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 الجنسية حق سلبه الخليفيون من البحرانيين
 

لم يكن سحب الجنسية في السابق سالاا مستخدما من قبل الخلي يين على نبطباق 
واسع، برغم ان عددا من السكان االصليين )شيعة وسبنبة  سبحببب  جبنبسبيباتبهبم 

 03عندما عارضوا االستبداد الخلي ي. ولكن منذ انطالق الثورة البحبرانبيبة فبي 
امر الطاغية الحالي بسحب جنسية المئات من السكان االصليبيبن،  7400فبراير 

بموازاة منحها  ال  االجانب. واصبح  هذض الحقيقة ااد االدلة الدامبغبة عبلبى 
المشروع الخلي ي الهاد  إلبادة الشعب االصلي واستبداله بشعب مسبتبورد مبن 
الخارج. وكان  المرة االولى التي اعلن الخلي يون فيها سحب البجبنبسبيبة بشبكبل 

، عندما نشبرت وزارة داةبلبيبتبهبم 7407جماعي في االسبوع االول من نوفمبر 
اسما قرروا سحب جنسيتهم بشكل تعس ي. ذلك القرار لم يصدر عن  40قائمة بـ 

محكمة  او فقا ألي قانون محلي او دولي، بل كان قرارا جائرا اصدرته العبائبلبة 
الحاكمة في الوق  الذي كان  الثورة فيه تتصاعد وتحداد انتشارا. شمل  القائمة 
نشطاء سياسيين واقوقيين معروفين ونظر الى ذلبك انبه انبتبقبام شبخبصبي مبن 
الطاغية بعد ان اعلن الشعب رفض نظامه وطالب بتغيير سياسي جبوهبري فبي 
البالد. اثار ذلك القرار غضبا لدى الجهات البحبقبوقبيبة البدولبيبة، ولبكبن ابلب باء 
الخلي يين لم يتخذوا موق ا مبدئيا ضد هذا التعسف، ولم يطبالبببوهبم ببالبغباء ذلبك 
القرار، االمر الذي شجعهم على االستمرار في سحب الجنسبيبات فبي السبنبوات 
الالاقة، اتى بلغ عدد البحرانيين االصليين الذين سحب  جنسياتهم قرابة االلف. 
وعندما اصبح ذلك االجراء سخي ا اقا صدرت اوامر من االسياد باعادة الجنسية 

 شخص. 544للبعض، فاصبح عدد المحرومين من الجنسية اكثر من 
الجنسية اق لكل مواطن، ةصوصا اصحاب البالد االصليين في البلدان التي يتم 
ااتاللها من قوى اجنبية، مثل فلسطين والبحرين. ومن المؤكد ان اي نبظبام ال 
يستطيع ان يسحب من اي مواطن شعورض باالنتماء للبلد االصل البذي نبمبا فبيبه 
وترعرع، ةصوصا اذا كان اسالفه قد عاشوا في تلك البالد. والشعب البحراني 
االصلي له جذورض التاريخية الممتدة قرونا، بينما الخلي يون يبعبتبببرون طبارئبيبن 
على البالد النهم ااتلوها بالقوة الغاشمة في عدوان واشي ادى لقتل ا ال  قبل 
قرنين وربع تقريبا. مشكلة الخلي يين انهم لم يكت وا بااتالل البالد بل انتهجوا منذ 
البداية سياسات عدوانية تهد  لتغيير تركيبة البالد لكي ال تتضح غربتهم عبلبى 
البلد وتاريخه وثقافته. ولديهم مشكلة اةرى تتصل بغرورهم واستكبببارهبم، فبقبد 
رفضوا منذ البداية االنصهار في الوطن والشعب، وفضلوا العيش من صلين عن 
السكان االصليين )شيعة وسنة . فقد رفضوا التداةل معهم في المناطق السكبنبيبة 
واتخذوا من الرفاع مقرا القامتهم. كما وضعوا ةبطبوطبا ابمبراء اةبرى مبنبهبا 
رفض التحاوج مع السكان االصليين، او الت اعل الثقافي وال كري معهم. ولبكبي 
يكرسوا االة التباعد عمدوا لسياسة فصل عنصري واضحة، ورفضبوا تبمبازج 
السكان او تجاوز التباينات المذهبية مثال، فلم يسمحوا بتقارب عملي ةصبوصبا 
في القضايا السياسية. وما ان يالاظوا تقارببا ببيبن عبلبمباء البديبن مبن السبكبان 
االصليين اتى ي تعلوا قضايا تتيح لهم التدةل لمنع التقارب على اي صعيد. كما 
رفضوا االعترا  بشعب بحراني وااد، ولم يقبلوا يوما ان يتحاوروا مع ممثليه، 
بل سعوا للتعاطي مع كل مكون من صال عن المكونات االةبرى. كبل ذلبك مبن 
اجل منع قيام وادة وطنية على غرار ما جرى ةالل الوجود البريطاني عبنبدمبا 

 انت ض الشعب مرات عديدة وكشف قوته كوادة شعبية متكاملة
مع ذلك لم يطرأ تغير جوهري على الموقف الشعبي الرافض لالاتالل الخلي ي. 
هذا الشعب الذي تمرد على اساليب التمييح وال صل التبي تبمبارسبهبا البعبصباببة 
الخلي ية، استمر في معارضته الحكم الشرير وسعى لتغييرض مرارا طوال البقبرن 
االةير. وما اكثر الذين تعرضوا للقمع الخلي ي المنظم الذي نجم عنه اسبتبشبهباد 
المئات وابعاد ا ال  وقتل المئات. وجاءت جريمة سحب الجنسية البحرانية من  
المئات لتعمق االزمة ولي  الها. فما اكثر الذين سحب  جنسياتهم تبعبسب با وهبم 
يرزاون في السجون او يعيشون في المنافي، وهد  ذلك كسر معنويات الثبوار 
واعتبار فقدان الجنسية رادعا يمنع المواطنبيبن االصبلبيبيبن مبن البمبشباركبة فبي 
مشروع التحرير الوطني الذي يهد  الزالبة البكباببوس البخبلبيب بي عبن صبدور 

* بعد توقيع الخلي يين قرار استسالمهم للصهاينة، تعمق الغضب الشعبي فبي 
البالد، فخرج  االاتجاجات والتظاهرات تح  شعار رفبض البتبطبببيبع مبع 
العدو، وتبين للعالم اجم الهوة ال اصلة بين البحرانيين والخلي يبيبن. البتبحبدي 
الشعبي للعصابة المجرمة اتخذ اشكاالت عديدة، التظاهر، التغريد، المقباالت 
والتصريحات. ثم جاءت المناسبات الدينية المقدسة لدى المواطنين، فشاركوا 

فيها ببحبمباس مبراعبيبن الضبواببك 
الصببحببيبببة كبببالببتبببببباعبببد وارتبببداء 
الكمامات. فشن الطاغية وعصابتبه 
اببمببلببة اعببتببقبباالت واسببعببة طببالبب  
البخبطببباء والبمب بكبريبن والشبعبراء 
والرواديد، وما يحال العديبد مبنبهبم 

  أسرى لدى االاتالل الخلي ي.
 

* سادت اجواء المعارضة البحرانية مشاعر البتبوجب  والبقبلبق ببعبد زيبارة 
رئي  جهاز الموساد االسرائيلي البحرين بدعوة من الطاغية ولقبائبه اجبهبحة 
أمنه، واذرت من تصبعبيبد االعبتبداءات عبلبى البمبعبارضبيبن داةبل البببالد 
وةارجها، مشيرين الى ان الخلي يين يرتكبون جبريبمبة كبببرى بباسبتبعبانبتبهبم 
باجهحة االمن االسرائيلية ضد المواطنين. وبدأت بعض اطيا  البمبعبارضبة 
في التواصل مع الجهات الدولية لتوضيح الموقف وتشجيبعبهبا عبلبى تبحبذيبر 
الخلي يين من شن اي عدوان على المعارضين، الفتين البنبظبر البى ضبرورة 
متابعة اغتيال المصرفي البحراني، اسين نجادي في كواالالمبور فبي البعبام 

7405 .  
  

* فشل  السعودية فشال ذريعا في الحصول عبلبى عضبويبة مبجبلب  ابقبوق 
صبوتبا فبقبك  24اإلنسان التابع لهيئة األمم المتحدة. واصل  السعودية على 

 024من اصوات الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدى البالغبة 
صوتا. وراب  منظمات اقوقية دولية بهذا ال شل السعودي، الذي اعبتبببرتبه 
منظمة هيومن رايت  ووتبش ببالبمبذل. 
وراببببب  سببارا لببي واتسببن الببمببديببرة 
التن يذية لمنظمة البديبمبقبراطبيبة لبلبعبالبم 
العرب ا ن، البتبي أسبسبهبا الصبحب بي 
السعودي المبغبدور جبمبال ةباشبقبجبي، 
ببنبتببيبجبة البتببصبويب ، مشبيبرة إلبى أن 
السعودية ارتكببب  انبتبهباكبات لبحبقبوق 
 اإلنسان في الدةل وجرائم في الخارج.

 
* وتيرة تكثيف العالقات بين الخلي يين واالسرائيليين دفع  الكثيرين لشجبهبا 
والتنديد بالتوجهات الخلي ية واالماراتية. فتوقيع االت اقات االقتصادية واالمنية 
مع الصهاينة، ودعوة وفودهم االقتصادية واالمنية والسبيباسبيبة البى البببالد، 
وفتح االجواء لطيرانهم، وتجاوز المقباطبعبة البعبرببيبة البتبي اسبتبمبرت مبنبذ 

، كل ذلك اادث غضبببا غبيبر 0238االاتالل االسرائيلي ل لسطين في العام 
مسبوق لدى المواطنين، واادث ةلخلة سياسية في المنطقة لغيبر صبالبحبهبا. 
ويتوقع تصاعد ال عاليات ضد الخلي يين ةصوصا مع الول الذكرى العاشرة 

فبراير المقبل. والهد  العمل المتواصل السقاط نظام البحبكبم  03للثورة في 
  الخلي ي الخائن.

 
* طببالببب عشببرات مببن 
األكباديببمببيببيببن مببن جببمببيببع 
أنببحبباء الببعببالببم، جببامببعببة 
هيدرس يلد بتعليق ببرنبامبج 
دراسي مثير للجبدل لبنبيبل 

درجة الماجستير، تنظمه الجامعية مع األكاديمية الملكية للشرطة في البحرين 
  8البقية على صفحة  بسبب محاعم بسن تعذيبا واسعا النطاق لسجناء سياسيين ادث في المركح.
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 بيروت، لبنان

 بالسعودية 02ضغوط القناع المدعوين بعدم حضور قمة الـ 
 

اكتوبر نظم  منظمة الع و الدولية في باري  وق ة تضامنية مع سجنباء البرأي  7في 
 في المعتقالت السعودية، وذلك بمناسبة انعقاد قمة العشرين في الرياض.

رفع المشاركون الفتات وصور لعدد من السجناء الرجال والبنبسباء، ببهبد  الضبغبك 
على اكام الدول المشاركة للمطالبة باطالق سرا  هؤالء البمبظبلبومبيبن. كبمبا هبد  
المشاركون للضغك على الجهات المدعوة بعدم اضور مؤتمر في بلد يعتقبل البنبسباء 
والرجال باعداد كبيرة ويضطهد من  يطالب بحقه او يعبر عن رأيه باسلوب سبلبمبي. 

 واتردى المشاركون صور النساء المعتقالت على وجوههم.

 

 استمرار مطالبة السعودية بوقف التدخل في البحرين
واصل  المعارضة البحرانية اعتصامها االسبوعي امام الس ارة السعودية فبي لبنبدن، 

. 7400لمطالبة الرياض بسحب قواتها التي تحتل البببحبريبن مبنبذ مبنبتبصبف مبارس 
اكتوبر بحضور عدد  70والصورة اعالض التقط  لالعتصام الذي اقيم عصر االربعاء 

من المهتمين بالقضية. وبرغم انتشار الجائحة اال ان العدد المحدود مبن البمبارة اببدى 
 ت اعال مع االعتصام ةصوصا بعد ان اطلع على البيان الذي وزعه المشاركون.

واصل شعب البحرين مسيراته المنددة بالخيانة الخلي ية ل لبسبطبيبن 
وشعبها. ويعبر بشكل واضح وشجاع رفضه التطبيع الخلي ي باسم 
البحرين مع قوات االاتالل التبي تبمبارس ابشبع اسبالبيبب البقبمبع 

 والتنكيل مع ابناء فلسطين. 

ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانيا للكشف 
 عن طبيعة عمل صندوق العمل المشترك

مليون جبنبيبه اسبتبرلبيبنبي سبنبويبا تصبر   74صندوق مخصصاته 
 لتمويل برامج في دول الخليج وفي مقدمتها البحرين.

سرية وغياب الش افية  النائب دي يد ليندين لتقديم طلبب دفع  االة ال
 لعقد جلسة برلمانية لمناقشة فعاليات صندوق العمل المشترك 

Integrated Action Fund   الذي يستخدم لتمويل ببعبض جبوانبب
 السياسة البريطانية في دول مجل  التعاون. 

تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين في البحرين أثيرت ةالل الجلسة 
 وذكر بالخصوص الرمح اسن مشيمع وعلي ااجي وعلي الوزير.

فيما اشاد نائب  ةر بنشاطات ومصداقية معهد البببحبريبن لبلبحبقبوق 
 والديمقراطية بيرد في توثيق االنتهاكات.

وفي ةتام الجل  تعهدت الحكومة والول مرة ببنبشبر تبقبريبر ابول 
 أوجه صر  مخصصات الصندوق.

 البحرانيون يتظاهرون من اجل رسول هللا
عبر المواطنون البحرانيون عن  غضبهم تجاض فرنسا بعد ان أسباء 
رئيسها، ايمانويل ماكرون، كالمه اول االسالم، ودافع عبن نشبر 
الريوسوم الكاريكاتيرية المسيبئبة لبلبرسبول عبلبيبه افضبل الصبالة 

 والسالم.
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ةدمات استشارية للشبركبات البغبرببيبة البمبهبتبمبة 
ةباصبة   –باالستثمارات غير الن طية في الخلبيبج 

في مجاالت التكنولوجيا الطبية والطاقة المتبجبددة 
 .واألمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات

يحعم الموقع أن شبكة اتصاالت الشبركبة البقبويبة 
في البحرين وفي المبنبطبقبة تسباعبدهبا فبي إببرام 
الص قات. كان  الشركة في الواقع توظف نبوًعبا 
مببحببددًا جببدًا مببن الببمببوظبب ببيببن: دبببلببومبباسببيببون 

 .إسرائيليون يحملون جنسية محدوجة
أاد المساهمين المدرجين في السجالت العامة هو 

مواطن من جنوب إفريقبيبا   –بري  جوناثان ميلر 
قنصالً عباًمبا إلسبرائبيبل  7404تم تعيينه في عام 

 .في مومباي
المساهم الثاني ، إيدو مويد ، مبواطبن ببلبجبيبكبي 
يعمل اليوم كمنسق إلكتروني ببوزارة البخبارجبيبة 
اإلسبرائبيببلبيببة. وكببان عبلببى رأس مبجببلب  إدارة 
الشركة إيالن فلوس، وهبو ببريبطبانبي البجبنبسبيبة 
وا ن نائب المدير العام لشؤون االقتصاد بوزارة 

، عبيبنب  7408الخارجية اإلسرائيلية. فبي عبام 
مواطن أمريكبي ال   –الشركة رئيًسا تن يذيًا جديدًا 

يمكن الكشف عبن اسبمبه. تبم اسبتبببدالبه مبؤةبًرا 
 .بدبلوماسي إسرائيلي  ةر يحمل جنسية محدوجة

لبم تببكببن سببوى مببجببمببوعببة صببغببيببرة مببن كبببببار 
المسؤولين في البحرين على علم بالمهمة السرية. 
أشار الكاتب إلى ان مسؤولين إسرائيلين أةبببروض 
أن المهمة السرية قام  بال عل بالتبرويبج لبمبئبات 
الص بقبات البتبجباريبة البتبي أببرمبتبهبا الشبركبات 
اإلسرائيليبة فبي البببحبريبن. كبمبا عبمبلب  كبقبنباة 

 .اتصاالت سرية للحكومة اإلسرائيلية
و يوم األاد الماضبي وببعبد دقبائبق مبن 
التوقيع على بيبان مشبتبرك بشبسن إقبامبة 
عالقات دبلوماسبيبة فبي البمبنبامبة، سبلبم 
مسببؤول إسببرائببيببلببي وزيببر ةببارجببيببة 
البحرين مذكرة بطلب فتح س ارة اقيقبيبة 

 .في المنامة
ويقول مسؤولون إسرائيليبون إن البببنبيبة 
التحتية موجودة بالب بعبل إلبى ابد كبببيبر 

 .ب ضل المهمة السرية
كبل مبا “ وقال أادهم لموقع ألكسبيبوس: 

 .”علينا فعله هو تغيير الالفتة على الباب

 البحرين اليوم
أدةل  العائلة الخلي ية الحاكمة البحرين فبي نب بق  

مظلم يهدد ااضر البالد ومستقبلها منذ أن أبرمب  
سبببتبمبببر  05فبي “  إسبرائبيبل” ات اق التطبيع مبع 

الماضي برعاية مبن البرئبيب  األمبيبركبي دونبالبد 
ترامب، الذي أطلق عليه اسم ات اق إببراهبام، فبي 
ضحك على ذقون الحاكم العرب عبر اإليحاء لبهبم 

 بسنهم أبناء عمومة مع الصهاينة.
هرول الخلي يون نحبو البتبطبببيبع غبيبر مبكبتبرثبيبن 
لتداعياته األمنية والسبيباسبيبة واالقبتبصباديبة عبلبى 
البالد المثقلة بالهموم. فما يهم  ل ةلي ة هو كرسي 
اكمهم، أما البحرين فبالنسبة لهم غنيبمبة اسبتبولبى 
عليها جدهم أامد الذي يطلقون عليه لبقبب الب باتبح 

 ألنه ااتل أرضا يدين أهلها باإلسالم!
ولذا فإن هذض العائلة المنبوذة داةل البحرين وببعبد 
أن أيقن  بسنها قطع  كافة ابال الود مبع الشبعبب 
البحراني، تلعب اليوم بآةر ورقة تظن أنها ستح ظ 
لها ملكها المهترئ. فقد فشل  فشال ذريعا ببالبرغبم 
من بطشها واستعانتها بقبوات أجبنبببيبة فبي إركباع 

 الشعب الذي قرر الم اصلة معها ونبذها.
الورقة الصهيونية هي  ةر ما في جعبتها! وقد بان 
هد  التطبيع وهو تعحيح امن العائبلبة البخبلبيب بيبة، 
عندما زار البحرين رئي  جهاز البمبوسباد يبوسبي 
كوهين، بعد مرور بضعة أيام على توقيع اتب باقبيبة 
التطبيع في واشنطن. فالحيارة فسبرت عبلبى انبهبا 
تدشين لعهد جديد من التعاون األمني والمخابراتبي 
مع الكيان الصهيوني وليب  لبهبا عبالقبة ببحبقبوق 

 ال لسطينيين أو السالم المحعوم.
أول تداعيات هذا التعاون، هو ان أرض البحبريبن 
ستكون مستبااة أمام جهاز الموساد الذي سيصول 
ويجبول فبيبهبا، تبحب  ذريبعبة مبكبافبحبة األنشبطبة 
اإليرانية في المنطقة. إذ من البمبتبوقبع أن تبتبحبول 
البحرين إلى مقر أساسي لجهاز الموساد في منطقة 
الخليج. كما انه لي  من المستبعد أن تسمح العائلبة 
الخلي ية ب تح قاعدة عسكرية للكيان الصهيوني فبي 
البببببحببريببن او عببلببى األقببل قببدوم قببوات بببحببريببة 

 إسرائيلية.
وما يهم الكيان الصهيوني اليوم هو البتبمبدد داةبل 
الدول العربية، فما عجحت عبن البحبصبول عبلبيبه 
عبر الحروب مع الدول العربية سبتبحبصبل البيبوم 

” إسرائيل“عليه عبر ات اقيات التطبيع التي ستمكن 
المت وقة على الدول العربية تقبنبيبا وعسبكبريبا مبن 
التمدد بشكل ال يختلف عن االابتبالل. وسبتبصبببح 

التي ” إسرائيل“هذض األنظمة الضعي ة تح  رامة 
ستصول وتجول وستكون لديها اليد الطولى ابتبى 

 في تعيين اكام هذض البلدان.
هذا التمدد سيكون مصحوبا بغحو ثبقبافبي وغسبيبل 
لألدمغة، وهو أةطر تداعيات التطبيع. فبإسبرائبيبل 
ستتحول إلى صديق ولبيب  عبدو، وهبي صبديبق 

في مبقبالبة “  باراك رافيد”كشف الكاتب اإلسرائيلي 
أكبتبوببر عبن  70له في موقع أكسبيبوس األرببعباء 

وجود س ارة سرية إلسرائيل في المبنبامبة، تبمبارس 
 .مهامها الدبلوماسية منذ أكثر من عقد

وأوضح الكاتب أن إسرائيل تنشك دببلبومباسبيبا مبن 
ةالل شركة واجبهبة مبدرجبة كشبركبة اسبتبشبارات 
تجارية، الفتا إلى أن األمر ظل طي الكتبمبان لبمبدة 

عبامبا بببمبوجبب أوامبر ابظبر مبن البحبكبومببة  00
اإلسرائيلية، مبينا أن تقريرا قصيرا اظهر ذلك عبن 

اإلسبرائبيبلبيبة األسبببوع  00ذلك في أةببار البقبنباة 
 .الماضي

بدأت القصة بم اوضات ابول مبهبمبة دببلبومباسبيبة 
من ةالل سبلبسبلبة  7448-7447سرية محتملة في 

من االجتمباعبات السبريبة ببيبن وزيبرة البخبارجبيبة 
ونظيرها البحريني  اإلسرائيلية  نذاك، تسيبي لي ني،

 .ةالد الخلي ة
قال مسؤولون إسرائيليون إن عالقتهم الوثيقة، إلبى 
جانب قرار ةصمها اإلقليمي قطر بإغبالق البببعبثبة 
البدببلبومباسبيبة اإلسبرائبيبلببيبة فبي البدوابة، أقبنبعبب  
السلطات بالموافقة على افتتا  بعثة إسرائيلية سرية 

 .في المنامة
، تسبجبيبل شبركبة تسبمبى  7442يوليو  04تم في 

في البحرين. كان  واجبهبة ”  مركح التنمية الدولية“ 
 .توفر غطاءا للدبلوماسية اإلسرائيلية

وفقًا للسجالت العامة في البحرين، قبدمب  الشبركبة 
ةدمات التسويق والترويج التبجباري واالسبتبثبمبار. 

، ولبم 7404لكن الشركة غيرت اسبمبهبا فبي عبام 
 .يكشف عن االسم الحالي ألسباب أمنية

وبحسب موقع الشركة على اإلنترن ، فبإنبهبا تبقبدم 

متطور تكنولوجيا ومت وق على العرب، األمر الذي 
يكرس االة الشعور بالنقص المتبجبذرة فبي نب بوس 
المهحومين الذي رفعوا راية االستسالم، وهي االبة 
تسمح بتقبل الوجود الصهيوني بن   الصورة البتبي 
رقص فيها وفد من اركة اباد المتطرفة عنبد بباب 
البحرين على انبغبام أغبنبيبة تبدعبو لبهبدم البمبسبجبد 

 األقصى.
ولي  مستبعدا ان يتم اجب  يات قر نية ونصبوص 
دينية تتعرض لبببنبي إسبرائبيبل ! وسبيبكبون وعباظ 
السالطين على أهبة اإلستعداد إلصدار فتاوى ببهبذا 
الشسن مستشهدين بات اقبيبات الصبلبح البتبي أببرمبهبا 
الرسول األكرم مع يهود المدينة. فيما سيبتبم البعبمبل 
على محو فلسطين ومسساة الشعب ال لبسبطبيبنبي مبن 

 ذاكرة األجيال.
اقتصاديا فقد أعلن رئي  الوزراء بنيامين نبتبنبيباهبو 
بسن ات اقيات التطبيع مع اإلمارات والبحرين سبتبدر 
المليارات على إسرائبيبل. وهبذا يبعبنبي ببسن البدول 

المطبعة لن تست يد اقتصاديا. فمن الواضح أن هذض 
الدول وةاصة البحرين سو  تحيبد مبن انب باقبهبا 
األمني عبر شراء األسبلبحبة وببرامبج البتبجبسب  
اإلسرائيلية، واإلستعانة بالخبرات اإلسرائيلية فبي 
ترسيخ االاتالل، ةاصة وأن البقباسبم البمبشبتبرك 

 بين الخلي يين والصهاينة أن كليهما محتلين.
ولذا فإن العوائد االقتصادية من التطببيبغ سبيبدفبع 
ثمنها شعب البحرين، الذي يمر بسزمة اقبتبصباديبة 
ستت اقم مع وضع قطار التطبيع على السكة. كبمبا 
وأن القمع سيحداد وستشهد السبجبون مبحيبدا مبن 
المعتقلين مع تشديد القبضة األمنية عبر اإلستعانة 

 بالخبرات اإلسرائيلية.
وبالمختصر الم يد فبإن البتبطبببيبع البخبلبيب بي مبع 
الصهاينة سو  يدمر ااضر البحرين ومستقبلها، 
وهو ةطر يستشعرض اليوم شعب البحرين الذي لن 
يجد من ةيبار أمبامبه سبوى اإلصبطب با  ةبلبف 
المحور المعادي إلسرائيل في المنطقة بعد ان بلغ 
السيل الحبى وتمادت العائلة الخلي ية فبي ظبلبمبهبا 
وطغيانها وإلى الحد البذي تضبع فبيبهبا مسبتبقبببل 

 البحرين في ةطر.

 الخليفيون يدخلون البالد نفق التطبيع المظلم 

 !سفارة إسرائيلية سّرية في البحرين منذ أكثر من عقد



 

 3/ 353صوت البحرين / 

اكتوبر قام وفد إسرائيبلبي يبرافبقبه وزيبر  08في  
الخحانة األميركي بحيارة البحرين إلض اء الطابع 
الرسمبي عبلبى البعبالقبات البنباشبئبة اثبر تبطبببيبع 

 الخلي يين  واالمارات مع الكيان االسرائيلي.
ورافق الوفد في رالته على مبتبن طبائبرة تباببعبة 
لشركة طيران العال "اإلسرائيلية" وزير الخبحانبة 
األميركي، ستيف منوتشين، الذي قبال مبكبتبببه إن 

المهمة تهد  إلبى "تبعباون اقبتبصبادي 
مببوسببع بببيببن "إسببرائببيببل" والبببببحببريببن 

 واإلمارات.
وفبي اضببور مببنببوتشببيببن بببمببطببار بببن 
غوريون في "تل أببيبب"، قبال  فبيبببيبر 
كويتح المبعوث األميبركبي فبي الشبرق 
األوسببك إن "إسببرائببيببل" والبببببحببريببن 
ستوقعان بيانا مشتركا إلقبامبة عبالقبات 
في المجاالت السبيباابيبة والبمبصبرفبيبة 

 والدبلوماسية.
وتحدث فبي البمبطبار أيضبا مبئبيبر ببن 
شبات مستشار األمن البقبومبي ورئبيب  
وفببد االاببتببالل اإلسببرائببيببلببي فببقببال إن 

المحادثات ستركح علبى مبجباالت مبثبل البتبمبويبل 
 والطيران.

وكان  اإلمارات والخلي يون قد قرروا ةيانة االمة  
 05وتحدي مبادئها ومواق ها بباتب باق وقبعبوض فبي 

أيلول/ سبتمبر الماضي، على ات اق "التطبيع " مع 
تل أبيب في واشنطن، بحضور الرئي  األميبركبي 

 دونالد ترامب.

 يلتقي الخليفيين في قصورهموفد إسرائيلي برفقة وزير الخزانة األميركي 

وفي فعالية رسمية في البي  األبيض، كبان عبلبى 
رأسببهببا تببرامببب، ورئببيبب  وزراء االاببتببالل 
اإلسرائيلي بنيامين نتنبيباهبو، ووزيبر البخبارجبيبة 
اإلماراتي عبببد هللا ببن زايبد، ووزيبر ةبارجبيبة 
البحرين عبد اللطيف الحياني، وقّع نتنيباهبو واببن 
زايد والحياني على ات اق البخبيبانبة والبعبار البذي 
رفضه ال لسطينيون ودانه المسلمون مؤكديبن أنبه 

 ةيانة للشعب ال لسطيني.
وتبتببحامبن هببذض الببتببطبورات فببي الببتببطببببيببع 
العربي، مع مصادقة االاتالل اإلسبرائبيبلبي 
على بناء المحيد من الوادات االستيبطبانبيبة 
 بالض ة الغربية المحتلة، وسك تنديد دولي.

وااتج البحرانيون على هذض البحيبارة البتبي 
اعتبرها تدنيسا الرضه وتكبريسبا لبلبخبيبانبة 
الخلي ية ل لسطين وشعبها. فنظم مظباهبرات 
عبببديبببدة واطبببلبببق صبببرةبببات البببرفبببض 
واالستنكار، وغرد ناشطون ضد البجبريبمبة 
الخلي ية. واستمر الطاغية بسياسة اضطهباد 
الشعب والوطن، واعتقال معارضي سياسته 

 االجرامية.

 

صحيفة عبرية تعمم قرار النظام 
 على جميع البحرانيين

 
عمم  صحي ة عبرية قرار النظام الحاكم في البحرين 
بالتطبيع واقامة عالقات مع الكيان االسرائبيبلبي عبلبى 

 جميع الشعب البحريني.
 االاتالل - العالم

وكتب  صحي ة "إسرائيل اليوم"، اليوم األاد: "اياكم 
هللا يا أهل البحرين"، قبببل أن تضبع ببجبوارهبا عبلبم 

 البحرين.
ياتي ذلك، في وق  يتوجه وفد إسرائيلي إلى المنامبة، 
لإلعالن عن انطالق العالقات الدبلوماسية البرسبمبيبة 
بين البلدين، بعد توّصلهما إلى اتّ اق تطبيبع ببوسباطبة 

 أمريكيّة، الشهر الماضي.
ويرى ال لسطينيون في ات اقي اإلمارات والبحرين مبع 
الكيان االسرائيلي "ةيانة"، مسبتبنبديبن فبي ذلبك إلبى 
التوافق العربي الذي ظّل سارياً إلى اينبه ابول عبدم 
التطبيع مع إسرائيل قبل البتبوصبل إلبى ابل لبلبنبحاع 

 ال لسطيني.-اإلسرائيلي
وترفض الشعوب العربية واالسالمية أي تبطبببيبع أو 
عبالقببات مببع الببكبيببان االسببرائبيببلبي، وشبهببد الشببارع 
البحريني العديد من المسيرات الشعبية ضد البتبطبببيبع 
مبع االاببتبالل، كببمبا أصببدرت أاببحاب البمببعببارضببة 
 البحرينية بيانات رفض  فيها التطبيع مع االاتالل.

كشف مدّوٍّ لصحيفة عبرية عن 
 "شيخة خليفية"مهدت للتطبيع

 
العبرية، نقالً عن ”  جيروزالم بوس “ كش   صحي ة 

مسؤول إسرائيلي سابق، م اجئة مدويبة بشبسن هبويبة 
الشيخة البحرينية التي مهدت الطريق إلقامة عالقبات 

 بين البحرين واالاتالل االسرائيلي.
وقالب  الصبحبيب بة البعبببريبة، أن وزيبر االتصباالت 
اإلسرائيلي السابق، أيوب قرا، قوله ان عالج مشافبي 
االاتالل للشيخة البحرينية فاطمة ببنب  ةبلبيب بة عبام 

ساهم  في تمهيد الطريق نحو إقامة العالقات  7404
 مع سلطات البحرين.

وأشارت إلى أن قرا، الذي كان وزيبراً فبي ابكبومبة 
، تحدث عن أنه قبببل 7402بنيامين نتنياهو اتى عام 

سنوات ساعد في تسهيل عالج الشيخة البحرينبيبة  04
في مستش ى رامبام في اي ا، مع التركيح علبى ةبلبق 

 فرصة لعالقات رسمية بين "إسرائيل" والبحرين.
وجاء اديث البمبسبؤول اإلسبرائبيبلبي السباببق ةبالل 
المنتدى االقتصادي اإلسرائيلي ال لسبطبيبنبي السبنبوي 
الثاني، الذي عقد عبببر اإلنبتبرنب  بسبببب تبداعبيبات 

 فيروس كورونا المستجد.
كان  هذض بداية العملية، اعبتبقبدت “ وقال الوزير قرا: 

اينها أنه لدينا فرصة إلقامة عالقات جبيبدة مبع دول 
 ”.الخليج )ال ارسي 

سبريبة “ وأشار قرا إلى أن البحبادثبة ببرمبتبهبا كبانب  
، ولم يعر  بحدوثها سوى األميبرة وزوجبهبا ” للغاية

كبانب  مبريضبة “ ورئي  الوزراء نتنياهو، مضيب باً: 
 ”.للغاية وتعتقد أنه يمكن عالجها في "إسرائيل

وساعد قرا الحوجين لالستقرار في فبنبدق إسبرائبيبلبي 
لمدة شهر بعد الخروج من المستش ى، قبببل عبودتبهبم 

 إلى البحرين.
ويحعم المطبعون ان االاتالل لبديبه امبكبانبات جبيبدة 
بالنسبة الى المجال الصحي ابتبى يبتبخبذوا مبن هبذض 
المحاعم كمبرر للتطبيع مع الكيان الصهيوني، السيما 
وان ان المسؤولين الصهاينة يبؤكبدون ان عبالقبتبهبم 
ببعض دول مجل  التعاون تعود البى عشبريبن سبنبة 
مض  يعني بال شك هي سبق  زيارة هذض المبريضبة 

 للمش ى االسرائيلي.

السلطات الخليفية تجرم 
 منتقدي التطبيع 

  
 المنامة –البحرين اليوم 

تعهدت وزارة الداةبلبيبة البخبلبيب بيبة بباتبخباذ 
ضببد نشببطباء مبواقببع ”  ةبطببوات قببانبونبيببة“ 

التواصل االجتماعي الذين ينتبقبدون صب بقبة 
 التطبيع مع إسرائيل.

وقال  المديريبة البعبامبة لبمبكبافبحبة الب بسباد 
والجرائم االقتصادية واإللكترونبيبة البتباببعبة 
لببوزارة الببداةببلببيببة فببي بببيببان إنببهببا تببراقببب 
اسابات مواقع التواصل االجبتبمباعبي البتبي 

البحريبن نبتبيبجبة ”  تشويه سمعة“ تعمل على 
 ات اقها مع إسرائيل.

” تنشبر الب بتبنبة“ وزعم  أن هذض االنتقادات 
وتشبكببل ةببطببرا عببلببى السببلببم واالسببتببقببرار 

 ةارج البالد.” هاربون“الوطني ويديرها 
وكان  السلبطبات البخبلبيب بيبة وقبعب  اتب باق 

سبببتبمببببر  05البتبطبببيبع مببع إسبرائبيبل فبي 
الماضي, برعاية الرئي  األميركبي دونبالبد 

 ترمب في واشنطن.
ولقي االت اق موجة من التنديد وةرج  فبي 
البحرين تظاهرات تندد بماوصب بتبه بباتب باق 

 الخيانة, ايث أارق العلم اإلسرائيلي.
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كان علي فاضل عباس مخلّص معامالت فبي كبراج 
عاماً عندما تم اعتقاله تعس ياً فبي  70يبلغ من العمر 

في مطار البحرين الدولي أثبنباء عبودتبه  7402عام 
من العراق، ايث زار هناك العبتبببة البحبسبيبنبيبة فبي 
ذكرى األربعين الستشهاد اإلمام الحبسبيبن. هبو ا ن 
محتجح في مركح ااتجاز الحوض الجبا ، وقضبى 

 اوالي عام في انتظار صدور اكمه.
أكبتبوبببر  40عبنبدمبا وصبل عبلبي إلبى البمبطبار فبي 

، تم استجوابه بشسن رالته قبل اعبتبقبالبه. قبام 7402
ضباط مدنيون من إدارة البجبوازات بباعبتبقبال عبلبي 
دون إبراز مذكرة توقيف، وتم تحويلبه إلبى مبديبريبة 
التحقيقات الجنبائبيبة لبلبتبحبقبيبق مبعبه. تبعبرض عبلبي 
لالةت اء القسري ةالل الساعات القليلبة األولبى مبن 
اعتقاله. علم  أسرة علبي بباعبتبقبالبه مبن أصبدقبائبه 
الذين كانوا معه ألن لم يتم إبالغهم باعتبقبالبه بشبكبل 
رسمي. تلق  األسرة مكالمة من عبلبي ببعبد سباعبات 
مبن اعبتببقببالببه إلبببالغببهببا بببسنببه مببوجببود فببي مببديببريببة 

 التحقيقات الجنائية.
ةالل وجودض البتبحبقبيبقبات، س بئبل عبلبي عبن أسبمباء 
األشخاص في المدينة الذين شاركوا في المظاهرات 
ضبد الببنبظببام. لببكبنببه كبان يبرد دائببًمبا أنبه ال يببعببر  
أسمائهم، وأنه لم يشارك في أي نشاط يتعلق بالثورة 

مبببببببببنببببى “ أو الببببتببببجببببمببببهببببر. ثببببم ن ببببقببببل إلببببى 
  في سجن جو، ايبث تبم 05)المبنى ” االستجوابات

سباعبة  00إلى  2أيام لمدة  8استجوابه وتعذيبه لمدة 
في اليوم. بعد ذلك ن قل إلى مديرية التحقيقات الجنائية 

يوًما، قبل نبقبلبه إلبى  05في العدلية وبقي هناك لمدة 
مببركببح ااببتببجببباز الببحببوض الببجبببا . فببي بببدايبببة 
االستجواب، لم يتم توكيل محام  لعلي بعد، وبالبتبالبي 
لم يكن لديه اق االستعانة باستشارة قانونية. عبنبدمبا 
عين علي محامياً، كان ال يحال ممنوعاً من اضبور 

يوًما من اعتقالبه، مبثبل عبلبي أمبام  74التحقيق. بعد 
 قاض  في النيابة العامة.

رغم هذا التعذيب، لم يعبتبر  عبلبي. ببعبد ابوالبي 
شهر من اعتقاله ، س مح له باالتصال بسسرتبه ألول 
مبرة أثببنبباء وجببودض فبي مبركببح ااببتبجبباز الببحببوض 

 الجا .
علي متهم باالنضمبام إلبى ةبلبيبة إرهباببيبة وتبلبقبي 
األموال والم رقبعبات البنباريبة لصبالبحبهبا، ببهبد  
تبعببطبيببل البدسببتبور والبقببوانبيببن الببببحببريبنببيبة ومببنببع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها. 
بعد سبعة أشهر من اعتقاله، اضبر عبلبي جبلبسبتبه 
القضائية األولى. إال أنه لم تتبم إدانبتبه ابتبى ا ن، 

 78ايث تم تسجيبل جبلبسبة البنبطبق ببالبحبكبم ابتبى 
 .7474أكتوبر 

االيًا، نظًرا لت شي فيبروس كبورونبا، تبم اسبتبببدال 
الحيارات العائلية بمكالمات ال بيبديبو. فبي البببدايبة، 
كان علي يتصل بوالديه بانتظام، لكنه االيا يتصبل 
بسسرته مرة كل أسبوعين إلى ثالثبة أسباببيبع. وفبي 

، انتشر البجبرب ببيبن السبجبنباء فبي 7474سبتمبر 
مركح ااتجاز الحوض الجا  بسبب إصابة سجين 

سببتبمبببر  07جديد به فسصيب علي نتيجة ذلك. في 
، اتصل عبلبي ببسسبرتبه إلببالغبهبم ببتبدهبور 7474

االته وطلب منهم إاضار دواء له، فتحسن  االته 
بعد استخدام الدواء. ومع ذلك، ن قل جميع السجبنباء 
ا ةرين فيما بعد إلى غرفهم باستثناء عبلبي، البذي 
ن قل إلى غرفة يتشارك فيها مبع سبجبنباء أجبانبب ال 
يمكنه التواصل معهم على اإلطالق. وعلى البرغبم 
من انتشار فيروس كورونا، لم يتم تحويد علي بسي 
اماية مثل األقنعة أو الق ازات. إذا لم يتم نقل علي 
من زنحانته، التي يتقاسمها مبع سبجبنباء أجبانبب ال 
يستطيع التواصل معهم على اإلطالق، تعتحم عائلة 
علي تقديم شكوى إلى األمانة العامة للتظلمبات فبي 
 األيام المقبلة وطلب إعادته إلى زنحانته األساسية.
إن اعتقال علي وإة اءض قسريًا وتعذيبه واابتبجبازض 
في ظرو  غبيبر إنسبانبيبة وغبيبر صبحبيبة يبنبتبهبك 

 ملفات اإلضطهاد: علي فاضل عباس

 فريق األمم المتحدة المعني باالحتجاز التعسفي يعتبر سجن تسعة بحرانيين اعتقاال تعسفيا

الدستور البحريني وكذلك االلتحامات الدولية التبي 
تعتبر البحرين طرفًا فيها. ومنها ات اقيبة مبنباهضبة 
التعذيب وغيرض من ضروب المعاملبة أو البعبقبوببة 
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والبعبهبد البدولبي 
الببخبباص بببالببحببقببوق االقببتببصبباديببة واالجببتببمبباعببيببة 
والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنبيبة 
والسيباسبيبة. نبظبًرا لبعبدم تبقبديبم مبذكبرة تبوقبيبف، 
وبالنظر إلى أن علي لم تتم إدانته بعد، يمبكبنبنبا أن 
نستنتج أن علي تم اعتقاله بشكل تعبسب بي مبن قبببل 

 السلطات البحرينية.
وفقًا لبذلبك، تبدعبو مبنبظبمبة أمبيبركبيبون مبن أجبل 
الببديببمببوقببراطببيببة واببقببوق اإلنسببان فببي البببببحببريببن 
السلطات البحرينيبة إلبى البوفباء ببالبتبحامباتبهبا فبي 
مجال اقوق اإلنسان من ةالل التحقيق في جبمبيبع 
مببحاعببم الببتببعببذيببب لضببمببان الببمببسبباءلببة وضببمببان 
إجراءات المحاكمة العادلة . كما تبحبث البمبنبظبمبة 
البحرين على نقل علبي فبورا إلبى زنبحانبة أةبرى 
تتمتع بظرو  صحبيبة و مبنبة، ووضبع عبلبي مبع 
النحالء الذين يمبكبنبه البتبواصبل مبعبهبم، وتبحويبدض 
 باألقنعة والق ازات للحماية من فيروس كورونا.

 جنيف –البحرين اليوم 
عدّ فريق األمم المتحدة العبامبل البمبعبنبي بباالابتبجباز 
التعس ي اعتقال تسعة بحرانيين انبتبهباًكبا لبلبعبديبد مبن 
قوانين اقوق اإلنسان الدوليبة البمبتبعبلبقبة بباالابتبجباز 
التعس ي، مطالبا اكومة الببحبريبن بباتبخباذ إجبراءات 

 فورية لتصحيح وضعهم.
 08جباء ذلبك فببي رأي عببببر عبنبه البب بريبق بببتباريبخ 

، ون شببر مببؤةببراً عببلببى الببمببوقببع 7474سبببببتببمبببببر 
اإللكتروني لل ريق العامل وورد في تقبريبرض السبنبوي 

 الذي ي قد م إلى مجل  اقوق اإلنسان.
يتناول الرأي، الذي اعتمدض ال ريق العامل في جلسبتبه 
الثامنة والثمانين، قضايا تسعة أفراد أدانتهم المحكبمبة 

أببريبل  02الكبرى الجنائية الرابعة في البحبريبن فبي 
فببي قضببيببة أطببلببق عببلببيببهببا قضببيببة اببحب هللا  7402

البحرين، عقب محاكمة جمباعبيبة غبيبر عبادلبة. وجبد 
ال ريق البعبامبل أن قضبايباهبم 
تظهر نمطاً من االعتقال غير 
الببمبببببرر قضببائببيبباً واسببتببخببدام 
التعذيب النتحاع االعترافبات؛ 
كما أ دين المتبهبمبون مبن قبببل 
الحكومة البحريبن لبتبورطبهبم 
في ةلية إرهابية أطلق علبيبهبا 

 ”.احب هللا البحرين“
ودعببا البب ببريببق إلببى اإلفببراج 
ال وري عن جبمبيبع السبجبنباء 
الببمببحببتببجببحيببن بشببكببل غببيببر 

قانوني، والحصول على مقاببل مبالبي وتبعبويضبات 
أةرى، بما في ذلك تجديد وثائبق هبويبتبهبم )كبدلبيبل 
على استعادة الجنسية  وشبطبب سبجبالت السبواببق 

 الجنائية التابعة لهم وفقًا للقانون الدولي.
وفي وضع وباء كورونا العالمي البحبالبي والبتبهبديبد 
الذي تشكله أماكن االاتجاز، دعبا الب بريبق البعبامبل 
الحكومة إلى عدم التردد، ببل إلبى اتبخباذ إجبراءات 
 عاجلة لضمان اإلفراج ال وري عن األفراد التسعة.
وجد ال ريق العامل أن األفراد التسعة وهبم: اسبيبن 
علي اسن ةمي ، قاسم أامد علي اسن المالبكبي، 
جواد رضا أامد عبد النبي أامد البطبريب بي، عبلبي 
اسين أامد سلمان أامد العالبي، اسبن عبلبي عبببد 
هللا اسن سلمان فتيل، أابمبد مبحبمبد اسبن مبيبرزا 
اسبن كبباظببم، اسببيبن عببلببي مببحبسببن عببلبي مبهببنببا، 
منصور عبد الوااد اسن محبمبد البدوالببي واسبن 

موسى جع ر محمد علي؛ معتبقبلبون فبي سبجبن جبو 
ومركح ااتجاز الحوض الجا ، وقد أديبنبوا بشبكبل 
غير قانوني وعانوا من عدد كبيبر مبن االنبتبهباكبات 

 غير القانونية لحقوق اإلنسان.
واكد ال ريق العامل المعبنبي بباالابتبجباز البتبعبسب بي 
ارمان المعتقلين من اريتهم لمجبرد البتبعبببيبر عبن 
 راءهم ومن المحاكمة العادلة, وااتجبازهبم مبطبوال 
وبالتمييح ضدهم ألسباب دينيبة, مبا يشبكبل انبتبهباكبا 
لببقببوانببيببن اببقببوق اإلنسببان بببهببذا الشببسن, الفببتببا إلببى 

 تعرضهم للتعذيب.
ومن جبانبببهبا أببدت مبنبظبمبة أمبريبكبيبون مبن أجبل 
الببديببمببقببراطببيببة واببقببوق اإلنسببان فببي البببببحببريببن) 

ADHRB)  دعبمببهبا لبتببوصبيبات البب بريبق البعبامببل
البمبعبنبي بباإلابتبجباز البتبعبسب بي وجبددت دعبواتبهببا 
لإلفراج ال وري عن األفراد التسعة الذين ال يحالبون 
محتجحين ابالبيًبا. كبمبا راببب  
بالبتبعبلبيبق البذي قبدمبه الب بريبق 
الببعببامببل الببمببعببنببي ببباإلاببتببجبباز 
التعس ي في شرعية االابتبجباز 
أمام محكمة والحق في محاكمة 
عبادلبة واإلجبراءات الببقبانبونبيببة 

السببلببطببات  الببواجبببببة, ابباثببة 
الحاكمة في البحرين على قبول 
طلبب الب بريبق البعبامبل لبحيبارة 
البلد، والذي لم ي برد عبلبيبه مبنبذ 

 .7407يناير 
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 أعضاء من البرلمان األلماني يوجهون أسئلة لحكومتهم حول حالة حقوق اإلنسان في البحرين
، طر  أعضاء البرلمبان األلبمبانبي، 7400منذ عام 

ةاصةً أولئك الذين ينبتبمبون إلبى أابحاب سبيباسبيبة 
يسارية؛ أسئلة على الحكومة األلمانيبة فبي أرببعبيبن 
مناسبة على األقل فيمبا يبتبعبلبق ببمبسبسلبة صبادرات 
األسلحة واالة اقوق اإلنسبان فبي البببحبريبن. ببعبد 

 7400االاتجاجات التي اصلب  فبي البببالد عبام 
والببتببي كببانبب  مببؤيببدة لببلببديببمببقببراطببيببة؛ طببرابب  

التابعة لبحبحب البيبسبار، أول  سي يم داغدلين النائب
. كبان 7400مبارس  7 سؤال برلماني ألمبانبي فبي

السؤال يتعلق بتصدير معدات الشرطة وتكنولبوجبيبا 
المعلومات إلى البحرين وغيرها من دول البخبلبيبج، 
وكذلك إلى دول مثل ليبيا واليمن. أثار السؤال كذلك 
قضايا متعلقة بالتدريب والمساعدة التقنية، التي ت منح 
لقوات األمن لقمع االاتجاجات التي غالبًا ما تبكبون 
عني ة. في العام ن سه، أرسبلب  البمبمبلبكبة البعبرببيبة 
السعودية قوات األمن لدعم الحبكبومبة البببحبريبنبيبة؛ 
وهذض الحكومة متهمة بإصدار أوامر بشبن هبجبمبات 

مبارس  70 عني ة على المتظاهرين السلبمبيبيبن. فبي
البتباببعبة أيضباً  إنجبي هبوغبر ، أثارت النائبة7400

للححب اليساري، مخاو  بشبسن عبالقبة البحبكبومبة 
أببريبل  3 ال يدرالية بالمملكة العربية السعوديبة. فبي

عبن سبببب  جبان فبان أكبيبن ، تساءل النبائبب7400
استمرار الحكومة األلمانية بتصبديبر األسبلبحبة إلبى 
المملكة العربية السعودية عبلبى البرغبم مبن تبورط 

 السعودية في البحرين.
ت ظهر قاعدة بيانات البرلمان األلماني اول األسبئبلبة 

طبر   7407و  7400البرلمانية، أنه بين عبامبي 
 أعضاء البرلمان أسئلة تتعلق بالمواضيع التالية:

إذا كان  الحكومة تعتبر سبيباسبة تصبديبر األسبلبحبة 
الحالية مناسبة، ال سيما فبي ضبوء البقبمبع البدمبوي 
لالاتجاجات المؤيدة للديبمبقبراطبيبة وتبدهبور ابالبة 

 اقوق اإلنسان في البحرين.
أنواع صبادرات األسبلبحبة إلبى البببحبريبن والبدول 

 المذكورة سابقاً.
كيف قيم  الحكومة ال يدرالية االة اقبوق اإلنسبان 

 في البحرين.
، طر  الححب اليساري سبلبسبلبة 7403يونيو  3في 

من األسئلة بشسن السبلبوك البمبتبنباقبض لبلبحبكبومبة؛ 
فتساءلوا لماذا قررت الحكومة دعم المعبارضبة فبي 
سوريا ولي  في البحرين. ف ي البببحبريبن، ي بخبضبع 
غالبية السكان الشيعة من قبل عائلة  ل ةلي ة السنيبة 
ومؤيديهم للقبمبع؛ ورغبم ذلبك البتبحمب  البحبكبومبة 
الصم  مع بقاء النظام البحريني غير محمي. ولكن 

الصندوق االسبتبئبمبانبي إلنبعبا   مع ذلك، في إطار
سوريا، قدم  الحكومة األلمانية الدعم لبلبمبعبارضبة 
السورية للمبسباعبدة فبي إنشباء هبيباكبل إداريبة فبي 
المناطق الواقعة تح  سيطرتها. إضافبة إلبى ذلبك، 

في المجموعة الدولية ألصدقاء  من ةالل مساهماتهم
الشعب السوري، تم تخصيص أموال إضافية لقوات 

 المعارضة السورية.
ببباإلضبببافبببة إلبببى ذلبببك، 

، 7403أغسط   77 في
أومبببيبببد  أثبببار البببنبببائبببب

لبحبحب   البتباببع نوريبور
الخضر، مخاو  مبن أن 
مبعببدات الببمببراقبببببة الببتببي 
تبيعها الشركبة األلبمبانبيبة 
البببببببببببببريببببببطببببببانببببببيببببببة 

Gamma\Finfisher ،
كان  ت سبتبخبدم مبن قبببل 

 الحكومة البحرينية ضد أفراد المعارضة السياسية.
، ارتبط  األسئلة البرلمانية األلمانية 7405منذ عام 

 بالمواضيع التالية:
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم اظر س بر 

 المواطنين األلمان إلى البحرين.
تدةل السعودية في كل من البحرين والبحبرب فبي 
اليمن، وما إذا كان ذلك لمصلحة السياسة األمبنبيبة 

 األلمانية.
قيمة صادرات األسلحة لبلبببحبريبن ودول البخبلبيبج 

 األةرى.
في العاشر من فبببرايبر 

، أثارت البنبائبببة 7407
إنببجببي هببوغببر أسببئببلببة 
م صبلبة بشبسن عبقبوببة 
اإلعدام في البببحبريبن؛ 
وتساءل  النائب كبيبف 
سببتببحبباول الببحببكببومببة 
األلببببمببببانببببيببببة مببببنببببع 

مبحبمبد رمضببان  إعبدام
عيبسبى واسبيبن عبلبي 

ومباهبر عببباس  موسبى
الحكومة بسن موقف ألمانبيبا واضبح:  ردت ةمي .

عقوبة اإلعدام هي عقوبة الإنسانية نرفضها مهما “

كان  الظرو ، وقد ط لب من الحكومة البحرينيبة 
لبكبن ”.  االمتناع عن تن يذ أي عملية إعدام جبديبدة

اكومة البحرين استمرت بتن يذ عمليات اإلعبدام، 
 واضطهاد المدافعين عن اقوق اإلنسان.

فيما يتعلق بحالة اقوق اإلنسان الجباريبة وسبيبادة 
القانون في الببحبريبن، اسبتبجبوب البنبائبب أومبيبد 

أغسبطب   2 نوريبور، فبي البعبام البمباضبي فبي
، الحكومة األلمانيبة فبيبمبا يبتبعبلبق ببإعبدام 7402

سجينين بحرينيين. بعد ثالثة أيام، ردت الحبكبومبة 
قائلة: إن الحكومة ال يديرالية ستواصل العمل مبن 
أجل اقوق اإلنسان وسيادة القانون في الببحبريبن، 
على الصعيدين الثنائي ومتعدد األطرا ، وتوايد 
الجهود مع شركاء االتحاد األوروبي لرفع قضبيبة 
إلبغبباء عببقببوبببة اإلعببدام. عبقببوبببة مببع الببحببكببومببة 
البحرينية، التحالف مع شركاء االتحاد األوروببي 
إلثارة قضية إلغاء عقوبة اإلعبدام مبع البحبكبومبة 
البحرينية. ولكن منذ ذلك البحبيبن، ببدا البببرلبمبان 
األلماني غير مهتم، ايث توقف طر  المحيد مبن 
األسئلة على الحكومة بشسن اقوق اإلنسان وسيادة 

 القانون والديمقراطية وعقوبة اإلعدام.

عضبببببًوا فبببببي البببببببببببرلبببببمبببببان  05وّجبببببه 
إلى البمبمبثبل األعبلبى لبالتبحباد  رسالة األوروبي

األوروبي، جوزيف بوريل، في اكتوبر الجباري، 
وأثاروا القلق بشسن االنتهاكات المستمرة لبحبقبوق 
اإلنسان في البحرين، كما أدانبوا بشبدة اسبتبخبدام 

 البالد لعقوبة اإلعدام.
ً مبن أصبل  74وفقاً للرسالة،  ابكبم  43شبخبصبا

تبعبرضبوا لبلبتبعبذيبب  7403عليهم باإلعدام منذ 
وةضعوا لمحاكمات غير عادلة. كانب  قبنباعبات 
هببؤالء األفببراد ذات دوافببع سببيبباسببيببة. بببعببد أن 

 7407استسن   البحرين تن يذ أاكام اإلعدام عام 
بعد وقف لهذا القرار استمر سبع سبنبوات، أ عبدم 
ثالثة رجال علبى البرغبم مبن وجبود أدلبة عبلبى 
االعتقال التعس ي وادعاءات التعذيب والبحبرمبان 

 من االستشارة القانونية المناسبة.
كما أن هذض الرسالة تسلك الضوء )تدعو للقلق او 
تثيبر  عبلبى قضبيبتبي مبحبمبد رمضبان واسبيبن 
موسى، اللذين أديبنبا فبي مبحباكبمبة غبيبر عبادلبة 
اعتمدت بشكل كبير، إن لم يكن ببالبكبامبل، عبلبى 
أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعبذيبب. فبي 

، أيدت محكمة التمييح عقوبة اإلعدام 7474تموز 

الصادرة بحق الرجلين، مما يعبنبي أنبهبمبا ا ن 
معرضان لخطر اإلعدام الوشيك بعد ن اذ جميبع 

 سبل االنصا  القانونية األةرى.
وإستنكرت المنظمات الدولية ومنظمات ابقبوق 
اإلنسان المحليبة، ببمبا فبي ذلبك هبيبئبات األمبم 

ابرمبان السبيبد المتحدة المختل ة، بشكل عبلبنبي 
رمضان والسيد موسى من الحق فبي مبحباكبمبة 

 عادلة.
بناًء على هذض المخاو ، طلب أعضاء البرلمان 
األوروبي من الممثل األعلى للبرلمان األوروبي 
أن يعبارض عبلبنًبا اسبتبخبدام عبقبوببة اإلعبدام، 
وةاصةً في قضيبتبي مبحبمبد رمضبان واسبيبن 
مبوسببى، والببدعبوة إلبى إطبالق سبرا  جبمببيببع 
السجناء السياسييبن. كبمبا طبالبببوا أن يسبتبخبدم 
الممثل األعلى ن وذض لبلبضبغبك عبلبى البببحبريبن 
ومحاسبة المبسبؤولبيبن عبن البتبعبذيبب. أةبيبًرا، 
طالب  الرسالة االتحاد األوروبي بإنشباء ابوار 
اول اقوق اإلنسان مع البحرين والببقباء يبقبًظبا 
بشسن التطبورات فبي مبنبطبقبة البخبلبيبج، وابث 
البحرين على الوفاء ببالبتبحامباتبهبا البدولبيبة فبي 

 مجال اقوق اإلنسان.

 ادانات في البرلمان األوروبي النتهاكات حقوق االنسان بالبحرين



 

 7/ 354صوت البحرين / 

 جع ر الموسى ـ ةاص مر ة الجحيرة
بين االعتقاالت وعمليات الدهم واالنتهاكات وسب بك 
الدماء، وبين صبورة مبغبايبرة لبواقبع البحبيباة البتبي 

نتيجة انهماك  ل ”  القطيف واألاساء“ يكابدها أبناء 
السلطة في تن ي  غلها ضدهم، وتدعي أمام البعبالبم 
صبورة مبغببايبرة لبواقببع مببا تببحبيببكبه مبن مصبائببب 
وانتهاكات بحق المنطقة، تتبلور مشهبديبة البمبحاعبم 
واالدعاءات في العمران والتطوير في المناطق التي 
انقط  عليها، وهدمتها وهّجرت أببنباءهبا، وقضب  
على إرثهم واياتهم بكبل مبا تبحبمبل مبن تب باصبيبل 
صغيرة وكبيرة، من دون أن تحبرك سباكبنبا ضبمبن 
سياقاتها في مسلسل االستهدا  المتواصل بحق هذض 
البقعة الجغرافية التي دأب أهلها على الشمبو  كبمبا 

 نخيل أرضهم. 
األثري، الذي عيود تاريخه لـبكبثبر ”  المسّورة“ اّي 
عام، انقض  علبيبه  لبة البهبدم والبتبدمبيبر  344من 

وعاث  فيه ةراباً، واّول  بيوته األثرية 
إلى ركام واطام متجمعين على األرض 

، وعلى الرغم من البدعبوات 7407عام 
األممية والتدةل بضرورة الح اظ عبلبى 
الحي وتحسينه وتمكين أهلها من تبخبلبيبد 
 ثارهم، لم تبرتبدع السبلبطبات وهبدمب  
الحي بحج العمران والتبطبويبر، البلبذيبن 
برزا على شاكلة مغايرة مبن البمبحاعبم، 

 بعد سنوات االعتداءات. 
أرض المسورة بالقطيف، البتبي هبدمب  
مسبباجببدهببا ورّاببل أبببنبباءهببا وشببردوا 

 44وارتوت األرض ببدمباء أكبثبر مبن 
شهيدا بينهم أط ال وعشرات البجبرابى، 

وكل ذلك تح  مبحاعبم البعبمبران، تبحبول بب بعبل 
سببيبباسببات السببلببطببة فببي الببمببنببطببقببة إلببى سببااببة 
للمهرجانات والترفيه، التي كان يمكنها أن تقام في 
أي بقعة أةبرى مبن البمبنبطبقبة ذات البمبسباابات 
الشاسعة، ورغم أهمية المهرجانبات والب بعبالبيبات 
التي تحتاجها المنطقة، إال أن ال مقارنة يمبكبن أن 
تكون بين اقتالع أصحاب األرض مبن جبذورهبم 
وهدم بيوتاتبهبم وببيبن إقبامبة فبعبالبيبات مبتبنبوعبة 
إلرضاء رؤيبة ولبي البعبهبد مبحبمبد ببن سبلبمبان 

، المصّوبة أهدافها ناابيبة تبغبيبيبر البهبويبة 7444
 الثقافية واالجتماعية للمنطقة. 

منتصف أكتوبر الحالي، افبتبتبحب  السبلبطبات مبا 
فعاليات مهرجبان البيبوم البدولبي لبلبمبرأة “اسمته 
، وجرى التريج له عبببر مبقباطبع فبيبديبو ” الري ية

مصورة المرأة وسك المنطبقبة تبخبتبلبف بشبكبلبهبا 
ومالبسها وتصرفاتها مع ما تتصف به المرأة فبي 

القطيف، في فصل يبعبكب  مبا تبحبكبيبه السبطبة فبي 
استهدا  المنطقة ومحاولة تغييبر وتبببديبل هبويبتبهبا 
الثقافية والدينية واالجتماعية، وفق ما وصف مصدر 

منتبقبداً البمبمبارسبات ”  مرأة الجحيرة” أهلي ةاص لـ
التي تحاك ضد القطيف ومحاوالت إدةبال مب باهبيبم 
التغريب عليها رغم اعبتبحازهبا ببالبمبحبافبظبة عبلبى 
ت اصيلها البتبحامبهبا وعباداتبهبا وتبقبالبيبدهبا البديبنبيبة 
واالجتماعية، التي تبتعد كل البعد عما رّوج لبه فبي 
هذا المهرجان البمبحعبوم، البذي اليبحباكبي ابرائبر 

 القطيف ال من قريب أو من بعيد. 
ويحكي المبصبدر أن البنبظبام ومبنبذ تبهبديبمبه لبحبي 
المسورة األثري وارتكابه النتهاكات جّمة ب عبل كبل 
ما بوسعه لالنقضاض على المنطقة في ومبحباوالت 
لتبديل الوجه األنقى للقطيف التي تسبى االنكسار أمام 
هجمته وهمجيته البمبتبعبمبدتبيبن. ويبذكبر ببسن البعبام 
الماضي وفي محاولة للتهرب من هول جرائمتها في 
الببمببسببورة عببمببدت السببلببطببة إلببى إقببامببة 
مهرجان الحهور على أنبقباض البمبسباجبد 

الشهداء، رغم أن هذض المشاريبع   وأروا 
كان يمكن لها أن تنشس في أي مبكبان أةبر 
غير مسوى وسبكبن البعبائبالت. الشبك أن 
المشاريع التي تبجبري وسبك البعبوامبيبة، 
تكشف اإلستهدا  الممنهج وغير المبببرر 

تكشف  والقطيف، ” المسورة“ضد أهالي 
الحبنبق السبلبطبوي فبي البنبيبل مبن أببنباء 
المنطقة ومبحباولبة تبغبيبيبر وجبهبهبا، إثبر 
االنتهاكات الممارسة ضد أبنائها من جهة 
والعمل على إدةال م اهيم تبغبريبببيبة مبن 

 جهة أةرى.

 السلطات السعودية تحاول تغيير وجه القطيف عبر مهرجانات مزعومة على أنقاض المسّورة 

مستقل. ويستي ذلك عقب دعوات مبمباثبلبة صبدرت 
من قبل جماعات اقوق اإلنسان بما في ذلك منظمة 

 الع و الدولية في وق  سابق من هذا العام.
تقديم الدورة يتماشبى ” لكن الجامعة ادع  اليوم إن 

مع أهدا  الحكومة للمساعدة في إصال  الشبرطبة 
 “.في البحرين

نكبتبب “تنص الرسالة من األكاديميين على ما يلي: 
إلدانة قرار جامعة هيدرس يلد بالح اظ علبى درجبة 
ماجستير اصرية فبي عبلبوم األمبن لبلبطبالب فبي 
األكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين بعد الكشف في 
صحي ة التايمح ويوركشاير بوس  عبن أن عشبرة 
سجناء سياسيبيبن عبلبى األقبل أببلبغبوا ببتبعبرضبهبم 

 للتعذيب في الموقع.
وانضم األكاديميون إلى مجموعات اقوق اإلنسبان 
في اث جامعة هيدرس يلد على تبعبلبيبق البببرنبامبج 

الدراسي، فبي انبتبظبار إجبراء تبحبقبيبق مسبتبقبل، 
ملواين بتشجيع طالب هبيبدرسب بيبلبد عبلبى إثبارة 
المسسلة مع اتحاد طالبهم، في اال فشل  الجامعة 

 في ذلك.
ومن بين الموقعين أستاذان من جامعة ليدز ووااد 
من جامعة برادفورد. الرسالة مدعومة أيًضبا مبن 
قببل أكباديبمبيبيبن مبن البواليبات البمبتبحبدة وكبنبدا 

 وسويسرا ومالطا.
كما أنها مدعومة من قبل البجبمبعبيبة البببريبطبانبيبة 
لدراسات الشرق األوسك، ورئيستها البارونة هاله 
أفشار وهي أستاذة فخرية لبلبسبيباسبة فبي جبامبعبة 

 يورك.
تبرغبب البجبمبعبيبة “ قال متحدث باسبم البجبمبعبيبة 

البريطانية لدراسات الشرق األوسك في البتبعبببيبر 
عبن مببخباوفببهبا البعبمببيبقببة بشببسن تبواطببؤ جببامبعببة 
هيدرس يلد في انتهاكات ابقبوق 

 “.اإلنسان في البحرين
لبقبد تضباعب ب  هبذض “ وأضا  

المحاعم فقك منذ قمع النظام في 
البحرين بال رابمبة االنبتب باضبة 

 “.7400الجماهيرية في عام 
قال مبعبهبد البببحبريبن لبلبحبقبوق 
والببديببمببقببراطببيببة، الببذي وجببه 
دعوات متكررة للجامعة إللبغباء 
الدورة، إن البرسبالبة يبجبب أن 
تكون بمثابة تذكير لقادة جبامبعبة 
هببيببدرسبب ببيببلببد بببسن البببببرنببامببج 

يبقبوض الببنبحاهبة األكبباديبمبيببة “ 
 ”.لمؤسستهم

 لندن –البحرين اليوم 
طالب عشرات من األكاديميبيبن مبن جبمبيبع أنبحباء 
العالم، جامعة هيدرس يلد بتعبلبيبق ببرنبامبج دراسبي 
مثير للجدل لنيل درجة الماجستير، تنظمه الجامعيبة 
مع األكاديمية الملكية للشرطة في الببحبريبن بسبببب 
محاعم بسن تعذيبا واسعا النطاق لسجناء سبيباسبيبيبن 

 ادث في المركح.
بدأت دورة الماجستير في علوم األمن ، التي تضبم 
محاضرين من هيدرس يلد لتدريبب ضببباط شبرطبة 

، لكنها تالاقها محاعم 7408من البحرين، منذ عام 
 ”.مركح تعذيب“بسن األكاديمية قد استخدم  كـ 

في وق  سابق من هذا العام، كتب معهد البببحبريبن 
للحقوق والديمقراطية ومقرض لندن إلى نائب رئبيب  
جامعة هيدرس يلد البروفيسور بوب كريان تبقباريبر 

ببمبا فبي ذلبك   –سبجبنباء  04م صلة عن تبعبذيبب 
تببعببرض أشببخبباص لببلببضببرب 
البمبببببر  والببحببرمبان مببن الببنببوم 
والببببتببببهببببديببببد ببببباالغببببتببببصبببباب 
واالغبتبصباب، و تبعبذيبب أفبراد 
األسرة وإجبارهم علبى البتبوقبيبع 

قيل  –على اعترافات معدة مسبقًا 
إنه ادث في األكاديمية البمبلبكبيبة 

و  7402للشبرطبة ببيبن عبامبي 
7402. 

ذض يبوركشبايبر ”  وتقول صحي ة 
 30إن مببا مببجببمببوعببه “  بببوسبب 

أكاديميًا أرسلوا ةطبابًبا مب بتبوًابا 
إلى الصحي ة يطالبون فيه بتعليق 
البرنامج والسما  بإجراء تحقيبق 

 

 دوليون يدعون جامعة هيدرسفيلد لتعليق برنامج دراسي تنظمه في مركز للتعذيب في البحرين ونأكاديمي  



 

  8/ 354صوت البحرين / 

المواطنين. هذا النظام لديه عقيدة امنية ال يستطيع تغييرها برغم ثبوت 
فشلها مرارا، وهي ان القمع هو السبيل لكسر شوكة المواطنين وردع 
الثائرين. بينما تؤكد تجارب الشعوب، ومن بينها شعب البببحبريبن، ان 
القمع انما يعّمق الشعور بالظالمة ويدفع الضحايا للدفاع عبن البنب ب  
بالتصدي للجهات التي تمارس القمع واالضطهاد. ولذلك تؤكد وقبائبع 
التاريخ ان كل ثورة شهدتها البحرين في المبائبة عبام االةبيبرة كبانب  
اقوى من سابقتها. فتراكم الشعور بالبظبالمبة يبحيبد ابمباس الضبحبايبا 
للتحرك ضد الظالمين والمستبدين. كما اثبتب  تبجبارب البببحبريبن ان 
شعبها طيب القلب وانه يسيبر ةبطبوتبيبن لبمبن يبقبطبع ةبطبوة واابدة 
باتجاهه. ولعل من اسن اظ الثورة ان الخلي يين ال يبتبقبنبون اسبالبيبب 
المداراة واالساليب الناعمة الاتواء غضب البثبائبريبن، ببل يبغبذونبهبا 
باساليب القمع واالضطهاد، االمر الذي يحيد الثبورة اتبقبادا ويبحيبدهبا 

 اشتعاال. 
واذا كان التعذيب والقتل والسجن واالبعاد قد فشل  جميعا في ااتبواء 
مشاعر الغضب لدى المواطنين على مدى العقود السال ة، فان تكثي هبا 
لن يغير الحقيقة ولن يحمي العصابة الحاكمة، ببل سبيبعبمبق البغبضبب 
الشعبي ضدها ويجذب االجيال الجديدة للنشاط ضدها. فالشعب ومبعبه 
العالم مدركون لحقيقة مهمة م ادها ان الجنسية اق للبمبواطبنبيبن، وال 
يجوز استخدامها لمساومتهم على مواق هم السياسية. وقد اكبدت االمبم 
المتحدة على هذا الحق، ةصوصا في االعالن العالمي لحقوق االنسان 
الذي يقول: "لكل فرد الحق في أن تكون له جنسية. وال يجوز ارمبان 
أاد، تعس اً، من جنسيته وال من اقه في تغيير جنسيته. وعبلبى البدول 
أن تضع ضمانات لمنع انعدام الجنسية بمنح جنسيتها للشخص المولود 
في إقليمها أو المولود ةارج إقليمها ألاد الوالدين من رعاياها والبذي 
يكون لوال ذلك عديم الجنسية. وعلى الدول أيضاً منبع اباالت انبعبدام 
الجنسية عند فقدان الجنسية أو الحرمان منها." هذا البحبق ال يسبقبطبه 
قرار اية اكومة باستخدام الجنسية سالاا ضد مواطنيها. ولذلك فشبل 
الخلي يون في الحصول على دعم اي من ال ائهم، برغم تبريرهم ببان 
سحب الجنسية كان اادى وسائل مكافحة االرهاب. فسحب البجبنبسبيبة 
من المواطنين بما يعرضهم الن يصبحبوا "عبديبمبي البجبنبسبيبة" امبر 
مرفوض دوليا ولن يحقق نتائج سياسية ايجباببيبة لبمبن يبمبارسبه. وقبد 
رفض ذلك مجلب  ابقبوق االنسبان واكبدض مبقبوض ابقبوق االنسبان 
السابق، وكتب  ضدض منظمات اقوقية دولية عديدة. وقد أرغم الطاغية 
العام الماضي على التقهقر امام الضغوط واعالن اعادة الجنسية لمئات 
البحرانيين الذين كان قد أمر بحرمانهم من اقهم الطبيعي في الجنسية. 
هذا التراج كان ضربة موجعة لمصداقية الحكبم البخبلبيب بي البذي فبقبد 

 الشرعية كاملة باعالنه الحرب ضد البحرين وشعبها.
منذ ان اعلن المبواطبنبون ثبورتبهبم الشبامبلبة عبلبى البحبكبم البخبلبيب بي 
االستبدادي كانوا مستعدين لتحمل تبعات ذلك القرار، فرفضوا التراجع 
عن المطالببة بباسبقباط البنبظبام، ورفضبوا البتبراجبع عبن االابتبجباج 
والتظاهر ومقاومة السياسات الخلي ية. وقد اظهرت الخيانة البخبلبيب بيبة 
ل لسطين واهلها وعي البحرانيين االصليين قباطبببة وابرصبهبم عبلبى 
تمتين العالقات مع اهل فلسطين ورفض التطبيبع مبع مبحبتبلبي ارض 
المعراج. وقد امتألت شوارع البالد بالشعارات التي تبجبّرم البتبطبببيبع 
الخلي ي مع الصهاينة، وتصر لي  على رفض تلك السياسة فحسب بل 
والمطالبة بانهاء الحكم الخلي ي التوارثي االستبدادي. فلبم يبعبد هبنباك 
مجال  للتعايش بين البحرانيين وقوات االاتالل الخلي يبة، ةصبوصبا 
بعد ان قررت تعويم البالد وفتح ادودها للتدةالت االجنبببيبة البهبادفبة 
لقمع المواطنين والنيل من سيادة بلدهم. ان اسقاط الجنسية عن مبئبات 
البحرانيين جريمة كبرى شجبها العالم ورفضها المواطنون، وسبتبظبل 
مصدر تحريك مستمر للمشاعبر البثبائبرة ضبد االسبتبببداد والبرافضبة 
للعدوان الخلي ي وةيانة الطاغية وجالوزته. فالبحراني معطباء ايبنبمبا 
ال، ولن ينسى ظالمته وهو يتنقل بين بلدان المهجر، ويعلم ان ببالدض 
محتل من قبل عصابة ال ترام. فالظلم الذي عاشه البحرانيون في ظل 
الحكم الخلي ي تجاوز الحدود، ويتوقع تصاعدض كبذلبك ببعبد اسبتبدعباء 
جهاز الموساد االسرائيلي للمساعدة بقمع المواطنيبن. لبقبد كبان قبرار 
سحب الجنسية ناقوسا ساهم في اسبتبيبقباظ الشبعبب عبلبى واقبع جبديبد 
يرفضون اي دور للخلي يين فيه. ورب ضارة نافعة، كما يقبال، فبلبعبل 
هللا يجعل بعد عسر يسرا، ويحّول هذا الملف مدةال لم اصلبة نبهبائبيبة 

 تنهي العهد العهد الخلي ي وتحرر الشعب من ظلمهم.

  1البقية من ص الجنسية حق سلبه الخليفيون . 
 

 ةببب بببق البببقبببلبببب لسبببيبببمببباك غبببرامبببا

 وببببببدا وجبببببهبببببك ببببببدرا طبببببالبببببعبببببا

 هببام قببلبببببي فببيببك يببا ةببيببر الببورى

 جبببئببب ر ببببالبببقبببر ن نبببورا سببباطبببعبببا

 هبببالبببنبببي البببنبببور وأغشبببى نببباظبببري

لّبببًهببببا  كبببان كبببل البببنببباس ابببولبببي و 

 لببببم أكببببن أعببببر   مببببا يببببغببببشبببباهببببم

 راببب  أسبببتببب بببسبببر عبببمبببا نبببالبببهبببم

 كن   وادي أضرب األةماسر في الـ

 لبببم يبببكبببن غبببار  ابببراء  طبببلبببسبببمبببا

 عببببتببببمببببة الببببتبببباريببببخ فببببي أمببببتببببنببببا

بببنًبببى  أسبببسببب  ببببالبببالت والبببعبببحى م 

 

 فببي ةبببببايببا الببلببيببل كببان الببكببل  فببي

 عسببعببب   البببلبببيببل  عببلبببيبببهببم ابببقبببببببة

 تبببلبببك قبببريبببشب لبببم تبببحل غببباضبببببببة 

 لبببم تبببحل تضبببمبببر ببببغبببضبببا قببباتبببال 

 لبببببم تبببببحل اابببببحاب بببببهبببببا اببببباضبببببرة 

 مبببكببببةب كبببانبببب  هببببنبببا مبببا بببببرابببب 

 عصبببببببة  االشبببرار مبببا زالببب  ببببهبببا

 زلبببحلبببي يبببا دعبببوةر البببحبببق  لبببهبببم

بب ببًرا واضببحببا    واكببتبببببي الببتبباريببخ س 

لرببببه    واصبببداببببي مببببن أجبببلببببه فببببي ور

 

 أنبببب ر فببببي ع ببببتببببمببببة  أيببببام  الببببعببببنببببا

 عببببنببببدمببببا كببببان أبببببوسبببب ببببيببببان فببببي

 كبببنببب ر أنببب  البببقبببائبببدر الببب بببذ  الببببذي

 يبببا اببببنر عبببببببد  هللا أنبببقبببذتر البببورى

 فبببببتبببببح هللا  لبببببك البببببدنبببببيبببببا فبببببخبببببذ

 وجبببببببمببببببباال وجبببببببالال وغبببببببنًبببببببى

 يبببا ابببببببيببببر هللا  يبببا نبببورر البببهبببدى

ببن  هبباك قببلبببببي، هبباك ابببببي أنبب  مر

 أنببببب  سبببببر  هللا فبببببي ةبببببلبببببقبببببتبببببه

 مببببن ثببببنببببايببببا الببببكببببون  يببببا  مببببنببببة 

 فبببببباهببببببنببببببئببببببي يببببببا أم طببببببه انببببببه

 صببا   هببذا الببمببصببطبب ببى اببل بببنببا

 صبببّل يبببا رب عبببلبببى نبببور البببهبببدى 

 ورأى فبببببيبببببك أمبببببانبببببا وسبببببالمبببببا

 مببببن مببببحببببيبببباك تببببالال وتسببببامببببى   

 لببم أكببن قبببببلببك أدري مببا الببهببيببامببا

 بببع ببرى االيببمببان ألببغببيبب ر الببخببصببامببا 

بببى مببكببة أسببتببسببقببي الببغببمببامببا  مببن ر 

 وجببوى الببعببشبباق يببغببلببي مسببتببهببامببا

 أه بببم  صببباابببون ام كبببانبببوا نبببيبببامبببا

 لببببم أكببببن أعببببرفببببهببببم إال لببببمببببامببببا

 ـببببسسببببداس  أسببببتببببواببببي الببببكببببالمببببا

 لبببم تبببكبببن أم  البببقبببرى اال مبببقبببامبببا

 ضببرببب  أطببنببابرببهببا  فببيببهببا ةببيببامببا

 ه ببببببربببببلب كبببببان إلبببببهبببببا وإمبببببامبببببا

 

 غبببيبببهبببب بببه يبببغببب بببو ويبببحداد سبببقبببامبببا

 فبببغبببدوا فبببيبببه سبببكبببارى وابببطبببامبببا

 لببم تببمببك عببن مببكببرهببا ذاك الببلببثببامببا 

ببمببامبببا   فببذئبباب الببحبببي تببغببتببال الببحر

 ت بب ببحببش البب ببعببلر وتببغببتببال الببكببالمببا 

 لببقببريببش  قببلببب ببهببا تببسبببى انبب ببصببامببا

 وبببمببال الببنبب ببك تصببلببيببنببا سببهببامببا

 كببل  بببنببيببان عببلببى الببتببحويببر قببامببا

بببب بببا وغبببرامبببا   وااضبببنبببي أابببمبببدر ا 

 ان فبببي قبببلبببب بببك  أشبببواقبببا عبببظبببامبببا

 

 يببا رسببولر هللا أمسببكببب ر الببلببجببامبببا

 ذلبببك البببحبببشبببد  يبببريبببد االنبببتبببقبببامبببا

بمبامبا  لم يرخرف يبومبا ولبم يربخبشر البح 

ك الببقببدسببي  قببد زا  الببظببالمببا  نببور 

 مببن عبببطبببايبباهبببا صبببالةً وصببيبببامبببا

 وجببببببهببببببادا وزكبببببباة ونببببببظببببببامببببببا           

ببببّبببا ووئبببامبببا  قبببد مبببألتر البببكبببونر ا 

 مبببلبببك البببوجبببدانر مبببنبببي والبببقبببوامبببا

 أنبب ر أعببلببى الببخببلببق قببدرا ومببقببامببا

 صببد  الببخببلببق  بببذكببراك ااببتببرامببا 

 كبببان لبببلبببخبببلبببق رسبببوال وإمبببامببببا

 وببببمبببا جببباء ببببه صبببرنبببا وكبببرامبببا

ببن بببه أصبببببحبب  الببدنببيببا سببالمببا   مر

 مولد الحرية وابتسامة السماء


