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 الحسين ينتصر واليزيديون مهزومون،
 فافهم أيها الطاغية

 )وما كيد فرعون اال في تباب(
تحدت الجماهير الطغاة الخليفيين ومارساوا شاعاائار عااشاورا  وفاق الضاواباط 
الشرعية والطبية، وأتقنوا االدا  بمستوى أيرخ الح   الي يدي وأخا اه. وباعاد 
انتها  المراسال بدأت مسلسل االنتقام من االيرار بشكل مماناها . وكاا  فااغاياة 
البحرين قد أمر بمنع اقامة مراسال عاشورا  التي استمرت فوال االيام االخايارة 
من شهر اغسطج بذريعة ماناع اناتاشاار وباا  كاوروناا. هاذا فاي الاوقات الاذي 
أصدرت يكومته قرارا بفتح البا  الستقدام الم يد مان الاعاماال االجااناب لاكاي 
يشغلوا الوظائف التي يفترض ا  يشغلها البحرانيو . قرار منع اقااماة الاماراساال 
الحسينية هذا العام يؤكد استمرار سايااساياة االضاطاهااد الادياناي الاذي تاماارساه 
العصابة الخليفية الحاكمة ضد الغالبية القصوى مان الساكاا  االصالايايان، وهاو 
االضطهاد الذي أكده تقرير وزارة الخارجية االمريكية مطلع العام، وجاا  عالاى 
لسا  المفوض السامي السابق لحقوق االنسا ، زيد بن رعد الحسين. جا  القرار 
الخليفي بعد صدور بيا  كبار علما  البحرين الذي أجاز فاتاح الاماآتاال مشاروفاا 
بااللت ام بالضوابط الصحية ومنها التباعد االجتماعاي ولاباج الاكامااماات وعادم 
االكتظاظ. ولال يكتف الخليفيو  بمنع فتح المآتال ودور العبادة، بل استهدفوا بشكال 
متواصل كافة الممارسات الدينية التي دأ  البحرانيو  عليها ماناذ االياام االولاى 
لالسالم، اي قبل اكثر من الف سنة سبقت االيتالل الخليفي. ولذلك اسبا  عديدة 
من بينها محاولة إخماد وه  الدين في نفوس الموافنين، هذا الوها  الاذي يادفاع 
للتصدي للظلال واالستبداد ويؤكد وجو  ذلاك كااياد مساتالا ماات اقااماة الاعادل 
ومكافحة الفساد في االرض الذي يمارسه الطغاة. ومن بينها شعاور الاخالايافايايان 
بالغربة عن الوفن والشعب والتاريع والثقافة الخاصة بهما. فحتى اليوم يارفان 

 هؤال  ا  يتحولوا من غ اة الى موافنين 
قرار غلق المآتال الذي تحداه الشعب يعتبار اساتاكامااال لسايااسات ماتاواصالاة مان 
االضطهاد الخليفي للشعب البحراني االصلي )شيعة وسناة( فاي كاافاة ماجااالت 
الحياة السياسية واالقتصادية والدينية. وما التطبيع مع االيتالل االسارائايالاي اال 
ايد وجوه ذلك االضطهاد، النه تمكيد للتصدي بوجه توجهات الوفان والشاعاب. 
ويضاف الى ذلك استدعا  الاقاوات االجاناباياة الياتاالل الاباالد وباناا  الاقاواعاد 

 العسكرية االجنبية واالعتماد على الخبرا  االمنيين لمواجهة ابنا  الوفن. 
القرار جا  متالزما مع سياسات انتهجها الطاغية الاحاالاي ماناذ ساياطارتاه عالاى 

 ، ومن هذه السياسات ما لي:4777الحكال بعد وفاة والده في 
 28قاامات جاالوزتاه باهادم ياوالاي  4844أوال: هدم مساجد الشيعة. ففي العام 

مسجدا ومبنى دينيا، انتقاما من السكا  االصليين بسبب مطاالاباتاهاال بااصاالياات 
سياسية. ومن بين هذه المساجد مبا  تاريخية قديمة مثل مساجاد الابارباغاي. كاا  
ذلك ضربة موجعة للمشاعر واالنتما  الديني أكد عماق ياقاد الاخالايافايايان عالاى 
مدرسة اهل البيت واتباعها. فهدم بيوت العاباادة جارياماة كابايارة وهاي صااعاق 

 للتوترات والحرو  المذهبية. 
ثانيها: غلق المؤسسات االسالمية التابعة للسكا  االصليين الشيعة، ومنها جمعياة 
التوعية االسالمية وجمعية الرسالة والمجلج العلمائي. هذا القارار كاا  تاعابايارا 
عن سياسة راسخة باستهداف الوجود الشيعي الذي هو االساس في البحرين، منذ 
دخولها االسالم في السنوات االولى بعد اناطاالق دعاوة الارساول عالاياه افضال 

 الصالة والسالم. 
ثالثها: التنكيل بالعلما ، تارة بالاقاتال )الشاياع جاماال الاعاصافاور والشاياع عالاي 
النتشاس( واخرى بالسجن )الشيع عبد الجليل الاماقاداد وماحاماد ياباياب الاماقاداد 
والشيع سعيد النوري وعبد الهادي المخوضر والسيد كاامال الاهااشاماي وقابالاهاال 
علما  الدين في الثمانينات والتسعينات( وثالثة باالاحاصاار الامانا لاي )الامارياوم 
الشيع عبد االمير الجمري وسماية الشيع عيسى ايمد قاسال(، وراباعاة بااالباعااد 
)آخرهال الشيع عيسى قاسال وقبله الشيع محمد خوجسته، وفي التسعياناات الشاياع 
 علي سلما  والشيع يم ة الديري والسيد ييدر الستري والشيع عادل الشعلة(.

* اعتبر آية هللا الشيع عيسى ايمد قاسال قرار سلطات الباحاريان ماناع إياياا  
 “ير  على اممام الحسين عليه السالم“مراسال عاشورا  لهذا العام بمثابة

جا  ذلك في بيا  لسماية الشيع الذي يعيش في المنفى بعد إسقااف السالاطاات 
لجنسيته, وذلك تعليقا على قرار السلطات الخليفية بماناع الاماواكاب وتاحاجاياال 
الحضور في المآتال. وانتقد الشيع سماح السلطات بافتتاح المجمعات التجارياة 

السماح بفتح المجماعاات “  واضسواق وفي ذات الوقت منع مراسال الع ا  قائال
التجارية واضسواق وبرك السابااياة 
والصاالت الاريااضاياة، وفاي قاباال 
ذلك ما صدر بحق موسال عااشاورا  
المقبل يعني: ال نريد الحسايان، الباد 
من فرد الحاسايان، الاحار  قاائاماة 
على الحسين. هذا ماا أفاهاماه. ومان 

 “.ادعى غير ذلك فليبين الوجه
 

* أقدمت السلطات الاخالايافاياة عالاى 
إغالق مسجاد الا هارا  فاي مادياناة 
يمد الذي اييا فيه المعا و  ذكارى 
عاشورا . وياتي إغالق المسجد بعد 
ا  تحدى البحرانيو  قرار الخليفيين بمنع إقامة ماجاالاج الاعا ا  فاي اناحاا  
البحرين تحت ذريعة تفشي وبا  كورونا. غير ا  البحرانيين هبّوا عان باكارة 
أبيهال في محتلف قرى وبلدات البحرين مقيمين مجالج الاعا ا  فاي الشاوارع 
والسايات وخارخ المآتال، فيما خرجت مواكب التع ية تجو  اضزقة متحدّياة 

 سلطات آل خليفة التي منيت به يمة مذلة.
وتعقيبا على قرارهال بإغالق مسجد ال هرا  أصدر آية هللا الشيع عيسى ايمد 
قاسال بيانا، اعتبر فيه أ  هذه القارار ماثايارا لالافاتاناة وماباكارا لاجاو الاماوساال 
العاشورائي، مؤكدا على ا  المساجد هلل وا  ال دولة تملك أي مساجاد. وقاال 

لن ياناتاهاي، الاماؤماناو  لان ” عليه السالم“امسالم لن ينتهي، الحسين ”قاسال 
 “.عليه السالم“ينسوا امسالم ولن ينسوا الحسين 

 
رفاع قاباضاة الاماقااوماة “ دعى علما  البحرين اضمة العربية وامسالمية إلاى 

اعاف الاماصاطاناع الاذي ياوياياه لاهاا أعادالهاا  عالي ا، وأ  تاهادم جادار الضَّ
أغسطاج قاال 47امثنين أصدروه وفي بيا  ”.  والمرجفو  المتآمرو  ضدَّها

اهاياوناي مان “ العلما  أ   ة اضبية قادرة على كنج امياتاالل الصُّ الروح الحرَّ
وقد صدر البيا  تعقيبا على عقد اممارات صفقة تطبيع مع الكاياا  ”.  المنطقة

، والاذي ووجاه بارفان عارباي وإساالماي ” السالم“ الصهيوني تحت غطا  
واسع، كما عارضته السلطة مختلف الفصائل الفلسطينية بشدة، يي  اعتبروه 
مخطط خبي  ضمن ما عرف بصافاقاة الاقار . ورأى عالاماا  الاباحاريان أ  

ة “  التطبيع  قائال منذ سنواٍت فويلة، ِمن قابال أناظاماة جاائارة ماتاسالِّاطاة باقاوَّ
تاكاّشاف اضقاناعاة عان “  ، مؤكدين بم  يالة الغضب لادى الشاعاو  ” الحديد

ين ومصالح وأوفا  المسلمين  ”.الوجوه المتآمرة ضدَّ المقدَّسات والدِّ
 

* في االساباوع االول مان اغساطاج شانات 
مرت قة النظام الحاكاال فاي الاباحاريان يامالاة 
اعتقاالت جديدة فالت عددا مان الشاباا  فاي 
القرى البحرانية. ومن هؤال  الشاا  فااضال 
عباس الخضيري من منطقة الاناباياه صاالاح، 

اغسطاج  3والشابين وفاضل الجفيري. وفي 
اعتقل الخليفيو  الخطياب الاحاساياناي الشاياع 
يااامااد عاااشااور فااور وصااولااه إلااى مااطااار 
الاابااحاارياان عااائاادا ماان الااخااارخ. ومااا ياا ال 
الخطيب الحسيني المعروف، عباد الاماحاسان 
باان الاامااال عااطاايااة ياارزح ورا  الااقااضاابااا  

  8البقية على صفحة  استمرارا لسياسة االضطهاد الخليفية.
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 بيروت، لبنان

 البحرانيون وفلسطين
 

صورة تاارياخاياة تاؤكاد وال  
اهل البحرين لفلسطين. تاريع 
فويل من الوفا  لاال ياتاراجاع 
خالله عن شعاوره بااالناتاماا  
لفلسطين ورفضها االياتاالل، 
واعاتاباار الاماحاتاالايان اعاادا ، 
ورفن التاطاباياع ماعاهاال. ماا 
اكثر الدعال الشعباي لالاقاضاياة 
الفلسطينية، ياتاى ا  شاباا  
الاابااحاارياان ساااهااال فااي كساار 
الحصار على غ ة فاي الاعاام 

. الخليفيو  ال ياماثالاو  4848
البحريان او اهالاهاا الناهاال ال 

 يشعرو  باالنتما  لالمة.

اغسطج عشية الذكرى التاسعة واالربعين الستقالل البحرين. شارك في الندوة كل من الدكتور مارك اويان  43ندوة في العالال االفتراضي عقدت يوم الخميج 
 بحرين، ال جون ، البايثب البريطاني بجامعة يمد بن خليفة بالدوية والدكتورة آال  الشهابي.. كانت الندوة نقاشا جادا يول السياسة البريطانية في

في ذكرى االستقالل: البحرانيون 
 يذّكرون البريطانيين بمسؤوليتهم 

أغسطج  44نظمت المعارضة البحرانية اضربعا  
أول فعالية ميدانية لها منذ تفشي جائحة كورونا في 
العاصمة البريطانية قبل بضعة أشاهار لاناد . فاقاد 
أقيال اعتصام أمام مقر رئاسة الوزرا  البارياطااناياة 

عااماا عاالاى جاال  الاقااوات  27بامانااساباة ماارور 
البريطانية من البالد ونايال الاباحاريان اساتاقااللاهاا. 
وجا  تنظيال االعتصام ضمن سلسلة فعاليات أعالان 
عنها تكتل المعارضة البحرانية في المملكة المتحدة 
بهذه المناسبة. منها ندوة باالالاغاة اضناجالايا ياة ياوم 

أغساطاج، ونادوة افاتاراضاياة مساا   43الخميج 
أغساطاج. كاماا كاانات هانااك يامالاة  42الجمعة 

تااغاارياادات عاالااى وسااائاال الااتااواصاال االجااتااماااعااي 
 بالمناسبة.

 عاشوراء في زمن كورونا

باارغااال جااائااحااة كااورونااا ومااحاااولااة 
استغاللها من قبل العصابة الاخالايافاياة 
لمنع اييا  موسال عاشورا  فقاد أصار 
البحرانيو  عالاى إفشاال مشاروعاهاال 
الي يدي. وماناذ الالايالاة االولاى خارخ 
المع و  الى الشوارع هااتافايان بااساال 
الحسين وضد المشروع االموي الاذي 
ابتليت به االمة. الاخالايافاياو  يااولاوا 
ادخال الخوف في نفوس الماوافانايان، 
ولكن با ت محاوالتهال باالافاشال. مارة 
اخرى يثبت الشاعاب وجاوده وياكاسار 

 شوكة الطغاة الخليفيين.
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 ندوة بذكرى االستقالل.. بريطانيا انسحبت من البحرين لكنها تركت إرثا استعماريا ثقيال
يختلفو  معه وأبعدهال عن مفاصل الدولة الحسااساة. 
ووصف الساري الخليفيين هال مرت قة للبريطاانايايان 
ولذا فليج من المستغر  ا  يستعينوا بالمرت قة من 

 الخارخ.
واعتبر الناشط محمد سلما  أ  االستقالل الاحاقاياقاي 
لال يتحاقاق فاي الاباحاريان باعاد خاروخ الاماساتاعامار 
البريطاني معتبرا أ  هانااك هاياماناة مان االدارتايان 
االمريكية والبريطانية ومان آل ساعاود وأباو ظاباي 
عاالااى الاابااالد، فضااال عاان وجااود قااواعااد وقااوات 

 عسكرية أجنبية .

اغسطج  وقعت مؤسسات بحرانية عديدة بيانا  48في 
 ضاد الااتااطااباايااع مااع الااعاادو الصااهايااونااي، هااذا نصااه:
تستنكر المبادرة الوفنية الهرولة للتاطاباياع ماع الاعادو 
الصهيوني ونُذكر أ  الشعو  الحرة في العالال قاافاباة 
تقف صفا  وايد ا في العدا  لكيا  االيتالل الصهياوناي 
وال تقبل بمشاريع التطبياع الاتاي تاتاناصال مان الاحاق 
الفلسطيني في استرداد أرضاه الاماغاتاصاباة كاماا إناناا 
نستاغار  الاهارولاة إلاى مشاارياع الاتاطاباياع والاعادو 
الصهيوني يشرع في ضال االراضي الاعارباياة ويصار 
على تهويد القدس باعاد اعاالناه الاماشاؤوم أ  الاقادس 

عااااصاااماااتاااه اضبااادياااة 
بمبادرة ومابااركاة مان 
الاااوالياااات الاااماااتاااحااادة 
اضمريكية التاي تارعاى 
الااتااطااباايااع و الااكاايااا  
 الصااااااااهاااااااايااااااااونااااااااي
إ  امنساااا  الاااعااااقااال 
الااواعااي لااتاااريااخااه، ال 
ياانااسااى تااجااربااة وفاانااه 
الذي عااناى ياوماا مان 
االياااتاااالل اضجاااناااباااي 
وعااااش الاااتاااحااادياااات 

لينهن من رماد ذلك الظلال، إ  هكذا إنسا  لان ياقابال 
بتاتا  أ  يعيش غيره ذات التجربة، أو يساهال في إعااناة 
غاصب في اغتصا  ارض ليج له يق بها أو ياتاى 
االعتراف به والتعامل معه والمساهمة بشكل أو بآخار 
في إعطائه الشرعية في جرائمه التي تستمار باوجاوده 
 مااحااتااال غااياار شاارعااي ماان الااواجااب مااقاااومااتااه.
اننا نؤمن كمجتمع واع عا يا  ا  مان اهاال ماقاوماات 
االستقالل الوفني ا  يكو  القرار نااباعاا مان صاماياال 
معتقدات ومبادئ وثوابت المجتماع الاوفاناياة واناه ال 
يجوز االنتكاس عن تلك اضسج والمبادئ مهما كاانات 
 الااااظااااروف او الضااااغااااوفااااات الااااخااااارجاااايااااة.

 

إننا نؤكد بم  موقف المجتمع البحريناي الامادناي 
يقف بشكل يااساال وياازم ضاد أي شاكال مان 
أشكال التطبيع مع الكيا  الصاهاياوناي الاماحاتال 
ضرض فلسطين التاريخية من النهر إلى الباحار، 
فالتطبيع ليج أقل من انتكاسة أخالقياة وتاراجاع 
عن الدروس التاريخية التي أثبتت ذاتاهاا والاتاي 
تلخ  جميعها إلى أ  المحتلين إلى زوال مهماا 

 فال ال من.
 الموقعون على البيان:

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو 
 الصهيوني

جمعية المنبر الوفني 
 امسالمي

جمعية التجمع الوفني 
 الدستوري )جود(

 جمعية مناصرة فلسطين
 جمعية المحامين البحرينية
جمعية التجمع الوفني 
 الديمقرافي الويدوي

 جمعية الصف امسالمي
 جمعية أوال النسائية

 جمعية مدينة يمد النسائية
 جمعية المرأة البحرينية

 جمعية فتاة الريف
 جمعية نهضة فتاة البحرين

 جمعية المنبر التقدمي
 جمعية تجمع الويدة الوفنية

 جمعية التجمع القومي الديمقرافي
 امتحاد النسائي البحريني
 جمعية الشبيبة البحرينية

 امتحاد العام لنقابات عمال البحرين
 جمعية الوسط العربي امسالمي

 جمعية الشفافية البحرينية

وأما الناشط ايمد جاساال فالاقات إلاى ا  الاناظاام 
الحاكال في البحرين هو النظام الوييد فاي الاعاالاال 
الذي ال يحتفل بذكرى االستقالل بل يسعى لمحاو 
هذه الذكرى من الذاكرة الشعبية واستبادالاهاا باماا 

 40يسامااى باايااوم الااجاالااوس عاالااى الااعاارس فاي 
ديسمبر. لاكاناه اعاتابار أ  إصارار باعان قاادة 
البحاريان وفاي ماقادماتاهاال الارما  يسان مشاياع 
واضكاديمي عبدالجليال الساناكاياج الاذيان اخاذوا 
على عاتقهال تذكير الشعب بنضال ابائهال النمحت 

 الذكرى.

 لند  –البحرين اليوم  
عقد تكتل المعارضة البحرانية ندوة سياسية عابار 

الاناضاال “ أغسطج بعنوا   42االنترنت الجمعة 
وذلاك “  الوفني نحو االستقالل وتامساياج الادولاة

عااماا عالاى اناجاال  قاوات  27بمناساباة مارور 
 االستعمار البريطاني عن البحرين .

شارك في النادوة كال مان الاماعاارض السايااساي 
والباي  االجتماعي وعضاو الاماجالاج الاوفاناي 

الدكتور عبد الهادي خالاف والاكااتاب  4773لعام 
والاماعاارض السايااساي الااباارز الادكاتاور ساعايااد 
الشهابي، كما كانت هانااك ماداخاالت لانااشاطايان 
ومعارضيان باحارانايايان، وأدار الالاقاا  الاباايا  

 والكاتب الستاذ عباس المرشد.
تحدث خلف عن سياسة العاائالاة الاخالايافاياة الاتاي 
اتبعتها لحكاال الاباحاريان والاقاائاماة عالاى تافاتايات 
المجتمع, وتقسيمه لاياج فاائافاياا فاحاساب وإناماا 
منافقيا أيضا. واوضح خلف باا  هايائاة االتاحااد 
الوفني التي تمسست أواسط القر  الماضي سعت 
لتاسيج اول تنظيال سياساي شاعاباي يضاال جاماياع 
الفئات الشعبية بصارف الاناظار عان اناتاماا اتاهاا 
الطائفية او المنافقية، معتبرا ا  الاهايائاة تاركات 
أثرا سياسيا كبيارا فاي الاباحاريان، إذ ولادت مان 
ريمها اليقا العديد مان الاتاناظاياماات السايااساياة 

 الوفنية.
وأما بشم  االستقالل فمكاد خالاف اناه كاا  ثامارة 
يركة نضال لال تستسلال برغال الاناكاساات، لاكاناهاا 
أصرت على السلطات أ  تقبل باالستقالل. وأشار 
خلف إلى أ  السلطات الخليافاياة كاانات ومااتا ال 
تحت الحماية البريطانية، معربا عن أسفه مان أ  
االستقالل لال يؤدي لبنا  الادولاة، ياياق أياباطات 

 العائلة الخليفية كافة محاوالت بنا  الدولة.
وأما الدكتور سعيد الشهابي فمسهب بالحدي  عان 
فكرة اعتماد اضنظمة الاخالاياجاياة عالاى الاحامااياة 
الخارجية، معتبارا أ  خاوف هاذه اضناظاماة مان 
الشعو  هو الذي يدفع بها ناحاو فالاب الاحامااياة 
الخارجية وماهو عليه الحال في الباحاريان. وقاال 

يكومة البحرين اباعاد “الشهابي على هذا الصعيد 
االنظمة عن الشعب وهي أكثر اضناظاماة يامااساا 

 “.للوجود االجنبي سابقا وياضرا
وأما بشا  التركة البريطانية في الاباحاريان، فامكاد 
الشهابي على أ  تلك التركة لاال تاكان إياجااباياة ال 
ياااضاارا وال فااي الااماااضااي. الفااتااا إلااى أ  
البريطاانايايان ال ياتاعاامالاوا الاياوم ماع قضاياتايان 
ايجابيتين وهما يماية يقاوق االنساا  والاتارويا  
للديمقرافية، وهما القضياتايان الالاتايان كااناتاا فاي 

 صدارة االهتمام الغربي أيام الحر  الباردة.
وأشار الشهابي على ا  أكبر تهديد للباحاريان هاو 
الظلال الخليفاي ورفضاهاال اقااماة دولاة دساتاورياة 
عصرية، مشددا على أ  كل الشعب يد وايدة من 
 أجل امن البالد واستقاللها ويمايتها من االجنبي.
وفي مداخلة قصيارة لاه لافات الاماعاارض جاالل 
فيروز إلى أ  يااكاال الاباحاريان السااباق عاياساى 
الخليفة ياول التقر  من الشاعاب ومان الاعالاماا  
والمرجعيات الدينية في بداياة الساباعاياناات وعااد 
فيما بعد وانقلب على الدستور وكذلك فاعال ناجالاه 

عانادماا اناقالاب عالاى  4884الحاكال الحالي عاام 
 الميثاق.

وانتقد الناشط يسن الساري الدور البريطاني فاي 
البحرين معتبرا أ  بريطانيا تحكال قبضاتاهاا عالاى 
البالد منذ قرابة الثالثة قرو  مان خاالل دعاماهاا 
للنظام الخليفي، الذي قسال الماجاتاماع وهاماش مان 

 المبادرة الوطنية لمناهضة التطبيع تستنكر التطبيع مع العدو الصهيوني
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 اقتصاد –البحرين اليوم 
” فياتاش“ اضميركية العالمية “  فيتش” خفضت وكالة 

باي “ للتصنيف االئتماني، تصناياف الاباحاريان إلاى 
ماع ناظارة  )BB-) ”بي.بي ناق “ من  +B ”زائد

مستقبلية مستقرة، مشيارة إلاى أ  قارارهاا ياعاكاج 
اضثر المجماع الناخافااض أساعاار الانافاط وجاائاحاة 

 .فيروس كورونا على اقتصاد البالد
وتوقعت الوكالة زيادة عج  الموازنة في الاباحاريان 

% من النات  المحلي امجمالي هذا 45.5ليصل إلى 
% مقارنة باالاعاام الامااضاي 44العام ارتفاعا بنسبة 

 .بحسب الوكالة
ويذرت الوكالة من اناعادام الاوضاوح بشام  
كيفية تعديل الحكومة الخطط المالية في اضمد 
المتوسط، الفتة الى أنه يجب على الاحاكاوماة 
وضع الدين الحكوماي إلاى الانااتا  الاماحالاي 
امجمالي على مسار ن ولي قوي. يامتاي هاذا 
الخفن في التصنيف مع تاراجاع اميارادات 

% خاالل الاناصاف 47بقوة بنساباة نااها ت 
اضول من العام الاجااري ناتاياجاة الناخافااض 

 .أسعار النفط
لكن الوكالة لال تاتاطارق إلاى أساباا  أخارى 
أدت إلى زيادة العج  في الموازنة وتصااعاد 
الدين العام ومن بين أهال تلك اضسبا  بحسب 

مراقبين، هاي فسااد الاعاائالاة الاحااكاماة وتاباديادهاا 
لثروات البالد على هوايات أبناا  يااكاال الاباحاريان 
وفي مقدمتهال ولي العهد سلما  ونجله ا خر ناصر 

 .الخليفة
ومن بين هذا اضنفاق هو ضع العائلة المالكة لمابالاء 

ماالاايااو  دوالر هااذا الااعااام فااي شااركااة  554
الاابااريااطاااناايااة منااتاااخ الساايااارات ”  ماااكااالرياان“ 

وفائقة السرعة، في محاولة منقاذ الشاركاة  الفاخرة
من امفالس، في وقت رفضت فيه يكوماة رئاياج 
الوزرا  البريطاني بوريج جاناساي تاقادياال قارض 

، ″ 4-الافاورماوال“ للشركة. وتضال الشاركاة فارياق 

 البحرين: خفض في التصنيف االئتماني وزيادة الموازنة اواإلنفاق على هوايات سلمان وناصر الخليفة

الذي يشارك في سباقات الجائ ة الكبرى كال عاام 
في البحرين، لكناهاا ألاغايات هاذا الاماوساال بساباب 

 .جائحة كورونا
ومما يجدر ذكره أ  صندوق الثروة السياادياة فاي 

% مان أساهاال 50يامالاك “  ماماتالاكاات“ البحاريان 
الشركة البريطانية، التي تنظال سباقاات الساياارات 

في يلبة الصخير بالبحرين وبإشاراف  4فورموال 
 .من ولي العهد الخليفي

وأما ناصر الخليفة فقد كشف تقاريار صاحافاي أ  
فريق ماكالرين للدراجات الهوائية الذي يامار هاو 
ا خر بضاائاقاة ماالاياة ساباباهاا فاياروس 
كورونا فقد القى له ناصر الخليفاة فاوق 
النجاة متعهدا استمرار الفريق في العامال 

 .4844لعام 
ويمتي هذا الدعال المالي الخليفي في وقات 
تمر فاياه الاباحاريان بامزماة اقاتاصاادياة، 
واجهتها السلطات بسياسات التقشف التي 
يدفع ثمنها الموافن، لكن عنادماا ياتاعالاق 
اضمر بهوايات أنجال ياكال البحرين، فإ  
اضزمااة االقااتااصاااديااة ال تااتاارك آثااارهااا 
عليهال, ولكنها تتعمق في البالد التي تهدر 
العائلة الخليفية ثرواتها على ن وات أبنا  

 .الحاكال يمد الخليفة

 

 المنامة –البحرين اليوم 
واصل أهالي البحرين إييا  ذكرى استشهاد أبي 
عبدهللا الحسين عليه السالم للايالاة الاثااناياة عالاى 
التوالي، متحدّين إجرا ات آل خليفة القمعية التي 
تهدف لتطويق الشعائر الحسينية تمهيدا لاماناعاهاا 

 كليا.
في العاصمة المنانة أييا محبو آل بايات الاناباوة 
هذه الذكرى بمجلج ع ا  ياشد خاارخ الامامتاال 
عبّروا فيه عن تمساك باماناها  أباي عابادهللا فاي 
التضحية والفدا  فاي فارياق ماقاارعاة الاحاكاام 

 الظالمين الذي ثار الحسين ضد نهجهال.
ولال يختلف الحال في إسكا  علاي يايا  شاارك 
اضهالي في مجلج ع ا  أقيال خارخ الامامتاال وقاد 
راعى فيه المع و  قواعد التباعد االجاتامااعاي، 
مشرفيان أسامااعاهاال باماحااضارة ياول الاثاورة 

 الحسينية.
وخرخ أهالي المحرق في موكب عا ا  ماهاياب 
فاف الشوارع مرددين الشاعاارات الاتاي تاؤكاد 
على التمسك بنه  الحسين وبالبرا ة من اعادائاه 

 متحدين آل خليفة السائرين على نه  ي يد.
وفي بني جمرة سارت مواكب الع ا  في إرجا  
البلادة، مارددة الشاعاارات الاحاساياناياة الاثاورياة 
المؤكدة على التمسك بالحسين وأهل بيته علاياهاال 
السالم، والبرا ة من أعدائهال ومن ظلماهاال وسان 
 عليهال سيف البغي ومن سار على نه  الطغاة.

فشل السلطات في تطويق الشاعاائار الاحاساياناياة 
دفعها إلى مضايقة بعن المآتال ومن بيناهاا مامتاال 
القائال الذي استدعته السلطاات وأمارتاه بااغاالق 

 مكبرات الصوت.
وفي هذا السياق تواجدت مرت قة العدو الخليافاي 
في محيط المآتال وسط بلدة القرية لماناع االهاالاي 
 إييا  مصا  ابي عبدهللا الحسين عليه السالم.

وتعقيبا على هذه الممارسات الخلايافاياة الاجاائارة 
أصدر شبا  كرباباد بيانا نددوا فياه باماحااوالت 

السلطات الخليفية تاطاوياق الشاعاائار الاحاساياناياة 
مؤكدين على أنه لن يمنى إال بالفاشال والاخاذال ، 
معتبرين ا  تذرع الخليفيين بجائحة كاوروناا هاي 
ذريعة واهية الفتين إلى إرجاع كافة أنشطة البالد 

 لما كانت عليه يبل كورونا.
وشدد البيا  علاى عادة ناقااف مان باياناهاا الاعادا  
الاخالايافاي الصارياح لالااشاعاائار الاحاساياناياة، وا  
الخليفيين ال والية لهاال عالاى الاماآتاال والاماواكاب, 
محذّرين القائمين على المآتال من ماغاباة االماتاثاال 

 ضوامر الخليفيين.
كما أكد البيا  عالاى أ  الشاعاائار الاحاساياناياة ال 
تنفصل عن التضحيات وبذل الادماا ، وا  ماالك 
امييا  هو االلت ام بمبادئ ثاورة الاحاسايان )ع(، 
ومن أهال مبادئ ثورة الحسين )ع( تاحادي الاظالاال 
ونبذ البافل، معتبرين الخضوع لقرارات السلطاة 

 ذلة واستكانة وانه ام وبُعد عن منه  الحسين.
ودعا الشبا  البحرانيين إلى تحدي العدو الخليفاي 
عبر الحضور المكثف في المجالج الحاساياناياة و 

خاائان ” مواكب الع ا ، واماا مان ياخاضاع فاهاو 
لااألمااانااة، وأول الااخااائاانااياان هااي إدارة اضوقاااف 

 بحسب وصف البيا .“ الجعفرية المعيّنة

 النائب الجمهوري فيسنت غونزاليز 
 يطالب باطالق سراح سجناء البحرين

 
دعا نائب أميركاي مان 
الااحاا   الااجاامااهااوري 
ياكاال الاباحاريان ياماد 
الخليافاة لاافاراخ عان 
بحرانيايان ماحاكاومايان 
بااامعاادام وعاان باااقااي 

 سجنا  الرأي.
وقااااااال الاااااانااااااائااااااب 

فاياناسانات ” الجمهوري 
في تغاريادة “  غون الي 

ال “ لااه عاالااى تااويااتاار 
“ يسعنا أ  نصمت في وجه انتهاكات يقوق امنسا 

يجب علاى ياماد مالاك الاباحاريان امفاراخ ” مضيفا 
الاافااوري عاان مااحاامااد رمضااا  ويسااياان مااوسااى 

 “.العالال يراقب“مردفا “ وغيرهما من سجنا  الرأي
مااياو ياكاماا 43يذكر أ  القضا  الخليفي أيد امثنين 

نهائيا بإعدام ضاحاياتاي الاتاعاذياب ماحاماد رمضاا  
ويسين بعد إلصااق تاهاماة الاتاورف فاي قاتال أياد 
عناصر اضمن الخليفي في البحرين. وكا  ماجالاساي 
اللوردات والعموم البريطانيين عقدا جلاساة مانااقشاة 
مستعجلة يول ماحااكاماة رمضاا  وماوساى قابايال 
الاامااحاااكاامااة، وقااد أجااا  وزياار الاادولااة لاالااشااؤو  
الخارجية اللورد أيمد والوزير كلفرلي مؤكدين بام  
الحكومة البريطانية سوف تاتاواصال ماع الاباحاريان 

 وتعمل من أجل وقف هذا الحكال.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت إلى تحرك عااجال 
منقاذ يياة الشابيان الاباحاريان. ونشارت الاماناظاماة 
تغريدة فاي يسااباهاا عالاى تاوياتار تضامان صاورة 
للبحرينيين المحاكاومايان باامعادام ماحاماد رمضاا  

شااركاوا هاذه الصاورة “ ويسين موسى قالت فياهاا 
لمطالبة سلطات البحرين بالغا  يكمي االعدام بحاق 

 محمد رمضا  ويسين موسى.

 البحرانيون يفشلون مخطط العدو الخليفي لتطويق الشعائر الحسينية
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 واشنطن –البحرين اليوم 
دعت منظمة أميركيو  من أجل الديمقرافية ويقوق 
امنسا  في البحرين السافايار اضماياركاي الاجادياد فاي 
البحرين إلى إعطا  أهمية لألمن امقليمي ولكن لياج 

 على يسا  يقوق امنسا .
جا  ذلك في بيا  للمنظمة تعليقا علاى اناتاهاا  ماهاماة 
السفير السابق لدى المنامة جاستن سيبيريا واساتاعاداد 
الكونغرس للماوافاقاة عالاى تاعايايان سافايار جادياد فاي 
البحرين. أشاارت الاماناظاماة إلاى أ  ريايال السافايار 
اضمريكي لدى مامالاكاة الاباحاريان ، جااساتان هاياكاج 

ا ،  أثاار تساالالت فاي الاكاوناجارس ” سيبيريل مؤخر 
يول دور أمريكا اضخالقي واالستراتيجي في الشرق 

، الفتة إلى أ  السفير دبالاومااساي ماحاتارف “ اضوسط
وخبير في ماكاافاحاة امرهاا ، عامال عان كاثاب ماع 
يكومة البحرين لضما  اضمن امقليمي مان ماناظاور 

 مكافحة امرها .
غير أ  المنظمة أوضحت ا  السافايار وعالاى الارغاال 
من جهود مكافحة امرها  هذه، فإنه لال يافاعال شايائاا 
لمنع يكومة البحرين من االعتقال الاتاعاسافاي ضعاداد 
كبيرة من موافاناياهاا واناتاهااك عادد ال ياحاصاى مان 
قوانين ياقاوق امنساا  الاماحالاياة والادولاياة اضخارى 

يااحااتاافاال باااسااتااماارار ” ولااكاانااه و باادال  ماان ذلااك، كااا  
بصفقات اضسلحة الجديادة والاتاقادم فاي ماجاال اضمان 

 “.القومي
وشدّدت المنظمة على أ  السياسة اضمريكية الاحاالاياة 
تجاه البحرين تفتقر إلى أي اعتبار لحقوق امنسا  أو 
أي إصاااليااات سااياااساايااة جااادة. ولااذا فااإنااهااا تاادعااو 
الكوناغارس إلاى ضاماا  يصاول الاكاوناغارس عالاى 

سيعطي “ تمكيدات من السفير القادم في البحرين، بانه 
اضولوية لوقف الم يد من إلغاا  الاحارياات، ويامااياة 
الحريات المدناياة، وخالاق مساا لاة ياقاياقاياة لضاماا  
يقوق امنسا  اضساسية، وكذلك االستقرار السياساي 

 “.الحقيقي
وفي الوقت الذي اكادت فاياه الاماناظاماة عالاى أهاماياة 
جهود مكافحة امرها  في الشارق اضوساط إال اناهاا 
دعت إلى أ  ال تمتي تلك الجهود على يسا  ياقاوق 
امنسا  في البحرين، معتبرة ا  الخطاوة اضولاى فاي 
ا واستدامة في البحرين تتماثال  خلق بيئة أكثر استقرار 

 في إعطا  اضولوية لهذه الحقوق اضساسية.
واعتبرت أ  ذلك لن ياتاحاقاق إال مان خاالل الضاغاط 
على يكومة البحرين مناهاا  اضاطاهااد ماوافاناياهاا، 
عبر إنها  االعتقاالت التعاسافاياة، ووقاف ماماارساات 
الضر  والتعذيب واالغتصا  للمحتج ين للحصول 
على اعترافات بامكراه عالاى جارائاال فاي كاثايار مان 
اضيايااا  ال أساااس لااهااا. كااماا ياجااب أ  تاافااي مااراكاا  
االيتجاز بالمعايير الدولية وأ  ياكاو  لادياهاا مارافاق 

 خدمية كافية.
دعت المنظمة مجلج الشيوخ إلاى الاتامكاد مان تاعاهاد 

السفير الجديد يتعهد بمتابعة ياقاوق امنساا  باناشااف 
كمولوية، وليج كفكرة ثانوية. فعلاى السافايار الاجادياد 
تمكيد ضما  ياكاوماة الاباحاريان لاماوافاناياهاا يارياة 
التعبير والتجمع وتكوين الاجاماعاياات فاهاذه الاحاقاوق 
اضساسية، إلى جانب يرية الصحافة المستقلاة ، هاي 

 خصائ  المجتمع السليال والمستقر.
كما يجب أ  يعطاي السافايار الاجادياد اضولاوياة لاحاق 
الفرد في محاكمة سريعة وعادلاة يايا  ياتاال اياتارام 
امجرا ات القانونية الواجبة وضمانها وفق ا للمعايايار 
القانونية الدولية، بدال  من المحاكمات الجماعية الاتاي 
يكو  الدليل الوييد فيها هو االعتارافاات الاماناتا عاة 
من التعذيب. كما يجب على السفايار الاجادياد ضاماا  

 المسائلة داخل البحرين وخارجها.
دعت المنظمة السفير الجدياد إلاى اساتاخادام اضدوات 
اضمااريااكاايااة مااثاال يااجااب اضمااوال ، وتاادريااب قااوات 
اضمن، وتاراخايا  باياع اضسالاحاة أو الاتاكاناولاوجاياا 
اضمريكية، وغيرها لقياس التحسن الاحاقاياقاي عانادماا 
يتعلق اضمر بموضاع يقوق امنساا  عالاى اضرض، 
معتبرة أ  الواليات الاماتاحادة الاتاي تاحاتافا  باقااعادة 
لألسطول الخامج للبحرية اضمريكاياة فاي الامانااماة، 
وتجه  قوات اضمن في البحرين بما يقر  من ملياار 
دوالر من مبيعات اضسالاحاة ساناوي اا، فاإناهاا تاماارس 

نفوذا  هائال  على البحرين، و يا  الوقت الستاخادام ” 
ا لمحاسبة ياكاوماة الاباحاريان  قوتها الدبلوماسية أخير 

 “.على انتهاكاتها لحقوق امنسا 
واختتمت المنظمة بيااناهاا باالاتااكاياد عالاى أ  ياقاوق 
امنسا  واضمن امقليمي ليسا متعارضين. وأ  عالاى 
الساافااياار الااجااديااد فااي الاابااحاارياان أ  يااحااقااق الااتااواز  
االستراتيجي بايان االثانايان، داعاياة ماجالاج الشاياوخ 
للتمكد من أ  المرشح للمنصب يعطي ضمانات بامناه 
سيضغط على يكومة البحرين لتممين يقوق امنسا  
 والحريات المدنية والمسا لة واالستقرار لموافنيها.

 لتعيين تدعو الكونغرس األميركي أمريكيون 
 لضمان احترام حقوق اإلنسانسفير يضغط على الخليفيين 

 هيومن رايتس ووتش: االمارات تستقبل ملك اسبانيا وترفض الحقوقيين 

 فرونت الين تطالب
 باطالق ناجي فتيل 

 واشنطن –البحرين اليوم 
عان “  فرونت الين ديافانادرز” أعربت منظمة 

قلقها العاماياق بشام  ياالاة وساالماة الامادافاع 
البحراني عن يقوق امنسا  الماعاتاقال نااجاي 
فتيل، وأدانت إسا ة معاامالاتاه ويارمااناه مان 
شعائره الدينية. ويثات الاماناظاماة الاحاقاوقاياة 
الااادولاااياااة سااالاااطاااات 
البحرين على امفاراخ 
الاافااوري عاان ناااجااي 
فتيل، مؤكدة علاى أناه 
محاتاجا  فاقاط بساباب 
أنشااطاااتااه السااالااماااياااة 
والمشروعة في مجال 

 يقوق امنسا .
جا  ذلك فاي ماناشاور 
للمنظمة أشاارت فاياه 

، 4848أغسطج / آ   7إلى ا  فتيل بدأ في 
اا عالاى  ا عن الاطاعاام اياتاجااج  إضراب ا مفتوي 
اضوضاع في سجو  البحريان، باماا فاي ذلاك 
سو  معاملة السجنا  ويرمانهال من يقهال فاي 
ممارسة شعائرهال الدينية. وماناذ ذلاك الاحايان 
تعتقد أسرة المادافاع وماحااماياه أناه نُاقال إلاى 
الحبج االنفرادي، ضنهال لال يسمعوا عنه شايائ اا 

 منذ ذلك الحين.
ولفتت المنظمة إلى أ  نااجاي فاتايال تاعارض 
بشكل متكرر لسو  المعاملة في السجن، وهذه 
ليست المرة اضولى الاتاي يضار  فاياهاا عان 
ا علاى ساو  الاماعاامالاة. وفاي  الطعام ايتجاج 

، أضاار  عاان الااطااعااام  4847أغسااطااج 
ا على المعاملة التي كا  يتعرض لاهاا  ايتجاج 

، نُقل إلاى  4847في سجن جو ، وفي سبتمبر 
الااحاابااج االناافاارادي ، كاامااا ُماانااعاات جااماايااع 

 ال يارات العائلية.

 دبي –البحرين اليوم 
وّجهت منظمة هاياومان راياتاج ووتاش اناتاقاادات 
لدولة اممارات على خلفية استقبالها لملك اسابااناياا 
السابق المتهال بالفساد ومنعها المنظمات الاحاقاوقاياة 

 من دخول البالد.
أشارت المنظمة إلى تمكاياد الاعاائالاة الامالاكاياة فاي 
إسبانيا لذلك بعد ا  غاادرهاا كاارلاوس فاي وقات 
سابق من هاذا الشاهار وساط اتاهااماات باارتاكاا  

منها قبول هداياا مان الساعاودياة،  –مخالفات مالية 
وُعما ، والكويت، والبحرين .على مدى الساناوات 

 الماضية. 45الـ 
وثّاقات مارارا وتاكارارا ”  وقالت الاماناظاماة إناهاا 

انتهاكات خطيرة ومنهاجاياة لاحاقاوق امنساا  فاي 
اممارات, مشيرة إلى ممارستها 
العتدا ات مستمرة على يارياة 
التعبير وتكوين الاجاماعاياات فاي 

، إذ اعاتاقالات 4844البالد مناذ 
منتقديها وأخافاتاهاال قسارا. ومان 
بااياان هااؤال  أياامااد ماانااصااور، 
الااحااقااوقااي امماااراتااي الاابااارز، 
المحتج  انافارادياا فاي ماارس/

، المحروم من تنشق 4847آذار 
 الهوا  الطلق .

لفتت المناظاماة إلاى أ  الاناظاام 

القمعي في اممارات ال يؤثر فقط على المنتقاديان 
وأولائاك الاذيان تارى السالاطااات أناهاال يضاارو  
بصورة الدولة المرسوماة باعانااياة, فاقاد كشافات 
التحقيقات عن كيفية سمااح اساتاخادام الاحاكاوماة 
برام  التجسج المتطورة بااساتاهاداف وماراقاباة 
الصحفيين اضجانب ويتى قادة العالال.كما تستامار 
القوانين امماراتياة فاي الاتامايايا  ضاد الاناساا ، 
ومجتمع الميال، والمهاجرين، الذين يمثلاو  أكاثار 

 ٪ من سكا  الدولة.88من 
وعقدت المنظمة مقارنة بين كيفية دخاول خاوا  
كارلاوس اضول،إلاى الاباالد بساهاولاة فاي وقات 
يخضع فيه العمال المهاجارو  لاناظاام الاكافاالاة، 
الذي يربط تمشياراتاهاال، وباالاتاالاي إقااماتاهاال فاي 

 البالد، بمصحا  عملهال.
ولفاتات الاماناظاماة إلاى أ  
اممااارات الااتااي فااتااحاات 
أبوابها أمام الملك امسباناي 
السااابااق، فااإنااهااا مااا تاا ال 
تغلقاهاا باوجاه الاماناظاماات 
الدولية الحقوقية والمراقبين 
المستقلايان، ماا ياتارك لاهاا 
هامشا من الحرية لاتا ويار 
صورتها كدولة متساماحاة، 

 ومنفتحة، وتقدمية.
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 فضيحة جديدة تهّز محمد بن سلمان..
 أرسل فرقة الغتيال سعد الجبري المقرب من بن نايف

 البحرين اليوم
قاالاات شاابااكاة سااي أ  أ  امخااباااريااة اضماايااركاايااة إ  

” اللاوا  ساعاد الاجاباري“ المسؤول السعودي السابق 
المقر  من ولي العهد السابق محمد بان نااياف تاقادم 
بشكوى ضد ولي العهد السعودي متهما إياه بمحاولاة 

 اغتياله.
وشملت الشكوى بامضافة إلى ولاي الاعاهاد كاال مان 
سعود القحطاناي وأياماد عساياري وبادر الاعاسااكار. 
واتهال الجبري وهو ياصل على شهادة دكتاوراه فاي 
الاذكاا  الصانااعااي مان جااماعاة أدناابارة، وعامال فااي 
االساتااخاابااارات السااعااوديااة، اتاهااال هااذه الشااخااصاايااات 
بإرسال مجموعة لكل من أمرياكاا و كانادا الغاتاياالاه 

 .4848عام 
ويقاول الاجاباري إناه كاا  ماطالاعاا عالاى ماعالاوماات 

وتااكااشااف الااوثااائااق أ  هااذه ”.  شاادياادة الااحااساااساايااة“ 
المعلومات تشمل م اعاال باالافاسااد وامشاراف عالاى 

فارياق “ فريق من المرت قة الشخصيين تحت مسمى 
 ”.النمور

صافاحاة تاحاوي  448وتقادم الاجاباري بشاكاوى مان 
اسما  وتفاصيل كثيارة، أوضاح فاياهاا أ  ماجاماوعاة 

شخصا على اضقل تال ارسالهاال  58النمور تتكو  من 
إلى الواليات المتحادة الغاتاياالاه الاجاباري باعاد فشال 
مااحاامااد باان ساالاامااا  باااقااناااع الااجاابااري بااالااعااودة الااى 

 ساعة. 42السعودية خالل 
وقدم الجاباري إلاى الاجاهاات الاقاضاائاياة اضماياركاياة 

رسااائاال واتااج ا  تاادعااال ادعااائااه، هاادده فاايااهااا باان 
سلما  بالتصفية إ  لال يرجاع إلاى الامامالاكاة. وقاال 

محمد بن سلاماا  يصال عالاى فاتاوى ”الجبري إ  
تجي  له اغتيالي كونه من والة اضمر، ويادث ذلاك 

 “.بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال الخاشقجي
وفي تفاصيل الشكوى إدعى الجبري أ  محاماد بان 
سلما  وبعاد اغاتاياال خااشاقاجاي ارسال ماجاماوعاة 
النمور على شكل مجاميع لتاحادياد ماوقاع الاجاباري 
وكانت تحت عدة مسميات، منها مجااماياع وصالات 
للاوالياات الاماتاحادة ضامان بارنااما  تااهايال الاقاادة 

مساك “ الشبا ، وأخرى ضمن ماجاماوعاة اساماهاا 
وهو أسال يركي للاتاخافاي وكاانات تاناوي ” الخيرية

 العبور إلى كندا للقيام باغتيال الجبري.
وساابااب فشاال الاامااحاااولااة، يسااب وثااائااق االدعااا ، 

اشتباه رجال اضمن الاكاناديايان 
في مطار بيرسو  في تورنتو 
فااي أعضااا  فااريااق االغااتاايااال 
 لدى محاولتهال دخول البالد.

يذكر أ  الجبري هاو مساؤول 
استخابااراتاي ساعاودي سااباق 
كااا  مااقااربااا ماان ولااي الااعااهااد 
السابق محمد بن نايف، ويقاياال 
 3في الامانافاى ماناذ أكاثار مان 

ساناوات تاحاات ياماايااة أمانايااة 
 خاصة.

 

إ  ما جرى من أيداث في المنطقة الشرقية في محرم 
م هاي صارخاة 4777هـ الموافق نوفمبر  4288عام 

شجاعة ضد الظلال والاجاور واالضاطاهااد الاذي كاا  
ياامااارسااه الاانااظااام السااعااودي ضااد الاامااوافاانااياان 
وبالخصوص الموافنين الشيعة في المنطقة الشرقياة. 
لقد سجل أبنا  المنطقة اضيرار موقفهال الرافن لاكال 
أشكال التميي  المذهبي باحاق الشاياعاة، وباحاق باقاياة 
المذاهب الساناياة اضخارى. يايا  اناتافاضاوا ماقاابال 

 االهمال الحكومي المتعمد لسنين عديدة.
 ذكرى انتفاضة الحرية في المنطقة الشرقية

 م 4777هـ / 4288
يفتقد النظام السعودي منذ تمسيسه إلى يومناا هاذا إلاى 
مقومات الدولة الحديثة من يايا  الادياماقارافاياة فاي 
نظام الاحاكاال، وتاوزياع السالاطاات، ويامااياة ياقاوق 

 الموافنين، ويرية التعبير عن الراي.
إ  ما جرى من أيداث في المنطقة الشرقية في محرم 

م هاي صارخاة 4777هـ الموافق نوفمبر  4288عام 
شجاعة ضد الظلال والاجاور واالضاطاهااد الاذي كاا  
ياامااارسااه الاانااظااام السااعااودي ضااد الاامااوافاانااياان 
 وبالخصوص الموافنين الشيعة في المنطقة الشرقية.
لقد سجل أبنا  المنطقة اضيرار موقفهال الرافن لاكال 
أشكال التميي  المذهبي باحاق الشاياعاة، وباحاق باقاياة 
المذاهب الساناياة اضخارى. يايا  اناتافاضاوا ماقاابال 
االهمال الحكومي المتعمد لسانايان عاديادة فاي ماجاال 
انشا  المراك  التعليمية والصحية والخدماتية، وتامين 
الوظائف للشبا ، واقصائهال عن المنااصاب الاماهاماة 
والمراك  العلاياا فاي امدارات الاحاكاوماياة. ورفاعاوا 
أصواتهال للمطالبة بحقوقهال الماسالاوباة، والادفااع عان 

 كرامتهال المهدورة.
لقد استخدم النظام السعودي كل أساليب العنف والشدة 
المفرفة مخماد هاذه االناتافااضاة الاحارة، واساتاعاا  
بقوات الحرس لقتل أبنا  المنطاقاة، وأرهاب اضهاالاي 

 أعضاء الشيوخ األمريكي يسعون 1011ذكرى انتفاضة الحرية في المنطقة الشرقية 
 لمنع بيع طائرات مسيرة للسعودية

 
قااادم أعضاااا   -واشاااناااطااان )روياااتااارز( 

جمهوريو  وديمقرافيو  باماجالاج الشاياوخ 
اضمريكي تشريعا ياوم الاخاماياج ياماناع باياع 
فائرات مسيرة أمريكية الصنع لدول ال تاعاد 
يليفاة وثاياقاة لاواشاناطان وخا  الاتاشارياع 

 السعودية بالذكر.
كانت رويترز قد ذكرت يصريا فاي ياوناياو 
ي يرا  أ  إدارة الارئاياج دوناالاد تاراماب 

ناظاام ماراقاباة ” تعت م إعادة تفسيار اتافااقاياة 
الاتاي تاعاود إلاى ياقاباة “  تكنولوجيا القذائاف

دولة وذلاك  32الحر  الباردة ووقعت عليها 
بهدف السماح لمتعاقدي الدفااع اضمارياكايايان 
بالتوسع فاي ماباياعاات الاطاائارات الاماسايارة 

 اضمريكية إلى مجموعة كبيرة من الدول.
وفرح امجرا  العضوا  الجمهوريا  مااياك 
لي وراند بول والديمقرافيا  كريج مايارفاي 
وكريج كاوناج وكاذلاك الاعاضاو الاماساتاقال 

 بيرني ساندرز.
وقال اضعضا  في بيا  صحفي إ  امجارا  
سيعدل قانو  مراقبة تصدير اضسلاحاة لاماناع 
تصديار وناقال أو امتاجاار فاي الاعادياد مان 
الطائرات المسيرة المتقدمة باستثنا  ضعضا  
يلف شمال اضفلسي وأسترالياا وناياوزيالانادا 

 وكوريا الجنوبية واليابا  وإسرائيل.
وسعى مشرعو  أمريكياو  مان قابال لاكاباح 
خطط امدارة اضمريكية لبيع أسلحة، خااصاة 
للسعودية واممارات الستخدامهاا فاي يار  
الاايااماان. وجاارى إقاارار امجاارا ات بااتاامياايااد 
أعضا  من الح بين لكنها لاال تاحاصال عالاى 
دعال كاف من الجمهوريين لتجااوز اساتاخادام 

 ترامب لحق النقن )الفيتو(.

 كندا تحذر السعودية
 من ترهيب المقيمين لديها

  
يذر وزير اضمن العاام الاكانادي بايال بالايار مان 
محاولة السعودية ترهيب موافنين ومقيميان فاي 

 .كندا
وأضاف فاي باياا : ناحان عالاى دراياة باوقاائاع 
ياولت فيها عناصر أجنبية مراقبة أو تخويف أو 
تهديد كنديين أو أفراد يعيشو  في كندا، هذا غير 

 .مقبول بالمرة
وأقام الجبري الذي يقيال في كندا، دعوى قضائياة 
في واشنطن، ضد ولي العهد السعودي محمد بان 
سلما ، يتهمه فيها بمنه أرسل فريقا الغتيالاه فاي 
كندا، سعيا للحصول على تسجيالت مهمة، وذلك 
بعد أسبوعين مان اغاتاياال الصاحافاي الاماغادور 

 .4848جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين اضول 
وقبل أساباياع، كشافات صاحايافاة وول ساتاريات 
جورنال، أ  السالاطاات 
الساااعاااودياااة يااااولااات 
إغاارا  سااعااد الااجاابااري 
بالسفر إلى تركيا، عابار 
شريك سابق لاه زامالاه 
فااي مااجااالااج إدارات 
شركات تابعة للداخالاياة 
السعودية، اتضح فاياماا 
بعد، أناه كاا  ياتاحارك 
باموامار مان السالاطااات 

 .في الرياض

وأفلق النار الكثيف بشكل عشوائي لعدة أيام متتالية، 
شهيدا، وجارح  45فسقط عشرات الشهدا  اليقل عن 

واعتقل المئات من الموافنين. وال توجاد ايصاا ات 
دقيقة عن أعدادهال بسبب االرها  الامافاروض عالاى 
اضهالي يينها، وتكتال السلطات اضمناياة عان االعاداد 

 الحقيقية.
إ  هذه المج رة تضاف إلى السجل اضسود لنظام آل 
سااعااود فااي االضااطااهاااد وانااتااهاااك الااحااقااوق وكااباات 

 الحريات ورفن االصاليات الجدية.
إ  لجنة الدفااع عان ياقاوق االنساا  فاي الاجا يارة 
العربية تجدد في هذه الذكرى استاناكاارهاا وتاناديادهاا 
باالنتهاكات المستمرة لنظام آل ساعاود، واساتاهاتااره 
بحقوق الموافنين. ومخاالافاتاه لالاماعااهادات الادولاياة 

 ومواثيق منظمات يقوق االنسا .
تطالب اللجنة االمال الاماتاحادة والاماناظاماات الادولاياة 
والمؤسسات الحقوقية باوضاع ياد الرهاا  الاناظاام 
السعودي وتقديال قادته للمحكمة الدولية وماحااساباتاهاال 
ومعاقبتهال، فالمجازر التي ارتكاباهاا فاي االناتافااضاة 
وأيداث العوامية وقتل جماال خااشاقاجاي وماطااردة 
النشطا  وتصفيتهاال لاهاو كااشاف عان ويشاياة هاذا 

 النظام وتخلف يكامه.
 لجنة الدفاع عن يقوق االنسا  في الج يرة العربية
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اليوم يصادف عياد االساتاقاالل، وهاو ياوم ياحاظاى 
باهمية خاصة في تاريع البحرين الاماعااصار. فاماناذ 

اغساطاج  42االنسحا  البريطاني مان الابالاد فاي 
دأ  الشعب على اييا  المناسبة بااعاتاباارهاا  4774

عيد االستقالل الذي يؤكد نضال الشعب عالاى مادى 
عقود. ولكن الخلايافايايان ال ياعاتارفاو  باذلاك الاياوم 
وينتقمو  ممن يسعى الييائه باية صورة. فاهاال أشاد 
االفراف يرصا ليج على بقا  االستعمار فاحاساب 
بل الستدعائه واعادته. انها عقالاياة الاعاباودياة الاتاي 
تعشعش في نفوس هؤال  الاطاغااة الاذيان يشاعارو  
بالضعف الدائال بارغاال اماتاالكاهاال اماكااناات الادولاة 
واموال قارو  المنهوبة من الشعب. لذلاك يساتاحايال 
ا  يشير الخليفيو  او عابايادهاال الاى دور الاناضاال 
الوفني في مكافحة االستعمار وتحقياق االساتاقاالل. 
يستحيل ا  يعتارف هاؤال  ا  الشاعاب قاادر عالاى 
تحقيق النصار فاي ماواجاهاتاه االفاراف االجاناباياة 
الطامحة في خيرات البالد. ولكن الموافنين قادرو  
على ايصال رسالتهال لمن يهمهال االمر داخال الاباالد 
وخارجها با  االستقاالل لاال ياتاحاقاق اال باالاناضاال 
الوفني عندما كانت معنويات الاماوافانايان عاالاياة، 
ومتوكلة على هللا وواثقة بعدالة موقفها وهدفها: وهنا 
يجدر تسليط الضو  علاى عادد مان الاحاقاائاق ذات 

 الصلة، التي منها ما يلي:
اوال: ا  الشعب البحراني عاش مدى عمره كرياماا، 
يرا، أبيا، يعشق وفنه ويدافاع عاناه، ولساا  ياالاه 

 يقول:
 ولي وفٌن آليُت آال أبيعَه

 وأال أرى غيري له الدهَر مالكا
 قضيُت به شرخ الشبا  منعما

 بصحبة قوم اصبحوا في هنالكا
 ويبّب اوفاَ  الرجال اليهال 

 ممرُ  قّضاها الشبا  هنالكا 
 إِذا ذََكروا أوفانهال ذكَّرتهالُ 

با فيها فَحنُّوا لذالكا  عهودَ الّصِ
 فقد ألفته النفُج يتى كمنهُ  

 لها جسدٌ إِ  با  غودَر هالكا  
ثانيا: ا  شعب البحرين تصدى للمحاتالايان االجااناب 
منذ ا  اعتنق االسالم فوعا في السنة الساباعاة باعاد 
الهجرة. فقد تصدى للبرتغاليين فلال يستطيعوا الاباقاا  

(، بيناماا 4084-4548عاما ) 88في البحرين سوى 
عااماا. وخاالل ماقااوماة  458بقوا بمنطقة الخالايا  

االيتالل البرتغالي قاتال اياد قاادة ذلاك االياتاالل، 

فانتقال البرتغاليو  باستقدام باعان الاعاائاالت مان 
الج يرة العربية وأسكنوها البحرين. كما رفضاوا 
هايامااناة الاوهاابااياياان واالبااضااياياان وااليارانااياياان، 

 وأصروا على االستقالل دائما.
ثاالااثااا: انااهاال لااال يااتااوقافااوا عاان ماقاااومااة الااوجااود 
البريطاني فوال المائة وخمسين عاما من وجاوده 

(. وشهدت السنوات الاتاي ساباقات 4848-4774) 
انسااحااابااهااال تااظاااهاارات وايااتااجاااجااات تااطااالااب 

 4705بخروجهال، وكا  من شاعاارات اناتافااضاة 
"يسقط يسقط االستعمار". كماا أصارت الاحاركاة 
الوفنية في الخمسياناات عالاى اباعااد الاماساتاشاار 
البريطاني "تشارل  بلجريف" من الاباالد. ولاذلاك 
يصر البريطانيو  يتى الياوم عالاى دعاال الاحاكاال 
الخليفي )الصديق( ورفن مطالب الشاعاب الاذي 

 يعتبرونه "عدوا".
رابعا: ا  الخليفيين هال الذين اعتمدوا في وجودهال 
على الوجود االجنبي، وتحالفوا مع البارياطاانايايان 
دائما. وكانوا ضد انسحابهال مان الاخالايا  عانادماا 

ساحاب كاافاة  4708قررت يكومة الاعاماال فاي 
القوات البريطاناياة مان ماناافاق شارق الساوياج 

ابادى الاطااغاياة  4842. وفي العام 4774بحلول 
الحالي في محاضرة بجامعة اكسفورد غضبه مان 
انسحا  االنجلي  من البالد قائال: من الذي فالاب 

 منكال المغادرة  
خااامسااا: ا  الااوجااود الااخاالااياافااي ماادياان لاالااوجااود 
البريطاني، فكانوا يعتمدو  على بلجارياف الدارة 
يكمهال والتصدي للحركة الوفنية مناذ اساتاقاداماه 

. وباعاده 4757يتى رييالاه فاي  4740في العام 
جي  بالضابط االساتاعامااري، اياا  هانادرساو ، 
ليؤسج القسال الخااص باجاهااز االمان وياتاصادى 
للمناضليان وياعاتاقالاهاال، اباتادا  باالامارياوم عاباد 
الريمن النعمياي الاذي اعاتاقال فاي الاماطاار فاي 

لدى عودتاه مان اباوظاباي وصاوال لاقاادة  4707
االنتفاضة الشاعاباياة الامابااركاة فاي الاتاساعاياناات 
كاالستاذين عبد الوهاا  يسايان ويسان مشاياماع 

 وبقية ابطال الشعب.
سادسا: بعد انطالق الثورة  الاماظافارة باعاو  هللا 
تدخل البريطانيو  بقوة النقااذ الاحاكاال الاخالايافاي، 
فااجااالوا بااعااناااصاار االماان لاايااديااروا السااجااو  
ويسيطروا على الاوضاع وياالاوا دو  ماحااكاماة 
مرتكبي جرائال الاتاعاذياب. كاا  دور "الاخابارا " 
االمااناايااو  الاابااريااطاااناايااو  إخااماااد ثااورة الشااعااب 

وضر  قادتها ورموزها باساليب ال تترك اثرا ماديا 
على ا لتعذيب والتنكيل. وفي المحافل الدولاياة وقاف 
البريطانيو  درعا لحماية الخليفيايان، باماناع صادور 
القرارات الدولية التي تشجب جرائاهاال. وياتاى ا   
استطاعوا منع المقرريان الاخااصايان الادولايايان مان 
زيااارة الاابااالد، ومااارس االعااالم شاابااه الاارساامااي 
البريطاني سياسة تعتيال شبه كاملة على ما يجري في 
البحرين، وعلى الادور الابارياطااناي الاداعاال لالاظالاال 

 الخليفي.
في ظل ما تقدم، فا  ما يققه الشعب باناضاالاه عالاى 
مدى المائة عاام الامااضاياة كاا  كابايارا. فاقاد أفاهاال 
اضجانب ا  الشعب يسعى لتحرير ارضه من الهيمنة 
الخارجية ايا كا  شكلها، وانه لن يساوم على ساياادة 
البالد واستقاللها، وا  الخليفيايان ال باد ا  ياريالاوا 
النهال العنوا  االبرز للوجود االجنبي في الاباحاريان. 
فهال اجانب، وجاالوا باالاقاوات االجاناباياة فاي الاعاام 

لحماية يكمهال والاتاصادي لاثاورة ا لشاعاب،  4844
وبقوا معتمدين على االجانب لتاشاكايال شاعاب جادياد 

 بديل لشعب البحرين االصلي )شيعة وسنة(. 
لذلك يرفن الخليفيو  االعتاراف باعاياد االساتاقاالل 
الذي يحتفي الشعب به النهال ال يريدو  تروي  فاكارة 
ا  الشعب قادر على ها ياماة الاطااماعايان االجااناب 
واخراجهال من البالد. فذلك يعني ا  هذا الشعاب، اذا 
كا  قاد ياقاق نصارا باتاحاريار بالاده مان الاحامااياة 
البريطانية، فانه يستطاياع كاذلاك الاتاصادي لالاوجاود 
الخليفي االجنبي ويحرر بلاده وارضاه مان وصااياة 
عائالاة تاتاصارف ماعاه كاعاصااباة وتساتاغال بشاكال 
متواصل خيرات البلد وتساوم على سيادتها وتساعاى 
الستبدال سكانها االصلييان )شاياعاة وساناة( بشاعاب 

 اجنبي يتال استقدامه وتجنيج افراده.
ا  عاايااد االسااتااقااالل يااوم وفاانااي مشااّرف، يااقااقااه 
المناضلو  الذين هتفاوا ضاد االساتاعاماار وساجاناوا 
وعذبوا وأبعدوا من ارضهال ياتاى وصالاوا جا يارة 

. هاذا الاعاياد ناقاطاة 4757"سانت هيالنة" في العام 
مشرقة في تاريع الباالد، الناه تاعابايار عان صاالباة 
الشعب في مواجهة االيتالل االجنبي، وتمكيد لهويته 
وانتمائه. هذا الشعب هو الذي يقق عروبة البحاريان 

عانادماا اساتاقابال  4778واستقاللها بمواقفه في العام 
المبعوث الاخااص لاالمايان الاعاام لاالماال الاماتاحادة، 
وينسبير جيوتشياردي، وأفهاماه بالاساا  صارياح ا  
الشعب يريد دولة مستقلة يمارس الشعب فيها سيادته 
وال يقبل بهيمنة اية جهة اجنبية، سوا  برياطااناياة ام 
ايرانية. هذا الشعب لال يضح لتحقيق ذلاك مان 
اجل ا  يسلمها لطغاة مجرمين يسعو  دائاماا 
الستبداله بشعب آخر بدعال اجنباي ماكاشاوف. 
وليج لديه خيار، وهو يساتاحاضار اناجاازات 
اجياله في النضال الوفني، اال تمكيد إصراره 
على مواصلة در  الاناضاال ياتاى تاتاحارر 
االرض والشعب من براثن الطغمة الخلايافاياة 
داعميه. ا  العيد الوفني مناسبة لتجديد العهد 
مع هللا والشاعاب والشاهادا  عالاى اياتاضاا  
مشروع الحرية والكاراماة ورفان مشاارياع 
االستيطا  وااليتالل واالستعباد والماسااوماة 
على الحقوق. هذا عهد مقدس ال ماحاياد عاناه 
وال تراجع، يتى يمذ  هللا بناصار مان عاناده. 
انااهااال لااهااال الااماانااصااورو ، وا  جااناادنااا لااهااال 

 الغالبو .
اللهال اريال شهدا نا االبرار، واجعل لاهاال قادم 
 صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا ر  العالمين
 حركة احرار البحرين االسالمية
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رابعها: السيطرة على االوقاف الشيعية، اما بتعيين اشخاص غير أكفاا  او 
موالين للنظام. وكذلك نهب اموال االوقاف بعناوين شتى. ويمنع الخليفياو  
استخدام اموال االوقاف لالغراض التي اقيمت من اجلها كاالاتابالاياء وباناا  
المؤسسات الدينية ومشاريع الاتاعالاياال االساالماي. وقاد ياول الاخالايافاياو  
االوقاف الى ادارة وسالح ضد الدين واهله، فكانت مواقفها خالل المراساال 
غير مشّرفة بعد ا  قبلت ا  تاتاحاول الاى شارفاي يانافاذ اوامار الاحا   

 الي يدي.
خامسها: استهداف خطبا  المنبر الحسيني كعامل الضعاف الاتاوجاه ناحاو 
اقامة الشعائر الحسينية خصوصا ما يرتبط منها باظهار يقيقة ثورة االماام 
الحسين ضد الظلال والحكال القبلي التوارثي. هاؤال  الاخاطاباا  ياتاعارضاو  
الصناف من االستف از واالبت از والتنكيال، فاياعاتاقالاو  فاي الاماطاارات، 
ويستدعو  من منازلهال، ويسجنو . وما ي ال الشاياع عاباد الاماحاسان ماال 
عطية سجينا بسبب فريه نقاشات تاريخية ال تتناسب مع الخاط الاخالايافاي 

 االموي.
سادسها: فرض ثقافة منبرية تفقد المنبر رسالته وتحوله الى فاقاج جااماد. 
فمناقشة التاريع االموي ممنوعة، والتحدث عن جرائال ي يد وقتله آل بايات 
رسول هللا ممنوع، والتطرق الي امر يشال منه انتقاد الاناظاام الاوراثاي فاي 
الحكال جريمة يعاقب عليها الخطبا . ا  تهديد الخطبا  بعدم انتقاد المشروع 
االموي الذي تصدى لمشروع االسالم المحمدي مصاادرة لاحارياة الافاكار 

 والمعتقد.
سابعها: منع استخدام مكبرات الصوت في الاماواساال الادياناياة. فافاي شاهار 
رمضا  المبارك اصدر الخليفيو  امرا يمنع استاخادام ماكابارات الصاوت 
لقرا ة القرآ  والدعا ، ولكن تحداه البحرانيو  وه موا الخلايافايايان باقاوة. 
هذه المرة هددوا اصحا  المآتال والخطبا  بالاتاناكايال والساجان ا  فاتاحاوا 
المآتال او استخدموا مكبرات الصوت. وخالل الموسال تكررت اساتادعاا ات 
الموافنين وتهديدهال بالسجن والتعذيب الستخدامهال مكبرات الصوت. هاذه 
المرة يطريو  وبا  كورونا ذريعة لغلق الماآتاال وماناع الاماراساال الادياناياة 
ومكبرات الصوت. جا  القرار بعد ايام قليلة من صدور بيا  عاقل من قبل 
علما  الدين يدعو لفتح المآتال ماع ماراعااة الضاواباط الصاحاياة والاتابااعاد 

 االجتماعي وارتدا  الكمامات.
ثامنا: تكثيف اضطهاد السجنا  السياسيين ومنعهال من الممارسات الدياناياة، 
ونقل بعضهال للسجن االنفرادي عندما يمارس شيئا منها. وهناك العديد مان 
المعتقلين السياسيين الذين يقضو  ايامهال في ال ن انات االنافارادياة بساباب 
إصرارهال على ممارسة شعائرهال الادياناياة واساتاعادادهاال الياياا  ماراساال 
عاشورا  في العنابر. ولكن هناك ابطال تحدوا القرارات الخليفية وأصروا 

 على إقامة الشعائر وفق عاداتهال المرعية.
تاسعا: منع انتشار الكتب الدينية سوا  الاماساتاوردة مان الاخاارخ ام داخال 
السجو ، ومن ضمنها نسع القرآ  الكريال التي ال يسمح اال بنساع ماعادودة 

 في كل عنبر بمعدل ال ي يد على نسخة لكل خمسة سجنا .
عاشرا: توهين الدين في النفوس بشكال عاام، ساوا  مان خاالل الامانااها  
الدراسية ام استهداف النشطا  االسالميين ام غلق المؤساساات االساالماياة. 
وبموازاة ذلك السعي المتواصل لتحاويال الاباحاريان الاى يااناوت لالافاسااد 
ومرك  للدعارة. وبينما عرض مجموعة من جنود الاباحارياة االمارياكايايان 

  1البقية من ص الحسين ينتصر ... 
 

 أفااااي كاااال يااااوم لاااانااااا فاااااجااااعااااة

 وفااااي كاااال جاااااريااااة نشااااتااااكااااي

 مصااارع  وفاااي كااال أرض لاااناااا 

 وهااال وقاااعاااة الاااطاااف اال الااادماااا  

 أراك يساااياااناااا باااوجاااه الااا ماااا 

 وأقاااارأ فاااايااااك يااااياااااة الااااجااااهاااااد

 وأساامااع عاانااد اصااطااكاااك الساايااوف

 وتااااروي السااااواقااااي وديااااانااااهااااا

 شااامااامااات ثاااراك فاااهاااب الاااناااساااياااال

 فااااقااااولااااي بااااربااااك يااااا كااااربااااال 

 أيااقااا ثااراك ايااتااوى الااثااائاارياان 

 بااارباااك ياااا صااارخاااة الاااثاااائاااريااان 

 أياااقاااا مااا جااات الاااثااارى باااالااادماااا

  فاااكاااال ضاااياااغاااال جااالااالاااتاااه الااادماااا 

 باااااناااااي هااااااشاااااال ياااااقاااااال باااااا  

 وا  الاااانااااصااااال بااااهااااا كساااارت

 يااااقااااال بااااا  خاااايااااول الااااطااااغاااااة

 تااااامااااا ق أشاااااال هاااااا اذ تاااااروح

 تاااغاااذت مااان الاااجاااثااا  الااا اكاااياااات

 وضااماات ثاارى الااطااف اشااال هااال

 وضاااقاات  عاالااى أفاايااب الااطااياابااياان

 أياااقاااا باااا  اراضاااي الاااطااافاااوف

 وعااااااااهااااااادت هللا أال تاااااااكاااااااو 

 فااامناااعاااال باااهاااال مااان رجاااال مضاااوا

 ومااريااى لاارهااط قضااوا بااالااظاامااا 

 تاااباااياااع الااانااافاااوس الاااى رباااهاااا  

 ساااالم عااالاااى ماااثاااخااان باااالاااجاااراح 

  تاااقاااّن جاااواناااباااناااا الضااااجاااعاااة

  باااقااااياااا ضياااالماااناااا الضاااائاااعاااة

 كااااام  باااااه وقاااااعااااات واقاااااعاااااة 

 تاااارّوت بااااهااااا ثاااالااااة جااااائااااعااااة 

   صااباايااح الاامااحاايااا ماانااى  رائااعااة

     فصااوال بااممااجااادهااا فااارعااة

   تاااراناااياااال آذاناااهاااا السااااماااعاااة

   الاادامااعااة باامااا تااهااطاال االعااياان

   فماست غصو  المنى الاوادعاة

   ويااا شاامااج عااالااماانااا الااطااالااعااة

   فصااارت ضشاااالئاااهاااال جااااماااعاااة

  وعاااناااوا  ثاااورتاااناااا الصاااادعاااة

  فااامناااباااتااات االغصااان الشاااارعاااة

  وكال في ثرى الطف من فاجعاة 

 أياااافااات باااهاااال ثااالاااة خااااناااعاااة

 بااااجساااادهاااال والاااظاااباااا شاااارعاااة

   تاابااارت باامرجااائااهااا الااواسااعااة

 وتاااكاااسااار أضااالاااعاااهاااا راجاااعاااة

  ساااياااوف بااامياااقاااادهاااا ضاااالاااعاااة

 ولاااكااان باااقاااوا أناااجاااماااا فاااالاااعاااة

  رباااهااا وأرجااالهااا  الشاااسااعااة

 تااااالقاااات بااااهااااا ثاااالااااة فااااائااااعااااة

 سوى صرخاة الادهار والاقاارعاة

 يصااونااا بااوجااه الااعاادى مااانااعااة

 فصاااروا عاايااو  الااعااطااا الاانااابااعااة 

 لاااقاااد رباااحااات تااالاااكاااال الاااباااائاااعاااة

 وفاااار شاااهااايااادا الاااى السااااباااعاااة 

 الحسين، إمام المتقين ومعلّم الثوار

 

للقضا  بتهمة االتجار بالدعارة في البحرين، تغاضى الخليفاياو  عان ذلاك ولاال 
 يذكروا الجريمة يتى في وسائل اعالمهال.

هذه الحر  المسعورة على البحرانيين وارضهال وتاريخهاال وثاقاافاتاهاال ودياناهاال 
تمثل جانبا مقيتا من المشروع الخليفي المفروض على الوفن والشاعاب باالاقاوة 
وبالدعال االجنبي. ويعرف الطغاة وداعموهال ا  المنظومة السياسية المافاروضاة 
على الشعب ال يمكن استمرارها النها تتناقن مع مبادي  الحارياة والاماوافاناة 
المتساوية ومبدأ "لاكال ماوافان صاوت". 
ولكن االصرار عالاياهاا نااباع مان سايااساة 
غربية انتهازية ترى فاي ضاعاف اناظاماة 
الحكال الخليفية ضامااناا لالاهاياماناة وفارض 
السياسات الاغارباياة وماناهاا الاتاطاباياع ماع 
االيتالل االسرائيلي. ماع ذلاك ساياواصال 
البحرانيو  ممارسة شاعاائارهاال وااللاتا ام 
بدينهال والاحافااظ عالاى هاوياتاهاال والساعاي 
لتغيير اوضاع بلدهال، مهما فعل الاطااغاياة 
وعصااابااتااه. انااهااال ياارفضااو  الاامااشااروع 
االمااوي ويااتااصاادو  لااياا يااد الااعااصاار 
ويعاهدو  ربهال عالاى الصاماود والاثاباات 
على إسالم محمد بن عبد هللا علاياه افضال 
الصالة والسالم يتى يقضي هللا امرا كاا  
مفعوال، ليهلك من هلك عن بيّنة ويحي من 
يّي عن بينة، وهللا غالب على امره ولاكان 

 اكثر الناس ال يعلمو .


