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 البحرانيون االصليون في مسيراتهم وتصريحاتهم

 مع فلسطين وضد االحتالل والخيانة
ما أوحة الطغاس حين يتمادون في ايّهم والمهم وصفاقتهم. وتزداد صلالفلتلهلم 
حين يدركون انهم استطاعوا االستخفاف بشعوبهم حلتل  طلّوعلو لا للهلم. و لذه 
ذروس التفرعن  فاستخف قوم  فلطاعوه.  ذا ما بلغ  الخليفيون الشهر اللملاضلي 
بعد ان تحدّوا هللا ورسول  وكشفوا امام المم ان والء م الح ي ي ليس لفللملطليلن 
او الممجد االقص  ب  للمحتلين الذين ولغوا في دماء ا   ذلك البلد. ان االنمان 
ليتعمق بعوره بالت ز  والغض  و و يرى صعاليك االمة تتالعل  بلمل لدراتلهلا 
وتمتضعف ا لها، فيتذكر قول هللا تعال   ان فرعلون علال فلي االرض وجلعل  
ا لها بيعا.  ذا االستضعاف، اذا لم يواجه  الممتضعفون، يلؤدا للللملزيلد ملن 
التفرعن والتكبر واالستعالء، حت  تتالب  قيمة البشر تماما في عين الحاكم. من 
 نا جاء الحث النبوا عل  التصدا للملطان الجائر  ان من اعظم ا لجهاد علنلد 
هللا كلمة حق امام سلطان جائر. وقال صل  هللا علي  و ل  وسللم  سليلد الشلهلداء 
حمزس بن عبد المطل ، ورج  قام إل  إمام جائر فلمره ونهاه، ف تل . فملالطليلن 
الجور ال يحق ان يحكموا المملمين، فذلك مخالف للمشروع االسالملي اللهلادف 
لتربيت نظرية االستخالف المذكورس في ال ر ن الكريم. وعل  مدى تاريخ ال ضية 
الفلمطينية كانت  نان مواقف بطولية وجري ة من قب  احرار االملة، كلملا كلان 

اسلتلشلهلد  4980للبحرانيين ادوار مشرفة في دعم فلمطين وا لها. ففلي اللعلام 
الشاب مزاحم عبد الحميد الشتر خالل العدوان االسرائيلي عل  لبنان. وكلان قلد 
انخرط في صفوف الم اومة الفلمطينية وخلط دم  البحراني بالدم الفلللملطليلنلي. 

استشهد الشاب محمد جلملعلة الشلاخلورا علنلدملا رفلع علللم  0330وفي ابري  
فلمطين عل  سور المفارس االمريكية في البحرين. حدث ذلك خالل تظا رس قلام 
بها البحرانيون احتجاجا عل  المياسة االمريكية الداعمة لالحتالل االسرائليلللي، 

كان البحرانيون  0343بعد استشهاد محمد الدرس عل  ايدا الصهاينة. وفي العام 
في م دمة الذين ت دموا لكمر الحصار عل  ازس، وباركوا في بحنات االالاثلة 
وكانوا ممتعدين لتحم  تبعات ذلك فيما لو اعتدى االسرائيليون علي تلك ال واف  

 عل  ارار ما فعلوه مع سفينة "مرمرس" التركية.
وبرام ان العالقات بين الخليفيين ورمو  االحتالل االسرائيلي تلملتلد اكلرلر ملن 
ربع قرن، اال ان المرعة التي  رعوا بها نحوه علنا كانت مفاج ة، وتلعلبلر علن 
امور عديدس  اولها انها تعبير عن العبرية المياسية وضياع البوصلة لدى  لؤالء 
الطغاس، فال مكان في قلوبهم واجندتهم المياسية للملا  لو وطلنلي او علربلي او 
اسالمي. ثانيها  انها مصد  للخيانة الح ي ية لالمة قاطبة، النلهلا انل لالب عللل  
ثوابتها وتحالف مع اعدائها الطامعين في اراضيها وم دراتها. ثالرها  انلهلا تلحلد 
علني للروابت الوطنية التي توافق البحرانيون االصليون )بيعة وسنةر عليها منذ 

عاما، وصالفة تبعث عل  التل لز  واللغلضل  وتلعلملق  90احتالل فلمطين قب  
الشعور بالمفاصلة المبدئية والمياسية والفكرية بليلن اللطلرفليلن. رابلعلهلا  انلهلا 
خضوع كام  الوامر وابنطن من جهة وتنفيذ لمياسات قوى اللرلورس اللملضلادس 
التي تضم المعودية واالمارات ومصر والخليفيين باالضافة للكيان االسرائيللي. 
خامما  انها تطور سياسي وامني خطير في البالد وفتق واسع ال يلملكلن رتل ل ، 
وتلكيد لتحالفات الطرفين المتباينة التي ستنعكس في الواقع في بك  صلراعلات 
داخلية لن تنتهي اال بم وط الحكم الخليفي.  ذه الملرعلة اللخللليلفليلة فلي اعلالن 
الخيانة قابلت  سرعة في الموقف الشعبي الرافض لالسرائيليين والخليفيين عللل  
حد المواء. ف د عمت التظا رات واالحتجاجات بوارع البالد منددس بلاللتلطلبليلع 
ومؤكدس خيانة الخليفيين. كما اكتظت وسائ  التواص  باالجتماعي بالتصريحلات 
والمواقف المشرفة الداعمة للفلمطينيين والمطالبة بتحرير ارضهم. وكان لعلماء 

ملنلهلم  403البحرين دور ريادا في التنديد بالخيانة الخليفية، وقد وقع اكرر من 
عريضة بذلك. وقد بدات تداعليلات  لذا اللملوقلف اللملبلدئلي، ويلتلوقلع تصلاعلد 
االعت االت في صفوف البحرانيين انت اما منهم بعد ان فضحوا الخليفيين وكشفوا 
 شابة نظامهم وافت اره المند الشعبي. واصبح واضحا ان  نان بونا باسعا بين 
الخليفيين والبحرانيين الذين يكادون يختلفون في ك  بيء النهم صنفان مختلفان 

* انتفض الشع  البحراني ضد الجريمة الخليفية بتوقيع اتفا  اللتلطلبليلع ملع 
تظا رس واحتجاج  453العدو االسرائيلي. ف د بارن المواطنون في اكرر من 

بعد اعالن ال رار الخليفي بالتخلللي علن فلللملطليلن واالرتلملاء فلي احضلان 
محتليها. وكان  نان سي  لم يتوقف من االدانة والشج  من قب  الشع  للملا 
ارتكب  الخليفيون من جرم ارتكبوه في وضح النهار. وأصدر  يلة هللا الشليلخ 

“. خليلانلة” عيم  قاسم بيانا أكد في  رفض الشع  مشروع التطبيع واعتلبلره 
من علماء الدين بيانا رفضوا في  التطبيع واعتبروه خيانة  433وقام اكرر من 

 هلل ورسول  والشع  وفلمطين.
 

* بدات العصابة الخليفية بتنفيذ سياسة االنت ام من 
معارضي جريمتها المياسية المتمرلة بالتطبيع مع 

المليلا  اسلتلدعلت العدو االسرائيللي. وفلي  لذا 
الملطات الشيخ منير معتو  إلدانت  للتطبيع بليلن 
الخليفيين والصهاينة، معتبرا ان االتفا  ال يعكس 
رابة بع  البحرين المعروف تاريلخليلا بلتلليليلده 
لللنللضللال الشللعلل  الللفلللللمللطلليللنللي ضللد االحللتللالل 

كما اعت لت الملطات الخليفية  .الصهيوني ألرض 
عبدالحمين أحمد بعد أن ادان التطبيع ملن خلالل 
قصيدس بعرية اعتبر فيها ان التطبيع حلرام وانل  

 .خيانة لل ضية الفلمطينية وللشع  البحراني

 
سبتمبر أدانت منّظمة العفو الدوليّة الممارسات واالنتهاكات وسياسلة  3* في 

التضييق الطائفّي التي ينتهلجلهلا اللخللليلفليلون فلي سلجلونلهلم ضلدّ الملجلنلاء 
المياسيين. وقالت المنّظمة عبر حمابها عل  ملوقلع اللتلواصل  االجلتلملاعلّي 
تويتر ان إدارات المجون في البحرين قامت خالل بلهلر ملحلرم بلملصلادرس 
الكت  الدينيّة واير ا من ممتلزمات الصالس التي تعود للللملجلنلاء الشليلعلة، 
الفتة إل  أن  ذه اإلجراءات تئعدّ بكاًل  خر من أبكال المضاي ة الطائفيّة التي 

 ي وم بها النظام، والتي ليس لها أّا دواعٍ أمنيّة، بحم  تعبير ا.
 

سبتمبر اصدرت محكمة بريطانية قرار ا في ال لضليلة  05* في يوم الجمعة 
التي رفعتها الشرطة ضد المناض  موس  عبد علي ملحلملد، وذللك فلي إثلر 
صعوده ال  سطح المفارس الخليفية في لندن. وكان موس  يمع  لوقف اعدام 
الشابين علي العرب واحمد الماللي. وذلك قب  ساعات من تنفيذ اللخللليلفليلون 
قرار الطااية. وجاء في قرار المحكمة سلملة طويلة من المعلومات حول ما 
القاه موس  من تعذي  وسجن واضطهاد عل  ايدا الخليفيين، ولكن ال اضية 
اعتبرت ان الصعود ال  سطح المفارس ال يخدم الهلدف. واصلدرت حلكلملهلا 

 جني . 433بمجن موس  ثالث سنوات مع وقف التنفيذ ودفع ارامة قدر ا 
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 بيروت، لبنان

المناض  العمال  الحاج مجديد )ويمم  الحاج صمودر للم يلجلد فلي 
مملكة الصمت وسيلة للتعبير عن رفض  الخيانة الخليفية بالتطبيع ملع 
محتلي فلمطين سوى الوقوف حامال علم فلمطيلن و لاتلفلا  كلال كلال 
للتطبيع. الحاج مجيد استمد صموده من الحمين بن علي علي  الملالم 

 الذا تحدى يزيد بن معاوية و تف   يهات منا الذلة.

نظم البحرانيون في بريطانيا اعتصاما امام م ر الحكومة البريطانية وذلك يوم 
سبتمبر، مطالبين بتغيير المياسة البريطانية الداعمة للعصابة الخليفية.  40المبت 

وقد توقفت كافة الفعاليات الميدانية بمب  انتشار وباء كورونا، ولكن أصّر  ؤالء 
 عل  أيصال صوتهم لمن يعني  االمر بعد ان تجاو  الخليفيون الحدود.

نابطون يعكمون صورا ليزرية في ساحة المارب   رج، لندن رفضا لتطبيع نظامي 
 0303سبتمبر  48البحرين واإلمارات مع الكيان الصهيوني  مماء الجمعة 

الفتة أعد ا النشطاء عن الشهيد محمدجمعة الشاخورا الذا استلشلهلد 
. 0330عندما احتط امام المفارس االمريكليلة فلي اللملنلاملة فلي اللعلام 

ويظهر في الصورس جمد الشهيد قب  دفن  بلحلضلور اللعلللملاء اللكلبلار 
وملنلهلم اللملرحلوم الشليلخ علبلد االمليللر 
الجمرا وسماحة الشليلخ عليلمل  احلملد 
قاسم والميد عبد هللا اللغلريلفلي. صلورس 
تاريخية تؤكد موقع فلمطيلن فلي قلللوب 
الللبللحللرانلليلليللن، مللن نشللطللاء وعلللللمللاء 
ومفكرين.  ذه الصورس تل لابلللهلا صلور 
الخليفيليلن و لم يصلافلحلون الصلهلايلنلة 

 ويديرون اهرو م لفلمطين وأ لها. 
و ذه صورس مزاحم عبد الحمليلد الشلتلر 
الذا استشهلاد فلي اللغلزو االسلرائليلللي 

 . 4980للبنان في العام 



 

 4/ 354صوت البحرين / 

 علماء البحرين يرفضون التطبيع الخليفي مع الصهاينة بشجاعة

 

 

الشيخ أحمد المهلالوا، الشليلخ نلاالم اللتليلتلون، 
الشيخ ابرا يم المندا، الميد علدنلان اللغلريلفلي، 
الشليللخ عللبللد الللكللريلم الصللددا، الشلليللخ حملليللن 
عالوا، الشيخ علي عبد الكريم البصرا، الشيلخ 
علي المغوا، الشيخ رضي ال فاص، الشيخ عللي 
حميدان، الشيخ محمد علللي اللعلصلفلور، الشليلخ 
ياسر الحمد، الميد نميم المحلافلظلة الشليلخ علللي 
الللحللجلليللرا، الشلليللخ يللوسللف الللجللمللرا، الشلليللخ 
مصطف  العلي، الشيخ محمود مراد، الشيخ محمد 
حمن الحلي، الشيخ جعفر مر ون،  الشيخ حملن 
 الل الزاكي، الشيخ محمد رضا العاللي، الشليلخ 
مجيد المهالوا، الشيخ عللي اللجلفليلرا، الشليلخ 
مفض  مال عيم ، الشيخ ابرا م المبارن، الشيلخ 
ع ي  كاام، الشيخ علي نلاجلي اللهلملللي، الشليلخ 
رضي مال خلي ، الميد ابرا يم اللعلللوا، المليلد 
مكي الميد جعفر المارا، الميد حملن اللبلورا، 
الميد أحمد الميد علي اللغلريلفلي، المليلد علبلاس 
ال دمي، الشيخ علي الشيخ، الشيخ حمن اللعلاللي، 
الشيخ جمي  اعالي، الشيخ عبد اللعلزيلز جلملعلة، 
الشيخ صال  عبد العزيز العكرا، الشليلخ حملن 
ال صاب، الشيخ حمين أدي ، الميد أحلملد المليلد 
علي الدرا ا، الشيخ عباس المبارن، الشيخ عبد 
علي العالي، الشيخ أحلملد اللزاكلي، الشليلخ علبلد 
الز راء الكربابادا، الشليلخ ملحلملود الصلددا، 
الشيخ عبد هللا األسود، الميد صاد  المليلد علللي 
الغريفي، الشيخ عللي الل لرقلور، الشليلخ رجلائلي 
الللبللربللارا، الشلليللخ علللللي سللللليللم، الملليللد ملليللرللم 
المحافظة، الشيخ عبد الحلمليلن اللعلكلرا، المليلد 
محيي الدين المشع ، الميد عدنان علي اللبلالدا، 
الشيخ علي حمن الصددا، الشيخ صاد  العافية، 
الشيخ عبد الحمين العكرا، الشيخ علي علبلد هللا 
البورا، الشيخ عبد الحمين مير ا، الشليلخ نلذيلر 
اللملللك، الشليلخ حمليلن ملال هللا، الشليلخ سلعليللد 
المالطنة، الشيخ ابرا يم الصلفلا، الشليلخ عل ليل  
البناء، الشيخ محمد جعلفلر اللملعلامليلرا، الشليلخ 
يوسف الجردابي، الشيخ حمين أبلوديل ، الشليلخ 
عباس عيد، الشيخ محمود العجيمي، الشيخ علللي 
حمن سند، الشيخ ابلرا ليلم حلملزس، الشليلخ علبلد 
الحمين المبارن، الشيخ محمود اللنلجلار، الشليلخ 
عبد الز راء المبشلر، الشليلخ علبلاس اللدرا ا، 
الشيخ مالك دروية، الشيخ عللي ملكلي حلبليل ، 

 الشيخ علي الجمرا.

 آية هللا قاسم :
 التطبيع شؤُم ونذير شر   

 بمم هللا الرحمن الرحيم

يعرف ك ٌّ من األنظمة العربيّة الرسمية الحلاكلملة 
ململن أقلدم أو يل لدم عللل  اللتلطلبليلع ملع اللعللدو 
اإلسرائيلي أن  ذا التطبيع عللل  خلالف اإلرادس 
التشريعية هلل تعال ، وكذلك إلرادس بعوب األملة، 
وأنّ  يمر  استجابة لإلرادس األمريكية واإلسرائيلية 
لة،  معاً، و ي عل  علللم بلإضلراره اللبلاللا بلاألمَّ

 وبالعداء اإلسرائيلي واألمريكي لها.
ً فلي اللعلدل ملع  وليس  ذا إال لعدم الرابة مطل ا
الشعوب وح  االست رار بكام  الحكم وملا يلتليلح 
لها من امتيا ات وفلرص، وللملا تلراه ملن كلون 
االنصلليللاع لللإلرادس األمللريللكلليللة واإلسللرائلليللللليللة 
المضادس لمّمة ودينها متيحاً لها إحلكلام الل لبلضلة 

 عل  الشعوب وإخماد أنفاسها.
وأنظمة من النوع الذا يضلاد فلي إرادتل  إرادس 
الشعوب، ويصّمم عل  االست رار بخيرات البلالد، 
والتحكم المطلق فلي اللنلاس، وإسل لاط فلكلر لم، 
اليمكن إالّ أن يعم  عل  إضعاف اللملحلكلومليلن، 
وتهمية وجود م، وإذاللهم، وفرقتهم، ومطلاردس 

 أسباب النهضة لهم.
والشع  الذا يراد ل  أن ي اد قود اللغلنلم واللبل لر 
واللرليللران فلي كل  ملن سلليلاسلة بللللده اللداخلللليللة 
والخارجية البد أن يئلعلمل  عللل  إسل لاط إرادتل ، 
وسل  ما بيده، وإنلهلاكل  عللل  األقل ، وإبلغلالل  
بل مات  إلل  اللحلدّ اللذا يلحلمل  أنّل  ال يملبل  

 االنفجار من داخل .
يلن  والتطبيع بؤم  ونذير بّرٍ مملتلطليلر عللل  اللدّ 

 واألمة.
ومن يعم  عل  إضعافك ال يمكن أن تعتلملده فلي 
نهوضك، ومن يعم  عل  إاراقك في المشاك  ال 

 يعم  عل  إن اذن منها.
والنّهوض من األوضلاع اللملتلردّيلة يلحلتلاج إلل  
 جهود مضنية، و ذا ما يحتاج إل  صبر بديد.

وملن صللعلل  عللللليلل  الّصللعللود ملن أرض الللذّل 
والهوان إل  سماء العّز والكرامة ل كلون ملتلاعلبل  

 كبيرس لم يفار  ذلّ .
 وال يغير هللا ما ب وم حت  يغيروا ما بلنفمهم.

ً لل   ويوم أن تبني بعوب األمة نفمها فتكون بي لا
و ن  ال يمكن إ مالها من سياسة بلللد لا واليلره، 
والبد أن تئحترم إرادتها في بلؤون أوطلانلهلا فلي 

 ك  من سياستها الداخلية والخارجية.
والتطبيلع اللملرفلوض الليلوم ملن بلعلوب األملة 
سيم ط حتماً اداً لو قام علل  قلدٍم الليلوم، وذللك 
عندما تعرض الشعوب الو ن المؤثلر إلرادتلهلا، 

 وتتفع   ذه اإلرادس ل وتها وحاكميتها.
أمس اإلمارات واليوم البحرين والداً بلللد ثلاللث 
ورابع في ممتن ع التطبيع وإثم  الكبير، والملبل  
ً بلليللن الللحللاكللملليللن  ً عللظلليللمللا أّن  للنللان افللتللراقللا
واللملحللكلومليللن فللي اللفللكلر والللنلفللمليلة واللهللدف 
والللمللصللالللح، و للنللان 
 زيمة نفمية تلعليلشلهلا 
اللللحلللكلللوملللات ويلللراد 
فرضها عل  الشعوب، 
وعللللل  الشللعللوب أن 

 ت اوم  ذه الهزيمة.
والمالم عل  من اتلبلع 

 الهدى.
 عيم  أحمد قاسم

 0303سبتمبر  40

عالم دين في البحرريرن بريرانرا مرقرترضربرا  141وقع 
بمرخرترلرف “عبروا فيه عن رفضهم القاطع للتطبيع 

رره ومسررتررويرراترره مررع الرركرريرران الصررهرريررونرري   أشرركررالم
 .”الغاصب

وأصدر العلماء بيان الرفض يوم أمس ) الرثرالءراء 
سبتمبر( بالتزامن مع احتفرال الرخرلريرفريريرن فري 11

البيت األبيض بتوقيع اتفاقية التطبريرع مرع الركريران 
الشرعيم  “  الصهيوني. وأكد العلماء على الموقف 

من القضيَّة الفلسطينيَّة وحقم  الشعب الفرلرسرطريرنريم  
المظلوم في استرداد كامل حقوقمره وأراضريره دون 

 .”استثناء
أنَّ القدس أرٌض إسالميَّةٌ ال “ كما شدد البيان على 

رة “  ، داعريرن ” يجوز تهرويرُد أيم  شربرر  مرنرهرا األمَّ
طف فري شريء   اإلسالمي ة بمختلف أطيافها أن ال تُرفررم 

 .”من هذه الثوابت
وشارك كبار علماء البحرريرن فري الرتروقريرع عرلرى 
البيان، مسرجرلريرن رفضرهرم الرقراطرع الرذي يرمرثرل 
الموقف الشرعي الرمرشرتررك لرمرخرترلرف الرمرذاهرب 

 اإلسالمية تجاه القضية الفلسطينية. 
 الموقعون 

الميد عبدهللا الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، 
الشيخ محمد صن ور، الشيخ محمود العاللي، المليلد 
مجيد المشع ، الشيخ علي فاض  الصددص، الميلد 
سعيد الوداعي، الميد محمن الغريفي، الشيخ فاض  
الزاكي، الشيخ جاسم الخياط، الميد مجيد اللعلللوا، 
الميد محمد  ادا الغريف، الشليلخ  لانلي اللبلنلاء، 
الشيخ محمد جوساد الشهابي، الشيخ رائلد الملتلرا، 
الشيخ محمد الخرسي، الميد صاد  المالكي، الشيخ 
علي أحمد رحمة، الشليلخ الا ا الململان، الشليلخ 
حمزس الديرا، الشيخ منير معتو ، الشليلخ عليلمل  
اللمللؤمللن، الشلليللخ جلعللفللر الللعللالللي، الشلليللخ سللعلليللد 
العصفور، الشيخ محم محملن اللعلصلفلور، المليلد 
محمود الوداعي، الشيخ علي حمن الشلغل ، المليلد 
أحمد البورا، الشليلخ حملن علللي رضلي، المليلد 
ياسين الموسوا، الشيخ جعفر فرحان، الشيخ جعفر 
علي المترا، الشيخ صاد  ال طان، الشيخ حمليلن 
مال عطية، الشيخ صاد  الدرا ا، الشليلخ ملحلملد 
حمن الكراني، الشيخ محمد الصليلاد، الشليلخ علبلد 
النبي العصفور، الميد  اني المعلم، الشيخ ملحلملود 
فتر، الشيخ مملم اللعلرادا، الشليلخ سلللملان علللي 
العبيدان، الشيخ جعفر الشهابي، الشليلخ علللي علبلد 
النبي، الشيخ باسم النكال، الشيخ أيوب علي، الشيخ 

عبد هللا عبد النبي، الشيخ 
بللاقللر الللحللواج، الملليللد 
مرتضىالموسوا، الشيخ 
مصطف  المرو، الشليلخ 
عللمللار طللريللف، الشلليللخ 
 للانللي الللبللزا ، الشلليللخ 
محملد علبلاس اللبلورا، 
الشلليللخ عللبللد الللحللكلليللم 
الللعللرادا، الملليللد علللللي 
علوا الكلرانلي، الشليلخ 
حمللن الللبللنللاء، الشلليللخ 
محمد جملعلة  ل خلللف، 
الشليلخ حللملزس اللحللواج، 
الشيخ محمد باقر الشيخ، 
الشيلخ علبلد هللا اللبلنلاء، 
الشيخ علي حبي ، الميد 
حمن اللغلريلفلي، الشليلخ 
جللاسللم مللحللمللد حمللن، 
الشيخ حمين الجلزيلرا، 
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دونالد ترام ، مماء   الرئيس األميركي منذ إعالن
عللل   دولة اللبلحلريلن ، مواف ةسبتمبر 44الجمعة 

مع االحتالل اإلسرائيلللي، أطلللق  تطبيع العالقات
البحرانيون حملة عنيلفلة عللل  ملواقلع اللتلواصل  
االجلللتلللملللاعلللي ضلللد الللل لللرار، فلللتلللصلللدّرت 

 #التطبيع_خيان  #بحرينيون_ضد_التطبيع وسوم
#البحرين_ترفض_التطبيع، قائمة األكلرلر تلداوالً 

 في المملكة.
وبينما كان النظام وبعلض اللملغلرديلن اللملؤيلديلن 
ل راره، يحاولون رفع وسلم #ملن_أجل _الملالم، 

مزاحلم علبلد اللحلمليلد الشلتلر  كانت صور الشهيد
 تنتشر عل  "تويتر".

ر،  و أول بهداء البحرين 4980    4955الشتر )
في مواجهة االحتالل. وكان قد التحق بلاللمل لاوملة 

ليمتشهد في إبلان  4998الفلمطينية في لبنان عام 
 .4980الغزو اإلسرائيلي لبيروت عام 

وقد استعاد عشرات البحريلنليليلن واللعلرب قصلة 
الشتر وصوره، في ملحلاوللة للللتلذكليلر بلارتلبلاط 

  البحرين بال ضية الفلمطينية.
 وكت  سامر  نين 

اللبلحلريلنلي ملزاحلم  "#فلمطين_قضية_الشرفاء 
عبد الحمليلد الشلتلر بلهليلد اللملواجلهلة الصلعلبلة 

من الم اومة الفلللملطليلنليلة، دفلن  4980الجتيا  
الشتر عند بوابة الجلبلهلة اللتلي صلملد فليلهلا فلي 
النبطية، حيث استشهد ممتش اً "أر بي جلي" فلي 

. فلللللمللطلليللن ال تللنللملل  4980حللزيللران  04
 #التطبيع_خيانة". الشرفاء

وكتبت أسم   "بهيد بحريني رأينا بلحلريلن فلي 
سيرت ، بحر  عل  بيروت الم اتلة فلي يلوٍم كلان، 
وبحر  عل  الخليط الهادر في يوٍم سليللتلي، قلاتل  

وفي  98مرتين في اجتياحين أمام عدّو واحد، في 
 ، وصمد مع من صمد بالموقف وبالمال ".80

وكت  اللبناني أمين اللخلشلن عللل  "فليلملبلون"  
ملواطلن بلحلريلنلي   مزاحم عبد الحمليلد الشلتلر،   " 

استشهد أثناء التصلدا للللغلزو اإلسلرائليلللي فلي 
أثلنلاء قلتلالل  ملع  4980حزيران  04النبطية في 

احتفلت بلاسلتلشلهلاده دوللة   المنظمات الفلمطينيّة. 
اإلمارات العربية المتحدس وأطل ت اسم  عل  أحد 

دفلن فلي مل لابلر الشلهلداء فلي   بوارع الشارقة. 
 النبطية".

 مواقع التواصل تستعيد سيرة مزاحم عبد الحميد الشتر... أول شهداء البحرين بمواجهة االحتالل

 

أفادت صحيفة "الغلارديلان" اللبلريلطلانليلة، بللن 
المعودية لعبت دورا كبيرا في توص  اإلمارات 
واللبلحلريلن إلل  اتلفلا  تلطلبليلع اللعلالقلات مللع 
االحتالل، لكنهلا ملن اليلر اللملتلوقلع أن تلحلذو 

 حذو ما قريبا في  ذا الشلن.
 03وذكرت الصحيفلة فلي تل لريلر نشلرتل  فلي 

سبتمبر الخميس، أن ولي العهد المعودا، علل  
مدى عدس أبهر قب  توقليلع أبلوالبلي واللملنلاملة 
اتفا  التطبيع، كلان يلطلر  أملاملهلملا بلرا ليلن 
تص  في مصلحة إبلرام الصلفل لة، بلملا يشلمل  
صادرات م اتالت متطورس وامتيا ات سليلاسليلة 
من وابنطن، باإلضافة إل  اللتلواصل  األفضل  

 إل  "أمريكا دونالد ترام ".
وأبارت الصحيفة إل  وجود حافز  خلر، و لو 
أن إبرام حلفاء المعودية اإلقليميين الصفل لة ملع 
"إسللرائلليلل " أوال يللحللدث "تللحللوال  لللزاللليللا" 
جيوسياسيا في المنط ة ويمنح اللململللكلة الطلاء 
التخاذ خطوس مماثلة الح ا، لكن ذللك ملن اليلر 

 المتوقع أن يحدث في الممت ب  ال ري .
ون لت "الغارديان" عن ثالثة مصادر م ربة من 
الديوان الملكي المعودا قولها إن ، عل  اللرالم 
من  يادس الت ارب بين المملكة و"إسرائيل " فلي 
اآلونة األخيرس، من اليلر اللملتلوقلع أن يلعلطلي 

األمير محمد لترام  ما تم وصف  ب  "أكبر إنجا  
في مجال المياسة اللخلارجليلة" قلبليل  انلتلخلابلات 
الرئاسة األمريكية الم رر إجرا  ا في الرالث من 

 نوفمبر.
ورجحت الصحليلفلة أن تلواصل  اللريلاض حلث 
حلفائها اإلقليميين عل  التطبيع، حيث من المتوقع 
أن ينضم المودان وسللطلنلة علملان إلل  "اتلفلا  
أبرا ام" حتل  نلهلايلة اللعلام اللجلارا، اليلر أن 
المعودية والكويت باعتبار ما "الحرس الل لديلم" 
في المنط ة ستتريلرلان ملن أجل  كمل  "جلوائلز 

 أكبر".
 كوبنر أثر بشك  ملحوا عل  محمد بن سلمان

ولفتت الصحيفة إل  وجود اختالفات في ملواقلف 
الملك المعودا "سلمان بن عبد اللعلزيلز" ووللي 
 عهده بخصوص تطبيع العالقات مع "اسرائي ".
ون لت الصحيفة عن مصلدريلن ملطلللعليلن عللل  
مواقف األمير محمد قلوللهلملا إن صلهلر وكلبليلر 
ممتشارا ترام ، جلاريلد كلوبلنلر، أثلر بشلكل  
ملموس عل  ر ى ولي العهد المعودا منلذ أول 

 .0349ل اء بينهما في عام 
وذكرت الصحيفة أن األمير محمد "استدع " في 
وقت الحق من ذلك العام إل  اللريلاض اللرئليلس 
الفلمطيني محمود عبلاس وعلرض عللليل  ر يلة 

 سعودية جديدس لفلمطين.
وقالت الصحيفة، ن لال علن مملؤولليلن 
فلمطينيين طلللبلوا علدم اللكلشلف علن 
أسمائهم، إن تلك الر ية تشلبل  بلكلرليلر 
خلطلة الملالم األملريللكليلة اللمللعلروفللة 

 إعالميا ب "صف ة ال رن".
وأكدت الصحليلفلة أن اللعلالقلات بليلن 
 األمير محمد وكوبنر ال تزال وثي ة.

وقلال أحلد اللململلؤولليلن الملعلوديليللن  
"األمور تتطور في االتجاه الصلحليلح، 
وعندما سيضغطون  ناد  ذه الصلفل لة 
سيكون ذلك ممللة مهمة للغلايلة، للكلن 
  ذا سابق ألوان  اآلن"، حم  تعبيره.

أمريكيون تدعو مجلس حقوق اإلنسان 
 لحث البحرين على إلغاء أحكام اإلعدام 

 
دعت منظملة أملريلكليلون ملن أجل  اللديلمل لراطليلة 

ملجلللس  (ADHRBوح و  اإلنمان في البحلريلن)
ح و  اإلنمان التابع لهي ة األمم المتلحلدس إلل  حلث 
البحرين عل  إلغاء أحلكلام اإلعلادم الصلادرس ضلد 

 معت لين سياسيين.
جاء ذلك في كلمة أل تها ممرلة المنظمة خالل الحوار 
التفاعلي الجارا في مجلس ح و  اإلنمان بلدورتل  

 المنع دس حاليا في مدينة جنيلف الملويملريلة. 35ال  
أبارت المنظمة إل  أن أحاكلملا بلاإلعلدام صلدرت 

يلواجلهلون خلطلر  40نابطلا ملن بليلنلهلم  02ضد 
 اإلعدام الوبيك بعد استنفاد المب  ال انونية.

لفتت المنظمة إل  أن البحرين ومنلذ تلراجلعلهلا فلي 
عن وقف تنفيذ أحلكلام اإلعلدامإ فلإنلهلا  0349العام 

أعدمت ستة نابطين تعرض معظمهم للتعذي . فيما 
أيدت محكمة التمييز الخليفية الشهر الماضي أحكاما 
بإعدام النابطين محملد رمضلان وحمليلن ملوسل إ 
وسلط احلتلجللاج ملن اللمللجلتلملع الللدولليإ وخلاصللة 
المنظمات الح وقية واإلجلراءات اللخلاصلة للهليل لة 

 األمم المتحدس.
أكدت المنظملة عللل  أن 
تلك األحكام صدرت وف ا 
العترافات انتزعت تحت 
التعذي إ وفلي ملحلاكلملة 
تللللفللللتلللل للللر إلجللللراءات 
المحاكلملة اللعلادللة. وقلد 
رفضت محكمة اللتلمليليلز 
 ذا العام النظر في قضية 

أبخاص محكومين بلاإلعلدام ملن بليلنلهلم   ليلر  5
 عبدهللا و و أب لخممة أطفال.

أعتبرت المنظمة تنفيذ أحكام اإلعدام فلي اللبلحلريلن 
تشك  انتهاكا لل انون الدوللي وللدسلتلور اللبلحلريلنإ 
داعية مجلس ح و  اإلنملان إلل  حلض اللبلحلريلن 
عل  تخفيف أحكام اإلعدام الصادرس ضد النابطينإ 
كما دعت الملطات الخليفية إل  الململا  بلاللمل لرر 
األممي المعني بالتعذي  بزيارس البلحلريلن وضلملان 
 التزام البحرين باالتفاقية الدولية لمنا ضة التعذي .

 الغارديان تكشف دور السعودية
 في اتفاقي التطبيع اإلماراتي والبحريني



 

 2/ 354صوت البحرين / 

نشر خبراء لدى األمم المتلحلدس و لم اللفلريلق اللعلامل  
المعني بحاالت االحتجا  التعمفي واللمل لرر اللخلاص 
الملعلنلي بلململلللة اللتلعلذيل ، بليلان ادعلاء أرسل  إلل  
الحكومة البحرينية حول قضية طال  بحراني يبلا من 

علاملاً، اتلهلم بلاالعلتلداء عللل  رجل  أملن،  42العمر 
تصلنليلع قلنللبلللة و لمليللة، حلر  إطلارات فلي الشللارع 

 وعرقلة حركة مرور الميارات.
وقد عبّر الخبراء عن قل هم الشديد حيال عدس انتهاكات 

علاملاً، و  42لح و  اإلنمان بحق ال اصر الذا يبلللا 
بالتحديد حيال استخدام وسائ  التعذيل  واإلعلتلرافلات 
ال مرية التي تلؤدا إلل  ملحلاكلملات اليلر علادللة. إّن 
منظمة أملريلكليلون ملن أجل  اللديلمل لراطليلة وحل لو  
اإلنمان في البحرين قد قدمت المعلومات لموجودس في 
البيان عبر برنامط الشكلوى للمملم اللملتلحلدس. تشلارن 
منظمة أمريكليلون ملن أجل  اللديلمل لراطليلة و حل لو  
اإلنمان في البحرين مخلاوف خلبلراء األملم اللملتلحلدس 
بشلن التعذي  واالحتجا  التعلملفلي اللذا تلعلرض لل  
ال اصر وتطال  حكومة البحرين بلتلحلمليل  ملرتلكلبلي 
أعمال التعذي  واالنتهاكات األخرى ممؤولية أفعالهلم 

 اير ال انونية ومحاسبتهم.
إّن الفريق العام  المعني بحاالت االحتجا  اللتلعلملفلي 
 و أحد مكات  اإلجراءات الخاصة في مجلس حل لو  
اإلنمان لممم المتحدس. تل لوم واليلتل  بلاللتلحلديلد عللل  
اللبلحلث فللي الشلكلاوى اللفلرديلة لللملعلرفللة ملا إذا كللان 
اإلعت ال تعمفي أم ال. ملن جلهلة أخلرى، إّن اللمل لرر 
الخاص المعني بالتعذي  يتلل ل  ويلعلايلن ملعلللوملات 
تخّص أعمال التعذي  التخاذ إجراءات بشلنها. يل لوم 
الم رر بزيارات للدول، يعطي توصيات  ومالحظاتل  

 حول التدابير المتخذس لمنع أعمال التعذي .
ذكر الفريق العام  واللمل لرر اللخلاص فلي بليلانلهلملا 
إستنتاجات منظمة أمريكيون من أج  الديم راطية و 

 ح و  اإلنمان في البحرين.
استنتط الفريلق اللعلامل  واللمل لرر اللخلاص أنّل  للدى 
التلكد من صحة اإلتهلاملات اللملوجلهلة للللململؤولليلن 
البحرينيين بارتكاب أعمال التعذي ، تكون الحكوملة 
البحرينية قد خرقت اللتلزاملاتلهلا اللملتلعللل لة بلحل لو  

 اإلنمان المحمية في عدس معا دات دولية.
باإلستناد إل  المعللوملات اللمل لدملة ملن قلبل  ملنلظلملة 
أمريكيون من أج  الديم راطية وحل لو  اإلنملان فلي 
البحرين، اعت ل  أفلراد ملن قلوات األملن اللبلحلريلنليلة 
بلباس مدني، باإلضافة إل  برطة ملكلافلحلة الشلغل ، 

علاملاً ملن دون  42الفت  الل لاصلر اللبلاللا ملن اللعلملر
مذكرس توقيف ومن دون اإلدالء بلسباب اإلعت ال. بعد 
مرور اثني عشر يوماً عل  إختفائ  ال مرا، اكتشفلت 
العائللة أن نلجلللهلم ملوجلود فلي ملديلريلة اللتلحل ليل لات 
الجنائية.  ذا األمر  و مخالف لما تنص علي  المادتان 

من اإلعالن المتعلق بلحلملايلة أا بلخلص ملن  9و  0
اإلختفاء ال مرا اللتان تحّرمان وقوع  ذا اللفلعل  فلي 
ك  الظروف ودون أية إسترناءات. أّكد الفريق العلامل  
والم لرر اللخلاص عللل  أنل  حلتل  وللو كلان اإلخلفلاء 

 قصير األمد، يب   بمرابة إخفاء قمرا.
ن يللومللاً، قللام يللخللالل الللتللحلل لليللق الللذا اسللتللمللر عشللر

ممؤولون بتعصي  عيني ال اصر، وضلربلوه وقلاملوا 
بصع   بالكهرباء . باإلضافة إل  ذلك، تم منع ال اصر 

 03من التواص  مع عائلت  واإلسلتلعلانلة بلملحلام. فلي 
، تم اإلفراج عن ال اصر من قب  مكتل  0349فبراير 

النائ  العام لتعلذر ملعلرفلة ملن قلام بلارتلكلاب اللفلعل  
، تم استدعلاء الل لاصلر 0349أبري   43الجرمي. في 

إل  مكت  النائ  العام، وتم اعت ال  دون مذكرس ودون 
 اإلدالء بلسباب اإلعت ال.

تبلا ال اصر  ذه المرس أن  يواج  تلهلم تصلنليلع قلنلابل  
و مية، إحرا  إطارات وإعتداء عل  برطي. ل د قلام 
الممؤول عن اإلستجواب بتعذي  ال اصر وتلعلريضل  

لموء المعلاملللة علبلر ضلربل ، صلعل ل  بلاللكلهلربلاء 
وإ انت  وذلك عل  أساس انتمائ  للطلائلفلة الشليلعليلة. 
اعترف ال اصر بارتكاب األفعال المتلهلم بلهلا تلحلت 
وطلس التلعلذيل . علانل  الل لاصلر أيضلا ملن كلدملات 
وجرو  دون تل ي عالج، وقد منع من التواص  ملع 

 عائلت  والوصول ال  المحامي.
، حكمت المحلكلملة اللجلنلائليلة 0349أكتوبر  43في 

العليا الرابعة عل  ال اصلر بلالملجلن للملدس علامليلن، 
باللرالم ملن إدالء واللده أن ابلنل  كلان ملوجلوداً فلي 
المنزل عند وقوع الحادثة. أيدت محكمة اإلستل لنلاف 

 الحكم الح ا.
بناء عل  ذلك، ف د عبّر خلبلراء األملم اللملتلحلدس فلي 
الفريق العام  المعني باالحتجا  التعمفي و اللمل لرر 
الخاص المعني بالتعذي  عن قلل لهلملا الشلديلد حليلال 
ممارسة مديرية التح ي ات الجنائية ألسالي  التعذي  
وإساءس المعاملة لهدف اإلستحصال عل  اإلعترافات 
ال مرية واستخدامها كلداس لإلدانة الجزائيلة، خلاصلة 
كون المعني  و قاصر. إن تعذيل  فلتل  قلاصلر  لو 
إجراء اير قانوني ويخر  اإللتزامات اللملنلصلوص 

ملن إتلفلاقليلة ملنلا ضلة  42و  0عليها في المادتليلن 
التعذيل ، بلاإلضلافلة إلل  اإلللتلزاملات اللملنلصلوص 

من العهد الدولي الخاص بالح و   9عليها في المادس 
المدنية والمياسية. إن  ذه المواد تلؤكلد عللل  حلظلر 
التعذي  في ك  الظروف وتنابد الدول التخلاذ كلافلة 

أيضلا  45التدابير لتفادا وقوع  ذا الفع . إن المادس 
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من إتفاقية ملنلا ضلة اللتلعلذيل  تلؤكلد عللل  أن كل  
اعتراف تحت وطلس التعلذيل  ال يلملكلن اسلتلخلدامل  
كدلي  في أا من اإلجراءات ال ضائية، األملر اللذا 
لم تلتزم ب  المحكمة البحرينية. إن تعلذيل  الل لاصلر 
أدى إل  إدالئ  باعترافات خاط ة بارتكلاب األفلعلال 

 التي اتهم بها.
عالوس عل  ذلك، إن حلرملان الل لاصلر ملن وسلائل  
الدفاع األساسية، مر  الحق بمعرفة سب  اإلعت لال، 
حللق اإلحللتللجللا  فللي مللكللان رسللمللي ومللعلللللن، حللق 
التواص  مع أفراد العائلة، حق تل ي اللململاعلدس ملن 
قب  محلام بلملا فلي ذللك خلالل اإلسلتلجلواب، وحلق 
المرول أمام ال اضي بمرعلة، كل   لذه اللحل لو  تلم 
انتهاكها. باإلضافة إل  ذلك، إن اللحلبلس اإلنلفلرادا 
يكون بمرابة الحرملان الل لملرا ملن اللحلريلة، ململا 

ملن اللعلهلد اللدوللي اللخلاص  9يشك  انتهاكا للملادس 
بالح و  المدنية والمياسية. إن اعت لال قلاصلر دون 
مذكرس وال يام بتعذيب  وإساءس معاملت ، وحرمان  من 
اإلستعانة بمحام وعدم احترام إجراءات اللملحلاكلملة 
أدّى إل  وقوع محاكمة اير عادلة، وبالنلتليلجلة إلل  

 الحرمان من الحرية من الف ة الرالرة.
في  ذه ال ضية بالذات، يج  التلشلديلد عللل  حلظلر 
التعذي  والحرص عل  حماية حرية وأمن الشخص 
بمللبلل  صللغللر سللنلل . إن الشللخللص الللذا تللعللرض 
للإلخلفللاء الل للملرا واللتلعللذيل  و سلوء الللملعللامللللة، 
باإلضافة إل  الحرمان من إجراءات المحاكمة،  لو 
كما ذكرأعاله، قاصر. إن اتلفلاقليلة حل لو  اللطلفل ، 
الموقعة من دولة البحرين، تنص عل  أن المصلحلة 
الفضل  للطف   ي اعتبار في ااية األ مية. للذا 
يج  عل  الدولة البحرينية علدم إللحلا  ضلرر 
جمللدا أو مللعللنللوا بللالللطللفلل ، وحللمللايللة حلل لل  
باإلجراءات ال انونية الواجبة خلالل اإلحلتلجلا  

 والمحاكمة.
أخلليللراً، دعللا خللبللراء األمللم الللمللتللحللدس حللكللومللة 
البحرين اتخلاذ كلافلة اللتلدابليلر اللال ملة للوقلف 
إنتهاكات ح و  االنمان وملنلع تلكلرر لا. وفلي 
حلال ثلبلوت صلحلة اإلدعلاءات، يلجل  عللليلهللا 
 ضمان محاسبة الممؤولين عن  ذه اإلنتهاكات.

اتهمت منظمة ح وقيلة مل لّر لا جلنليلف، الملللطلات  
البحرينية بتصفية النشطاء والمعارضين الميلاسليليلن 

 من خالل إصدار عشرات أحكام اإلعدام بح هم.
وقال المرصد األورومتوسطي لح لو  اإلنملان فلي 
ت رير أصدره أمس األربعاء، بلعلنلوان "اللبلحلريلن.. 
أحكام جائلرس وإعلداملات تلعلملفليلة"، إّن الملللطلات 
البحرينية اسلتلخلدملت الل لضلاء عللل  نلحلو فلاضلح 
لتصفية النشطاء والمعارضين المياسييلن ملن خلالل 
إصدار عشرات أحكلام اإلعلدام بلحل لهلم، بلعلد قلملع 

، 0344االحتجاجات الشعبليلة اللتلي انلطللل لت علام 
والتي كانت تطال  بإصالحات جلذريلة فلي اللنلظلام 

 المياسي في المملكة.
ودعا المرصد "حمد بلن عليلمل  
 ل خليفلة" إلل  علدم اللملصلادقلة 
عل  أحكام اإلعدام الصادرس بحق 
معت لي رأاٍ فلي اللبلالد، واللكلف 
علن تل لليليللد الللحلريللات واعللتل للال 

 وتعذي  المعارضين.
واسللتللعللرض الللتلل للريللر بللهللادات 

لمعت لين محكومين باإلعدام، الفتًا إلل  أن األوضلاع 
في المجلون تلفلتل لر إلل  أدنل  ملعلايليلر اإلنملانليلة 

 والرعاية الصحية.
وذكر األوروملتلوسلطلي فلي تل لريلره أّن اللملحلاكلم 
البحرينية أصدرت منذ انطال  االحتجاجات الشعبيلة 

 43حكلم قضلائلي سليلاسلي، ملنلهلا  4433أكرر من 

حللكللم مللؤبللد، وأسلل للطللت  443حلكللًمللا بللاإلعللدام، و
 مواطن بحريني. 433الجنمية عن أكرر من 

وقللال الللمللمللتللشللار اللل للانللونللي لللدى الللمللرصللد 
األورومتوسطي طار  اللواء  "النظام ال انوني فلي 
البحرين يئخضع الملطة ال ضائيلة بلرملتلهلا لملللطلة 
اللملللك، ملا يلنللزع علنللهلا أ لم صلفلة و للي صلفللة 
االست اللية، فضالً عن ف دانها للملبلادو واللملعلايليلر 
الدولية المتعل ة باست الل ال ضاء ونزا ت ، و ذا ملا 
يفّمر أحكام اإلعدام اللجلائلرس بلحلق اللنلشلطلاء دون 
تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة التلي أقلرتلهلا 
 ال وانين الوطنية وال وانين الدولية عل  حٍد سواء".

وعبّر المرصد األورومتوسلطلي 
 40عن قل   الشديد عللل  حليلاس 

معت اًل بحرينيًا صلدرت بلحل لهلم 
أحكام باإلعدام وتنتظر مصلادقلة 
الملك لتنفيذ ا، إذ يئخش  أن يل وا 
نفس مصليلر ملن أئعلدم قلبلللهلم، 
خاصةً وأن  ؤالء الذين صدرت 
-بح هم أحكام اإلعدام اعلتلرفلوا 

عللل   -مر  الضحايا الماب ين الذين نئفّذ الحكم بح ّهم
 أفعال لم يرتكبو ا تحت التعذي  الشديد والتهديد.

وحّث األورومتوسطي عل  المما  للم رر الخلاص 
التابع لممم المتحدس المعني بالتعذي  بزيارس علاجلللة 
إل  البحرين، وتمكين  من ل اء المعتل للليلن للالطلالع 
 عل  أوضاعهم ومراقبة األوضاع داخ  المجون.
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  خيانة حكام االمارات والبحرين: انقلبوا على االمة، وسينقلبون عن كراسي الحكم
وان يريدون خيانتك ف د خانوا هللا من قلبل  فللملكلن ” 

 “منهم.، وهللا عليم حكيم
الخللليلفليلون خلانلوا هللا ورسلولل  والضلمليلر واالملة 
والشللعلل ، "واتللبللعللوا مللن لللم يللزده مللاللل  وولللده اال 
خمارا، ومكروا مكرا تبارا"، فحق عليهلم اللعلذاب، 
وليلتينهم بغتة و م ال يشعرون. ف رار م التطبيع مع 
محتلي فلمطين حرب عل  الشلعل  اللبلحلرانلي اوال 
والفلمطيني ثانيا واالمة ثلاللرلا. فلهلم يلعلللملون ملدى 
ارتباط البحرانيين االصليين )بيلعلة وسلنلةر بللرض 
المعراج، قلبا وقالبا، وان  ذا الشع  قدم ما يمتطيع 
لدعم ال ضية والدفاع علن ارض اللملعلراج. يلعلرف 
الخليفيون ان دماء بحرانية اري ت من اج  فلمطين، 
تللارس بللاالعللتللداءات االسللرائلليللللليللة عللللل  االراضللي 

اللتلي  4980العربية، كما حدث في لبنان في اللعلام 
الشهيد مزاحم علبلد اللرحليلم الشلتلر )ملن   س ط فيها

فللريللق الللحللطلل  بللالللعللاصللمللة الللمللنللامللةر، واخللرى 
بالرصاص الخليفي لداعملي فلللملطليلن، كلملا حلدث 
 9للشهيد محلملد جلملعلة الشلاخلورا اللذا قلتل  فلي 

علل  اسلوار الملفلارس االملريلكليلة فلي  0330ابري  
المنامة خالل تظلا لرس بلعلبليلة داعلملة للالنلتلفلاضلة 
الفلمطينية الرانية. البحرانيون كانوا من اوائ  الذيلن 
سعوا لكمر الحصار المفروض عل  ازس وباركوا 

مخترقين الحصار الجائلر.  0343حضورا في العام 
وتاريخهم يشهد بانمانيتهلم ووطلنليلتلهلم وعلروبلتلهلم 
واسالمهم منذ قرون. كانوا من اوائ  الذين ناصروا 
فلمطين وجمعوا التبرعات ال لها منذ  يارس اللحلاج 

. وسج  4942امين الحميني ال  البحرين في العام 
الكريرون من ببابها للتطوع دفاعا علنلهلا فلي اللعلام 

. ورفض اعيلانلهلا فلي ذللك اللعلام دعلوس ملن 4938
قبطان سفينة حربية امريكية رست في ميناء الجفير، 
لحضور حف  است بال. ووقع سبلعلون ملنلهلم رسلاللة 
يرفضون فيها قبول الدعوس الن اللواليلات اللملتلحلدس 
كانت قد اعترفت ب  "اسرائي " بعد اعالن تلسيلملهلا 

  عل  ارض فلمطين في ذلك العام. 
واخيرا وقع اللملحلذور، وارتلكل  اللحلكلم اللخللليلفلي 
المار  واحلدس ملن كلبلريلات اللجلرائلم فلي تلاريلخل  
باستمالم  المهين لمحتلي ارض الملعلراج. وبلعلرلوا 
احد عبيد م من اير افراد عصابتهم الخليفية لتوثيق 
الخيانة في وابنطن، النهم اصبلحلوا اكلرلر اعلتلملادا 
عل  مماحي االحذية لمملح قلاذوراتلهلم، وملا اكلرلر 
ماسحي االحذية والع ي ال صاع واورا  الملحلارم. 
فع  الطااية ذلك بينما كان المواطنون يهتفون بحياس 

فلللللمللطلليللن وحللريللتللهللا 
ويطالبون بم وط نظلام 
الخيانة ا لخلليلفلي اللذا 
لللطللخ اسللم الللبللحللريللن 
بجريمتل  اللنلكلراء. فلي 
 لللذه اللللللللحلللظلللة وقلللف 
الشلللعللل  اللللبلللحلللرانلللي 
االصلي بكلافلة اطليلافل  
مللوقللفللا مشللرفللا رافضللا 
الخيانة الخليفية ومعبرا 
عن دعم  المطلق الذا 
ال يللتللزحللط لللفلللللمللطلليللن 
ارضا وبعبلا وقضليلة. 
علملاء اللديلن تصلدروا 
المشهد ببليلان تلاريلخلي 
اصدره سملاحلة الشليلخ 
عيم  أحمد قاسم منددا 
بجريمة بليلع فلللملطليلن 
للمحتلليلن. ووقلع اكلرلر 

مللن علللللمللاء  403مللن 

البحرين بيانا تاريخيا بلذللك. املا اللملواطلنلون فل لد 
استمروا في تظا راتهم واحتجاجاتهم بدون ان طاع 
ملطلاللبليللن بلانلهللاء اللعلهلد الللخللليلفللي اللذا اصلبللح 
استمراره وباال عل  البحرين والضمير واالخلال  
واالنمانية. واذا كان  ذا النظام قد استملم ملطللل لا 
لالرادس الخارجية بعد ان ايل لن بلان وقلت اللطلال  
االبدا مع البحرانيين قد حان، فان الشع  اسلتلملد 
من تلك المياسة الخيانية مبررا للصمود والتصدا 
وتكريف التضامن مع ا لشع  الفلمطيني المظلوم. 
البحرانيون اكرر الشعوب اللعلربليلة اسلتليلعلابلا للملا 
يشعر الفلمطينيون ب . فاالحتالل الخلليلفلي الرض 
البحرين وبعبها، يشب  كريرا االحتالل االسرائيلي. 
فللال بللرعلليللة لللالحللتللالل ايللا كللان اللل للائللمللون بلل . 
الخليلفليلون اعلتلدوا عللل  اللبلالد والشلعل  بلالل لوس 
واحتلو ا واسلتلبلاحلو لا وا لللهلا وخليلراتلهلا، وللم 
يغيلروا سليلاسلتلهلم ملنلذ ان دنملت اقلداملهلم بلللدنلا 
الطا ر. وطوال ال رنين االخيرين كان اعلتلملاد لم 
االساس عل  االجان ، لعلمهم ان الشع  يرفضهم 
ويلفظهم، ويتناقض معلهلم فلي عل ليلدتل  المليلاسليلة 
وتوجهات  التحررية وال ومية والوطنية. ليس  نان 
اسس مشتركة للتعاية بين الطرفين، ولذلك تللخلر 

  اعالن الطال  االبدا بينهما كريرا.
كان االسبوع االخليلر فلتلرس عصليلبلة فلي اللتلاريلخ 
المعاصر لبلدنا المبتل  باالحتلالل اللخللليلفلي اللذا 
يعتمد في وجوده علل  اطلراف كلرليلرس ملن بليلنلهلا 

 4993قوات االحتالل االسرائيلية. ومنذ انتفلاضلة 
اي ن الخليفيون استحالة جلذب قلللوب اللبلحلرانليليلن 
نحو م، فا   البلحلريلن بلعل  ملتلحلضلر يلرفلض 
االحتالل او الهليلملنلة االجلنلبليلة، ويلؤملن بلانلتلملاء 
ح ي ي ألمة محمد بن عبلد هللا وأ ل  بليلتل  عللليلهلم 
الصالس والمالم، ويرفضون ر ن بلد م لالجلنلبلي 
في اا ارف. انلتلملا  لم للالملة دفلعلهلم للملواقلف 
بطولليلة تلؤكلد ذللك، وقلفلوا ملع اللعلرا  وسلوريلا 
واليمن وليبيا، وقب  ذلك ملع فلللملطليلن وبلعلبلهلا. 
رفضوا العنف واالر اب، وكانت مواقفهم واضحة 
في التمعينات عندما اندلعت اا لرس االر لاب فلي 
الجزائر، ودعموا الشلعلوب اللتلي ثلارت ملن اجل  
الحرية في ح بة "الربيع العربي" وبلاركلوا االملة 
مشللاعللر للا الللغللاضللبللة ا اء االحللتللالل والللهلليللمللنللة 
االجنبية، فهم حاضرون في الميادين العربية مهملا 
كللانللت الللظللروف.  للذه الللمللواقللف تللتللنللاقللض مللع 
المياسات الخليفية الموالية العداء االمة وملحلتلللي 

 

فلمطين، ومصاصي دماء الشعوب. لذلك لم تلملر 
العالقة بين الشع  والحكم الخليفي يوما بحالة من 
اللود او الللحل  او الشللعلور بللالل للرب اللنللفلملي او 
المياسي. وبمرور الزمن ا داد اللتلبلاعلد بليلنلهلملا 
نتيجة المياسات الخليفية الظالمة الملؤسلملة عللل  
مفهوم االحتالل واالستعباد والمنطل ة من اللبلداوس 
وع لية رئيس ال بيلة الذا يلمر فيطاع، وي رر ملا 
يشاء وفق  واه. الشع  البلحلرانلي طلوال الل لرن 
الماضي رفض ذلك، وخاض نضاال سياسيا علل  
مدى ملائلة علام. وقلف ضلد االسلتلعلملار وطلالل  
برحيل ، وأصر عل  علروبلة اللبلالد واسلتل لالللهلا 

مشروع سياسي كان الخليفيون قلد وعلدوا   ضمن
الشع  ب ، خصوصا خالل  يارس الحاكم المابق، 
عيم  بن سلمان، للللملرجلع االعللل  فلي اللنلجلف 
االبرف، المرحوم الميد محمن الحكيم في اللعلام 

. كان الشع  اللطلرف االول فلي اللنلضلال 4993
الوطني ضد االستعمار اللبلريلطلانلي، عللل  ملدى 

ر، ملنلطللل لا ملن 4993-4903نصف قرن ساب ة )
رابت  فلي اسلتل لالل بلللده وبلنلاء دوللتل  اللحلديلرلة 
وتللطللويللر للا مللن اجلل  بللنللاء االنمللان الللبللحللرانللي 

  المتكام  مع امت . 
لذلك جاءت الصفعة الخليفية االخليلرس للللملشلروع 
العربي واالسالمي االول الذا تواف ت علي  االمة 
منذ ثالثة ارباع ال رن، موجلعلة جلدا وللكلنلهلا للن 
تكون قاصمة. فالشعل  اقلوى ملن اللطلغلاس اللذيلن 
تصرفوا كعبيلد مللملوريلن طلوال حل لبلة حلكلملهلم 
الموداء. ف د خنعوا للبريطانيين بشلكل  ملذل كلملا 
تلكلشلفل  الللوثلائلق اللبللريلطلانليلة، واعللتلملدوا علللل  
الممتشار تشارلز بلجريف الدارس حكمهم، وبلعلده 
عل  خبراء امنيين بريطانيين كان ابلهلر لم ايلان 
 ندرسون. وبعد الرورس اصلبلحلوا اكلرلر اعلتلملادا 
عل  الفر  االمنية التي بعرتلهلا بلريلطلانليلا الدارس 
التعاطي مع اكبر ثورس بعبية في تاريخ البالد. مع 
ذلك تواص  النضال الشلعلبلي اللذا يلزداد تلوقلدا 
وصالبة كلما ارتك  الخليفيون المزيد من الجرائم 
والخيانات والفلظلاعلات. وملن اللملؤكلد ان تلكلون 
خيانتهم لل ضية المحورية لالمة البوابلة اللواسلعلة 

  لم وطهم الم ب  بعون هللا تعال . 
اللهلم ارحلم بلهلداءنلا االبلرار، واجلعل  للهلم قلدم 

  صد  عندن، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
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، خالل بهر رمضلان، قئلبلض 0345يوليو  44في 
عل  "حمين جعفر صالح" في سو  في اللملاللكليلة، 

علاملاً  09البحرين. كان حمليلن يلبلللا ملن اللعلملر 
ويدرس الهندسة في معهد البحرين للتدري  ويمتللك 
كم علليل  اليلابليلاً  متجراً لبيع الح ائ . في البداية، حئ
بالمجن لمدس خمس سنوات.اال أن  يؤكد عدم معرفت  
كم  كم علي  بمببها. الح اً، حئ بتفاصي  ال ضية التي حئ

ً فلي ملحلاكلملة اليلر  44عل  حمين بالمجن  علاملا
عادلة بناًء عل  اعترافات تم الحصلول عللليلهلا ملن 
متهمين  خلريلن، بلتلهلم ابلعلال اللنلار فلي ملاكليلنلة 
الصللراف اآللللي، وحللر  االطللارات، وأعللمللال 

 الشغ ، وحيا س مواد بديدس االبتعال.
وفي وقت ال اء ال بض عللليل ، كلان حمليلن يلرتل  
المتجلر اللخلاص بل  فلي اللبلا ار. وعلنلدملا ذ ل  
إلحضار بعض األاراض من سيارت ، الحظ وجود 
عدد من الميارات الكبيرس التابعة للو ارس اللداخللليلة 
في موقف الميارات. وفي وقت الحق، قلام ضلبلاط 
من و ارس الداخلليلة ملتلنلكلريلن بلاللعلبلاءس واللنل لاب 
البحرينيين باعت ال حميلن ملن دون تل لديلم ملذكلرس 
اعت ال. وبعد اعت ال ، أ حلتلجلز حمليلن فلي الملجلن 
االنفرادا من قب  الملطات البحرينية لليلوم كلامل . 
كما تعرض في أثناء احتجا ه للللتلعلذيل  والضلرب 

 عل  أيدا الملطات البحرينية.
، اتصل  حمليلن بلعلائلللتل  ملن 0345يونيو  43في 

مركز برطة البديع طالباً منهم احضار مالبلس لل . 
ولكن، عندما ذ بت اللعلائلللة الل  ملركلز الشلرطلة 
لتملل عن مكان وجوده ، ادع  ضباط الشرطة أنهم 

أاملطلس  44ال يعرفون مكان . وبعد بهرين، فلي 
، سئمح ألسرس حمين بلزيلارتل . وكلانلت  لذه 0345

المرس األول  التي يلت يان فيها منذ اعت الل . كلملا أن 
حمين لم يفصح علن تلفلاصليل  تلعلذيلبل  فلي أثلنلاء 
االستجواب خوفاً من  عل  مشاعر علائلللتل . اال أن 
 ثار التعذي  كانت واضحة علي ، اذ كان يعاني ملن 
كدمات حول معصمي  نتيجة تلعللليل ل  ملن المل لف. 

فلي سلجلن جلو.  44حمين محتجز حالياً في المبن  
وفي أثناء احتجا ه في سجن جو، كان حمين يعانلي 

. األملر 0349من ممامير اللحم في قدم  منذ علام 
الذا صعّ  علي  المشي، اذ إن ممامير اللحم تمب  
ل   الماً حادس. وعل  الرام ملن تلوصليلة اللطلبليل  
بضرورس اجراء جراحة ل ، إال أن ممؤولو الملجلن 
استمروا بحرمان حمين من العالج الطبي المناس . 
وعل  مدار المنين، قدم حمليلن وعلائلللتل  بلكلاوى 
عديدس ال   ي ات الرقابة ذات الصلة، من ضلملنلهلم 
األمانة العامة للتلظلللملات، بشللن اإل لملال اللطلبلي 
وتد ور حالت  الصحية. ومع ذلك، ملا يلزال يئلحلرم 
 من الرعاية الطبية المناسبة من قب  إدارس المجن.

ويوضح حمين معانات  عل  مدى المنلوات اللرلالث 
الماضية نتيجة اصابة قدم . نا يلك علن أنل  أعلللن 

عن طريق  0303يوليو  43دخول  في اضراب منذ 
االمتناع عن اجلراء ملكلاللملات خلارجليلة للعلائلللتل  
وسيواص  ال يام بذلك حت  يتل   العالج المنلاسل . 
 9وعالوسً عل  ذلك، نئشرت في اآلونة األخيرس فلي 

، رسالة صوتية أخرى عل  تطبيلق 0303أامطس 
انمتغرام تعلن أن حمين سيبدأ اضراباً عن اللطلعلام 

بمب  حلرملانل  ملن  0303أامطس  9اعتباراً من 
 العالج الطبي.

ومن الضرورا أن نلالحلظ أنل  فلي ال  جلائلحلة 
، فلان حمليلن و ملالءه 49كوفليلد-فايروس كورونا

الذين يعانون من أوضاع صحية سي لة، ملعلرضلون 
بشك  أكبر لإلصابة بالفايروس. ومع ذللك، فشلللت 

ادارس المجن في تلنلفليلذ االحلتليلاطلات اللملنلاسلبلة 
 لحماية المجناء والموافين من الفايروس.

والجدير بالذكر ان معاملة المللطلات اللبلحلريلنليلة 
لحمين تنتهلك الل لانلونليلن اللبلحلريلنلي واللدوللي، 
ومعا دات ح و  االنمان، والدستور البحرينلي . 
كما أن التعلذيل ، وسلوء اللملعلاملللة، واسلتلخلدام 
االعلتلرافلات اللكلاذبلة، واللملحلاكلملات اللجلائللرس، 
باالضافة الل  االفلتل لار الل  اللرعلايلة الصلحليلة 

المناسبلة، كلللهلا أملرلللة عللل  
أنواع االنتهاكات التي تعرض 
لها حمين. تنلتلهلك الملللطلات 
البحرينية بشك  مبابر اللملادس 

.ج من الدستور البحلريلنلي 49
ال “ والتلي تلنلص عللل  أنل   

يجلو  اعلتل لال أو سلجلن أا 
بللخللص فللي الليللر األمللاكللن 
المحددس في أنلظلملة الملجلون 
البحرينية المشمولة بلاللرعلايلة 
الصلللحللليلللة واالجلللتلللملللاعللليلللة 
والخلاضلعلة للرقلابلة الملللطلة 

باالضافة ال  أنهم ”  ال ضائية.
انللتللهللكللوا اتللفللاقلليللة مللنللا ضللة 
التعذي  وايلره ملن ضلروب 
المعاملة أو الع وبة ال اسية أو 
الللالانمللانلليللة أو الللمللهللنلليللة 

(CAT) والللعللهللد الللدولللي ،

، (ICCPR)الخاص بالح و  المدنيلة والمليلاسليلة 
واللعللهلد الللدوللي الللخلاص بلالللحلل لو  االقللتلصللاديللة 

 .(ICESCR)واالجتماعية والر افية 
الحكومة البحرينليلة الل   (ADHRB)تدعو منظمة 

الت يّد بالتزاماتها الدولية في مجال ح و  االنمان في 
مجال تعزيز ح و  االنمان. كلملا تلطلالل  ملنلظلملة 

(ADHRB)  الملطات البحرينليلة، والسليلملا ادارس
سجن جو، بتزويد حمين بالرعاية الصحية وضلملان 
اعادس اجراء محاكمة عادلة ومراجعة الحكم الصادر 

 بح  .

 ملفات اإلضطهاد: حسين جعفر صالحمن  

كشف المجين المياسي البحراني "علي حلاجلي"،  
عن جان  من التجاو ات اللتلي يل لوم بلهلا اللكلادر 
الطبي الممؤول عن عيادس سلجلن جلّو اللملركلزا، 
وتواطؤ الكادر مع إدارس المجن، وتحوي  صيدلليلة 

 المجن إل  صيدلية تجارية.
ون لت النابطة الحل لوقليلة "ابلتلملام الصلائلا" فلي 
حمابها عبر ملنلصلة االنملتلغلرام، علن "حلاجلي" 

حلق »المحكوم بالمجن لمدس عشر سلنلوات، قلولل  
الرعاية الصحية حق كفلت  ال وانين الدولية وبعض 
الدول تختلف في طبيعة تطبي   من ناحيلة ملجلانليلة 
العالج و إلزامية وجوده في ك  الحالتين الملجلنلاء 
فاقدا االختيار ورعلايلتلهلم الصلحليلة مللل لاس عللل  
الجهات التنفيذية و ي و ارس الداخلية التي تشلرف 

 .«عل  المجون في البحرين
اللوائح الداخلليلة تشليلر إلل  أن اللرعلايلة  »مضيفًا 

الصحية حق يحص  علي  المجليلن ال أن تلكلون 
 ذه المفردات حاضرس و ي اإل لملال اللحلرملان 
وتللعللمللد مللن الللرعللايللة الصللحلليللة ويللجلل  عللللل  
المؤسمات المحلية المعنية بح و  اإلنمان توجي  
و ارس الداخلية بتصحيح  ذا الوضع الميئ ال ائم 

الن  يعلرض حليلاس الملجلنلاء  في عيادس سجن جو 
للخطر ويج  اإلبلارس إلل  أن اللكلادر اللطلبلي 
الموجود في سجن جلو تللثلر بشلكل  سلللبلي ملع 
تصاعد استخدام سياسة الع اب اللجلملاعلي بلحلق 

حيث كان دور  0349يناير  4المجناء بعد حادثة 
طلبليلل  الللملركللز ممللاعلدا فلي علدم إجلراء أا 
فحوص ال  المجلنلاء اللذيلن يلتلعلرضلون لملوء 
المعاملة الجمدية وتزوير الفحص اللطلبلي بلعلدم 

كانت  ذه بداية مرحلللة اإل لملال   وجود إصابات 
والحرمان وتعمد من اللحلصلول عللل  اللرعلايلة 

 .«الصحية
أضيف أن و ارس الداخلية لم تل لم بلعلالج »وقال 

الممللة ب  فاقمتهلا بملبل  اللتلمليليلز فلي تلوفليلر 
وانعدام التشخيص وعدم صرف األدويلة، وعلدم 
متابعة المواعيد ورفض التحوي  إلل  اللعليلادات 

 .«الخارجية
المجن الليلوم سلملحلت  إدارس »وأكد "حاجي" أّن 

للمجناء بإدخال األدوية عن طريق األمانات بعلد 
مراجعة طبي  عيادس الملركلز، و لنلا انل ل  للكلم 
تجارب العديد من األخوس و ي اختصلرت عللل  
ذلك مراجعة الدكتور بلدون إجلراء أا فلحلص، 

ف ط المجين يخبر حلاجلتل  ملن نلوع ملعليلن ملن   
األدوية والطبي  يعطي امر بإدخلاللهلا ملن اليلر 

 ذا أمر اير صحليلح وملن »مؤكداً أّن  .«فحص
الجان  اآلخر  نان سجين ملحلتلاج للهلذا اللدواء 
لماذا ال يتم توفير ا في صيدلية؛ صيدلية المركز 

 .«ويتم إجبار المجين عل  برائ 

سجين بحراني يكشف جانبا من انتهاكات الكادر الطبي بسجن جو 

https://www.alalamtv.net/news/5175096
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 فكرا وانتماء وتاريخا وتطلعا.
االسرائيلية بدأت مبكرا. ولكن اول تواصل  بلبل    –العالقات الخليفية 

علنلدملا  ار و يلر اللبليل لة  4993علني بين الطرفين حدث في العام 
االسرائيلي، يوسي ساريد، البحريلن بلدعلوس رسلمليلة واللتل ل  رملو  
العصابة الحاكمة. واستمرت االتصاالت بيلن اللطلرفليلن. وفلي اللعلام 

ذكرت صحيفة "معاريف" االسرائيلية ان الموساد ي دم خدمات  4998
امنية للخليفيين لمواجهة االنتفاضة الشعبية التي انطل ت فلي ديململبلر 

. وال بك ان تجربة االسرائيليين الطويلة مع الفلمطينيين تجذب 4993
الخليفيين نظرا لتشاب  الوضعين الفلمطيني والبحراني. فاالسرائيليلون 
محتلون، ويمارسون ابشع ابكال الظلم مع الفلللملطليلنليليلن اللذيلن  لم 
المكان االصليون الرض المعراج. والخليفيون محتلللون كلذللك، فل لد 
سيطروا عل  البالد بال وس وتلعلاملللوا ملع ا لللهلا بلعل للليلة االحلتلالل، 
ورفضوا ان يتحولوا ال  مواطنين كالب ية. وما يزالون يحكمون البالد 
بع لية "الفتح" و و ل ل  جلد لم اللذا الزا اللجلزر واسلتلخلدم لل ل  
"الفاتح". وبيدت مؤسمات ومملاجلد بلهلذا االسلم، تللكليلدا للللعلدوان 
الخليفي الذا انطلق عل  خط  االسالف الذين اضلطلهلدوا الشلعلوب 
االخرى. ولم تتوقف االتصاالت بين اللخللليلفليليلن واالسلرائللليليلن. بل  
تكررت  يارات الممؤولين الصهاينة الح ا. وما الل اء الذا ضم ولي 
العهد الخليفي مع رئيس الو راء االسرائيلي المابق، بمعلون بليلريلز 
قب  عشرين عاما اال تلكيد لذلك. وقد وصف سلمان بن حمد اللخللليلفلة 

مع بيريز الذا كلان  0333يناير من العام  43االجتماع الذا ع د في 
رئيس و راء إسرائي  المابق الذا كان يومها و ير التعاون اإلقليمي 
بان  "خطوس أول  في سبي  المالم". وقال في م ابلة مع صحيفة الحياس 
اللندنية أن عائلت  "ستخطو خلطلوتليلن مل لابل  كل  خلطلوس تل لوم بلهلا 
إسرائي ".  ذا الحرص الخليفي عل  العالقات ملع الصلهلايلنلة يلؤكلد 
طبيعة الحكم الجاثم عل  صدور البحرانيين. ولم يعرف عن الخليفييلن 
يوما حماسهم لل ضية الفلمطينية او مشاركتهم العمللليلة فلي اللتلصلدا 
لالحتالل.  ذا بعكس مشاركتهم العملية في العدوان عللل  الليلملن فلي 

أبّلن اللبلو   0342سلبلتلملبلر  08الحرب الممتمرس حت  اآلن. وفلي 
الخليفي، و ير الخارجية المابق، في تعليق عل  حماب  الرسلملي فلي 
"تويتر" بيريز مشيداً ب  كرج  حرب وسللم. قلال "ارقلد بملالم أيلهلا 
الرئيس بيمون بيريز، رج  حرب ورج  سالم ما يزال بعيد اللملنلال 

 في الّشر  األوسط".
التطبيع  ذه المرس تصدرت  حكومة االمارات التي تتطلع ل يادس اللعلاللم 
العربي. وفاتها ان مصر التي تكبر ا اضعافلا انلملا خملرت قليلادتلهلا 
العالم العربي بعد ان وقعت اتفاقات كام  ديفيد، وان رئيلملهلا، انلور 
المادات، ل ي مصرع  عل  ايدا عناصر أاضبها صلف  وتصريحات  

. فه  ستكون االمارات أكلرلر 4999بعد خطوت  التي قام بها في العام 
صالبة من مصر؟  ؤالء الحكام الصغار اصبحوا يتطاولون عل  هللا 
واالمة وفلمطين، بدفع من الشياطين الذين ال يريدون لهذا العالم املنلا 

 او سالما. 
كان رد فع  الشع  واضحا وقويا. فلم يكتف بالرفض الصلاملت، بل  
عبر عن مواقف  بالتظا ر واالحتجاج والتغريد بدون تلوقلف. واملتلللك 
الكريرون الشجاعة العالن اللبلراءس ملن اللخليلانلة اللخللليلفليلة واللوالء 
لفلمطين وبعبها. انها واحدس من الوقفات التاريخية اللتلي سليلملجلللهلا 
التاريخ بحروف بيضاء فلي سلجلالت اللوفلاء واللرلبلات عللل  اللملبلدأ 

  1البقية من ص مع فلسطين وضد والخيانة . 
 

 في االربعيلن بلململتئ رائلحلةى اللنلدى

 أمعلنلتئ فلي اللدرب اللطلويل  مليلّململا

 وعلللل  طللريل للي قللد الرسللتئ فمللائللال

لهلم  ومعلي مشل  االحلرار نلحلو إملام 

 مللن نللحللره الللمللنللحللور صللّر  قللائللال

 مللن قللطللع الللطللغللاسئ وريللدىه مللا مللات

 الللللمللللرءئ يللللحلللليللللا عللللزسً وكللللرامللللةى 

  للذا الللحللمللليللن وفللي يللديللل  مللهللنّلللد

لللملللرس    فلللي أفللل للل  أمللل  اللللحللليلللاس وحئ

ه  علللنلللوانئ ثلللورتللل  اللللعلللطلللاءئ ونلللورئ

 حللتلل   للوى لللالرض و للو ملل للاتلل   

  للا نللحللن فللي مللحللرابللك اللل للدسللي يللا

 وقللف الللزمللان مللؤبللنللا مللن كللان فللي

 لللم يللخللة طللاالليللة، ولللم يللعللبللل بلل 

 اللليلللوم نلللفللتللل لللد اللللحللمللليلللن ولللليللتلللنلللا

 ال لللم يللمللت بللطلل ئ الللطللفللوف  فللانلل 

  

ئللهللم  مللعلل  الللكللبللارئ الللرللائللرون وصللوت

 مللا ان بللكللتلل  اللللمللر للفللات مللجلللداّل

 حلللتللل  تللللللل  الللل لللر نى مللل ءى لملللانللل  

 يللا  يللنللبللا ضللمللي الللرللرى فللتللرابئلل  

  لللذا يلللزيلللد وقلللد تلللملللادى جلللملللعئللل 

 اضللحلل  لللمللعللراج الللرسللالللة خللائللنللا

 أضلللحللل  ولللليّلللا للللللللعلللدو وحلللزبللل 

  اللليللوم يللحللكللمللنللا الللطللغللاس بللجللرمللهللم

مللوا ورّب الللراقصللات وللليللتللهللم   ئللز 

  

ه  مللات الللذا فلل للد الللحلليللاسى ضللملليللرئ

 سارت معي في الدرب أسرابئ المهلا

 عة يومك الجلارا بلملهلجلة ضليلغلم

 ايلللان ان تلللبلللغللل  اللللحللليلللاس ذلللليلللللللة

 ال تلللبلللتلللملللم يلللوملللا للللطلللا  ملللجلللرم

 أنَّلل  ذ للبللت فللانللت خلليللر مللجللا للد 

 سلليللؤول املللرن لللللللخلللللود فللان ل لللل  

  وعلرفللتئ عللنللوانى الللبللطللولللة والللفللدا

  نحو الحمليلن ملزملجلرا وملزالردا

  ستكون للزحف اللطلويل  اللملربلدا

  والكّ  صك مع الحميلن اللملوعلدا 

  لن تلبلللغلوا بملوى اللدملاء  الملؤددا

  بلل  ان فللي تلللللك الشللهللادس مللولللدا

  مللللا دام حللللرا ثللللائللللرا مللللتللللمللللردا

  يللحللمللي بلل  االيللمللان لللن يللتللرددا

  صئبغت دماًء فاسلتلحلاللت عملجلدا 

  الللملللر اللللحللليلللاسى ملللحلللبلللة وتلللوددا

  هلل ملللن ابلللكللل  االحلللبلللة واللللعلللدى

  رمللزى اللللفللتلللّوس يلللا بلللهلليلللدا أوحلللدا

 كللل  اللللملللواقلللف طلللائلللعلللا ملللتلللعلللبّلللدا

 طلللوبللل  لللل ، لللل لللي اإللللل  ملللوّحلللدا

  كللنللا  للنللان لللكللي نللكللون للل  الللفللدا

  بللالللحللق قللد صللنللع الللحلليللاسى وجللدّدا

  

 مللن فللو  بللا لل للة الللرمللا  تللرددا

  مللوّسللدا واللدا بلللداللال الللطللفللوف  

  هلل ملللن قلللرأ اللللكلللتلللابى ملللنلللّجلللدا

 بدم الحميلن الملبلط أصلبلح مملجلدا

  تلجلّردا  والكّ  من طي  اللخلصلال

كللللرا أسللللودا  فللللا داد خمللللرانللللا وذ 

 ب س المصير، سيمتخف بل  اللردى 

  ويمللود حللكللم الللجللا للللليللة ملللللحللدا

 سكتوا عل  ضيم أال يكفي الصدى؟

 

  فللغللدا أسلليللرى الللمللغللريللات ملل لليّللدا 

  نحو العلرا  فلراعلنلا طلولئ اللملدى

  وضللمللليللر انملللان للللتللبللل لل  سللليلللدا

لك واللعلدى ملامى   او تملمى الطلاالي  ئ

 يلللغلللتلللال بلللعلللبلللا، او تلللملللدّ لللل  يلللدا

 لللن تئمللتللبللا  ولللن تللعلليللة مشللّردا 

 أحرار  بالنلصلر اللملؤّ ر   ملوعلدا

 ذكرى األربعين: الثورة وصوتها الهادر

 
والتضامن مع قطاعات االمة ومماندس المظلوم، كواج  انماني وديني. وقلد 
جدد المواطنون حراكهم الشعبي الهادف لتح يق التغيير المليلاسلي اللملنلشلود 

. انهلم يملتلعلدون 0344فبراير  43الذا بدأوه برورتهم المظفرس باذن هللا في 
الحياء ذكرى تلك االنطالقة المباركة، داعليلن هللا ان يلنلصلر اللملظلللومليلن 
والممتضعفين وان يخلّص االمة من برور الطغاس اللذيلن يملتللسلدون عللل  
الشعوب ويخنعون امام المحتلين واالعداء. وعندما قرر البحلرانليلون اعلالن 
موقفهم بوضو  وبدون خوف او تردد، كانوا يتوقعون االسلوأ ملن عصلابلة 
مجرمة تزداد إجراما كلما تصاعد الرفض الشعبي لها ولمياساتها ولحكملهلا. 
وماذا يضير الشاس اذا سلخت بعد ذبحها؟ ما الذا ب ي للبحرانيين لكي يخشوا 
علي ؟ قت  ببلابلهلم وعلذب رجلاللهلم وسلبليلت نملا  لم، واحلتلللت ارضلهلم 
وصودرت سيادتهم، أليس ذلك وقودا لرورس ال تلتلوقلف؟ يلعلرف  لؤالء ان 
الصمت لن يغير بي ا، وان حكامهم وسعوا دائرس عدوانهم لتشمل  فلللملطليلن 
ايضا. فلم يعد امامهم اال الصبر والربات والتجلد واالسلتلعلانلة بلاهلل اللذا ال 

 يخذل عباده الصالحين.
 


