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شعب صامد ومعارضة واعية وحاكم ظالم، 
 فانظر ل ن الفلك

لدى الم ارضة البحرانية محمحيح ات عحديحدة اذا قحورنح  بحبحقحيحة الحمح حارضحات  
فباالضافة لمبدئيتها واستمرارها وانتظام عملها وعمقها الش بي والتاريخي  فحان 
هذه الم ارضة تتوفر على قدر من االصالحة والحثحبحات وتحرفحض االنحجحرار الحى 
المحاوالت الخليفية لحرف مسارها او الهائها او نخرها من الداخحل. لحذلحك فشحل 
الطغاة في كسر يوكة الش ب البحراني خسل نضالس الممتد قحوال قحرن كحامحل. 
هذا برغم المفارقة في امنانات الطرفين. ففيما تستولي ال صابة الحححاكحمحة عحلحى 
البسد ب مط ادتسلي متمي   وتسيطر عحلحى كحافحة محوارده وثحرواتحس  ال تحمحتحلحك 
الم ارضة امنانات مادية تدعم نشاقاتحهحا وفح حالحيحاتحهحا. وقحد سحاعحدهحا الحتحطحور 
التن ولوجي بتوسيع نشاقها وتقليص نفقاتها الضحئحيحلحة فحي االسحا . ومحا اكحثحر 
محاوالت الخليفيين كسر يوكة الش ب تارة بالقمع واالكراه والت حنحيحل  واخحرى 
باالبت از والمساومة على الرزر  وثالثة باستخدام التجويع والترهيب والتحهحديحد  
وراب ة بخل  البلبلة في اوساق الش ب بمبادرات ينلية خصوصا ع حدمحا يحرغحم 

والضحجحة  2565على تقديم ت ازالت للبحرانيين. ددث هذا مرارا. فب د انتفاضة 
محار  ارغحمحس  5الدولية آنذا  ضد سياسات القتل التي انتهجها لقمع انحتحفحاضحة 

نشاق الم ارضة االعسمي والحقوقي القسر سرام اغلب الم تقلين في غضون 
عام وادد. يومها كان  البحرين تح  الحماية البريطانية ولحم يحنحن الحخحلحيحفحيحون 
سوى وكس  للمحتل البريطاني. وادت تلك االنتفاضة ا لتي كان محن يح حاراتحهحا: 
يسقط يسقط االست مار لسنسحاب البريطاني الدقا خصوصا مع وجحود عحوامحل 
اخرى دف   لذلك االنسحاب من بي ها افول نجم "االمبراقورية الح حجحوز" بح حد 
الحرب ال المية الثانية. وفي السب ي ات ددث  اول تجربة برلحمحانحيحة لحم يسحتحطحع 

. وب دها ددثح  اعحتحقحاالت 2575الخليفيون تحملها  ف مدوا لوبدها في اغسطس 
واس ة داول الخليفيون دصرها بذو  االتجاهات اليسارية لم ع تحبحلحور محوقح  
وق ي متماسك. وكان ايان ه درسون آنحذا  الحرجحل االول فحي جحهحاز االمحن ا 

 لخليفي  فالت م سياسة كسر ال ظم مع تخفي  االلم لم ع صراخ ا لضحايا. 
في الثماني ات تواصل التوتر واستمر دتى انتفاضة التس ي ات التي كان  االوسع 
دتى ذلك الوق . وارغم الش ب قغاتس على قرم مشروع سياسي اعتقدوا انحهحم 
سوف ينسرون بس يوكة البحرين واهلها  ولنن ذلك المحشحروع ولحد محيحتحا. فحقحد 

مردلة جديدة من ا ل ضال باينال جديدة ادت  1441فبراير  20دخل  البسد في 
الكبر ثورة في تاريخ البسد  ما ت ال آثارهحا قحائحمحة دحتحى  الحيحوم. الحخحلحيحفحيحون 
يدركون ان استمرار سجن آالف البحرانيين ي ح حي تحواصحل الحغحضحب الحداخحلحي 
وتأجيج المشاعر الم ادية لسدتسل الخليفي  وتوفير وقود متواصل للم ارضيحن 
والجهات الحقوقية الدولية. كما يدركون ان سياسة اب اد المواق ين ربمحا خحفحفح  
الضغط على ال ظام في الداخل ولن ها خلق  م حارضحة واسح حة فحي الحخحارج ال 
تستطيع ادتوا ها او م ع نشاقها برغم ت اون ب ض الدول التي يحتحواجحد عحلحيحهحا 
السجئون البحرانيون. وقد نجح الش ب  من خسل نشطائس في الداخحل والحخحارج 
في ابقا  ال ظام الخليفي في ب رة االهتمام الدولي ك ظام قم ي استبداد   توارثي 

االماراتي ويتمتع بحدعحم   –متخل . صحيح انس يستظل بظسل التحال  الس ود  
قديم  ولن س يدر   وكذلك داعموه  ان هذا ليس وض ا قبيح حيحا   –بريطاني جديد 

وانس قالما بقي  السجون منتظة ب  الئها فلن تهدب االمور. المشنحلحة  ان هح ال  
الم تقلين مشاريع ثورة متجددة دائما. فالنثير م هم كان من نشطا  االنحتحفحاضحات 
والثورات السابقة  وان االفراج ع هم سوف يفشل سياسات الخليفييحن الحتحي ادت 
لتقليص وهج الثورة في الس وات االخيرة. يضاف الى ذلك اسحتحمحرار الضحغحوق 
الدولية القسر سرام الم تقلين السياسيين الذين يقضي النثيرون مح حهحم عحامحهحم 
ال اير في قوامير الت ذيب. كما ان السجون تحتاج لمي انية كبيرة وقد اصبحح  
مصداقا للتود  الخليفي. وينفي االيارة الى فيلم "كسر الصم " الذ  بثتس بحي 
بي سي قبل بض ة يهور وكي  انس كش  المستور من التود  الخليحفحي واثحار 
مشاعر الغضب ودفع داعمي ال ظام لدعحوتحس لحلحقحيحام بحمحبحادرات لحغحلح  الحمحلح  

 الحقوقي واقسر سرام السج ا  السياسيين.

يونيو قررت ال صابة الخليفية  25* في يوم االث ين 
من خسل محاكمها الصورية تأييد دنم اإلعدام ضد 
يابين من ضحايا الت ذيب  في قضيتين م فصلتحيحن. 
محنمة التميي  بيقدت بشنل نهائي دنم اإلعدام بحح   
زهير الس د   بتهمة اإلنضمام  لى خليحة  رهحابحيحة. 
وعلى الرغم من بن اَلدلة اقتصرت على االعتراف 
تح  اإلكراه   ال بن المحنمة رفض  التحقحيح  فحي 
يحححنحححاوى الحححتححح حححذيحححب بو 
اإلستماع َلقحوال الضحححيحة 

 في هذا الشأن.
وبيدت محنحمحة بخحرى دحنحم اإلعحدام بححح  الشحاب 
دسين عبد هللا ليرتفع عدد الم تقلحيحن الحذيحن دحنحمحوا 

 24باإلعدام بشحنحل نحهحائحي السحبحاب سحيحاسحيحة  لحى 
محواقح حيححن  يضحاف  لحيحهححم  ثح ححان بحانححتحظحار جحلحسححة 
المحاكمة ال هائية. واعتبرت م ظمات دولحيحة عحديحدة 
تأييد الحنم بقتل مواق ين بحرانيين اصليين استمرار 

 لسياسة االضطهاد الخليفي للبحرين وي بها.
 

* توصل فري  اَلمم المتحدة الم  ي باإلدتجاز الت سفي  لى بن المتهمين فحي 
م تقلحون تح حسحفحيحا  داعحيحا ”  كتائب ذو الفقار” قضية ما عرف في البحرين ب  

السلطات في البحرين  لى اإلفراج الفور  ع هم. وناق  الفحريح  فحي تحقحريحر 
متهما ت رضوا لمحاكمحة جحمحاعحيحة  218متهما من بصل  14مفصل بوضاع 

كحتحائحب ذو “  بقل  عليها  سحم ”  خلية  رهابية“ بتهمة تشنيل  1425في مايو 
وقال فري  اإلعتقال الت سفي في اَلمم الحمحتحححدة بن اعحتحقحال هح ال  ”.  الفقار

اَلفراد انتهك ال ديد من قوانين دقور اإلنسان الدولية  وبن بقائهم في السجحن 
يشنل خحطحورة بكحبحر 25في هذه الظروف اإلستث ائية مع تفشي فيرو  كوفيد

على دياتهم في السجن  وقد يرقى  لى اعتباره جرائم ضد اإلنسانحيحة  مشحددا 
 متهما في القضية الم عومة.28على ضرورة اإلسراع باإلفراج عن 

 
عضوا في البرلمان اَلوروبي رسحالحة  لحى ديحنحتحاتحور الحبحححريحن  64* وجس 

قالبوا فيها بنقسر سرام السج ا  السياسيين  في دين وقع نائحب بحريحطحانحي 
عريضة تحذر من قرب ت فيذ بدنام  عدام بح  نايطين اث ين. ودذر الح حواب 
اَلوروبيون من تفشي فيرو  كحورونحا فحي السحجحون  وقحالحوا  ن الحتحدابحيحر 

 (5مستحيلة بسبب االكتظا   )انظر ص  -مثل التباعد االجتماعي-الوقائية 
 

* جا   خراج نبيل رجب من قوامير الت ذيب الى السجن الحمح ح لحي لحيحسحلحط 
الضو  مجددا على القمع الخليفي. فبدال من الترديحب بحالحمحشحروع الحخحلحيحفحي 

اعرب  الم ارضة عن رفضهحا الحمحطحلحب “  ال قوبات البديلة” الجديد المسمى 
لهذا المشروع الهادف لتوسيع دائرة القمع  فبدال من سجن الشخص اصبححح  

جحو سحتحور   نحائحب  عائلتس كلها رهن االعتقال ب د نقلس الى المح ح ل.  وقحال
مدير قسم الشرر اَلوسط في هيومن رايتس ووتح : "نحححن سح حدا  لحلحغحايحة 
برؤية نبيل رجب ي ود  لى بدضحان بسحرتحس  لحنح حس ال يح ال غحيحر دحر فحي 
التحر  بو الحديث بشأن انتهاكات دقور اإلنسان. ودتى نحنحون واضحححيحن  
حمحس  كان ي بغي للحنومة البحري ية بال ت تقلس بصس  وي بغي لها فورا  بطال تاحه 
و دانتس الجائرة".  بي ما قال  لين م لوف  مديرة البحوث للشرر اَلوسط فحي 
م ظمة ال فو الدولية: "من المستحيل بن ن سى بنس قضى ما يحقحرب محن بربحع 

س وات م فصسً ع هم  لماً  بو نسيان الح حديحد 
من ال شطا  السلميين ا خرين الذين ما زالحوا 
خل  القضحبحان فحي الحبحححريحن... ويحجحب بن 
يراف   قسر سرام نبيحل ا ن  لحغحا   دانحتحس 
والحنم الصادر بحقس  و سقاق ب  تهم م حلحقحة 
موجهة  ليس فيما يحتح حلح  بحتح حبحيحره عحن ربيحس 
  8البقية على صفحة  السلمي  ووضع دد للظلم الذ  ت رض لس.
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 تضامن مع عائالت ال ح  مين باالعدام
قام وفد من ببا  الشحهحدا  فحي الحبحححريحن مسحا  يحوم بمحس 

يونيو( ب يارة تضام ية  لى عوائل المحنومحيحن 25)اإلث ين 
 باإلعدام.

وتداول  وسائل التواصل اإلجتماع صورة لح حدد محن ببحا  
الشهدا  في زيارتهم  لى مح ح ل ضحححيحة الحتح حذيحب زهحيحر 
الس د  الذ  بيدت محنمة التميي  الخليفية يوم بمس الحنحم 

 باإلعدام ضده  في تهم انت ع  تح  وقأة الت ذيب.
وعبر ببا  الشهدا  عن وقوفهم ومسحانحدتحهحم لحلحمح حتحقحلحيحن  
وت ديدهم باَلدنام الظالمة الحتحي افحتحقحرت َلدنحى مح حايحيحر 

 ال دالة.
وايت ل  وسائل التواصل اإلجتماعي يوم بمس علحى وسحم 
#كس_لالعدام م ددة باَلدنام الظالمة. كما يهدت عدد محن 
البلدات اضطرابات ب د بن قام محتجون بنغحسر الشحوارع 

 باإلقارات المشت لة ت بيرا عن الغضب.

لالنشا ات مظاهرة ادتجاج على الشركة بسبب عدم دفع بجورهم وذلك   SPC Fundamentعامل تاب ين لشركة 244نظم بكثر من مايو  18في  
  بيهر من الرواتب غير المدفوعة باإلضافة  لى مستحقات نهاية الخدمة. 8في ال ويدرات بالقرب من منان  قامتهم..ويستح  ال مال ما يصل  لى 

 وقفة ف  جنيف من اجل ال ح  مين باالعدام 
وقفحة الحثحسثحا   (ADHRB(نظم  بمرينيون من بجل الديمقراقية ودقور اإلنسان في البحرين 

يونيو بمام مقر هيئة اَلمم المتحدة في ج ي   تضام ا مع المحنومين باإلعحدام فحي الحبحححريحن  26
وقالب  خسلها بنقسر سرادهم. وبعرب المشاركون في الوقفة عن تضام هم محع الحمحححنحومحيحن 

عحبحدهللا الحلحذيحن قضح  محححاكحم باإلعدام في البحرين وفي مقدمتهم زهير الس د  الشحاب دسحيحن 
 يونيو( بتأييد دنم اإلعدام ضدهما وفي قضيتين م فصلتين.25الخليفية اليوم )اإلث ين 

ورفع المشاركون في الوقفة صورا للمحنومين قالبوا خسلها بنسقاق بدنام االعدام التي صدرت 
وفقا َلدلة انت ع  تح  الت ذيب  مع رفض المحنمة التحقي  في يناوى الت ذيحب بو االسحتحمحاع 

ودث المشاركون في الوقفة التي السلطحات عحلحى  لحغحا  بدحنحام َلقوال الضحيتين في هذا الشأن. 
االعدام و قسر سرام كافة المحنومين بحاإلعحدام ووقح  الح حمحل بحقحانحون اإلعحدام الحذ  فح حلحتحس 

 .1427السلطات الخليفية في ال ام 

 الي م العال   ل ساندة ضحايا ال عذيب: وقفة مع البحرانيين
يونيو بم اسبحة الحيحوم الح حالحمحي لحلحدفحاع عحن  16ندوة في الفضا  االفتراضي عقدت يوم الجم ة 

امحريحنحيحون محن اجحل ” و “  بيرد” ضحايا الت ذيب. ال دوة نظم  بشنل مشتر  من قبل م ظمتي 
يحخحص محن بحلحدان يحتحى   244يار  في الح حدوة “.  الديمقراقية ودقور االنسان في البحرين

وتحدث فيها كل من السيد جو ستور   نائب المدير الت فيذ  لش ون الشحرر االوسحط بحمح حظحمحة 
هيومن رايتس ووج  وال ايط البحراني علي عبد االمام واالعحسمحيحة محايحا اوبح حهحايحم )صحححيحفحة 

 اندب دن (. كما تحدث  السيدة ابتسام الصايي عن م اناتها في سجون الخليفيين.

 الخليفي ن ي ف ق ن ف  ال عذيب 
ادتفى نشطا  دقور االنسان في الح حالحم بحالحيحوم الح حالحمحي 
لمساندة ضحايا الت ذيب  بطرر يتى. وفي  روف التباعد 
االجتماعي  اصبح  ال دوات االلنترونية الوسيلة المفضلة 

 لدى النثيرين. 
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 ن اب بريلاني ن يلالب ن ح  م ةم بال دخل لالفراج عن النشلاء البحرانيين
  15/46/1414ل دن   –البحرين اليوم  

دثق نواب من مختل  اَلدح اب الحبحرلحمحانحيحة فحي 
المملنة المتححدة  وزيحر الحخحارجحيحة الحبحريحطحانحيحة 

دومححيحح ححيححك راب عححلححى الححدعححوة 
لححالفححراج عححن نشححطححا  دححقححور 
ً فحي  اإلنسان المسجونين تح حسحفحا
ثسث دول خليجية  هي كل محن 
الحمحمحلحنحة الحح حربحيحة السح حوديححة  
واإلمارات الح حربحيحة الحمحتحححدة  
والبحرين في ضحو  الحمحخحاقحر 

 .COVID-25التي يشنلها 
ححهححهححا  جححا  ذلححك فححي رسححالححة وجق
عشرة نواب  بمن فيهحم بحرنحدان 
بوهارا  السير بيتحر بحوتحومحلحي  
وكححارولححيححن لححوكححا   وآنححد  
سلوتر وبب البرلمان وآخحريحن  
دعو فيها  لى اإلفحراج الحفحور  
عن جميع السج ا  السحيحاسحيحيحن  
بمن فيهم الح حشحطحا  الحححائح ون 

على جوائ  , لوجين الهذلحول  وبدحمحد مح حصحور  
 والدكتور عبد الجليل الس نيس.

بيارت الرسالة  لى تصريح للج ة الدولية للصليب 
اَلدمر الدولي بكدت فيها على بن السحجح حا  اكحثحر 

  25-عرضة لالصابة باَلمراض وخاصة كحوفحيحد
كما وان اَلوضاع السيئة في السجحون تسحرع محن 
انتشار الفيرو . وذكقرت الرسالحة بحان اَلوضحاع 
في سجون البحرين والس ودية واإلمارات انتحقحدت 
على نطار واسع بسبحب اكحتحظحا  السحجحون وقحلحة 

 الم قمات وض   الرعاية الصحية
ولف  ال واب  لحى ان هح ال  الح حايحطحيحن سحجح حوا 
النتقادهم السلمي لحنوماتهم  ومحن بحيح حهحم لحجحيحن 

بسحب دحمحلحتحهحا  1428الهذلول التي اعتقل  عحام 
السلمية للمطالبة بالديمقراقية والحححقحور والتح ال 
في السجن دون ان ت رض على المحنمة. وكحذلحك 
بححالحح ححسححبححة لححلحح ححايححط اإلمححاراتححي ادححمححد محح ححصححور 
واَلكاديمي البحراني عبدالجليل الس حنحيحس الحلحذان 
يقضيان بدناما مطولة بحالسحجحن  لحدفحاعحهحمحا عحن 
الديمقراقية وعن دقور اإلنسان. وبي   الحرسحالحة 
ان ال ايطين ي انيان من متاعب صحية تحجح حلحهحمحا 
م رضان بشنل خطير لالصابة بفيرو  كورونحا, 
مشيرة  لى ان اَلمم الحمحتحححدة دحذقرت محن انحهحمحا 

 يت رضان لم املة سيئة تلرقى  لى الت ذيب.
وقحالحب الحح حواب الححححنحومححة الحبحريححطحانحيححة بحدعححوة 
دنومات الس ودية واإلمارات والحبحححريحن بشحنحل 
عل ي إلقسر سحرام هح ال  الح حايحطحيحن وجحمحيحع 
الم تقلين لمجرد انتقادهم لحنوماتهم بشنل سلحمحي, 

 لضمان سسمتهم خسل هذه الجائحة.
وعل  بحرنحدان بوهحارا  نحائحب رئحيحس محجحمحوعحة 

APPG  لحقور اإلنسان والديمقراقية في الخحلحيحج
مع اقتراب خروج بريحطحانحيحا السحريحع محن “ قائسً: 

االتحاد اَلوروبي  من اَلهميحة بحمحنحان بن تحنحون 
دقور اإلنسحان فحي محركح  السحيحاسحة الحخحارجحيحة 

غحالحبًحا محا تحغحض ” وبضحاف “  للممحلحنحة الحمحتحححدة
الحنومة البصر عن مح ة المداف حيحن عحن دحقحور 
اإلنسان المحسحجحونحيحن فحي الحخحلحيحج  ومحع تحفحشحي 

COVID-25  الذ  يشحنحل ا ن تحهحديحدًا ويحيحًنحا
وغير مسبور لحياتهم  فحقحد دحان الحوقح  التحخحاذ 

 ”.موق  والدعوة  لى  قسر سرادهم الفور  
بحرفضحهحا “ وعلق  ال ائبة كارولين لوكا  قحائحلحة: 

التحدث عل اً عن االنتحهحاكحات الحمحسحتحمحرة لحهح ال  
اَلفراد الشج ان  فنن الحنومة تضع محرة بخحرى 

“ س يحهحا لصحفحقحات الحتحجحارة قحبحل دحقحور اإلنسحان
 ن رؤيتها ل بريطانيا ال المية تحبحدو محثحل ” وبضاف  

تلك التي يتم فيها التخلي عن القيحم اَلخحسقحيحة بحاسحم 

 يونيو 5الم امة  -البحرين اليوم
قام   دارة سجن جو سي  الصي  ب  ل عحدد محن 
الشرقة ونقلهم للمحجر الصحي ب د تأكد  صابحتحهحم 

 (.25بفيرو  كورونا )كوفيد 
وعلم  )البحرين اليوم( من مصحادر خحاصحة تحأكحد 
 صابة الشرقي )ينيل( ال امل في مستودع السجن 
وقسم الصيانة  والذ  يا تقد بأنس نحقحل الح حدوى  لحى 
يرقة آخرين محن بحيح حهحم الحمحدعحو رضحوان )محن 
بصول باكستانحيحة(   لحى جحانحب الحمحدعحو عحبحد هللا 
 الدوسر   والمدعو بفضل )من بصول باكستانية(.

ويهد سجن جو دالة من اإلست فار تم عحلحى  ثحرهحا 
 غسر المستودع بشنل تام  كما تم  غسر المقص  

  ومن ثم تم نقل من كانوا متواجدين فحيحس ” النانتين“ 
مايو(  لحى الحححجحر  0في اَلث ا  يوم بمس )الخميس 

الصحي  بما في ذلك عدد من السج ا  الح ح ال  فحي 
 .0مب ى 

” بحالحنحانحتحيحن“ وتم استقدام قوة بلبا  ببيض بداق  
ويبدو بنهم كانوا يرتدون لباسا واقيا لححمحايحتحهحم محن 

 الت رض َل   صابة.
وقحبحل بيحام قحامح   دارة سحجحن جحو بح ح ل عحمحال 
الصيانة ونقلهم  لى محاجر صحية بحححسحب بح حض 
اَلنبا   وبات  بعمال الصيانة التي تشمل السحبحاكحة  
والنهربا  وغيرها تتم بالحتح حامحل محع يحركحات محن 

خارج السجن ولحيحس محن عحمحال 
تاب ين لوزارة الداخلية كحمحا كحان 

 في الساب .
وقد وردت م لحومحات بخحرى لحم 
يتس ى التأكد م ها بدقة تفيد بح حقحل 

 لى الحجحر  11سجي ين من مب ى 
الصحي  بددهما سحجحيحن يحححمحل 
الححجحح ححسححيححة السحح ححوديححة  كححمححا تححم 
اإليتباه بنصابة ن يل هح حد  محن 

ونقل  لى الحجر الصحي  0مب ى 
 بيضا.

وبححسحب الحمحصحادر فحنن وزارة 
الداخلية بصحدرت قحرارا عحاجحس 
بححنجححرا  فحححححص يححامححل لححنححل 
ال املين فحي سحجحن جحو  بسحبحب 
مخاوف جدية من ادتمحال وجحود 

 

م يد من اإلصابحات فحي صحفحوف الشحرقحة. ولحم 
تفصح وزارة الداخلية عن ب  م لحومحات رسحمحيحة 
دول بوضاع الشرقة المصابين  ديث تحاق كحل 

 التدابير واإلجرا ات في السجن بسرية بالغة.
وعبر بح حض عحوائحل السحجح حا  السحيحاسحيحيحن عحن 
خشيحتحهحم الحححقحيحقحيحة محن تح حرض السحجح حا   لحى 
اإلصابة  وهو ما قد يحدث كارثة  نسانية ال تحمحد 
عقباها  خصوصا مع وجحود مصحابحيحن بحأمحراض 
م م ة وكبار في السن  ي انون بصس من اإلهمحال 
الصحي  كما بن بيئة السجن تساعد عحلحى انحتحشحار 
ال دوى بشنل سريع بسبحب تحنحد  السحجح حا  فحي 
الح نح انحات وعححدم امحنحانحيححة وضحع نحظححام تحبحاعححد 

 اجتماعي.
وتخحيحم هحذه اَلجحوا  الحمحقحلحقحة عحلحى سحجحن جحو 
بالت امن مع انتشحار بمحراض جحلحديحة بحيحن محئحات 

 السج ا  دون توفير عسج م اسب.
وسبح  بن دعح  مح حظحمحات دولحيحة  ونحواب محن 
البرلحمحان اَلوربحي والحبحريحطحانحي السحلحطحات فحي 
البحرين إلقسر سرام السج حا  السحيحاسحيحيحن فحي 

 هذه اَلزمة الصحية ال المية الخطيرة.
سجحيحن  1444وت ج سجون البحرين بما ي يد عن 

بي هم علما  دين  وبكاديميون وقلبة جام يون فحي 
  روف سيئة للغاية.

 اس نفار بسجن ج  بعد اصابة شرطة بفيروس ك رونا

 “.ال ف ية السياسية
ومن عل  سيد بدمد الوداعي  مدير الحدعحوة فحي 
م هد البحرين لحلحححقحور والحديحمحقحراقحيحة قحائحسً: 

ع دما يت ل  اَلمر بحلفائهحم “ 
فححي الححخححلححيححج  فححنن ادعححا  
دنومة المملنة المتحدة بدعم 
مح ة المداف يحن عحن دحقحور 
اإلنسان هو ببساقة غير ذ  

فحححي “  وبردف“  مصحححداقحححيحححة
-الوق  الذ  يشنحل كحوفحيحد 

تححهححديححدًا خححطححيححًرا لحححححيححاة  25
ال ايطيحن الحمحسحجحونحيحن فحي 
جميع بنحا  الم طحقحة  يحجحب 
بن يجبر هذا التدخحل الحسفح  
من قبل البرلمانيين الحنحومحة 
على  نها  النحيحل بحمحنحيحالحيحن 
والححدعححوة  لححى اإلفححراج عححن 

 “.ه ال  اَلفراد الشج ان 



 

 0/ 054صوت البحرين / 

 الم امة-البحرين اليوم
دصل  )البحرين اليوم( على م لومات م كحدة عحن وجحود 
 صابات بأمراض جلدية م دية م تشرة بحيحن السحجح حا  فحي 

 عدد من مباني سجن جو سي  الصي .
ويشنو السج ا  من عحدم وجحود  هحتحمحام وعحسج مح حاسحب 

بيحهحر.  6لامراض الجلدية التي ي انون م هحا َلكحثحر محن 
وي كد السج ا  بأن اَلمراض الجلدية م دية  وعدد السج ا  
المصابين ي داد محع الحوقح  فحي  حل عحدم وجحود الح حسج 
الم اسب  وعدم وجود بدوات الت قيم والمطهرات الم حاسحبحة 

 التي قد تساعد في الحد من انتشار المرض.
كما ترفض  دارة السجحن مح حح الحمحصحابحيحن وقح   ضحافحيحا 
للتشمحس رغحم بن ذلحك عحامحل محهحم لحلحقحضحا  عحلحى تحلحك 
اَلمراض. وعسوة على اجرا ات التضيي  وسو  الم املحة 

  دحيحث يحتحم نحقحل 20للسج ا  وخصوصا ال  ال  في مب ى 
السج ا   لى ال يادة في دالة الحاجة الضرورية مقيدين محن 

الخل   وهو ت امل خاص مع السجح حا  
 السياسيين دون غيرهم.

سجي ا فحي محبح حى  12وتم الت رف على 
 من المصابين  وهم كل من: 20

 يوس  بدمد ال راد 
 سيد بدمد محمد سلمان -٢
 ياكر عيسى بدمد -٣
 سيد علي علو  -٤
 دسن ج فر خميس -٥
 دبيب عبد اللطي  مهد  -٦
 ناجي علي فتيل -٧
 محمد يوس  مرهون -٨

 علي محمد ج فر مترو  -٩
 بدمد صالح علي صالح -٠١
 محسن  براهيم محسن -٠٠
 دسين محمد دسن -٠٢
 دسن علي عبد هللا -٠٣
 سيد علو  ميثم -٠٤
 ج فر ميرزا علي ميرزا -٠٥
 علي ج فر علي -٠٦
 علي م تور  براهيم -٠٧
 سليمان دبيب علي -٠٨
 دسين علي صالح -٠٩
 دسن عيسى بدمد -٢١
 دسن عبد هللا الب ا  -٢٠
 علي محمد دسن -٢٢
 دسن ماجد -٢٣

 أشةر بدون عالج 0مصاب ن بأمراض جلدية ف  سجن ج  منذ 

 قالب علي -٢٤
ار -٢٥ مف  صسم س يد الح 
 محمد  براهيم يحيى -٢٦
 دسن يوس  دسن -٢٧
 دسين رايد -٢٨
 مجيد بدمد دبيب -٢٩
 عبد اَلمير يوس  -٣١
 بدمد عبد هللا -٣٠

  بكدت مصادر خاصة بيضا  صابة ما 20و لى جانب مب ى 
 ب فس اَلمراض الجلدية. 21سجي ا في مب ى  84ال يقل عن 

وتداول  بنبا  عن وجحود  صحابحات بحأمحراض جحلحديحة بحيحن 
السج ا  في سجن الحوض الحجحاف. وكحان سحجحن الحححوض 
 الجاف قد يهد وقوع مئات اإلصابات مطلع ال ام الجار .

وجحود ”  الحمح سحسحة الحوقح حيحة لحححقحور اإلنسحان“ ولم ت حفحي 
 صابات بأمراض جلدية في ت ليح  لحهحا قحبحل يحومحيحن عحلحى 

تحتحابحع الحححالحة “  دسابها في تويتر  واكتف  بالقول بنهحا 
” المرصودة وسيتم الموافاة باإلجرا ات المتخذة دحولحهحا

 في  قرار ضم ي بوجود اإلصابات.
وتأتي هذه التطورات في  ل وجحود مح يحرات وبنحبحا  
عن وقوع  صابات في صفوف الشرقة بمرض كورونا 

(  وع ل ب ض السج ا  والشرقة فحي  حل 25-) كوفيد
تنتم من قبل السلطات على هذه اَلخبار  وقل  كبير فحي 
بوساق عوائل السج ا  من وقوع كارثة  نسانية في دحال 

 وقوع  صابات بالوبا  الفتا  في السجن.
ويقدر عدد السج ا  السياسين في الحبحححريحن بحأكحثحر محن 

  بي هم علما  دين ويخصيات بكحاديحمحيحة وقحلحبحة 1444
 جام يين  وعدد كبير من اَلدداث.

  45/46/1414ج ي   -البحرين اليوم 
توصل فري  اَلمم الحمحتحححدة الحمح ح حي بحاإلدحتحجحاز 
الت سفي  لى بن المتهمين في قضية محا عحرف فحي 

م تحقحلحون تح حسحفحيحا  ”  كتائب ذو الفقار” البحرين ب
داعيا السلطات في البحرين  لحى اإلفحراج الحفحور  

 14ع هم. وناق  الفري  في تقرير مفصل بوضاع 
محتحهحمحا تح حرضحوا لحمحححاكحمحة  218متهما من بص 

خحلحيحة “ بحتحهحمحة تشحنحيحل  1425جماعية في محايحو 
 ”.كتائب ذو الفقار“ بقل  عليها  سم ”  رهابية

وقال فري  اإلعتقال الت سفي في اَلمم المتحححدة بن 
اعتقال ه ال  اَلفراد انحتحهحك الح حديحد محن قحوانحيحن 
دقور اإلنسان الدولية  وبن بقائهم في السحجحن فحي 
هحذه الححظحروف اإلسحتححثح ححائحيحة محع تحفححشحي فحيححرو  

يشنل خحطحورة بكحبحر عحلحى دحيحاتحهحم فحي 25كوفيد
السححجححن  وقححد يححرقححى  لححى اعححتححبححاره جححرائححم ضححد 
اإلنسانية  مشددا على ضرورة اإلسراع بحاإلفحراج 

 متهما في القضية الم عومة.28عن 
وكان فري  اَلمحم الحمحتحححدة قحد بجحرى محراسحست 
عديدة مع السلطات في البحرين بشأن القضيحة   ال 

بنس لم يقت ع بتبريرات السلطات دول يرعحيحة 
المحاكمة الجماعية في القحضحيحة الحمح عحومحة  
وخصوصا ب د وقوفس على ما يثحبح  تح حرض 

من المتهميحن عحلحى اَلقحل  لحى الحتح حذيحب  14
 واإلعتراف عن قري  اإلكراه.

وبحث الفري  ديثيات اعتقال و دانة عشحريحن 
سجي ا هم كل من: علي عيسى التاجحر  دسحن 
راضي دسن عبدهللا الحبحقحالحي  بدحمحد عحيحسحى 
بدمد يحيى علي   بدمد عبد الحححسحن دحبحيحب 
يوس  دسين  محمود س يد بدمد عيسى عبحد 
هللا  علي دسين عحلحي عحبحد هللا الشحيحخ  سحيحد 
بدمد علي محمد علي محمد  دسيحن عحبحد هللا 

جم ة مني محمد  مححمحد عحبحداإللحس عحبحد الحجحلحيحل 
بدمد  جاسم محمد عبد هللا  بحراهحيحم  بدحمحد خحلحيحل 
 براهيم علي بدمد  سحلحمحان عحلحي سحلحمحان محححمحد 
صالح  محمد جميل عبدال بي م صور الحطحبحسنحي  
مهد  علي دسحن محهحد  خحلح   قحس سحيحد جحواد 
يبار. دسين محسن سلمان محنحي عحلحي الحمحفحتحام  
دسين عبدهللا سلمان خحلح   عحبحداإللحس سحيحد عحلحي 
بدمحد  بحراهحيحم بدحمحد  عحلحي بدحمحد عحلحي عحبحا  

 الحسل  عيسى جابر ابراهيم دبيب دسن.
و  1425وقد تم اعتقال المتهمين في الفترة ما بين 

  وت رض الم تقلون  لى بنحواع بشح حة محن 1427
الت ذيب من بي ها الص   الحنحهحربحائحي  واإلعحتحدا  
الج سي  كما تم اعتحقحال بغحلحبحهحم دون  بحراز بمحر 
قضائي بالقبط عليهم  ومن ثم ت حرضحوا لحالخحتحفحا  
القسر  فترة التحقي . وجميع ه ال  بجبروا عحلحى 
اإلعتراف عن قريح  اإلكحراه  وكحان محن بحيح حهحم 
متهمان قاصران فترة اإلعتقال بجبرا على التوقحيحع 

 على  فادات لم يطل وا على محتواها.
وتحطححرر تححقحريححر اَلمحم الحمححتححححدة  لحى الحمححححاكححمححة 

الجماعية مشيرا  لى بن القضا  في البحرين بصحدر 
متهما لحم يحنحن دحاضحر مح حهحم  ال 225بدنامس ضد 

متهم وادد  وتم تمثيل البقية من خسل محححام وادحد 
وب ضهم لم يتم تحمحثحيحلحس بصحس. وتحراودح  بدحنحام 
المتهمين بين السجن مدى الحححيحاة ووسح حوات دحنحم 

 قويلة مع سحب الج سية.
ولف  التقرير  لى بن المحنمة لم ت ظر فحي مح اعحم 
الت ذيب الذ  ت رض لحس الحمحتحهحمحون  كحمحا لحم يحتحم 
السمام لهم بحالحتحححدث فحي الحمحححنحمحة  بحل لحم يحتحم 
  دضارهم  لى قاعة المحنمة وق  ال ط  بالحنم.

وب ا  على ما ذكر من  جرا ات باتدبت بحاإلعحتحقحال 
من دون بمر قضائي  ومن ثم ت ريض الحمح حتحقحلحيحن 
 لى اإلختفا  القسر   واستحخحدام الحتح حذيحب الحبحشحع 
النتح اع االعحتحرافحات  واعحتحقحال وتح حذيحب قصحر  

من ال هد الدولي للحقحور 20و  5ووانتها  المادتين 
المدنية والسيحاسحيحة  فحنن السحلحطحات فحي الحبحححريحن 
بخفق  في وضع بسس قانونية الدتجاز الحمحتحهحمحيحن 
التس ة عشر الذين بحث  فري  االعتقال الحتح حسحفحي 

 قضيتهم بالتفصيل.
يححذكححر بن محح ححظححمححة بمححريححنححيححون مححن بجححل 
الديمقراقية ودقور اإلنسان كان  قحد بثحارت 
القضحيحة محع فحريح  اَلمحم الحمحتحححدة الحمح ح حي 
باإلعتقاالت الت سفية  وبصدرت الم ظمة فيما 
ب د بيانات مفصلة دول ديثيحات االعحتحقحاالت 

 والظروف التي بداق  بالقضية.
من بكبر المححاكحمحات ” ذو الفقار“وت د قضية 

الجماعية التي جرت في البحرين  وقد امحتحاز 
القضا  بنصدار بدنام تفتحقحر َلدنحى مح حايحيحر 
ال دالة وتتجاهل م اعم الت ذيب  كحمحا تحححول 
الحنم بنسقاق الج سيحة عحن الحمحواقح حيحن  لحى 

  اهرة تمي  القضا  في البحرين.

 فريق األمم ال  حدة ال عن  باإلع قال ال عسف  يلالب باالفراج الف ري عن مع قلين عذب ا ب حشية
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دعا السحجحيحن السحيحاسحي الشحيحخ زهحيحر  
قحانحون الح حقحوبحات “ عايور  لى مقاومة 

الصحبحر “   م كدا على ضحرورة ” البديلة
 .”ويدة اإلرادة

وفي رسالة مسربة من داخل سجحن جحو 
سح حبحقحى فحي السحجحن و ن “ قال عايور 

قال ال مان  فما ض ف ا وال دخل الوهن 
”. في ا  فما زل ا بولحئحك اَلعح ا  الحنحرام

ال نساوم على يرف اَلوقحان  “ مضيفا 
وال نححبححيححع الححديححن بححالححدنححيححا  ولححن نححخححون 

 .”القضية والثورة ودما  بدبت ا
وربى عايور بأن مقاومة هحذا الحقحانحون 

بصحيحرة و رادة محن قحبحل “ يححتحاج  لحى 
السج ا  بالدرجة اَلولى  ومحن اَلهحالحي 

 .”بالدرجة الثانية
واستشهد الشيخ زهير عايور في رسالتس المحسحربحة بحخحطحاب آيحة هللا الشحيحخ 

بن الح حقحوبحات الحبحديحلحة ال بحد بن تحقحاوم “ عيسى بدمد قاسم الحذ  بكحد عحلحى 
كال قوبات اَلصل  وال بد من تطهير المجتمع من كل المظالم  وبن ال تحنحون 

 .”الحرية المم ودة من هللا ع  وجل محل المساومة ببدا
” ب قوبة غير سالبة للحححريحة“ ويقضي قانون ال قوبات البديلة باستبدال السجن 

 .وف  يروق من بي ها عدم التدخل في الش ون السياسية  وال مل دون مقابل
ويرى الم ترضون على ذلك القانون بنحس  حالحم بححح  السحجح حا  السحيحاسحيحيحن 
وبصحاب الرب  ديث بن اعتقالهم باقل من اَلسا   كما بن القبول والتخحلحي 
عن د  الت بير عن الرب  في دد ذاتس  لم مضاع  ويحتح حاقحض محع الحثحورة 

 .التي تفجرت للمطالبة بالحرية والنرامة
يذكر بن الشيخ زهير عايور ت رض للت ذيب الودشي ب د اعتقالس فحي الح حام 

ودنم عليس بالسجن الم بد ثسث مرات بسبب مشحاركحتحس فحي الحثحورة.  1421
وما ي ال عايور ومحئحات السحجح حا  السحيحاسحيحيحن يحتح حرضحون لحلحمحضحايحقحات 

 .واإلنتهاكات داخل سجن جو سي  الصي 

 
 

 عض اً بالبرل ان األوروب  يلالب ن طاغية البحرين بإطالق سراح السجناء السياسيين 06
عضححواً مححن الححبححرلححمححان  64وجححس  –يححونححيححو  27فححي 

الى ملك البحرين دمحد بحن عحيحسحى  رسالة اَلوروبي
آل خليفة قالبوا خسلها بنقسر سرام سج ا  الحرب  
والسج ا  السياسيين البارزين الذيحن محا زالحوا خحلح  
القضبان ال سيما ب د  قسر سحرام الحمحدافحع الحبحارز 

 عن دقور اإلنسان نبيل رجب اَلسبوع الفائ .
لححالقححسع عححلححى الححرسححالححة مححتححرجححمححة لححلححغححة الحح ححربححيححة 

 ه ا  ضغط
قائدا الم ارضة السياسية دسن مشيمع وعبد الوهاب 
دسحيححن والححمححدافحح ححان الححبححارزان عححن دححقحور اإلنسححان 

عبد الجليل الس نيس وناجي فتيل  والسج ا   الدكتور
الشححيححخ عححبححد هللا عححيححسححى الححمحححححرو    السححيححاسححيححيححن

 ً الشحيحخ  بالشحيحخ محيحرزا الحمحححرو   الم روف بيضا
باإلضافة  لى  والشيخ علي سلمان عبد الجليل المقداد

عحبحد  مواق ي االتحاد اَلوروبحي السحجحيح حيحن  السحيحد
والشحححيحححخ محححححححمحححد دحححبحححيحححب  الحححهحححاد  الحححخحححواجحححة 

هحح ال  كححانححوا مححوضححوع رسححالححة بعضححا   الححمححقححداد 
البرلمان الذين عبروا عن قلقهم البحالحي تحجحاه بحقحائحهحم 
خل  القحضحبحان وهحم يح حانحون محن وضحع صحححي 
م من وي رض دياتهم للخطر مع تفشحي فحيحرو  

 كورونا بشنل مت ايد في البحرين.
 2786عحن  بحاإلفحراج لقد ردب ا“ وقال اَلعضا : 

من السجن. لنن هحذه  1414مار   27سجي ًا في 
سحجح حا  رب  وسحجح حا   بحنبحقحا  الخطوة المحسوبحة

سياسيين بارزين خل  الحقحضحبحان. بحاإلضحافحة  لحى 
ذلك  فنن عدد الحاالت اإليجابية لفيرو  كورونحا 
حححححةً بححححح حححححد  يسحححححتحححححمحححححر فحححححي الحححححتححححح ايحححححد خحححححاصق

يونيو  ديث يمنحن  27دالة دتى  25421 تسجيل
بن يمنن لهذا المرض بن يصيب السج ا  وبالتالي 

ممنن بن يت رض ا الف لمخاقر كان من الممنن 
عن المدافع البحارز عحن دحقحور  اإلفراج تج بها.  ن
نبيل رجب  قد ب ث في ا ي وراً باالرتيام.  اإلنسان

لن  ا نرسل  لينم رسالة للت بير عن قلحقح حا الح حمحيح  
بشأن داالت السج ا  السياسييحن الحذيحن ال يح الحون 

 ”رهن االدتجاز
وركحح  بعضححا  الححبححرلححمححان فححي الححرسححالححة عححلححى بنق 

بطبي حتحهحا  التدابير الوقائية  مثل التباعد االجتماعي
مستحيلة  بسبب دالة االكتظا  في السحجحون. كحمحا 
بنق الحح ححديححد مححن هحح ال  السححجحح ححا  يحححححتححاجححون  لححى 

بشحنحل  رفضهحا فحوصات قبية م تظمة  والتي يتم
روتححيحح ححي عححن قححريحح  السححلححطححات الححجحح ائححيقححة. وفححي 

الحححححنححومححة بنححس تححم تححبحح ححي  جححرا ات  تححدقعححي دححيححن
مححثحل االخححتححبحار الحمحح ححتحظححم لححححمححايححة هحح ال    جحديححدة

السححححجحححح ححححا   فححححمحححح ححححظححححم مححححو ححححفححححي السححححجححححون 
خطوات كافية لم ع تفشي المرض  محثحل  يتخذوا لم

ارتدا  مسبس واقية من بجل سسمة السج ا   وبنحس 
يمنن لهذا الفشل الفاضح والمتهور لواجب الرعاية 

  

 الشيخ زهير عاش ر يدع  ل قاومة قان ن العق بات البديلة

 حري نا ليست لل ساومة
تلبيقات اق فاء ال خاللين ف  البحرين وال  يت 
 والنرويج من بين أخلر ال لبيقات على الخص صية

ب هر تحقي  استقصائي بجرتس م ظمة ال فو الدوليحة بن تحطحبحيحقحات اقحتحفحا  
التي استحدثتها البحرين والنحويح   25-المخالطين للمصابين بفيرو  كوفيد

وال رويج تا دق من بكثر التطبيقات اقتحاماً للخصوصية الشخصية في ال الحم  
  ذ ت طو  على بخطار تهدد خصوصية وبمن مئات ا الف من اَليخاص. 

وبحرنحامحج وقح حي بحثحس  و تم الربط بين تطبي  "مجتمع واعي" في البحرين
التلف يون البحري ي اسمس "بن  في البي  "  ديث قدم الحبحرنحامحج محنحافحعت 
مادية لافراد المسجلين في التطبي  الملت مين بالبقا  في م ازلهم بث ا  يهر 
رمضان الماضي. فباستخدام البيانات الشخصية التي تم جم حهحا محن خحسل 
التطبي   كان البرنامج يختار عشرة برقام هاتفية عشوائية من برقام اَلفراد 
المسجلين في التطبي  يومياً باستخدام نظام  لنتروني  وكان القائمون عحلحى 
البرنامج يتصلون بأصحاب هذه اَلرقام المسححوبحة عحلحى الحهحوا  محبحايحرة 
للتحق  من بنهم في بيوتهم آنذا   فتقدم منافأة مالية للملت مين بحالحبحقحا  فحي 
بيوتهم. وكان االيترا  في هذه المسابقة التلف يونية بمراً  جبارياً بول اَلمر 
 لى بن بضاف  هيئة الم لومات والحنومة اإللنترونية في البحرين خاصيحة 
تتيح لافراد المسجلين في تطبي  "مجتمع واعي"  منانحيحة عحدم االيحتحرا  

بيانات يخصية  على اإلنترن  في البرنامج. كما نشرت السلطات البحري ية
  بما في ذلك دحالحتحهحم 25-دساسة َلفراد ياشتبس في  صابتهم بفيرو  كوفيد

 الصحية  وج سيتهم  وس هم  ونوعهم االجتماعي  وبسفارهم.
وكححس الححتححطححبححيححقححيححن الححبحححححريحح ححي 
والنويتي يمنن بن يقترن بسحوار 
م ود بتق ية البلحوتحوث  يسحتحخحدم 
للتحق  من بقا  المستخدم بالقرب 
من هاتفس ت فيذاً لحتحدابحيحر الحححجحر 
الصحي. ويقوم التطبي  النويحتحي 
بالتحق  من المسحافحة بحيحن سحوار 
الححبححلححوتححوث والححهححاتحح  بصححفححة 
م تظمة  ثم يحمل بيانات الحمحوقحع 
كححل عشححر دقححائحح   لححى خححادم 

 مرك  .

بن ي د   لى خسارة مأساوية في بروام السحجح حا  
داخل سجون الحبحححريحن. وقحد ايحتحنحى الح حديحد محن 
السج ا  السياسييحن لح حائحستحهحم خحسل محنحالحمحاتحهحم 
الهاتفية المحخحصحصحة  بنحهحم قحلحقحون لحلحغحايحة بشحأن 
صحححححتححهححم  وبسححبححب عححدم   ححهححار دححرا  السححجححن 
اللت امهم بأ   جرا  صحي بسحاسحي. نحاهحيحك عحن 
 هذه الحالة  فننق هذه اَلزمة الصحية خطيرة جدًّا.

فيما ذكقر اَلعضا  بمطالحبحات الحمحجحتحمحع الحدولحي  
والم ظمات غير الحنومية  ودول بخرى باإلفراج 
عن جميع السج ا  السيحاسحيحيحن مح حذ بحدايحة اَلزمحة 

المفوضة السامحيحة لحححقحور اإلنسحان محيحشحيحل   مثل
محار   الحححنحومحة  15وفحي  دعح  باتشيلي  التحي

 لى اتخاذ  جرا ات عاجلة لحماية صحة السحجح حا  
ودقوقهم  كما وافق  عدة م ظمات غير دحنحومحيحة 

م ظمة  12 عبقرت ببريل  6على هذا الطلب. وفي 
غير دنومية بمن في ذلك م ظمة الح حفحو الحدولحيحة  
ومحح ححظححمححة هححيححومححن رايححتححس ووتحح   والححمححركحح  
اَلوروبححي لحححلحححديحححمحححقححراقحححيحححة ودحححقحححور اإلنسحححان  
وبمححريححنححيححون مححن بجححل الححديححمححقححراقححيححة ودححقححور 
اإلنسان في البحرين عن مخاوفحهحم بشحأن خحطحر 
الححح حححدوى الحححذ  يحححواجحححهحححس السحححجححح حححا . كحححمحححا 

ادعا ات مماثلة في ا ونة اَلخيرة  محن  تقديم تم
قبل القائد الدي ي الشي حي الحبحارز فحي الحبحححريحن  

 رجل الدين آية هللا الشيخ عيسى قاسم.
وفي ختام الرسالة دثق اَلعضا  عحلحى االلحتح ام 
بححتحح ححهححدات الححبحححححريححن الححدولححيححة بحححححقححور اإلنسححان 
لالفراج عن جميع السج ا  السياسحيحيحن  واتحخحاذ 
كافة اإلجرا ات السزمة لتج ب انتشار الفيرو  

 في السجون البحري يقة ومراك  االعتقال.

http://www.ypagency.net/wp-content/uploads/2020/06/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.jpg
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وبحثقحتحس  الشابة البحري ية مريم ال يرة مقطع فحيحديحو
عبر ق اتها عحلحي محوقحع الحيحوتحيحوب تححح  عح حوان 

  تحدث  عن الص حوبحات «بحراني جنن ناجتس»
 تتحدث بلهحجحتحهحا. «بحرانية»التي واجهتها كونها 

وداز الفيديو انتشاراً واس اً   ذ دصل على بكحثحر 
 74مححن عشححرة آالف مشححاهححدة  ودححاز بكححثححر مححن 

ت حلحيحقحاً. وعحلحى الحرغحم محن بن الح يحرة بكحدت فحي 
المقطع المصور بن ما سجلتس نابحع محن تحجحربحتحهحا 
الخاصة ب يداً عن ب  انحيحازات سحيحاسحيحة   ال بن 
الت ليقات على المقطع دمل  النثير من الت ليقحات 

 السياسية.
وكلمة بحارنة بو بحراني هي كلمة صحيحة لغوياً 
يقصد بها سنان البحرين  لنحن كحلحمحة بحححارنحة بو 
بحراني صارت الدقاً هي الصفة التي تطل  على 
السنان من المذهب الشي حي  وتحم تحغحيحيحر وصح  

 البحراني  لى بحري ي.
بيارت مريم ال يرة في مقط ها في اليوتيوب  لى 
موضوع ال  صرية  وقال   نها كان  تخحجحل فحي 
الساب  من لهجتها  فم ذ صغرها بدركح  بنحس يحتحم 
الت امل م ها بشنل مختل   ذا ما تحدث  بلهجتهحا 
البحرانيحة  لحذا صحارت تحفحضحل الحححديحث بحالحلحغحة 
االنجلي ية لني ال تت رض لمثل هذه الحمحواقح  بو 
التميي . وبنها في فترة صغرها كان  تغيقر لهجتها 

 وتتحدث بلهجة بخرى.
وقال   نها ال تسمع لهحجحتحهحا فحي وسحائحل اإلعحسم 
والححتححلححفحح يححون الححوقحح ححي. مشححيححرة  لححى  ن الححبحح ححض 
يغيرون م املتهم في مقابست ال مل دين ي رفون 
بن الحمحتحقحدم لحلحو حيحفححة يحيح حي  وبنق الحبح حض فححي 
مقابست ال مل يتم س الهم مبايرة هل بن  يي حي 

 بم س ي 
بحسب ال يرة فحننق هحذا الحواقحع جح حلحهحا فحي فحتحرة 
م ي ة غير واثقة من نفسها  وبنحهحا ال تحرغحب فحي 
التحدث بالحلحغحة الح حربحيحة  وقحالح   نحس بح حيحدا عحن 
السححيححاسححة فححننححهححا تحح ححصححح الححجححمححيححع بححاالبححتحح ححاد عححن 

 ال  صرية.
القياد  الم ارض  براهيم يري  نشر الفيديو فحي 

عحامحا  74قحبحل »دسابس عبر م صة تويتر  وعلق  
كان  كلمة بحراني يائ ة في اَلدبيات الحوقح حيحة. 
فححي الححجححامحح ححات كححان الححطححسب الحح ححرب يسححمححونحح ححا 
بحارنة. مع االس   التميي  والحساسيات الطائفية 
قوض  نسيج ا االجتمحاعحي  فحأصحبححح  الحلحهحجحة 
 .«والححطححائححفححة يححرقححا لححتححقححلححد بحح ححض الححو ححائحح 

وعارض مدير اإلعسم وال سقات ال امحة السحابح  
في وزارة االسحنحان عحدنحان الشحيحخ رب   بحراهحيحم 

ليت ا ال نتنحلحم عحن محواضحيحع محثحل »يري   وقال 
هذه لني تموت. فنذا كح حا نحتحربحص كحل يحاردة بو 
واردة من ه ا وه ا  ونربطها بالخسفات الطائفية 
ونتباكى على ما ف لتس ب سيح ا المجحتحمح حي  فحننح حا 
بذلك نرو  ما زرعس مثير  ال  حرات الحطحائحفحيحة. 
اللهجة البحرانية لهجة ال بقل وال بكثحر. ال عحسقحة 
 .«لحححهحححا بحححالحححجححح حححسحححيحححة بو تحححقحححلحححد الحححو حححائححح  

كما اعترض ال ايط محمد البوفسحسحة عحلحى كحسم 
الحلحفحح بحححريح حي  »ابراهيم يحريح  بيضحاً  بحقحولحس

س ود   وكحويحتحي  ولحيحبحي  ومصحر   لحيح  محا 
قلتوا س واد  وكويحتحاو  ولحيحبحاو  ومصحراو   
بس دلع عاد قل ا تترصد ل ا الحححنحومحة بحس عحاد ال 

 .«تبالغون
بما المغرد مححمحد الحمحداو  فحنحان صحريحححاً بكحثحر 

كحل وادحد يح حام عحلحى »بم ارضتس لشريح    ذ كحتحب 
 .«الج ب الي يرتام لس.. والمح ح حى فحي قحلحب الشحاعحر
دة سح حاد الحخحواجحة  عحلقحقح  محن جحانحبحهحا  هحذا »المغرق

الفيديو م س  عحلحى عحدة مسحتحويحات. اَلول: هحو ان 
يضطر ب  يخص ان يحتمي بلغة بخرى غيحر لحغحتحس 
اَلم ليخفي هويتحس الحمحذهحبحيحة الحتحي تحنحشحفحهحا لحهحجحتحس 
المحلية. الثاني: هو بن تنون كلمة بحححرانحي تح حريح  
عن قائفة بدالً محن جح حسحيحة تضحم جحمحيحع الحطحوائح . 
الثالث: تأكيد بديهية هي بن القدرات ال تح حححصحر فحي 

 .«مذهب او قائفة
الرابع: هو ان ينحون »وبضاف  

يي  سحائحد وقحبحيح حي بن ياسحأل 
ب  يححخححص عححن قححائححفححتححس فححي 
مقابلة رسمية بو في ب  م اسبحة 
بخرى. الخامس: بن تحدد اجابة 
هذا الس ال مصير  ومستقبلك  
وت امل ال ا  مح حك. والسحاد  
واَلهححم هححو يحح ححور  بححالححغححربححة 
وعدم االرتحيحام بو االسحتحهحجحان 
لحديثك بلحهحجحتحك عحلحى وسحائحل 
 .«اإلعحححسم الحححتحححابححح حححة لحححبحححلحححد 

وبيقححدت الحح ححايححطححة الحححححقححوقححيححة 
الححنححويححتححيححة هححديححل ببححو قححريححص  

 يغرق م اقع ال  اصل: أعيش خ ف ال حدث بلةج   البحرانية «بحران  ج ن ناج س

الدظ  بأن اللهجة البحرانية محخحتحفحيحة عحن »بقولها 
 .«يحححححايحححححات الحححححبحححححححححححريحححححن مححححح حححححذ سححححح حححححوات

دة وسن المرهون كحتحبح   محا نسحمحع الحلحهحجحة »المغرق
البحرانية في تلف يون البححريحن  و اذا فحي مسحلحسحل 
يخصية بحححرانحيحة الزم يحنحون مضحححك و فحقحيحر و 

 .«م ت 
فحي »بما ال ايط الحقوقي يوس  المحافظة  فأكد بنقس 

كل الشحركحات الحتحي عحمحلح  بحهحا وكحل الحمح تحمحرات 
وال دوات التي دضرتها  وكل الحمحواقحع الحتحي كح ح  
بها  وكل من قابلتس في ديحاتحي  كح ح  بتحححدث مح حس 
باللهجة البحرانية ولم اغيقرهحا خحجحًس 
بو لمراعاة دساسحيحة الحطحائحفحيحيحن  بو 
من بجل تخلحيحص مح حامحلحة فحي جحهحة 
 .«دححححححنححححححومححححححيححححححة محححححح ححححححيحححححح ححححححة

اإلعسمية ريم خليفة  نشرت الفيديو  
هذا الفيديو لمواق ة بححرانحيحة »م لققة 

يتنلم عن واق  ا الم اش لاحسح  فحي 
البحرين  وماذا لو تنحلحمح  بحالحلحهحجحة 
البحرانية   فحهحل بحالحفح حل سحتحححصحل 
عححلححى و ححيححفححة   وهححل تسححمحح ححهححا فححي 
التلفاز اليتيم الرسمي   وهل من غيقر 
لهجتس بصبح مقبوالً  .انحهحا الحهحويحات 

 .«القاتلة كما كتب بمين م لوف

 ”:رب  اليوم“ –الم امة 
نبقس االتحاد ال ام ل قابحات عحمحال الحبحححريحن الحيحوم 
)االرب ا (  لى خطورة الوضع المقبل بح حد تح ايحد 
وتيرة فصل البحري يين بحجة جحائحححة كحورونحا . 
ومحذرا في الوق  نفسس من موجة فصل جمحاعحي 
قد تدفع بها الشركحات بح حد انحتحهحا  فحتحرة الحدعحم  
مشدقداً على ضرورة محححاصحرة الحوضحع واتحخحاذ 

  جرا ات مسبقة جدية لوقفس وتج بس.
عحلحى ”  را  الحيحوم“وبكد االتحاد في بيان دصل  

نسخة م س بنس قد وصلتس عدقة يناوى من مو فيحن 
بحري يين و غحيحر بحححريح حيحيحن  تح محع الشحركحات 
 قالتهم مع انتها  فترة الدعم نهاية الشهر الحححالحي  
وذكقححر االتحححححاد هححذه الشححركححات بححأن لححهحح ال  
المفصولين الت امات مالية  وعائلية  واجتحمحاعحيحة 
وغيرهحا  ومحن الضحرور  الحلحجحو  قحبحل اتحخحاذ 
قححرارات بححهححذه الححخححطححورة  لححى الحححححلححول الححوديححة 

 والتفاوض.
وكان  عدد من الشركات في البحرين قحد اتحخحذت 
قرارات فصل لب ض من عحمحالحهحا الحبحححريح حيحيحن  
وربط   جرا  الفصل بحانحتحهحا  فحتحرة الحدعحم  اذ 

مو فاً جام يحاً  27بخبرت  ددى الشركات المالية 
من ذو  الحخحبحرات والحنحفحا ات بحقحرارهحا  فحيحمحا 

قررت  ددى يحركحات قحطحاع 
 21اإلنشا ات والبح حا  فصحل 

عامسً مهاجراً   15بحري ياً  و
فيما ناه  المخطرون بالفصحل 

ً فححي الححمححنححاتححب  04 مححو ححفححا
السيادية  وامت ع بدد الحفح حادر 
عن دفع رواتب عدد كبير محن 
مححو ححفححيححس محح ححذ يححهححر يحح ححايححر 
الماضي  فيما استلحمح  بمحانحة 
الححقححطححاع الححخححاص يححنححاوى 
محححو حححفحححيحححن اثححح حححيحححن وبربحححع 

استشارات في قطاع الت ليحم  ويحنحوى بخحرى فحي 
القطاع الص اعي لبحري ية هي الوديدة التي فصل  

 في يركة كل مو فيها من اَلجانب.
دالة ينوى لفصحل تحتح حلح   01وقد وردت لستحاد 

م ها باَلزمة الراه ة  فيما ال يستب د بن تحنحون  28
ل االتحححاد   14بقية الحاالت مرتبطة بهحا  وقحد دحوق

م ها بحالحتحفحاوض محع  6قضية م ها للمحامي  ودلق 
حل االتحححاد عحبحر  بصحاب ال مل وبالرغم محن تحدخق
بمانة القطاع الخحاص لحححل بح حض الحقحضحايحا وديحا 
بالتفاهم مع ب ض بصحاب ال مل  بو بالتواصل محع 
وزارة ال مل والوزير يخصياً   ال بنس يشحدقد عحلحى 
بهمية تدار  اَلمحر قحبحل تحدهحوره  و يحجحاد دحلحول 
تحفح دقور ه ال  ال مال  وتحححتحرم الحتح امحاتحهحم  
وتراعي الظرف االجحتحمحاعحي والصحححي الحخحاص 

 الذ  تمرق بس البسد وال الم.
وكان اَلمين ال ام لحستحححاد الح حام لح حقحابحات عحمحال 
البحرين عبدالقادر الشهابي قد نبقس  لى بن الحبحححريحن 
بلد سريع التأثر بالمتغيرات سلباً و يجاباً  وبن عديحد 
من قطاعات ال مل في البحححريحن قحد تحأثحرت سحلحبحا 
بسبب اإلغسر كقطاع ال قحل والحفح حدقحة والحمحطحاعحم 
والتج ئة  مشيراً  لى بن ب ض الم سسات قد ت حلحن 
 فسسحهحا فحي دحال اسحتحمحرار اإلغحسر َلنشحطحتحهحا 
الححتححجححاريححة بسححبححب اإلجححرا ات 
االدترازية لجائحة كورونا  كحمحا 
بيار  لى بن دعم اَلجور في هذه 
ً لحلحمح سحسحات  اَلزمة ي تبر دعمحا
بقدر الت امها بالبحرنة  وبحمحا بن 

% من القوى ال امحلحة لحيحسح  84
وقحح ححيححة و ال تسححتححفححيححد مححن دعححم 
اَلجور  فثمحة دحاجحة ضحروريحة 
لترييد الم ايير الحتحي يحتحم عحلحى 
بسحححاسحححهحححا دعحححم الحححمححح سحححسحححات 

 االقتصادية.

 اتحاد نقابات ع ال البحرين يحذّر من 
 م جة فصل ج اع  للبحرينيين والع ال ال ةاجرين بحجة ال  رونا
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وتستمر م اناة ي ب ا في  ل الحنم الخليفي الحجحائحر 
الذ  يم ج بين سياسات ثسث: مأسسة القمع ليصبح 
ج  ا من ال سيج االدار  للدولة  سياسات الحتحذاكحي 
من اجل التضليل وكسحب الحوقح   تح حمحيح  الحفحسحاد 
االدار  والمالي وتوسي س لني ال يح حححصحر بحأفحراد 
ال صابة الخليفي الحاكمة. هذه المح حانحاة يشح حر بحهحا 
الجميع وال ت حصحر بحطحائحفحة او فحئحة دون اخحرى  
ولنن اساليب الت بير عح حهحا تحتح حدد وتحتحخحذ انحمحاقحا 
مختلفة. ولم ي د الدينتاتور الحححالحي يحححصحر قحمح حس 
بال شطا  فحسب  بحل اصحبحح محن يح حبحر عحن تحلحك 
الم اناة هدفا للقمع واالضطهاد. وبودنا ه ا التحطحرر 

 لقضايا اربع م فصلة ومتداخلة في الوق  نفسس:
االولى: تصاعد داالت االصابحة والحوفحاة بحفحيحرو  
كورونا في االيام االخيرة. وقحد سحاهحمح  سحيحاسحات 
الخليفين في تحوسحع انحتحشحاره بح حد ان بحدب محححدودا 
وداولوا تسجيل ذلك من ضمن انجازاتهم. فاستحقحدام 
ال مال االجحانحب وفح  سحيحاسحاتحهحم سحاهحم فحي ذلحك 
االنتشار  خصوصا ان ه ال  الح حمحال ال يحححظحون 

انسانية م اسبة. فحالة االكتظا  فحي   عموما بم املة
اماكن سحنح حهحم محن الح حوامحل الحتحي تسحمحح لحلحوبحا  

الجغرافية   باالنتشار سري ا. ونظرا لصغر المسادة
للبسد فان فصلهم النامل عن المواق ين ليس ممن حا. 
كما ان غياب الرعاية الصحيحة الحمح حاسحبحة لحلحشح حب 
عموما يمثل ضغحطحا عحلحى الحمح سحسحات الصحححيحة. 
ودتى ا ن ليس ه ا  مجحمحع صحححي كحبحيحر سحوى 
السلمانية الذ  يديره ال سنريون والذ  يحهحد ابشحع 
اضطهاد للطواقم الطحبحيحة عح حدمحا رفضحوا تسحيحيحس 
مهمتهم وعالجوا ضحايا القمع الحخحلحيحفحي فحي الح حام 

. انتشار ا لوبا  اصبح قلقا عميقحا فحي نحفحو  1422
المواق ين الذين بدبوا يحدركحون محخحاقحره وسحرعحة 
انتشاره. لقد ادس ح  الحطحواقحم الحطحبحيحة الحبحححرانحيحة 
االصحلحيححة ادا  مححهحمححاتحهحا قحوال الشحهحور االربح ححة 
الماضية  ولنن تراجحع االمحنحانحات الحمحالحيحة بسحبحب 
السياسات الخليفية التقشفية ساهم في ت قيد مهماتحهحم. 
فما ي ال الطاغية واب اؤه يسحتحححوذون عحلحى امحوال 

الحريحاضحيحة   البسد وي فقونها على االمحبحراقحوريحات
الوالده  فولي عهده يسيطر علحى سحبحار السحيحارات 
وي ف  المسيين عحلحى سحبحار السحيحارات "فحورمحوال 
الدم"  وي ف  اموال الش ب لشرا  نواد رياضية فحي 
بلدان اوروبية آخرها اسبانيا. وناصر يسيطحر عحلحى 
سبار الحدراجحات والسحبحادحة وعحدد محن الحمحجحاالت 
الرياضية االخرى  برغم االتهامات التي وجه  لحس 
بت ذيب عدد من السج ا  البحرانيين. وقد انضم خالد 
للفري  بامبراقورية تتوسع بشنل متحواصحل  ورام 
يو   ايخاصا اجانب الدارة ي ونس "الرياضيحة". 
وقد ت اقل  وسائل االعسم الح حالحمحيحة مح خحرا خحبحر 
تو يفس يخحصحا مح حروفحا ضحمحن دوائحر الحجحريحمحة 
الم ظمة والفساد  فهرع لفصلس بطلحب محن داعحمحيحس 
في ل دن ودبلن. هذا ال هب الم ظم لثروة بلد محححدود 
الدخل ادى لتضاؤل االستثمار فحي الحمحجحال الحطحبحي 

عاج ا عن التح حاقحي محع مسحتحلح محات   الذ  اصبح
 منافحة الوبا .

الثانية: ب د ان اصبح سجن ا الف من البحححرانحيحيحن 
االصليين جريمة مرتبطة بشخص الطاغحيحة  سح حى 
للتذاكي على الحمحجحتحمحع الحدولحي بحطحرم محا اسحمحاه 
"ال قوبات البديلة". وقد بدبت هذه السيحاسحة يحوهحا  
ب د ان كش  ال شطا  الحقحوقحيحون انحهحا وادحدة محن 
كبريات الخدع الحتحي سح حى الحخحلحيحفحيحون لحفحرضحهحا 

الش ب. وبدال من توجيس الشنر للطاغحيحة بح حد   على
نقل نبيل رجب من قوامير الت ذيب الحرسحمحيحة الحى 

االقامة الجبرية بحمح ح لحس  هحرعح  الحجحهحات 
الحقوقية ا لدولية لشجبس اوال العتحقحال نحبحيحل 
بسبب تغريداتس  وثانيا الضطهاده المتواصل 
داخل السجن وثالثا لفرض عحقحوبحات قحاسحيحة 
عليس ب د نقلس لل حقحوبحات الحبحديحلحة. ويحرفحض 
المجتمع الدولي فرض اية عقوبة على نحبحيحل 
وسواه من البحرانيين االصليين المضطهدين 
بسبب آرائهم. والس ال ما ي ال مطرودا: ما 
الجرم الذ  ارتنبس نبيل رجب لحنحي يسحجحن 

بطوامير الت ذيب او ضحمحن الح حقحوبحات الحبحديحلحة  
وه ا  ع وف كبير عن مسايرة الطاغية في هحذه 
السياسة  خصوصا ب د ان يجبها ال شطا  واقل  
سمادة الشيخ عحيحسحى قحاسحم رصحاصحة الحردحمحة 

 لربسها ببيانس االخير.
الثالثة: جا  قرار الطاغية تثحبحيح  ادحنحام االعحدام 

زهحيحر  بح  اث ين محن الحبحححرانحيحيحن االصحلحيحيحن 
الس د  ودسين عبد هللا  صف ة للوقحن والشح حب 
واالنسانية. فقد عبر القرار عن تود  الدينتاتحور 
ودمويتس وعقليتس االنتقحامحيحة الحتحي تحهحدف لحنحسحر 
يوكة الشح حب وردعحس عحن الحمحطحالحبحة بحححقحوقحس 
السياسية المشروعة. كما ان الطاغية متحوتحر جحدا 
بسبب رفض عائست السج ا  الخحضحوع الرادتحس 
او استجدائس القسر سرام االبريا . قرار تثحبحيح  
دنم االعدام سياسي محححض  صحدر عحن ديحوان 
الدينتاتور لح حبحيحد الحطحاغحيحة الحذيحن مح حححوا لحقحب 
"قضاة". ويهدف القرار ال هار قوة الح حظحام محن 
جهة وعدم جدوى نضالس من جهة اخحرى ولحمح حح 
الدينتاتحور فحرصحة اللحغحا  قحرار االعحدام الدحقحا 

لتوفير مادة لمددس والث ا  عليحس ووصحفحس بحالحردحمحة 
والحب. لقد اثب  دمد افسسس االخحسقحي والسحيحاسحي 
وت طشس لحنحسحب يحي  محن االدحتحرام او الحتحقحديحر. 
فالمجرم ال يش ر باالمن واالستقرار ل لمس ان دمحا  
ضحاياها تطارده اي ما كان. كان االدرى بالحطحاغحيحة 
ان ي تذر للش ب عما ارتنبس من جرائم بحقحس ابحتحدا  
بقتل البحرانيين وتح حذيحبحهحم وهحدم الحمحسحاجحد وهحتحك 
ااالعراض واغحتحصحاب الح حسحا . امحا اقحرار ادحنحام 
االعدام فلن ت يد الش ب اال ثباتا النها ت كحد تحودح  
الخليفيين وبشاعة دنمهحم وتحدفحع االدحرار لحلحبحححث 
المتواصل عن نظام دنم بديل ي سحسحس الحمحواقح حون 
على اسا  "صحوت لحنحل محواقحن". وقحد يحجحبح  
االدنام م ظمات عديدة من بي ها "ريبري " و ال فحو 
الدولية وهيومن رايحتحس ووج. ويحرجحح ان تصحدر 
اوامر للطاغية لوق  االعدام والس ي لنسب محردود 

ومحع ذلحك يحبحقحى تح حفحيحذ   سياسي وي بحي محن ذلحك.
االعدام ادتماال واردا خصحوصحا اذا اتحجحس الشح حب 
لحرمان الدينتاتور من ا  منسب سياسحي فحي دحال 

 الغا  االعدام.
الراب ة: ال حضحال ضحد الح ح حصحريحة الحذ  ارتحفح ح  
وتيرتس م خرا في ضو  قحتحل الحمحواقحن االمحريحنحي 
االسود جورج فلويد  تطور ايحجحابحي يحهحدف لحنحسحر 
هيم ة ال  صريين على الحنم في بلدان غربية عديحدة 
في مقدمتها الواليات المتحدة االمرينية. هذا ال ضحال 
يتجسد في االدتجاجات المتواصحلحة وازالحة تحمحاثحيحل 
الشخصيات السياسية وال سنرية التي كان لحهحا دور 
في الممارسات ال  حصحريحة خصحوصحا ضحد السحود. 
وفي هذا الجانب توسحع السحجحال دحول الح ح حصحريحة 
ليشمل التميي  الم سس على الدين والثقافة باالضافة 
للون والج حس. وقحد اثحار الح حايحطحون الحبحححرانحيحون 
ضرورة تص ي  نظام الحنم الخليفي ضمن االنظمة 
ال  صرية النحس يحمحيح  بشحنحل محوثح  ضحد السحنحان 
االصليين  ويتب ى سياسات تغحيحيحر هحويحة الحبحححريحن 
التاريخية لحنحي يحمحححو ثحقحافحة السحنحان االصحلحيحيحن  
باالضافة لسياسات التميي  ضد االغلبية السادقة محن 
السنان في الم اصب الرسمية والو ائ  والححقحور  
وهذه ع صرية مقيتة. بليس من الح ح حصحريحة دصحر 
رئححاسححة الححوزرا  بشححخححص خححلححيححفححي  او وزارات 
الخارجية والداخلية  او دتى الحاكم نفسس  بليس هذا 
ضربا من التميي  الم سس على االنحتحمحا  الح حرقحي  
لماذا يفضل الخليفيون علحى غحيحرهحم  لحذلحك يحتحوقحع 
تصاعد الدعوات العتبار الحنم الخلحيحفحي عح حصحريحا 

 باالضافة الستبداده ودينتاتوريتس.
هذه القضايا االربع كان  موضع اهتمام المحواقح حيحن 
في االيام االخيرة  واالمل ان ينون استي ابحهحا عحلحى 
دقيقتها من قبل المواق ين وال شطا  دافح حا لحلحمح يحد 
من ال مل وال طحا  والحتحضحححيحة محن اجحل الصحالحح 
االنسانية. فقحيحام مح حظحومحة سحيحاسحيحة فحي الحبحححريحن 
سيضي  لمستل مات االمحن واالسحتحقحرار بحمح حطحقحة 

 الخليج  ويدعم االمن واالستقرار الدوليين.
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 قضايا اربع تشغل بال البحرانيين

برررلرر ررانرر   سرربررانرر  
يررلررالررب حرر رر مرر رر  
بإجراءات ل  اجرةرة 
ان ةاكرات الربرحرريرن 

 الحق قية
ححس عضححو الححبححرلححمححان  وجق

اإلسباني خوان بالدوفحي محجحمحوعحة محن اَلسحئحلحة 
البرلمانية المت لقة بسجل البحرين فحي انحتحهحاكحات 
دقور اإلنسان  وذلك وفقا لما نشره موقع م ظمحة 
"بميركيون للحديحمحقحراقحيحة ودحقحور االنسحان فحي 

محايحوقحرم بحالحدوفحي بسحئحلحة  17البحرين". وفي 
للبرلمان اإلسباني فيحمحا يحتح حلح  بحححالحة السحجح حا  
السياسيين وتقارير االنتهاكات الجحسحيحمحة لحححقحور 

 اإلنسان التي يرتنبها ال ظام في البحرين.
وافتتح ال ائب الجلسة بالقحول  ن وزيحر الحداخحلحيحة 
الشيخ رايد بن عبد هللا آل خليفة "لم يحاسب على 
جرائم الت ذيب والقتل خارج نطار القحانحون الحتحي 

 وق   تح   مرتس".
واتهم بالدوفي يخصية بخحرى محن السحلحطحة فحي 
البحرين  وهو الشيخ ناصر بحن دحمحد آل خحلحيحفحة 
نجل ملك البسد  بأنس كان مس وال بشحنحل محبحايحر 
عن الت ذيب ولم يتهمس ال ظام بو يوبخس  مما ي حيحد 
تأكيد ثقافة اإلفست من ال قاب ال ميقة الجذور في 
البحرين  بحسب البرلماني اإلسباني الذ  بكحد بن 
"الجرائم الخطيرة مثل الت ذيب مسموم بها عحلحى 

 بعلى مستويات السلطة".
ونقل موقع مح حظحمحة "بمحيحركحيحون لحلحديحمحقحراقحيحة 
ودقور اإلنسحان فحي الحبحححريحن"  عحن بحالحدوفحي 
دديثس عن اسحتحمحرار اعحتحقحال الحمح حارض دسحن 

 مشيمع  وزميلس عبد الوهاب دسين.
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هذه الخلفية تساهم في تفسير المبادرات الحححالحيحة 
التي ارغم الطاغية على القيام بها ولحنح حس يسح حى 
للتذاكي في اساليب اخراجها. فب د عشر سح حوات 
اصبح مرغما عحلحى اقحسر سحرام الحمح حتحقحلحيحن 
السياسيين. وكان بامنانس استغسل وبحا  كحورونحا 
لتبييض السجون بطريقة تفحم ب ض الم ارضين 
وتسجل لس نقاقا سياسية وانسانيحة  ولحنح حس فشحل 
في ذلك السباب: اوال خشيتس الدائمحة بحالحجحريحمحة 
وان االفراج عن آلسج ا  سوف يوفر لحلح حشحطحا  
افادات خطيرة عما لحقهم من تح حذيحب وتح حنحيحل. 
ثانيا: ان ينون خروج الرموز وال شحطحا  عحامحس 
جديدا لتأجيج الوضع خصوصا ان الم ارضة لحم 
تتخل عن مطالبتها بالتغيير السحيحاسحي الحجحذر   
وانها لن تت ازل عحن ذلحك محهحمحا بحلحي الحتح حنحيحل 
والقمع. ثالثا: ان لدى الطاغية غرورا محيح ه عحن 
بقية الطغاة  فهحو محغحرور يحخحصحيحا  ويحمحار  
االست س  الذ  ال يت اسب مع امناناتس الشخصية 
او السياسية  فقد تبختر ع دما اعتلى سدة الحححنحم 
وفي غضون ثسثة اعوام اعحلحن نحفحسحس "محلحنحا". 
راب ا: ان لحديحس دحقحدا عحمحيحقحا ضحد كحل محا هحو 
بحراني  لش حوره الحدائحم بحالحغحربحة عحن الحوقحن 
والش ب والتاريخ المرتبط بالبحرين  لذلك س حى 
الستبداد السنان االصليين )يي ة وس ة( بشح حب 

حقح   1422اج بي مستورد. خامسا: ان ثورة  عحمق
لديس قح حاعحة بحاسحتحححالحة ا لحتح حايح  محع الشح حب 
البحراني االصلي  وان دالة الطسر قحد وقح ح  
فح حس بحيحن الحطحرفحيحن  وان محن غحيحر الحمحمحنحن 
الت اي   فس هو يريد البحرانيين وال البحرانيحون 
يريدونس. هذه دقيقة يحجحب ان يح حيحهحا محن يحهحتحم 
بالش ب البحراني. لحذلحك اصحبحح الحتح حايح  بحيحن 
الطرفين مستحيس. هذه دقيقة يس ى الحخحلحيحفحيحون 
للت تيم عليها  ليس النهم غحيحروا قح حاعحاتحهحم  بحل 
النهم يريدون ددوث الطسر ب د انهحا  الشح حب 
او تهميشس تمحامحا  او اضح حاف يحوكحتحس وعحدده 
بحيث يصبح بمجموعس )يي ة وس ة( اقحلحيحة محن 
بين اقليات عرقية ودي ية اخرى تم استيرادها فحي 
ال شرين عاما من دنم الطاغية. ان داكما بحهحذه 
الصسفة وهذا المشروع ال يحمحنحن ان يسحمحح لحس 
بالبقحا  دحاكحمحا النحس يح حبحث بحالحوقحن والشح حب 

 واالنسانية والنرامة.
في هذه الظحروف بحدب بحاقحسر سحرام الحبح حض 
لت فيس يي  من الضغط من اجل م ع االنفحجحار. 
وم ذ فترة كان ا لخبرا  االجانب ي حمحلحون داخحل 
قوامير الت ذيب ضمحن مشحروع مح سحس عحلحى 
علم ال فس  يحهحدف لحتحغحيحيحر قح حاعحات السحجح حا  

واستخدامهم ضد الم ارضحيحن 
الحقيقيين سوا  المح حتحقحلحيحن ام 
في الخارج  الدحداث انحقحسب 
فححي اوسححاق الححمحح ححارضححة مححن 
داخلها. وجا  قحرم مشحروع 
"ال قوبات الحبحديحلحة" لحتحمحريحر 
اقذر مشروع سياسحي عحرفحتحس 
ج  ابواقس لهحذه  البسد. وقد روق
الححخححدعححة الشححريححرة بححخححبححث 
وقذارة  االمحر الحذ  يحنحشح  
دحجحم الحتحعمححر عححلحى  الحوقححن 
والش ب. فلو كحان الحمحشحروع 
م طلقا من اعتبحارات انسحانحيحة 
لصدر قرار بتبييض السحجحون 
تمحامحا  بحدون قحيحد او يحرق  
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 عححظححيححم  بيححهححا الححوقححن

 وهحححام  بنححح  يحححامحححخحححة

 بمححححل   جححححسل   ثححححورة  

 كبحيحرا الشحأن فحي  دحن

ل    محححسذ  بنححح  محححن بز 

 تحح ححم بحح ححطححفححك الححدنححيححا

نحح  يحح ححارا عحح ت حح ححا   َل 

 وي حباحك يح حتحشحي بمحس

 وقيرا الشحور بقحربح حا

 وفححي الححتحححاريححخ آيحححات  

 تحح ححلححمحح ححا بححان الشحح ححب  

 

 وقححلحح ححا لححالححى عححبححثححوا

 تحح ححال ححوا نححقححتححفححي بثححرا

 فححامححا نححقححتححفححي االدححرار  

 واما ان يحغح حي الحطحيحر

 سححسم يححا يحح ححاع الشححم 

ححا  فححبحح ححد بححهححائححك اَلخق

 وبحح ححد صححسبححة اَلدححرا

 ورام يحححراود الحححدنحححيحححا

ه الحتحاري   سيسحح  لحغحو 

 بي ب  ثحار ضحد الحظحل 

 

 بال يدر  قغاةا ال صح  

 وان الش حب ال يح حسحى

 فححس يححغححفححو عححلححى  ححلححم  

 لححس فححي الححمححجححد بحح ححيححان  

 مشى في ثورة البحري 

 بحب الح حا  محمحتحلحي 

 هححو الححدنححيححا وبححهححرجححهححا

 فل لع يا صدى االوقحا

 بوال بنححح  دودحححتححح حححا

 س مضى نحو س ددنا 

 بححقححلححبححك يسححنححن الحح ححشححا

 صمحود  دحيحن تاحمحتحهحن

 ودححرل لسحح  تاححرتححهححن

بور  دحيحن تاحمحتحححن  ص 

 وبححاَلمححجححاد مححقححتححرن

 لمن زارو  او قط حوا

 وتححمحيحهحا وتحححتحضحن

 وانح  االمحنا والسحنحن

 وبحححاالدحححسم ياحححفحححتحححتحححن

 ومححا  بححلححححح  ححس الححف حح  ححنا 

حح  ححن  بحهححا االدححنححاما والس 

ن ححخححت حح    فححيححس الححخححيححرا ما

 

 بأم حك واَللحى وهح حوا

 ناحححمحححتحححححححن  فحححبحححا ثحححار

 او تسححر  بحح ححا الححفححتححن

 او يحححغحححتحححالحححس الشحححجحححن

 ان  السر وال حلحن  س

 برخحى لحيححل حس الح مححن ذ  

حف حن حس السف  ر ببدى وجه 

 وبححالححطححاغححوت يححقححتححرن

ححدنا    ححخا والححثححوارا والححما

 يححرت ححهححن    ححم  لححلححجححسد  

 

  ر  ان الجرم  مححتحق حن

حححن  وال يححلحححهحححو وال ي حححه 

 وال يحح ححتححابححس الححوسحححن

 وفحي وجححدانحس الححوقححن

  ححن  دححتححى لححفقححس الححنححفححن

 فححس دححقححد وال ضححغححن

 هححو الححقححيححثححار والححلحححححن

 ن ان الش ب ممحححتحن

 و ححلححك وارف  دسححن

 ف ححن لح ح تحك الحثحمحن

 ر  ال د ن  وال يجن

بالمائة من الم تقليحن  55خصوصا ان اكثر من 
"سج ا  رب " لم يمارسوا سوى دحريحتحهحم فحي 
الت بير عن الرب  والمطالبة بالتغيير السحيحاسحي 
باساليب سلمية. ان هذه الحمحبحادرة بسحوب كحثحيحرا 
مما ددث ب د انتفاضة التس ي ات  فهي تحححدث 
ضمن اقر من التذاكي والتحسعحب والحتحضحلحيحل 
والترهيب واالكراه غير مسبوقة  وفحي اجحوا  
القمع الرهيب الحذ  اصحبحح ال يحقحتحصحر عحلحى 
االذى الجسد  بل يطارد الح حا  فحي دحيحاتحهحم 
وارزاقححهححم. فححي هححذه االجححوا  بمححر الححطححاغححيححة 
محنمة االستئ اف باقحرار دحنحم االعحدام بححح  
اث ين من المواق يحن االبحريحا  زهحيحر السح حد  
ودسين عبد هللا. والمتوقع ان يستغل الدينتاتور 
هذه االدنام الدقا لتلحمحيحع صحورتحس الحنحالحححة  
وذلك باعسن "ال فو" عح حهحمحا. لحقحد اصحبححح  
سياستس واضحححة: عحبحيحده يحقحومحون بحاالعحمحال 

 الخسيسة ليظهر ب دهم "رديما ورؤوفا". 
وما ايبس الليلة بالباردة. ف  دما قرم دمد بحن 

 1442عيسى مشحروع الحتحخحريحبحي فحي الح حام 
استب  ذلك بجذب ب ض الم ارضين الى جانبس 
لتسوي  المشروع. ونجم عن ذلك قرم الميثار 
الذ  ادى اللغا  الحدسحتحور واعحادة الحبحسد الحى 
المحربحع االسحود محرة اخحرى. هحذه الحمحرة بحدب 
الدينتاتور  بتوجيس من داعحمحيحس فحي وايح حطحن 
ول دن  باستمالة ب ض ذو  الضحمحائحر الحمحيحتحة 
ليبدبوا ترويج مشحروعحس الحتحخحريحبحي الحمحقحبحل. 
واالمل ان ي بر  الثوار وذوو ال قول الراجحة 
العادة الحيوية لل مل االصحسدحي الحذ  بحدبتحس 
الححثححورة  وتصحح ححيححد الحححححرا  الححمححيححدانححي ضححد 
االستبداد الخليفحي. محطحلحوب تحوضحيحح صحورة 
الخليفيين البش ة وم حع سحريحان سحمحومحهحم فحي 
ال فو  وال قول والقلوب النها قاتحلحس. ال يحريحد 
ي ب ا اعطا  الفرصة لمن هدم المساجحد وقحتحل 
االبريا  وم ر اجساد االبطال محثحل فحخحراو  
وصقر والحجيحر  وسحامحي مشحيحمحع وعحبحا  
السميع وعلي الس نس وعحلحي الح حرب وادحمحد 
المسلي. فمن يس ى لترويج المشروع الخلحيحفحي 
االجرامي فسوف ي تبر يرينا في  لمهم وفحي 
الدما  التي ارقوها  لما وعحدوانحا. الحلحهحم ادحم 
كوادرنا ورموزنا وم اضلحيح حا محن يحر الح حدو 
الخليفي ومنره وبالعيبس ويياقي س  انك سمحيحع 
مجيب  يا ناصر المظلومين وقاصم الجباريحن  
برنا قدرتنم في من  لم ا  وخذهم بخحذ عح يح  
مقتدر  وانصر عحبحاد  الحمحظحلحومحيحن  وادحلحل 

 غضبك على من استحل دما  ا دميين.

 وطن جريح وشعب مقاوم

 


