاكتات والتجترائتم  تتو ته 
النظام اللفي ي لبناء مسا د في دو  أ رى  وبينها 
تركيا  كما أطف  حمالت دعائتيتة لتفتتترويتج حتو  

في البالد. وقام مر را بتا ستا  ”  التسامح الديني“ 
شلصا لزيا ة الكيان الصهيوني تح   20وفد من 
وقد تهكم الكثيترون عتفتى “.  شعا  االديان” عنوان 

التتبتتعتتيتتديتتن “  يتحتتاو ” ديتكتتتتتاتتتو  التبتتحتتريتتن التتذي 
 ويرتكب  رائم وحشية بح  القريبين.

 صفعة موجعة للسعودية من ابناء ثورة الجزائر
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 البحرين تودع العام على وقع أحكام اإلعدام وكما بدأته

 … ا   –البحرين اليوم 
عام آ ر تودعه البحرين عفى وقع أحكام األعدام 
مثفما استقبفته, فبعد أن استهف  السفاات الحاكمه 
في البحريتن هتذا التعتام بتتتنت تيتذ أحتكتام اإلعتدام 
الصاد ة ظفما وعدوانا ضد ثالثة بحترانتيتيتن هتم 
كل من سامي مشتيتمتع وعتبتا  الستمتيتع وعتفتي 
السنكيس , فإنتهتا تتلتتتتتم التعتام بتاصتدا  أحتكتام 
باعدام ستة بحرانيين آ تريتن ال لتذنتب ا تتكتبتوه 
سوى معا ضتهم لفتنتظتام التجتائتر ولتمتمتا ستاتته 

 الهمجية.
مما سات تثب  الابيعة الدمويتة والستاديتة لتهتذا 
النظام ومدى الحقد الذي تحمفه العائفة التلتفتيت تيتة 
ال.ازية عفى أهل البفد األصفيتيتن, التذيتن ال تتود 
 ؤيتهم سوى معفقين عتفتى اعتواد التمتشتانت  أو 
مشردين فتي بتقتاع األ ض أو مت.تيتبتيتن  تفتف 
قضبان السجون حيث التعذيب وستوء التمتعتامتفتة 
التي تقشعر منها األبدان, فيما يعاني المتبقين متن 

شتتظتتف التتعتتيتتش والتتحتترمتتان متتن أبستتت التتحتتقتتوق 
 اإلنسانية.

إنها ممفكة آ   في ة التي تعجز األلسن عن وصتف 
 رائمها و ااياها بعد تجتّرد حتكتامتهتا متن التقتيتم 
اإلنسانية والدينية إذ تحّولوا الى سباع ضا ية عفتى 
أبناء البالد التي تركوا أبوابها مشرعة أمام كل متن 
هب ودب من أ  اء المعمو ة ممن باعوا أنت تستهتم 
لفنظام فأصبحوا مترتتزقتتته او متمتن هتمتهتم نتهتب 
 يرات التبتالد وإحتكتام ستيتاترتتهتم عتفتيتهتا عتبتر 
قواعدهم العسكرية. لكن البحرانييتن وبتر تم ا الم 
صامدون يقا عون النظام في المحافل الدولية وامتا 
في الدا ل فإن حضو هم المتواصل في التمتيتاديتن 
بعد مرو  سبعة اعوام عفى اندالع ثو تهم األ يرة 
يثب  بأنهم ماضون قدما نحو تحقي  هدفهم المقدّ  

 بازالة كابو  اللفي يين من أ ضهم  الى األبد.

م عن وفاة ٧١٥٢ديسمبر  ٥١أُعفن اليوم اللميس 
والدة المعتقل المحكوم بتاإلعتدام متحتمتد  مضتان 

 من بفدة الدير  بجزيرة المحرق.
ودع  عائفة المعتتقتل الستفتاتات التلتفتيت تيتة إلتى 
اإلفتترا  التتمتترقتت  عتتن  مضتتان وتتتمتتكتتيتتنتته متتن 

 المشا كة في مراسم عزاء والدته.
وقد دع   هات دولتيتة وأمتمتيتة الستفتاتات إلتى 
اإلفترا  عتتن  مضتتان وزمتتيتتفتته حستتيتتن متتوستتى 
المحكومين بتاإلعتدام  وأكتدت تتقتا يتر وبتيتانتات 
دولتيتتة بتأنتتهتتمتتا تتتعتترضتتا لتتفتتتتعتتذيتتب وتتم انتتتتتزاع 
اعترافات متنتهتمتا بتاإلكتراه استتتنتد عتفتيتهتا حتكتم 

 اإلعدام.
ونشرت زو ة  مضان  زيتنتب إبتراهتيتم  متقتاال 

صتحتيت تة  العام المتاضتي فتي
التتبتتريتتاتتانتتيتتة  ”  التت.تتا ديتتان“ 

دع  فتيته  ئتيتستة التوز اء 
تيريزا ماي لفتد ل متن أ تل 
إل.تاء التحتكتم ضتد زو تهتا  
و وت في المقا   تانتبتا متن 
ت اصيتل اعتتتقتالته فتي التعتام 

وما تتعترض لته متن  ٧١٥١
 سوء معامفة وتعذيب.

واستنكترت زو تة  مضتان 
سياسة برياانتيتا فتي التدفتاع 

” اإلصتتتتتتالحتتتتتتات“ عتتتتتتن 
التتمتتزعتتومتتة فتتي التتبتتحتتريتتن  

إن اقها الماليين لتد يب الشرطة الذين يتحترستون ” و
فتي التوقت  التذي تستاعتد “   ” المحكومين باإلعتدام

”. القوات سرا في تعذيب التمتتتظتاهتريتن الستفتمتيتيتن
النتيجة الوحيدة التتي  أتتهتا “ وانته  إلى القو  بأن 

هو أن زو ي ال يزا  في الستجتن  يتوا ته اإلعتدام 
لجريمة لم يرتكبها  في حيتن أن األشتلتا  التذيتن 

 ”.عذبوه ال يزالون طفقاء وأحرا ا
يُشتتا  إلتتى أن حتتاالت عتتديتتدة متتن وفتتيتتات أهتتالتتي 
المعتقفين  رت  ال  السنوات الماضيتة  وشتكتفت  

متن التعتالمتات اال تتتمتاعتيتة “ هذه الظاهرة واحتدة 
التتتتتي تشتتيتتر إلتتى األعتتداد التتهتتائتتفتتة متتن ”  التتمتترثتترة

المعتقفين  وإلى األوضاع التنت تستيتة الصتعتبتة التتتي 
يعاني منتهتا األهتالتي متمتا تترثتر عتفتى أوضتاعتهتم 

 الصحية وتردي بهم لفوفاة.
وامتنع  السفاتات فتي كتثتيتر 
من الحاالت السماح لفمعتقفتيتن 
بتتتحتتت  بتتتاإلفتتترا  التتتمتتترقتتت  
لفمشتا كتة فتي متراستم عتزاء 

 عوائفهم المتوفين.
 

 رحيل والدة المحكوم باالعدام محمد رمضان

 ندوة المعارضة البحرانية
 في البرلمان البريطاني

 4البقية من ص حة 

 بيل: ضد زيارة الوفد إلى إسرائيل
؛ ” أوق وا التحترب“ من تحالف ”  ستي ن بيل“ الناشت 

ابتدأ مدا فته بالتأكيد عتفتى أن األوضتاع أصتبتحت  
أكثر سوءا اليوم في البحرين  مشيرا إلى استتتشتهتاد 
العتديتد متن األشتلتا  هتذا التعتام  والتى اعتتتقتا  
السفاات لفناشت الحقوقي نبتيتل   تب  واستتتمترا  
اعتقا  الحقوقيين عبدالهادي التلتوا تة واألكتاديتمتي 
عبدالجفيل السنكيس  باإلضافة إلى مضايتقتة عتائتفتة 

 الناشت الحقوقي سيد أحمد الوداعي.
وانتقد بيل إ سا  ستفتاتات التبتحتريتن وفتدا لتزيتا ة 

في ذات الوق  الذي أعفتن فتيته تترامتب ”  إسرائيل“ 
القد  عاصمة أبدية لفدولة العبرية. كما وانتقتد بتيتل 
موقف الحكومة البرياانية مما يجري في البحتريتن  
والذي ال يتجاوز التعتبتيتر عتن التقتفت   متعتتتبترا أن 
الحكومة البرياانية ال تقدم ستوى التدعتم لستفتاتات 
البحرين. وبيّن بيل أن النظام في البحرين  يتر قتفت  
من برياانيا  لكنه أشا  إلتى و تود متعتا ضتة فتي 

لبيع األسفحة إلى ”   يرمي كو بن“ برياانيا يقودها 
 األنظمة القمعية.

 شكسبير: البحرين.. خماسي الشر
أشا  فتي بتدايتة ”   ودني شكسبير“ الباحث البريااني 

الشتر التمترلتف متن ”   ماسي” مدا فته إلى ما أسماه بـ
برياانيا والواليات التمتتتحتدة والستعتوديتة والتبتحتريتن 
وإسرائيل. محذّ ا من ان دعم األنظمة القمعية سيتضتر 
بالمصالح البرياانتيتة عتفتى التمتدى التبتعتيتد. واعتتتبتر 
شكسبير أن برياانيا تدعم تفك التدو  متقتابتل التمتنتافتع 
اإلقتصادية  ولذا فهي تافت  يتد تتفتك األنتظتمتة لتقتمتع 
الشعوب. وشدد شكسبير عفى أنته لتيتس متن مصتفتحتة 
برياانيا دعم الجالدين في البحتريتن والتوهتابتيتيتن فتي 

 السعودية.
 الشهابي: البحرانيون لن يستسلموا

وا تتم  الندوة بكفمة لفدكتو  ستعتيتد الشتهتابتي التذي 
ذّكر بمقتل شهيدين بحرانيين في التسعينات من التقترن 

متوضتحتا بتأن هتذه  2441الماضي وآ ر فتي التعتام 
األفعا  دفع  الشعب إلتى تستمتيتة الستابتع عشتر متن 
ديسمبر من كل عام يوما لفشهداء. وأكد الشهابي عتفتى 
انعدام الحريتات فتي التبتحتريتن وأن كتل متن يتاتالتب 
بتالتحتقتوق ويتعتا ض ستيتاستات التهتيتمتنته فتإنته يتتتهتتم 

 باإل هاب.
وأكد الشهابي في كفمته عتفتى متكتانتة الشتهتداء وانتهتم 
أحياء ألنهم تحركوا وحمفوا الراية  وأما األموات فتهتم 
الساكتون والتجتالستون دون حتراك  متركتدا عتفتى أن 

 الشعب البحراني لن يستسفم مهما فعل اللفي يون.
وانتقد الشهابي السيتاستة التبتريتاتانتيتة مشتيترا إلتى أن 
السعوديين يذبحون المعا ضين بالسيف  لكنهم تُت تر  

 لهم السجادة األحمر عند زيا تهم لبرياانيا.
وأعرب عن قفقه من الوضتع األمتنتي فتي بتريتاتانتيتا  
موضحا بأنه يتم إيقا  الناشاين عند م.اد تهم وعتنتد 
عودتهم لبرياانيا  متركتدا عتفتى أنتهتم لتم يستتتلتدمتوا 
العنف بتل اُستتتلتدم التعتنتف ضتدهتم  مشتيترا إلتى إن 
أعضاء الملابرات اللفي ية يالحتقتون التنتاشتاتيتن فتي 
 لندن في وق  ال تُحرك فيه الشرطة البرياانية ساكنا.

هذا وشا ك في الندوة العديد من الناشاين والمهتتمتيتن 
بالشأن البحراني وحظي  بت.اية من العديد من وسائل 

 اإلعالم.



 

 0/ 024صوت البحرين / 

 البحرين اليوم –المنامة 
ديسمبر  ٥٢أحيا المواطنون في البحرين يوم األحد 

م الذكرى الثالثة والعشرين لتعتيتد الشتهتداء  ٧١٥٢
وانافق  تظاهرات واحتجا ات  تاضتبتة شتمتفت  
ملتفف مناط  البالد  وبدأت متنتذ التنتهتا  وحتتتى 
التتمتتستتاء  فتتيتتمتتا فشتتفتت  اإل تتراءات والتتعتتمتتفتتيتتات 
العسكرية المتتواصتفتة فتي ثتنتي التمتواطتنتيتن عتن 

المشا كة في ال عاليات التي حمف  هذا التعتام 
” شهداؤنا قهروا التمتوت وانتتتصتروا“ شعا  

وست مقاطعة موازية ومستمرة لتالحتتت تاالت 
  وعتبتر ” عيد الجفتو ” اللفي ية لما يُسمى بـ

المواطنون عتن  فضتهتم لتهتذه االحتتت تاالت 
بدو  صو  الحاكم اللتفتيت تي حتمتد عتيتستى 

 وإحراقها.
وقد ن ذت القوات اللفي ية في األيام األ تيترة 
حتتمتتالت  تتديتتدة متتن متتداهتتمتتات التتمتتنتتاز  
وا تاا  المواطنيتن  إضتافتة إلتى تتوستيتع 
نتتاتتاق التتكتتمتتائتتن التتعتتستتكتتريتتة والتتحتتوا تتز 
الملابراتية  وهي إ راءات عادة ما تتصاعد 
ذ وتتتهتتا متتع حتتفتتو  التتمتتنتتاستتبتتات التتوطتتنتتيتتة 
والثو ية بهد  الحد من المشا كة الشتعتبتيتة 

 فيها.
وأظتتهتترت الصتتو  والتتمتتشتتاهتتد التتمتتتتتداولتتة 
لتظاهرات األحد نجاحا الفتا إلحتيتاء ذكترى 
عيد الشهداء لهذا العام  وقد أصر المواطنون 

في بع  المناط  عفى التظاهر عفى مدى  ولتين 
في النها  والمساء  كما هي الحا  بمنتاتقتة ستتترة 
التي اناف  أهفها في تظاهرة  اضبة عصر التيتوم 

هنا(  وعمدت القوات اللفي يتة إلتى   شاهد ال يديو:
قمعها بإطالق ال.ازات السامة  إال أن التمتواطتنتيتن 
عاودا التظاهر في المساء مجددين  فع الشتعتا ات 
الثو ية الداعية إلى القصا  متن قتتتفتة الشتهتداء  

 هنا(. وعفى  أسهم حمد عيسى.  شاهد ال يديو:
وفي بفدة السنابس  التي سقت فيها الشهيتدان هتانتي 

ديستمتبتر متن  ٥٢الوساي وهاني  ميس بتتا يتخ 
م  ومنه بدأ االحتت تاء بتعتيتد الشتهتداء؛ ٥٩٩١العام 

اناف  األهالي في تظاهرة  ددت الوفاء لفشهيتديتن 
مضي الستنتوات لتن “ ولبقية الشهداء  مركدين بأن 
 ”.يُسقت ح  القصا  من القتفة

وقد امتدت في شتمتا  التبتالد ستفتستفتة أ ترى متن 
التظاهرات التي بدأت من بفدة الد از المحتاصترة  
التي تحدّى فيها المواطنون االنتشا  العسكري عند 
المدا ل ودا ل األحياء  و اصة قرب متنتز  آيتة 

 هللا الشيخ عيسى قاسم المحاَصر.
وعمدت القوات اللفي ية إلى مها مة المتتظتاهتريتن 
مع التجهز الناالق التظاهرة  حيث اقتحم  البفدة 
من عدة  هتات  والحتقت  التمتواطتنتيتن وحتاولت  
دهس بعضهم بالمركبات العسكريتة  فتيتمتا انتتتهتى 
ذلك باندالع اشتباكات شديدة مع المحتتجتيتن التذيتن 
استعتمتفتوا أدوات التردع التمتحتفتيتة فتي متوا تهتة 

 الهجمات اللفي ية.
وفي بفدة أبوصيبع والشا و ة  اناتفتقت  تتظتاهترة 
إحياء الذكرى بحضو  حاشد من المواطنين التذيتن 
هت وا بشعا ات الثو ة وبتالتوفتاء لتفتشتهتداء  وهتي 
الهتافات التي عف  أيضا في تظاهرات األهالي في 
بفدات المرخ  مقابة  كرباباد  الستهتفتة التجتنتوبتيتة  
المصفى وإستكتان  تدحت ت   التهتمتفتة  دمستتتان  
المالكية  صدد  شهركان  عالي  بو ي  سماهيتج  

 المعامير  و يرها.
وبالتوازي متع التتتظتاهترات؛ نت تذت متجتمتوعتات 
شبابية سفسفة من العمفيات الميدانية بقاع الشوا ع 

المواطنون عفى كتابة اسم الحاكتم التلتفتيت تي حتمتد 
عتتيتتستتى عتتفتتى الشتتوا ع لتتيتتكتتون متتداستتا لتتألقتتدام 
والمركبات العابرة  وُوضع  صو ه كتذلتك عتفتى 
مستا  التتتتظتاهتترات التتتتي متترت عتفتتيتهتا وداستهتتا 
المتظاهرون  فيما أحرق محتجون آ رون صتو ه 

 وهت وا بشعا ات تدعو إلسقاطه.
وضتمتن فتعتالتتيتات إحتيتاء التتذكترى أيضتا؛ تتوافتتد 
المواطنون عفى قبو  الشهداء في عدد من 
البفدات وأضاءوا الشموع فتيتهتا  وأُقتيتمت  
مجالس ال اتحة عفى أ واحهم وبتمتشتا كتة 
آباء الشهداء. وقد نُظم  هذه ال عالية عفتى 
مدى األيام الثالثة الماضية  وتجدّدت يتوم 
األحد في بتفتدات التمتصتفتى و تدحت ت   
الد از  بو ي  السهفة الشمالية  كربتابتاد  

 وفي مقبرة الماحوز.

العامة باإلطا ات المشتتعتفتة و فتع األد تنتة متنتهتا 
تعبيرا عن االحتتجتا  الشتعتبتي والتتتمتستك بتذكترى 

 إحياء الشهداء و ف  الحكم اللفي ي.
ونُ تذت هتذه االحتتتجتا تات فتي شتوا ع ومتحتاو  
بتتبتتفتتدات ستتا   دمستتتتتان  أبتتوصتتيتتبتتع والشتتا تتو ة  

 نويد ات  المعامير  صدد  عذا ي  و يرها.
و تتال  التتتتتظتتاهتترات واالحتتتتتجتتا تتات؛ حتتر  

 إحياء واسع لذكرى عيد الشهداء الثالث والعشرين.. وصور الديكتاتور تحت أقدام المتظاهرين

   ا ( –البحرين اليوم 
إلتتى أن ”  التتمتتونتتيتتتتتو “ ذهتتب تتتقتتريتتر نشتتره متتوقتتع 

االحتجا ات ال.اضبة في العالم العربتي واإلستالمتي 
أعتتاق “ بستتبتتب التتقتترا  األمتتريتتكتتي بشتتأن التتقتتد  

احتماالت إقامة عالقتات دبتفتومتاستيتة  ستمتيتة بتيتن 
هتل ستتتقتيتم “  وتتحت  عتنتوان”.  البحرين وإسرائتيتل

التبتتحتتريتن وإستترائتيتتل عتتالقتات  ستتمتيتتة فتي التتعتتام 
؛ قا  المحفل  ير و كتافتيترو فتي تتقتريتر ”م٧١٥٢
م  إلتى أن االتصتاالت ٧١٥٢ديستمتبتر  ٥٢بتا يخ 

التدولتة ” بين النظام في التبتحتريتن و”  ير الرسمية“ 
 ”.اليهودية تعود إلى منتصف التسعينات

وأشا  التقرير إلى أن العالقات بين الجانبين وصفت  
بعد التصريحات التي نتقتفتهتا فتي ”  نقاة تحو “ إلى 

وق  ساب  من العام الجا ي حا تامتات أمتريتكتيتون 
عن الحاكم اللفي ي حمتد عتيتستى بشتأن متعتا ضتتته 
لفمقاطعة العربية إلسرائيل  وستمتاحته بتالست تر إلتى 
هناك  ووضع التقرير ذلك في سياق الزيا ة التي قام 

ديسمبر الجتا ي  إلتى التقتد   ٩بها وفد  في ي  في 
أيام من إعالن الترئتيتس األمتريتكتي  ٢المحتفة  وبعد 

 دونالد ترامب القد  عاصمة إلسرائيل.
” قّوض بشتدة“ وأوضح التقرير أن القرا  األمريكي 

 هود الوفد اللفي تي فتي إسترائتيتل  حتيتث تتظتاهتر 
ال فسايتنتيتون فتي التقتد  ضتد التوفتد  كتمتا أحتبتت 
متظاهرون في قااع  زة د و  الوفتد متن التجتيتب 
الستاحتفتتي التتمتحتتاصتر  وانتتتقتتدت التتقتوى التوطتتنتيتتة 
واإلسالمية ال فساينية النظام في البحريتن  وقتر ت 

 عدم استقبا  الوفد اللفي ي في األ اضي المحتفة.
وفي ظل االحتجا  الواسع بين البحرانيين ضد الوفد 
والتابيع إسرائيل؛ أشتا  التتتقتريتر إلتى أن وستائتل 

” النأي بن سها عن التوفتد“ اإلعالم الحكومية حاول  
واعتبرته  تيتر  ستمتي  فتي التوقت  التذي حتذّ ت 
الس ا ة األمريكية في المنامة المواطنين األمريكيتيتن 

فتي التبتالد ”  االحتجا ات التي قد تكون عنتيت تة“ من 
 دا عفى القرا  األمريكي. ويذهب التتقتريتر إلتى أن 
مستقبل العالقات بين النظام في البحرين وإسترائتيتل 

سيكون مرهونا بموقف السعودية واإلمتا ات متن 
مفف القد   مشيرا إلى أن النظام اللفي ي يتعتتتمتد 
عفى نحو كبير عفى الرياض وأبوظبي فتي متجتا  

  مركدا في الوقت  ” األمن الدا في والدعم المالي“ 
عتفتى “ ن سه بأن تو ه النظام إلى إسرائتيتل يتفتقتى 

 ”.القيادة السعودية“موافقة من ” األ  ح
ويرى التقريتر بتأن التريتاض تتوّ ته التنتظتام فتي 

في التو ته نتحتو ”  زمام المباد ة“ البحرين التلاذ 
تل أبيب  وأوضح كذلك بأن النظام اللفيت تي عتادة 

عتن دو  ”  اتلاذات اإل راءات بالنيابة“ ما يتولى 
 مجفس التعاون اللفيجي.

الحالي يت تتترض أن ”  المناخ“ وعفى الر م من أن 
تجنب أي مظهر من “ يدفع النظام في البحرين إلى 

  ” مظاهر االن تاح وتحسين العالقات مع تل أبتيتب
” البحرين وإسرائيل في كثير من األحتيتان“ إال أن 

  وفت  ” القا ب الجيتوستيتاستي“يتحركان في ن س 
التقرير الذي يشير إلى تالق متزايد بين التجتانتبتيتن 

في ظل التحديات اإلقفيميتة فتي أعتقتاب هتزيتمتة “ 
في العراق وسو يا  وأزمة قتاتر ”  داعش“ تنظيم 

 ”.المستمرة  وزيادة ن وذ طهران بالشرق األوست

؟٧١٠٢المونيتور: هل ستقيم البحرين وإسرائيل عالقات رسمية في   
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وبالسجن اإلن ترادي  وكتذلتك التتتعترض لتالعتتتداء 
الجسدي. ويشكو السجناء من تكرا  هذه االنتهاكات 
في كّل األعوام السابقة  حيث يتم توزيع الكتب قتبتل 

أيام من موعد االمتحتانتات  متا يشتكتل  ٢أسبوع أو 
ض.اا عتفتى التاتفتبتة التمتعتتتقتفتيتن فتي التمترا تعتة 
واالستعداد ألداء االمتتتحتانتات  كتمتا أن التمتشتكتفتة 
األساسية التي يعانون منها تتتمتثتل فتي عتدم و تود 
صاالت مالئمة لتتتقتديتم االمتتتحتانتات وبتمتا يستمتح 

من الافبة المعتقفتيتن  حتيتث يستود  ١١١باستيعاب 
االضاراب في األماكن التمترقتتتة التتتي تُتلتصت  
ألداء االمتحانات  بمتا فتي ذلتك عتدم تتوفتر أعتداد 

جامعيا  ٠٠١طالب و ٠١١االمتحانات النهائية تقترب: أكثر من 
 في السجن يطالبون بتمكينهم من استكمال التعليم 

 البحرين اليوم –المنامة 
قا  نشااء حقوقيون بتأن التاتفتبتة التمتعتتتقتفتيتن فتي 
البحتريتن يتعتانتون متن حترمتان متمتنتهتج متن حت  
استكما  الد اسة من دا ل السجن    تم التاتفتبتات 
المتكر ة التي يرفعها المعتفقون إلى إدا ة الستجتون 
بهذا اللصو   إضافة إلى لجوء اإلدا ة إلى تن يتذ 

لعرقفة هذا الح  التمتكت تو  فتي ”  انتقامية“سياسات 
 القوانين المحفية والدولية.

وقد أوضح  مصاد  من دا ل سجن  و المركزي 
طتالتب  ١١١لـ البحرين اليوم( بأن هناك أكثتر متن 

معتقل من ملتفف المراحل التعتفتيتمتيتة  وأكتثتر متن 
طالبا  امعيا معتقتال؛ يشتكتون متن التحترمتان  ٥١١

الممنهج من استكما  الد اسة  وبما في ذلك طفبتات 
 استكما  الد اسات الجامعية العفيا.
طموحا و  تبتة “ وقا  مصد  من السجن بأن هناك 

لدى الافبة المعتقفيتن فتي إكتمتا  د استتتهتم ”  كبيرة
  م الظرو  الصعبة دا تل الستجتن  واألحتكتام “ 

التتتي يتوا تهتهتا التمتعتتتقتفتون ”  القاسية واالنتتتقتامتيتة
بتإ تاءات عتقتابتيتة “ السياسيون  إال أن ذلك يُتوا ته 

 ”.وانتقامية
ومع قرب متوعتد االمتتتحتانتات التنتهتائتيتة لتفت تصتل 
الد اسي األو ؛ أفاد مصد  من الستجتن بتأن إدا ة 

العراقيل ال نية واإلدا يتة والتعتقتابتيتة “ السجن تضع 
أمام حت  التاتفتبتة التمتعتتتقتفتن فتي إكتمتا  ”  الكثيرة

ال تبدي أي اكتتتراث لتفتاتفتبتات “ الد اسة  كما أنها 
  حيتث إن ” العديدة من المعتقفين الستكما  د استهم

أ فب الافبات يتم  فضها  وبينها طفبات الستكمتا  
الد اسات الجامعية  وتبر  إدا ة السجن ذلتك بتعتدم 
و ود موافقة من الجامعتات  وهتو متا يُشتكتك فتيته 
المعتقفون  مشيريتن إلتى أن الستفتاتات تتعتمتد إلتى 

طفبات عدد قفيل من المعتقفين الستتتكتمتا  ”  تسهيل“ 
وذلك بهد  االستت تادة متن ذلتك “ الد اسة الجامعية 

في الترويج والدعايتة ضتمتن التتتقتا يتر التحتقتوقتيتة 
 ”.واإلعالمية

و  م قرب متوعتد االمتتتحتانتات التنتهتائتيتة؛ إال أن 
السفاات لم تقم حتى ا ن بتوزيتع التكتتتب التد استة 

ما يُنذ  بلسا ة الافبة “ عفى الافبة المعتقفين  وهو 
لفعام الد اسي الحالي  لعدم تمكنهتم متن االستتتعتداد 

  فضال عن امتناع إدا ة الستجتن الستمتاح ” المناسب
إلد ا  المذكرات الد اسية  و ف  قسم األمتانتات 
في السجن إلد ا  الكراسات  حيث يشتتترط و تود 
موافقة من سفاات الستجتن  وحتيتن يترفتع التاتفتبتة 
المعتقفون طفبات بهذا اللصو  فإن  د السفتاتات 
ال يصل إال بعد فتترة طتويتفتة  وبتعتد االنتتتهتاء متن 

 الحا ة ال عفية لهذه المستفزمات الد اسية.
بشتكتل “ وأكد سجناء بأن هذه السياسة يتتم تتنت تيتذهتا 

منظم ومقصود لقاع الاري  أمام التمتعتتتقتفتيتن متن 
 ”.انتزاع حقهم في استكما  الد اسة

سياستة “ وتضيف المصاد  من السجن بأنه ال تو د 
واضحة لتبتيتع التقترطتاستيتة التمتتتوفترة فتي متتتجتر 

التتتوّستالت “   حيث يتم بيعهتا أحتيتانتا بتعتد ” السجن
بانتقائيٍة  ول.ير المستحتقتيتن لتهتا فتي ”   و” واإلذال 

  كما أن ما يتم توفيره منها يكتون ” كثير من األحيان
بكميات قتفتيتفتة  فضتال أنته يتتتم مصتاد تتهتا  تال  
عمفيات الت تيش التي تقوم بها قوات المرتزقة عتفتى 
الزنازن  إضافة إلى مصاد ة الكتب الد اسية أثتنتاء 
الت تيتش  حتيتث يُتحتذّ  التذيتن ال يستفّهتمتون كتتتبتهتم 
بحترمتانتهتم متن التزيتا ات واالتصتاالت التعتائتفتيتة 

كافية متن التاتاوالت والتكتراستي  وعتدم و تود 
مد سين بأعداد كافيتة وقت  االمتتتحتانتات  وقتيتام 

بتمتراقتبتة ”   دمة المجتمع“ قوات الش.ب وشرطة 
االمتحانات  بما يُض ي أ واءا  ير سفتيتمتة أثتنتاء 
أداء االمتحانات. وعدا عتن ذلتك فتإن التقتوات ال 
تسمح عادة لفافبة المعتقفين بتالتبتقتاء طتيتفتة فتتترة 
االمتحان ويتم سحبتهتم متنتهتا بتعتد نصتف ستاعتة 
أحيانا  كما أن بع  المعتقفين يردون االمتحانتات 

 والسالسل.” األفكري”وهم مقيدون بـ
 

 البحرين اليوم – المنامة
ديستمتبتر قتبتر  12زا  مواطنون اليوم األثنتيتن 

الشيخ عبداألمير الجمري في مقبرة بني  مترة  
مستذكرين الدو  التوطتنتي التذي  وأحيوا العزاء
 قدّمه الراحل.

ويصاد  اليوم الثامن عشر من ديسمبر ذكترى 
 حيل الشيخ الجمري  حتيتث وافتاه األ تل فتي 

بعتد صتراع طتويتل متع التمترض   2440عام 
 وإ ث عمي  من النضا  والجهاد.

أحد أبرز القادة السياستيتيتن  ويعد الشيخ الجمري
في انت اضة التسعينتات  وقتد د   فتي حتوزة 

. ثتم 1114وحتى  1101النجف بالعراق من 
عاد لينتلب نائباً في المجفس الوطني  التذي 
كان أو  برلمان منتتتلتب بتالتبتحتريتن. وفتي 

عتمتل قتاضتيتاً  1122حتى  1111ال ترة من 
في المحكمة الجع رية فتي التبتحتريتن  حتتتى 

 فصل منها ألسباب سياسية.
كما أن الجمري يعد أحد أبرز أعضاء لتجتنتة 
العريضة الشعبية التمتاتالتبتة بتعتودة التحتيتاة 

والتي ضم  شلتصتيتات  1112النيابية عام 
معا ضة إسالمية ويسا يتة متنتهتا: التجتبتهتة 
الشتعتتبتتيتتة فتتي التتبتحتتريتتن   تبتتهتتة التتتتحتتريتتر 
التتوطتتنتتي  وإستتالمتتيتتون ستتنتتة. وعتتفتتى اثتتر 

تتم  1111االضارابات التسعينية في أبريل 

اعتقاله لمدة  مسة أشهر. واعتقل مرة أ ترى فتي 
ً متع  12ليحكم عفتيته بتالستجتن  1110يناير  عتامتا

مفيون دينا   وقتد اطتفت  ستراحته فتي  12 رامة 
بعد تولي حمد بن عيسى التحتكتم  إال  1111يوليو 

 .2441أنه ظل  هن اإلقامة الجبرية بمنزله حتى 
أصابتته  تفتاتة و ضتع  2442في منتصف مايو 

لسفسفة من العال   ا   البالد  إلى أن توفى  وقد 
 احتشدت الجماهير وقتها لتشييعه في تشييع مهيب.

 مواطنون يحيون ذكرى الشيخ الجمري بينهم آباء الشهداء
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 1البقية من ص  —الخليفيون يطبعون مع الصهاينة 

وتساعدهم على التص   بأ امة واستاالل  وهو دضنال ينهند  لنتنحنانين  
التحول الديما اطي الذ  يوال  للقعوق الاد ة على اتخناذ النان ا ا   هنذا 
الص اع تبلو  تد يجيا بعد ستة اعوام متواصلة م، النأنفناا والنتنضنحنينا  
غي  المحدودة  الفي اليم، اد  التطو ا  الى ماتل ال ئيف المخلوع  علني 
صالح بعد ا، اعل، خيادته لاضية قعبه وعب  ع،  غبته الي التواصنل منع 
التحال  الق ي  الذ  تاوده السعودية  هذا التطو  اعاد الدااء لاوى النثنو ة 
القعبية التي ادطلا  ضم، ثو ا  ال بيع النعن بني  وأقن  النانوى النتني 
ا تبط  باوى الثو ة المضادة التي خدعتها بالتدخل النعنسنأن   والنعندوا، 
الوحقي الذ  قتل عق ا  اآلال  م، اليمديين،  هنذا النعندوا، ادى أنذلنك 
الدتقا  وباء الأولي ا حتى وصل ضحاياه الى مليو، ادسا،  أما دجم عندنه 
مجاعة غي  مسبوقة تحصد ا واا الجياع وادتقا  االم اج خصوصا بي، 
االطفال  ويفت ج ا، تتمخج الي العالم الع بي توجها  اأث  وطدية واقل 
ا تباطا باوى الثو ة المضادة ويعم  ادفصاال عن، السنعنودينة وحنلنينفناتنهنا 
الخليجيا   وم، بي، قعوق المدطاة أا، القعق اليمدي بايادة عنبند النمنلنك 
الحوثي  اأث  حماسا لاضية اللسطي، م، أاالة االدظمة الع بنينة  القنعنا اتنه 
تستهد  الوجود االم يأي وسياساته تلأد تبدي قضية اللسنطنيندني أنانضنينة 
م أزية لالمة  وليس  هنامقنينة  امنا ثنو ة النبنحن ين، الناند ظنهن   هني 
االخ ى  بعد ا، سعى الصهايدة لمد دفوذهم النى دول النخنلنينك وادنأنقنفن  
حاياة التوجها  السعودية وقايااتها الخليجيا   هذه الحاائن  ال تنلنغني منا 
العلته السعودية ودول التحال  الذ  تاوده مع دولة قط  والسعي المتواصل 
للتدأيل بالقعق الاط   وال  ال لية السعودية  وهأذا يبدو المقهد العن بني 
مهيس للمزيد م، االضط ابا  والثو ا   وليف مستبعدا ا، يدفجن  النوضنع 
الع بي مجددا بعد ا، بلغ غضبه مستويا  غي  مسبوقنة  وينأنفني االقنا ة 
الى موق  القعق الجزائ   الذ  عب  ع، غضبه الي منلنعنق أن ة الناندم 
ب الع الالتة عمالقة تظه  الملك السنعنود  وأنسدنه النوجنه اآلخن  لنلن ئنينف 
االم يأي  دودالد ت امق  وقد غضب  السعودية أثي ا وهدد  باالدتاام م، 

 الجزائ  وقعبها 
التطو  السياسي االأث   جحادا تصدع مجلف النتنعناو، النخنلنينجني بقنأنل 
واضح  وليف مستبعدا ا، تأو، الامة االخي ة التي عاد  الي الأوي  آخن  
الامم  الاد تغيق زعماء السعودية واالما ا  والبح ي،  وحض  امي  قطن  
باالضاالة المي  الأوي  ودائق سلطا، عما، لقلو، مجلف الوز اء  أاد  
الامة قط ية بامتياز  بيدما مدي  السعودية بفقل سياسي ودبلوماسي ذ ينع  
لاد ا تأب  السعودية خطس است اتيجيا قاتال باستهداالها قط   الاد القلن  الني 
هزيمتها سياسيا ومدعها حنلنفنالهنا النغن بنينو، من، قن، عندوا، عسنأن    
ووصل  االزمة الى ط ي  مسدود  ولم يعد امام السعودينة وحنلنفنالهنا اال 
االعت ا  بالهزيمة المدأ ة  واد  تلك االزمة الى توت  العالقنا  منع أنل 
م، سلطدة عما، والأوي   وهأذا اداسم مجلف النتنعناو، النخنلنينجني عنلنى 
دفسه  واصبح اليه محو ا، متضادا، ومتداالسا، ومتعاديا،  ا، النتنصن   
اال ع، الذ  قام به محمد ب، سلما، يساطه الني هناوينة لن، ينخن ج مندنهنا 
بسهولة  أما ا، ما العله محمد ب، سلما، منع  ئنينف النوز اء النحن ين    
 ئيف الوز اء اللبدادي  أاد  هي االخ ى القال ذ يعا للسياسة السنعنودينة  
الاد اختط  الح ي   بعد استدعائه لل ياج  واجب  على اعال، اسنتنانالنتنه 

 

 حتتتفتتت  فتتتأنتتت  التتتنتتتو   التتتمتتتتتتتألتتت 
 تتبتلتتترا   فر   نتاحتك فتي عتالك

 انتتهتتا  ال تتترمتت  اال ض التتجتتريتتحتتة
  عب  الشهادة صر ة األحرا   إصـ
 وعتتفتتى  تتبتتيتتن التتمتتجتترمتتيتتن إشتتا ة
 لتتتمتتتفتتتم  تتتراحتتتك لستتت  إال كتتتوكتتتبتتتا
 متتتتا أنتتتت  إال متتتتن أوا  وأهتتتتفتتتتهتتتتا
  مضت  التفتيتالتتي والستنتون وانت  كـتت
 ان شن  فاصرخ هاتت تا فتي  تمتعتهتم
 وانات  بتمتا قتا  الشتهتيتد ومتا حتكتى

 والتفتتيتتل متتنتتصتترم وان طتا  الستترى 
 زمتتجتتر فتتأنتت  التتمتتا د التتمتتتتتعتتمتتفتت 
 لتتتم يتتتقتتتتتتتفتتتوك بتتتر تتتمتتتهتتتم لتتتكتتتنتتتمتتتا
 لتم يصتتفتتبتوك فتتقتتد كستترت صتتفتتيتتبتتهتتم
 وصتتعتتدت لتتبفتتاق تتتبتتحتتث عتتن  تتد
 فتتالتتنتتصتتر متتن وعتتد اإللتته لشتتعتتبتتنتتا
 ال لتم تتتمتت  او يتت.تف طتترفتتك لتحتتظتتة
 كذبوا لعمترك حتيتنتمتا حتمتي التو تى
 متتا أكتتذب التتاتتا تتوت فتتي كتتفتتمتتاتتته
 هلل متتتا قتتتدمتتت  فتتتي ستتتاح التتتو تتتى
 لتتتو يتتتعتتتفتتتمتتتون بتتتان كتتتل متتتقتتتيّتتتد
 لتتو يتتعتترفتتون بتتان متتن فتتي ستتجتتنتتهتتم
 ألصتتابتتهتتم  تتو  وشتتتتت  شتتمتتفتتهتتم
 يتتتا  ايتتتة الشتتتهتتتداء أنتتت  عتتتالمتتتة
 فتتالتتنتتصتتر آت والتتاتت.تتاة مصتتيتترهتتم

م،  ئاسة الوز اء  أا، الهد  السعود  مما سة الضغط على لبدا، واضعنا  
عالقته مع اي ا،  ولأ، جاء  الدتيجة معأوسنة  الناند وقنفن  دول النغن ق منع 
الح ي   وطالبوا باالال اج عده والسماا له بالسف  الى ال دسا لمانابنلنة  ئنينسنهنا 
ماأ و،  وبعد عودته الى بلده ت اجع عن، اسنتنانالنتنه وقنأن  حنزق   وبنانينة 

 الفعاليا  على جهودهم الطالف س احه 
وسط هذه الفسيفساء السياسية الي المدطاة يبدو ديأتاتو  البح ي، منحناصن ا من، 
الداخل والخا ج  الوضعه محاص  بالفقل على صعيد الداخنل والنخنا ج  النمندنذ 
بداية االزمة اد ك اده م الوج بقأل أامل من، قنعنبنه النثنائن   وعندندمنا اينان، 
استحالة تغيي  ذلك  ادحاز للخا ج بقنأنل أنامنل منعنتناندا ا، الندعنم النخنا جني 
سيحميه م، غضق الداخل  ومع تداعي الخا ج لم يعد هداك م، سندند منلنمنوف 
له  واال جح ا، يتالقى الدعم الخا جي تد يجيا  ويتع ى الدظام الخليفي تماما  
الاذا حندث ذلنك السنتنأنو، بنداينة دنهناينة 
الديأتاتو  ودظام حأمه الفاقي  وال قك 
ا، صمود قعق النبنحن ين، هنو االقنوى 
اث ا على مسا  االمو   ومع اسنتنمن ا  
ذلك الصمود النمن، النمنلأند ا، الندنصن  
سيأو، حلي  هذا القعق  وسيلول ام  
الخليفيي، الى الساوط المدو  بنعنو،   

 تعالى 

 حتترا تتتاتتيتتر و تتيتترك التتمتتتتتمتتفتت 
 فتالتمتجتد فتي ذاك التتجتنتاح متعتفتت 
 قتتفتتب يتت تتيتت  ومتتدمتتع متت.تترو ق
 ـرا  االباة  وشتعتبتنتا التمتتتلتنتدق
 بتالتتعتا  والتتلتتزي التمتتربتتد تتنتتاتت 
يتتزدان ان هتتتتتف اإلبتتاة  ويشتتهتت  
 عتتنتتوان ثتتو تتتهتتا وقتتفتتب يتتلتت تت 
 ـالتيتنتبتوع يتجتري متاؤه التمتتتدفت 
 إنتتا التتى التتمتتجتتد التتمتترثتتل نتترمتت 
 فتتكتتتالمتته بتتتدم الشتتهتتتادة يتتنتتتاتتت 

 والنو  في هذي ال تالة ستيتشترق 
 واصدح فأن  التاتائتر التمتتتحتفت 

 شتتأنتتا فتتي الستتمتتا يتتتتتألتت    فتعتتوك
 فانتتابتهتم متن ذاك  تو  يصتعت 
 ال ظفم فتيته وال التكترامتة تستحت  
 سبحان من يجري األمو  ويلفت 
 عتتيتتنتتاك لتتفتتمتتب التتعتتظتتيتتم تتتحتتدق
 ستتقتتت التتقتتنتتاع فتتبتتان و تته أحتتمتت 
 امتتا الشتتهتتيتتد فصتتادق ومصتتدق
 أستتدا تتتجتتو  و تتيتتشتتهتتم يتتتتت تترق

 وبتتيتترق  عتتنتتوان عتتز فتتي أوا 
 يتتومتتا ستتيتتهتتدم عتترشتتهتتم ويتتمتتزق
 فتتتتمتتتت.تتتتّرب هتتتتذا وذاك مشتتتتّرق
 يتتمتتضتتي بتتهتتا فتتو  ويتتأتتتي فتتيتتفتت 
 لتتمتتزابتتل التتتتتا يتتخ بتتنتتس متتمتتزق

 نسيم الحرية يتضوع في عيد الشهداء
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