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 الشعب ال يعّول على رئيس وزراء ساهم بقمعه

في خهم شهر العسل بين الكيان االسرا يلي وحكومتضي االمضارات والضبضحضريضن، 
تصاعدت االعتداءات االسرا يلية عل  االرااي العربية في سوريا وقطان  زة 
بشكل خاص، وتجاهل هؤالء الحكام است اثات المنكوبين لكي ال يؤثر  لق علض  
ما تعتبر  الشعو  "خريف االستسام والخيا ة". فقد تمت التهحية بضفضلضسضطضيضن 
واهلها من اجل امان امن ا ظمة االستبداد في المنطقة العربيضة. وكضان ا ضدفضان 
هؤالء العان الخيا ة اعتقادهم الراس  بحتمية فوز دو ضالضد تضرامض  بضالضر ضاسضة 
االمريكية دورة اخرى. ولكن سرعان ما اتهح فشل رهان هؤالء المستبدين، ا  
فشل ترام  وفاز منافسس الديمقرا ي، جو بايدن. ومع ان السياسة االمريكية في 
المنطقة لن تت ير جوهريا، ولكن كان وااحا ان أسوأ حقبة في تاري  السضيضاسضة 
الخارجية االمريكية قد ا تهت ، وهي الحقبة الضتضي راهضن  ض ضاة الضخضلضيضج عضلض  
استمرارها. وكان من  تا جها خيا تهم قهية االمة وقهيتها المحورية وهرولتهم 
للتطبيع مع محتلي فلسطين. وما يزال هؤالء يعولون عضلض  الضدعضم االمضنضي مضن 
الكيان االسرا يلي ال ظمتهم المتهافتة التي تفتقد الشرعية وتعضتضمضد فضي وجضودهضا 
عل  ال لبة والقهر والقمع. وكا ت ر اسة ترام  فرصة لهضم لضيضسضتض سضدوا عضلض  
شعوبهم بعد ان اتهح ان الر ي  االمريكي المهزوم يفتقر ألد   القيم اال سا ية. 
ولطالما سع  حكام السعودية واالمارات والبحرين باالاافضة لضنضظضام االحضتضال 
لحا ترام  عل  شن عدوان عسكري عل  ايران، خصوصا بعد ان  جحوا في 
سياستهم التي ادت ال سحابس من االتفا  النووي مع الجمهورية االسامية. وكان 

مليار دوالر للخزينة االمريكية ا لبها من السعضوديضة.  433ثمن  لق دفع حوالي 
ومع استمرار ا و هم عل  ترام ، كاد يشن عدوا ا عل  ايران، لوال رفضت 
مساعديس شن الحر . وكا ت المنطقة ستدخضل مضرحضلضة مضن الضتضوتضر والصضران 

 العسكري المفتعل الذي تدفع الشعو  عادة ثمنس.
في هذ  الظرو ، استمر الحاثي الب يت، السعودية واالمارات والخليفيون، في 
سياساتهم الخطيرة بهرولتهم  حو تل أبي ، بدال من السعي لتر ضيض  عضاقضاتضهضم 
االقليمية والمحلية. ويمكن اعتبار فتح البا  للكيان االسرا يضلضي القضتضحضام اجضواء 
المنطقة سياسيا واقتصاديا و فسيا، من اخطر الموبقات الضتضي ارتضكضبضهضا هضؤالء، 
خصوصا بعد ان احدثت شرخا عميقا في جسد االمة ومزقت صفوفها وأاعفت 
حالة الصمود بوجس االحتال، وهمشت مبدأ مقا عتس اقتصضاديضا. وكضان  ضا ضيضة 
البحرين في مقدمة  المهرولين بسب  ر بتس في امان دعم امضنضي يضحضمضيضس مضن 
 ه  الشع  البحرا ي الذي يطال  بسقو  الحكم القبلي التوارثي االستضبضدادي 
ويعمل القامة منظومة سياسية حديحة مؤسسة عل  "صوت لكل مضوا ضن". هضذ  
الهرولة جاءت في الوقت الذي كان يتطلع فيها لاستحوا  الكامل علض  الضحضكضم، 
في السنوات االخيرة بعد ان اصبح عمس خليضفضة بضن سضلضمضان، عضاجضزا عضن اداء 

 وفمبر  55مهماتس بسب  شيخوختس وعجز  عن اداء مهماتس. ثم جاءت وفاتس في 
و ي صفحة  ويلة عا   الشع  فيها الكحير. فقد صعد خليفضة بضن سضلضمضان الض  

، وبضقضي 5795ر اسة ا لوزراء بعد اال سحا  البريطا ي من البحرين في العام 
في  لق المنص   وال حياتس. وكان المسؤول االول واالخير عن ادارة الضبضاد 
عل  كافة الصعدان  وال العقود الحاثضة الضاحضقضة، حضتض  وفضاة اخضيضس، عضيضسض  

. وقد تقاسم مضع ابضن اخضيضس مضمضارسضة 5777وصعود ابنس حمد للحكم في مارس 
االجرام التي استمرت في االيام التي اعقبت  وفاتس، وتعيين سلمان بن حمضد فضي 
منص  ر اسة الوزراء رسميا. وال يتوقع ان يختلف الواع الحضالضي عضمضا كضان 
عليس ال س محكومة من قبل حمد بن عيس  واوالد  منذ عشرين عامضا، اتهضحضت 
خالها سياساتهم التي اصبحت أسوأ من سياسات خليفة بن سلمان، وأكحر مضنضهضا 
توحشا وظلما. ولذلق  فت الحوار ايديهم من الحكم الخليفي باعان ثورتهضم فضي 

 ، ورفع شعار اسقا  النظام.1355فبراير  55
لقد كان الشهر المااي فصا سياسيا حاسما في تضاريض  الضبضحضريضن الضمضعضاصضر، 
فموت مهندس التعذي  في الباد كان مناسبة الستعراي الجرا م التي ارتضكضبضت 
بحق الباد واهلها بعد اال سحا  البريطا ي. فكا ت حضقضبضة خضلضيضفضة بضن سضلضمضان 

* بعد ان جحم عل  صدور اهل البحرين خمسين 
 ضوفضمضبضر  55عاما ر يسا للوزراء ، تضوفضي فضي 

خليفة بن سلمان آل خليفة عن عضمضر يضنضاهضز ال  
بعد ثاث سضنضوات  5704. فقد ولد في العام 84

. وبضعضد 5777من اخيس عيس  الذي توفضي فضي 
اال سحا  البريطا ي من البحرين في ا سضطض  

اصبح ر يسا لضلضوزراء وبضقضي فضي  لضق  5795
المنص  حت  وفاتس. ولكن دور  بدأ بالتهضمضيضم 
بعد ان استلم الحكم  حمد بن عيس  الضذي جضمضع 
السلطة كلها بيديس وحول الديوان الضمضلضكضي الض  
حكومة موازية. ويعتبر ا ل  الوزراء في حكومة خليفة سلمان من الموالضيضن 
للحاكم الذي كان يخش   فو  عمس، فسع  لتقطيف اجنحتس تدريجيا. ولم يضكضن 
امام خليفة سوى اال عان بعد ان ت يرت الظرو  وشضعضر بضالهضعضف بسضبض  
الرفت الشعبي لس بعد عقود من القمع والتنكيل. وقد عين حمد بن عيس  ابنس 

 االكبر، سلمان، ر يسا للوزراء.
 

تضدهضورت الضحضالضة الصضحضيضة  وفمضبضر  53* في 
لمستا _حسن_مشيمع و قل ال  قسم الطوارىء 
بالمستشف  العسكري، ثم أعيد  ل  السضجضن بضعضد 

ساعات. وهذ  هي المرة الحا يضة الضتضي  6حوالي 
يواع لس جهاز تنف  اصطناعي في الطوارىء 
بدون معرفة األسبا  الحقضيضقضيضة لضهضذا الضتضدهضور 
الصحي. ويعضا ضي االسضتضا  حسضن مضن أمضراي 
عديدة مضنضهضا ااضطضرا  مسضتضمضر فضي الهض ضط 

حقنات أ سلين يومضيضا مضع  5والسكر بحيا ي خذ 
أقراص دواء. وقد  ا تظر اكحر من سبعة شهور للحصول عل  موعد لفحص 

 السر ان. كما ا س يعا ي من مشكلة في السمع لم تعالج منذ اربع سنوات. 
 

 وفمبر  ن عضددا مضن الضمضحضتضجضزات  10* قالت وزارة الداخلية الخليفية  في 
. 57-عل   مة قهايا تتعلق بمخالفات شرو  ا قامة أصبن بضمضري كضوفضيضد

ولم تعلن السلطات الخلضيضفضيضة مضن قضبضل عضن حضاالت  صضابضة بضكضورو ضا بضيضن 
محتجزين. وجاء في بيان للوزارة علض  تضويضتضر أ ضس "تضم اتضخضا  ا جضراءات 
الطبية الازمة لعاج المصابين وتعزيز ا جراءات االحترازية في المضوقضع" 
دون  كرة منش ة االحتجاز المعنية. وتعري الخليفيون الص يرة له و  منذ 
سنوات من عدة من منظمات معنية بحقو  ا  سان بسب  ظرو  االعتضقضال.  
وتقول تلق المنظمات  ن السجون مكتظة و جراءات النظافة والصضحضة فضيضهضا 

 متوااعة كما تفتقر  ل  تقديم الرعاية الطبية.
  

* قبيل اقامة سبا  السيارات فضي  ضهضايضة االسضبضون 
االخير من  وفمبر عل  حلبة السبا  في البضحضريضن، 
تم تدشين حملة دولية لله ط عل  ادارة فضورمضوال 

اما لوقفها او مطالبة الخليفضيضيضن بضا ضا  سضراح  5
السجناء السياسيين. وقد بعا ثضاثضون مضن اعهضاء 
البرلمان البريطا يا بيا ا موجها لضمضنضظضمضي السضبضا  

بمطالبة الحضكضم الضخضلضيضفضي  5يطال  ادارة فورموال 
باحترام حقو  اال سان والتوقف عن ا ال  تضهضاكضات 
الفظيعة. واصدرت منظمة العفو الدولية بيا ا تؤكضد 
 لق المنح . وحظيت الحملة بضتض ضطضيضات اعضامضيضة 
جيدة االمر الذي أ ه  الخليضفضيضيضن كضحضيضرا الضذيضن 

اصبحت جرا مهم مكشوفة للعالم كلما أقيم سبا  السيارات في البحرين.  هذ  
المرة اسهم تصريح لوي  هاملتون، بطل السبا  سبع مرات، حول اضرورة 
اهتمام منظمي السبا  بحقو  اال سان. جاء  لق بعد ان تبن  الحضمضلضة لضوقضف 

  8البقية على صفحة  ااطهاد السود التي ا تشرت مؤخرا في بلدان عديدة.
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 بيروت، لبنان

 “القمع السياسي في البحرين”ندوة حول 
 وفمبر اقيمت  دوة خاصة حول القمع في البحرين، امن بضر ضامضج  53في يوم الحاثاء 

وتضحضدث فضي الضنضدوة   .London School of Economicsجامعة  لندن االقتصادية 
الضقضمضع ” الباحا البريطا ي مار  اوين جو ز عن كتابس الذي اصدر  مضؤخضرا بضعضنضوان 

الذي  رح فيس  ما ج كحيرة من القمع السلطوي اضد الضنضشضطضاء “  السياسي في البحرين
السياسيين والحقوقيين. وادارت الندوة الدكتورة مهاوي الرشيد، الباححة بضالضجضامضعضة . 
وتطر  الباحا للعديد من االمور المرتبطة بالقمع، ومن بينها السيطرة المطلضبضة عضلض  

 وسا ل االعام لهمان توجيس االخبار التي تؤثر عل  الراي العام.

صورة الحدى المظاهرات الشعبية المناههة للحكم الخليفي، وبضالضخضصضوص ر ضيض  
الوزراء المعرو  بشراستس وا تهاكات الفظيعة لحقو  اال سضان. وقضد  شضرت صضور 
كحيرة لمحل هذ  التظاهرات التي لم تنقطع  وال الخمسين عاما منذ تولضي خضلضيضفضة بضن 

 55، والضذي تضوفضي يضوم االربضعضاء 5795سلمان الحكم بعد اال سحا  البريطا ي في 
 . وفمبر في الواليات المتحدة بعد صران  ويل مع المري

 وفمبر ع رات صور لناشطات سعوديات عل  واجهة مضتضحضف  58في 
اللوفر في العاصمة الفر سية باري ، و لق قبضل أيضام مضن ا ضطضا  قضمضة 

وظضهضرت   مجموعة العشرين االفترااية والتي ستحتهنهضا السضعضوديضة.
 صور السيدات الحاث: أ يسة السادة ولجين الهذلول و و  عبد العزيز.

 الذكرى الثامنة لـسحب جنسية اول مجموعة بحرانية

في الذكرى الحامنة لسح  جنسضيضة اول مضجضمضوعضة مضن الضبضحضرا ضيضيضن عضقضدت مضنضظضمضة 
 ضدوة خضاصضة عضبضر “  امريكيون من اجل الديمقرا ية وحقو  اال سضان فضي الضبضحضريضن” 

الفهاء االلكترو ي. تحدث فضي 
الندوة التي عقدت يوم الخميض  

 ضضضوفضضضمضضضبضضضر، عضضضدد مضضضن  51
االشخاص المهتمين بالضقضهضيضة. 
فقد تحدث االستا  عضبضد الض ضنضي 
خنجر عن معا اتس بضعضد سضحض  
جضنضسضضيضتضضس مضضن قضبضضل السضضلضطضضات 
الخليفضيضة. وتضحضدثضت الضنضاشضطضة 
زهضضرة الضضبضضرازي، الضضخضضبضضيضضرة 
المستقلة في قهايضا الضجضنضسضيضة، 
ومن  بن جرجضا، مضن مضنضظضمضة 

سيفيكوس، وكورتضنضي رادا  ” 
من لجنة حمضايضة الصضحضافضيضيضن. 
وأدار الضنضدوة حسضيضن عضبضد ب 
ر ضضيضض  الضضمضضنضضظضضمضضة. تضضطضضر  
الضضمضضتضضحضضدثضضون لضضزوايضضا عضضديضضدة 
مرتبطة بضالضجضنضسضيضة والضقضا ضون 
الضضدولضضي مضضؤكضضديضضن رفهضضهضضم 
السضضتضضخضضدامضضهضضا سضضاحضضا اضضد 
النشطاء من قبل ا ظمضة الضقضمضع 

 التي ال تلتزم بقا ون. 

وفد بعحس الخليفيون لمقابلة االسرا يليين وتوقيع االتفاقات االقتصادية 
معهم. ويظهر كل من خالد بن خليضفضة آل خضلضيضفضة، صضاح الضجضودر 
وهدى  و و. وتيرة التطبيع تضتضصضاعضد بضدون تضوقضف بضعضد ان ادر  
الخليفيون ان ال عودة لهم ال  صفو  الشعض . الض ضهض  والضتضوتضر 

 يسودان المنطقة بعد ما ارتكبس االماراتيون والخليفيون من خيا ة.
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ا فيما اعتبرتس منظمة العفضو  عام 
ا من والدتس“  “.ا تقام 

كما أشضارت الضرسضالضة  لض  أن 
سجل البحرين الحقوقي اسضتضمضر 
في التدهور، حيا يضواجضس قضادة 
الضضضمضضضعضضضاراضضضة والضضضنضضضشضضضطضضضاء 
السياسيون عقوبة سجن  ويضلضة 
لممارسضتضهضم حضقضهضم فضي حضريضة 
التعبير، ومنهم حسضن مشضيضمضع، 
والدكتور عبد الجليل السنكي ، 
وعبد الهادي الخواجة وعلي الحاجي وسيضد  ضزار 

 الوداعي، صهر الناشط سيد أحمد الوداعي.
وأثن  النوا  عل  قرار فورموال ون ت جيل سبا  
هذا العام بسب  تفشي فضيضروس كضورو ضا، لضكضنضهضم 
دعضوهضا  لض   ظضهضار قضلضق مضمضاثضل فضضيضمضا يضتضعضلضضق 
بالبحرا ييضن الضذيضن تض ثضروا سضلضب ضا بسضبضا  جضا ضزة 

 البحرين الكبرى.
عضلض   5واختتم النوا  رسالتهم بضحضا فضورمضوال 

استخدام أقص  قدر من النفو   جضبضار الضبضحضريضن 
عل :   هاء قمع االحتجاجات اد السبا ، وت مين 
ا  صا  للهحايا واضمضان الضدفضان عضن حضقضو  

 الموا نين البحرا يين.
وكان أبرز الموقعين عل  الرسضالضة لضيضلض  مضوران 
النا ق باسم حز  األحرار الديمقرا يين للشؤون 
الضضخضضارجضضيضضة، والسضضيضضر  د ديضضفضضي زعضضيضضم األحضضرار 
الديمقرا يين، والسير بيتر بوتتومضلضي مضن حضز  
المحافظين، وبريندن اوهارا من الحز  الضو ضنضي 
األسكتلندي ور ي  اللجنة البرلما ية للديمقرا ضيضة 

 وحقو  ا  سان في الخليج.

  وفمبر 16لندن،  –البحرين اليوم  
أشاد سجناء سياسيضون بضحضرا ضيضون بضمضوقضف بضطضل 
سباقات الجا زة الكبرى لوي  هاميلتون الذي دعضا 
 ل  عدم تجاهل قهايا حقو  ا  سان في الضبضلضدان 
الضضتضضي تضضجضضري فضضيضضهضضا سضضبضضاقضضات الضضجضضا ضضزة الضضكضضبضضرى 

 للسيارات.
وكت  في هذا الخصوص جيلز ريتضشضاردز مضقضالضة 

 14في صحيفة ال ارديان الضبضريضطضا ضيضة األربضعضاء 
 وفمبر كشف فيها عن تلقي الصحيفة لرسا ضل مضن 
ثاثة موا نين بضحضرا ضيضيضن تضعضراضوا ال ضتضهضاكضات 
لحقو  ا  سان في بادهم. و ل  الحاثة من بطل 
الفورموال واحد  قل محنتهم  لض  جضمضهضور أوسضع، 

يمكن أن يحدث “وكت  أحدهم أن موقف هاميلتون 
 “.فرقا كبيرا

أشاد السجناء السضيضاسضيضون الضحضاثضة فضي رسضا ضلضهضم 
بالتزام هاميلتون بمتابعة قهايا المساواة ومكافحضة 
العنصضريضة وحضقضو  ا  سضان ويضطضلضبضون مضنضس أن 
يستخدم منصبس باعضتضبضار  السضا ضق األكضحضر شضهضرة 

ا في   بنقل محنتهم لجمهور أوسع. F5و جاح 
كت  أحد المتظاهرين المسجو ين في مجال حقضو  

سمان بطل العضالضم يضردد دعضواتضنضا أمضر “ ا  سان: 
وقضال آخضر  ن مضوقضف هضامضيضلضتضون ”.  مؤثر لل اية

، داعضيضن الضبضطضل “ يمكن أن يحضدث فضرقضا كضبضيضرا“ 
 البريطا ي للقاء احايا النظام.

سضتضقضيضم سضبضاقضيضن مضتضتضالضيضيضن فضي  F5يشار  ل  أن 
البحرين تبدأ يوم األحد المقبضل. وكضان هضامضيضلضتضون 
وبعد فوز  بلقبس السابع في سبا  الجا زة الضكضبضرى 
السابق في تركيا، أدل  بتصضريضح أواضح فضيضس أن 

بحاجة  ل  معالجة التزامهضا الضمضعضلضن  5الفورموال 
 حن  ضدر  أ ضس “ علن ا بدعم حقو  ا  سان. وقال: 

يتعين علينا أن  واجس ال  ضتضجضاهضل قهضايضا حضقضو  
ا  سان في البلدان التي  ذه   ليهضا اعضتضبضارا مضن 

 “.اآلن
 ا با مضن األحضزا   03أشار الكات  كذلق  ل  أن 

المختلفة ومجموعة من منظضمضات حضقضو  ا  سضان 
بقيادة معهد البحرين للحقو  والديمقرا يضة بضعضحضوا 

، تشضيض  5رسالة  ل  الر ي  التنفيذي للفورمضوال 
كاري، يسلطون فيس الهوء عضلض  مضجضمضوعضة مضن 
المخاو  بش ن ااطهاد وسوء معاملة الموا نيضن 

 في البحرين.
وبين الكات  ان الوثيقة جمعها اللورد سكريفن مضن 
الحز  الضلضيضبضرالضي الضديضمضقضرا ضي ، وسضيضد أحضمضد 

، وحسين عبد ب، الضمضديضر BIRDالوداعي، مدير 
التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الضديضمضقضرا ضيضة 

، وهضي (ADHRB)وحقو  ا  سان في البحرين 
رسا ل شخصية من ثاثة بحرا يين  ل  هاملضتضون، 
 وصفوا با هم سجناء سياسيون حاليون وسابقون.

بصضفضتضي ” ومن جهتس قضال سضيضد احضمضد الضوداعضي: 
ضا بسضبض   شضا ضي فضي مضجضال  ا واجس ا تضقضام  شخص 
حقو  ا  سان، أفهم أهمية الدعم من أشخاص محل 
لوي  هاميلتون الذين يستخدمون منابرهم من أجل 

االعترا  ”. “الخير ، للتحدث علن ا اد االاطهاد
 ”.بمعا اتهم هو اتخا  الخطوة األول   حو العدالة

لقد عملت شضخضصضي ضا عضلض  “وقال اللورد سكريفن: 
هذ  القهايا لسنوات عديدة وما زال قلبي يضنضكضسضر 
لقراءة شهاداتهم المؤثرة. كوجس لريااة السيارات 
الحديحة، لدى هاميلتون فضرصضة حضقضيضقضيضة لضتض ضيضيضر 
ريااتس  ل  األفهل وآمل أن يتحضدث  ضيضابضة عضن 

 ”.هؤالء الرجال والنساء الشجعان
تطل  الوثيقة من هاميلتون ا دالء ببيان من خال 
ارتداء قميص يظهر دعمس لضلضسضجضنضاء السضيضاسضيضيضن 

 لندن –البحرين اليوم 
ضضضس  عهضضضوا فضضضي  03وج 

البرلمان البريطا ي ب رفتيس 
العموم واللوردات الحضاثضاء 

 ضضوفضمضبضضر خضضطضابضضا  لضض   15
المدير التنفيذي لمضجضمضوعضة 
فضضورمضضوال ون الضضمضضنضضظضضمضضة 
لسباقات الضجضا ضزة الضكضبضرى 
للسيارات عبروا فيضهضا عضن 
قلقهم من است ال سلضطضات 

 البحرين للسباقات لتبييت سجلها لحقو  ا  سان.
وي تي هذا الخطا  في اوء األخبار التي تفيد بض ن 

سيقامان في البحرين  هاية هذا  5سباقين للفورموال 
الشهر واوا ل الشهر المقبل. النوا  حح وا مجموعضة 
فورموال ون عل  تضنضفضيضذ سضيضاسضة حضقضو  ا  سضان 
الخاصة بها لهضمضان عضدم مسضاهضمضة مضمضارسضاتضهضم 

 التجارية في ارتكا  ا تهاكات لحقو  ا  سان.
النوا  لفتوا  ل  ا س وعل  الر م من تبني الشضركضة 

بضعضد وسضا ضة مضن  1354لهذ  السضيضاسضة فضي عضام 
 ال أن الضقضمضع الضمضحضيضط ” منظمات  ير حكومية ، 

“. بالسبا  مستمر بينمضا يضظضل الضنضقضاد مهضطضهضديضن
مشيرين  ل  اعتبار فريق األمم المتحضدة لضاعضتضقضال 
التعسفي، اعتقال الناشطة البحرا يضة  ضجضاح يضوسضف 

بعد تعراها للتعذي  والسضجضن فضي عضام “  تعسفيا“ 
علض  وسضا ضل الضتضواصضل  F5بعد ا تقادها ل   1359

 االجتماعي.
بضالضدفضان عضن  F5و ك ر النوا  بالوعد الذي قطعتس 

،  ير ان  جاح لم تتضلضق ” حقها النافذ في التعويت“ 
 59أي تعويت، بينما س جن ابنها البالغ من العضمضر 

ويحير شكواهم مع ر ضيض  الضوزراء، وولضي الضعضهضد 
سلمان. ارتدى هاميلتون هذا الموسم قمصا  ا تضروج 
للمساواة في الحقو  ومناههة العنصريضة وحضركضة 

 “.حياة السود مهمة”
وكشف الكات  أن الرسالة األول  كا ت من السجين 
علي حاجي، الذي قه  سبع سضنضوات فضي السضجضن 
بعد تنظيم احتجاجات مؤيدة للديمقرا ية، ويقول   س 
تعري  صابات دا مة بعد اعتقالس. يصف حاجضي، 

، الظرو  المروعضة 5وهو أحد مشجعي الفورموال 
في سجنس، وا همال الطبي والعقوبات الضتضعضسضفضيضة، 

البحرين التي أصفها ربما ال تعك  تجربضتضق “ قا ا 
 ”.في البلد

فضي مضحضاولضضة يضا سضضة لضتضضنضظضيضضف “ وأاضا  حضاجضضي 
صورتها الدولية، تبذل حكومضة الضبضحضريضن قصضارى 
جهدها  بقاء رعاة سبا  الجا زة الكبرى معزولضيضن 
عن حقا ق  ظامها القضمضعضي. بضالضنضسضبضة لضلضعضديضد مضن 

البحرا يين، تاش  بريق سبا  الجا زة الضكضبضرى، 
ا سنوي ا بكفاحنضا. لضهضذا السضبض   تارك ا وراء  تذكير 
أخا ر باال تقام مني من خال الكتابة  ليكم اليضوم 

 ”.من السجن
ورددت آراء   ضضجضضاح يضضوسضضف، وهضضي مضضوظضضفضضة 

بعد منضشضورات  1359حكومية سابقة س جنت عام 
 .F5عل  فيسبو  تنتقد النظام و 

ووجهت  جاح  داء  صادق ا  ل  هاميضلضتضون، الضذي 
قال  ن سعيس لمناههة العنصرية والمضسضاواة فضي 
الحقو  والتنون أصبح أهم تحد واجضهضس، وقضالضت 

لقد أعطتني قراءة حضديضحضق عضن حضقضو  “ يوسف: 
بضالضنضسضبضة ”. “ ا  سان والحاجة  ل  الت يير األمضل

للبحرا يين من محلي الضذيضن تضعضراضوا لضلضتضعضذيض  
والسجن وا بعاد عن عا اتهم لدعوتهم  ل   ف  
الشيء، ف ن سمان بطل العالم يردد دعواتنضا أمضر 

 ”.مؤثر لل اية
مع ا، ربما يمكننا تشجيع الت يضيضر “وأاافت  جاح 

المطلو  لجعل الجا زة الكبرى حدث ا يفخر بس كل 
 ”.بحرا ي

واما الرسالة األخيرة فجاءت من محمد رمهان، 
العهو السابق في قوات األمن الضمضحضكضوم عضلضيضس 
با عدام الرتكا  جريمة يقول   س لضم يضرتضكضبضهضا. 
يقول   س تم اسضتضهضدافضس بسضبض  أ شضطضتضس الضمضؤيضدة 

حكومتنا ال تهتم بضمضا ” للديمقرا ية. وقال رمهان
  ا كنا سنعيم أو  موت ، لكن صوتق يمضكضن أن 

وأاا  مخا با ”  يساعد في ت يير بلدي لمفهل
بعد السبا  في  هايضة هضذا األسضبضون، “ هاميلتون. 

عل   خبار صديقق ولي العهد ب ن حضيضاتضنضا أححق 
 ”مهمة. يمكنق الت يير

 الغارديان: سجناء سياسيون بحرانيون يطلبون من لويس هاميلتون التعريف بمعاناتهم

 برلمانيون بريطانيون قلقون من اقامة سباق فورموال في البحرين



 

 5/ 544صوت البحرين / 

 منظمة العفو الدولية 
من تنظيم سباق  1تحذر فورموال 

 في السعودية 
 
 5حذرت منظمة العفو الدوليضة شضركضة فضورمضوال  

المنظمة لسباقات الجا زة الكبضرى لضلضسضيضارات مضن 
تنظيم سبا  في المملكة العربية السعودية الضمضوسضم 
المقبل، بسب  سجلها ال تهاكات حقو  ا  سان في 

 الباد.
 1315تقويمها المؤقت لسبا   F5وأصدرت لجنة 

والذي تهمن اسضتضهضافضة السضعضوديضة وألول مضرة 
السبا . لكن منظمة العفو الدولية لحقضو  ا  سضان 

توخي الحذر قبضل  F5قطعت الطريق، و لبت من 
اختيار السعودية كضدولضة شضر  أوسضطضيضة كضمضكضان 
للحدث الريااي. وينبع قلق منظمة العفو الضدولضيضة 
من تفشي ا تهاكات حقو  ا  سان التي تشتهر بهضا 

 الباد.
 5يج  أن تضدر  فضورمضوال “ وقالت العفو الدولية 

أن جا زة المملكة العربية السعضوديضة الضكضبضرى فضي 
ا من الجهود الضمضسضتضمضرة 1315عام  ” ستكون جزء 

لسضجضل حضقضو  ا  سضان فضي “ للتبييت الريااضي 
 ”الباد.

كما سلط  ليك  جاكينضز، ر ضيض  مضنضظضمضة الضعضفضو 
الدولية في المملكة المتحدة، الهوء عل  مضحضاولضة 
السعودية الفاشلة لاستحوا  عل   ضادي  ضيضوكضاسضل 

من الوااح أن المحاولضة الضفضاشضلضة “ يو ايتد، وقال 
لشضراء  ضضيضوكضضاسضضل يضضو ضضايضتضضد لضم تضضردن السضضلضضطضضات 
السضعضوديضضة، الضضتضي عضضلض  مضا يضبضدو ال تضضزال تضضرى 
الريااة عل  مسضتضوى الضنضخضبضة كضوسضيضلضة  عضادة 

 “.تتبييت سمعتها الملطخة بشدة
عل  الر م مضن الهضجضة الضتضي أثضيضرت ” وأاا  

ا بقيادة السيارة،  حول السماح للمرأة السعودية أخير 
ا بحب  وتعذي  الضعضديضد  فقد قامت السلطات مؤخر 

بما في  لق  –من  اشطات حقو  المرأة البارزات 
 “.لجين الهذلول و سيمة السادة 

يذكر أن شركة أرامكو السعضوديضة كضا ضت الضراعضي 
أقضيضمضا فضي هضنض ضاريضا  5الرسمي لسباقين لفورموال 

مضلضيضون  558و سبا يا، كما تمتلضق حصضة بضقضيضمضة 
، وهضي شضركضة Live Nationدوالر في شضركضة 

 .F5شقيقة ل  

البحرين تتخطى سقف الدين 
 العام الذي حددته سلفا

 مليار دوالر( 04) 
 

 اقتصاد –البحرين اليوم 
تخطت السلطات الحاكمة في البحريضن سضقضف 

مليضار دوالر  53الدين العام الذي حددتس عند 
لهذا العام. فقد أعضلضنضت السضلضطضات الضخضلضيضفضيضة 

 50.6ارتفان الدين العام فضي الضبضحضريضن  لض  
مضلضيضار دوالر( حضتض   04.837مليار دينار )

 .1357 هاية 
وبحس  بيا ات رسميضة صضدرت عضن ديضوان 
الرقابة المالية وا دارية، فض ن الضفضوا ضد عضلض  

 5.106مليضون ديضنضار ) 655القروي بل ت 
% من  جمضالضي 11مليار دوالر( أي ما  سبتس 

ا يرادات الحكومية للعام المااي. التقرير لم 
يدرج امضن الضديضن الضعضام قضروي وزارات 
وجهات حكومية من المصار  المحلية بقيمضة 

مليار دوالر(، وبذلق  5.98مليار دينار)  5.8
مضلضيضار  55يصبح الدين العام الواقضعضي  ضحضو 

 دوالر.
وت تي هذ  األرقام مقاربة لتوقضعضات صضنضدو  
النقد الدولي الذي توقع في شضهضر مضارس مضن 
العام المااي، ارتفان الدين العام في البحرين 

بالما ة من الناتج المحلي ا جضمضالضي  555 ل  
في المدى المتوسط وبحس  الصضنضدو ، بضلضغ 
 جمالي الناتج المحلي ا جمالي االسضمضي فضي 

 .1358مليار دوالر في  08.0البحرين 
ودعا الصندو  حينها السلطات الخليفيضة  لض  
بذل جهود  اافية في مجال الضمضالضيضة الضعضامضة 
وا صاحات الهيكلية مؤكضدا عضلض  اضرورة 
معالجة الح رات المتبقية فضي   ضار مضكضافضحضة 

  سل األموال وتمويل ا رها .
وكا ت السلطات الخليفية أقدمت للمرة الحا ضيضة 
عل  التوالي خضال ثضاث أعضوام عضلض  رفضع 

مليار دينار، أي ما  54سقف الدين العام،  ل  
مضلضيضار  50مليار دوالر، مضن  53يعادل  حة 

دينار. وأما المبرر الذي ساقس مجل  الوزراء 
 الخليفي فهو تمويل ا  فا  العام.

وعادة ماتبرر السلطات رفعضهضا سضقضف الضديضن 
العام لت طية العجز في ميزا ية الدولة،  تيضجضة 
ال خفاي الواردات النفطية، وقد ااافت هذا 
العام مبررا آخر وهو جا ضحضة كضورو ضا. لضكضن 
العا لو الخليفية ال تتطر   ل   كضر األسضبضا  
الحقيقية التضي تضؤدي  لض  تضفضاقضم الضعضجضز فضي 
المواز ة و هي فساد العا لة الحكومة وسضرقضة 
الحروات العامة وا  فا  العسضكضري واألمضنضي 
الذي وصل مستويات  ير مسضبضوقضة فضي ظضل 
لجوء العا لة الحاكمة ال  الساح لقمع الحضورة 

 البحرا ية.
 433وك محلة عل   لق ا  العا لة الخليفضيضة 

ملضيضون دوالر فضي شضركضة 
مضضكضضاريضضن الضضبضضريضضطضضا ضضيضضة 
لصناعة السضيضاسضات الضتضي 
تمتلق العا لة الخليفية أكحضر 
من  صف أسهمها، و بضرام 
صضضفضضقضضات لشضضراء السضضلضضحضضة 

مضلضيضار دوالر  0.8تقدر ب  
لضضضوكضضهضضضيضضضد “ مضضع شضضركضضضة 

األمريكضيضة لشضراء ”  مارتن
 F56 ا رة من  راز  56

 المطورة.

السلطات الخليفية تنكل بالدكتور 
 السنكيس وتحرمه العناية الصحية

  
التزال السلطات الخليفية 
الضحضاكضمضة فضي الضبضحضريضضن 
تضضضمضضضعضضضن فضضضي حضضضرمضضضان 
األكضضاديضضمضضي الضضبضضحضضرا ضضي 
المعتقل في سجن جو من 
الرعاية الطبية الضازمضة. 
ففها عن معضا ضاتضس مضن 
عدد مضن األمضراي فض ن 
سلطات السضجضن تضرفضت 
ومنذ عامين استبدال عكاز  أو توفير دعامات مطا ية لس 
أو السماح لعا لتس بت مينها. وقد حاول مؤخرا القيام بضذلضق 
بنفسس بتقطيع  علس وتحبيتس أسفل العكاز، لكن  لق لم ينفع، 

    هوى عل  األري مرتين مؤخرا.
 55يعا ي السنكي  وهو واحضد مضن قضادة ورمضوز ثضورة 

فبراير من مشاكل صحية متعددة مضن بضيضنضهضا الضدسضق فضي 
الظهر والرقبة ومشاكل في العظام، و وبات دوار و  ماء 
 5وقع آخرها قبل شهرين، لكن السلطات لم ت خذ  ومضنضذ 

 سنوات  ل  المستشف .
وفي هذا السيا  كت  النضاشضط الضبضحضرا ضي عضلضي مشضيضمضع 

أي صنف من البشر  لضق الضذي يضتضلضذ  “ ت ريدة قال فيها: 
 “.بمعا اة رجل معا 

يذكر أن السنكي  يقهي حكما بالسجن المؤبد عل  خلفية 
وهضو يضعضا ضي مضن  1355فبضرايضر  55مشاركتس في ثورة 

متازمة شلل األ فال وقد دعت عدة منظمات دولية  لض  
توفير العضاج والضرعضايضة الضطضبضيضة الضازمضتضيضن لضس، لضكضن 
السلطات الخليفية ترفت توفير  لق لقادة ورموز الحضورة 

 ومن بينهم السنكي  وحسن مشيمع.
 

االتحاد األوروبي يتعهد بمتابعة ملف 
 حقوق اإلنسان بالبحرين

 
 بروكسل –البحرين اليوم 

رد  مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد األوروبي جوزي  
بوريل، عل  رسالة بعحها أعهاء في البرلمان األوروبضي 
بش ن اواضان حضقضو  ا  سضان فضي الضبضحضريضن، مضتضعضهضدا 
باستخدام جميع الوسا ل المتاحة لمواصلة ومضتضابضعضة تضلضق 

 األواان.
وأكد بوريل عل  أن تعزيضز حضقضو  ا  سضان وحضمضايضتضهضا 

يحتل بعدا أسضاسضيضا فضي عضاقضة ا تضحضاد األوروبضي مضع ” 
، مشيرا  ل  المناقشات التي جرت في بروكسل “ البحرين

بين ا تحاد األوروبي والبحرين العام المااي، وتناولضت 
عقوبة ا عدام والحق في محاكمة عادلة وظرو  السجن 
 واالعتقاالت التعسفية وعمليات التعذي  وسوء المعاملة.

وأكد بوريل أن االتحاد  ل  من البحرين   ضا  سضراح 
 شطاء حقو  ا  سان الذين يعا ون من ظضرو  صضحضيضة 
صعبة، مشيرا  ل  أن االتحاد األوروبي ما زال مضلضتضزمضا 
بمتابعة قهية النضاشضطضيضن الضبضحضرا ضيضيضن مضحضمضد رمهضان 

أ لقت والدة المعتقل جعفر حسين محمد عيس   داء است اثة   قا    وحسين موس ، المحكوم عليهما با عدام.
ولدها المعتقل في سجن جو. واواحت الوالدة ب ن ابنها واع فضي 
العزل منذ شهر وهو يعا ي اليوم من متاع  صحية وقالت الضوالضدة 

ولدي جعفر من شهر وهضو فضي “ 
واالن  54عزل سجن جو مبضنض  

يعا ي ا تفاخ في األ را  وتنمل 
وبينت أ ها أجرت “. وتقشير جلد 

اتصاالت ب ماكن مختلفة ولكن لم 
“. ا ضقضذوا ولضدي“ يجبها أحد قا لة 

يذكر أن هذ  األم البحرا ية لديضهضا 
ثاثة أبناء معتقضلضيضن هضم كضل مضن 

 عمار و محمد وجعفر.
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 وكالة رويترز،  ترجمة مرآة البحرين
قمع ر ي  الوزراء البحريني المخهرم الشي  خليضفضة 
بن سلمان آل خليفة اال تفااات المتكررة للمضعضاراضة 
خال  حو  صف قرن ]أمهاها[ في منضصضبضس، وكضان 
من أشد منتقدي الربضيضع الضعضربضي قضا ضا    ضس لضم يضجضلض  

 للعر   ال  "الموت والفوا  والدمار".
وأفادت وكالة األ باء البحريضنضيضة الضرسضمضيضة أن  الشضيض  
ضا  خليفة، الذي قه  أ ول فترة ]فضي مضنضصضبضس[ ر ضيضس 
للوزراء توفي اليوم األربعاء في مستشف  مايو كليضنضق 

 في الواليات المتحدة.
الشي  خليفة، الذي كان يدير البحرين يومي ا منضذ الضعضام 

، كان ي نظ ر  ليضس لضعضقضود عضلض  أ ضس الشضخضصضيضة 5795
المهيمنة في الحكومة، وعدو  يران، وصديق المملضكضة 
العربضيضة السضعضوديضة والضمضدافضع عضن عضا ضلضة آل خضلضيضفضة 

 الحاكمة للدولة.
ودافضع الشضيض  خضضلضيضفضضة، الضذي  ضد دت الضضمضعضاراضة  ات 
ضا فضي وجضضس  ا ر ضيضضس  الض ضالضبضيضضة الشضيضعضيضضة بضكضو ضضس حضاجضز 
ا صاح في المملكة الضتضي يضحضكضمضهضا السضنضة، عضن رد 
صارم عل  االحتجاج العام الضذي شضهضد سضجضن اآلال  
من  شطاء المعاراة. ويقول مضنضتضقضدون  ن كضحضيضريضن 
تعراوا للتعذي  أو سوء المعاملة في الضحضجضز، وهضي 

 تهمة تنفيها البحرين بشدة.
ورفت ر ي  الوزراء منضذ اسضتضقضال الضبضحضريضن عضن 

، وهضو عضم الضمضلضق حضمضد، 85بريطا يا، الشي  خليفة ، 
بشكل روتيني وصف المعاراة لس بض  ضس أكضحضر رجضل 
مسؤول عن الجمود الضمضتضكضرر فضي الضجضهضود مضن أجضل 

 ا صاح السياسي.
ح لمجلة دير شبيجل األلما ية فضي الضعضام   1351وصر 

أ ضضس "صضضدقضضو ضضي، لضضو كضضان مضضنضضصضضبضضي وحضضد  سضضبضضب ضضا 
لضاضاضطضرابضات، لضكضنضت عضنضضد ضذ اسضتضقضلضضت مضنضس الضعضضام 
الضضمضضااضضي. لضضكضضن هضضذ  مضضجضضرد  ريضضعضضة أخضضرى مضضن 

 المعاراة".
ورد ا عل  ماحظة مفادها أ س قه  وقضت ضا  ضويضا  فضي 
منصبس، بشكل  ير عضادي، قضال لضلضمضجضلضة: "مضا ا فضي 
 لق؟ األ ظمة الديمقضرا ضيضة مضخضتضلضفضة جضد ا... لضمضا ا ال 

 يمكننا أن  كون مختلفين أيه ا؟ "
وشهدت البحضريضن، وهضي حضلضيضفضة لضلضمضمضلضكضة الضعضربضيضة 
السضعضضوديضضة الشضضقضيضضقضضة، ومضضو ضن لضضمضضسضضطضول الضضخضضامضض  
األمريكي، ااطرابات دورية منذ خروج المتظاهرين 

 1355الشضضيضضعضضة  لضض  الشضضوارن فضضي فضضبضضرايضضر / شضضبضضا  
للمطالبة بمزيد من الديمقرا ية. كما دعا كحيرون  لض  

 استقالة الشي  خليفة.
 رد قوي على االنتفاضة

، واتضهضمضت 1355قمعت السلطات احتجاجات العضام 
- يران القوة الشيعية الخليجية ب ثارة االاطضرابضات 

وهو اتهام تنفيس  هران والضمضعضاراضة. وقضال الشضيض  
خليفة  ن أول ق الذين دعوا  ل  العنف في الضبضحضريضن 
كا وا  رهابيين تدعمهم  يضران وحضز  ب الضلضبضنضا ضي 

 المدعوم منها ] يران[، وهي تهم  فوها.
وتشتكي المعاراضة الضبضحضريضنضيضة مضن الضتضمضيضيضز اضد 
الشيعة في مجاالت محل العمضل والضخضدمضات الضعضامضة، 
وتطال  بملكية دستورية مع حكومة يضتضم اخضتضيضارهضا 

 من داخل برلمان منتخ  ديمقرا ي ا.
 الحكومة تنفي التمييز

يقول موالضو الشضيض  خضلضيضفضة   ضس بضذل، أكضحضر مضن أي 
شخص آخر، ]جهد [ لتحويل البحرين من االعتضمضاد 
الفعلي عل  النفط كمصدر ر يسي للدخل  ل  مضركضز 
مصرفي ومالي وأحد أكضبضر مضنضتضجضي األلضمضنضيضوم فضي 

 الشر  األوسط.
لضضكضضن رد   الصضضارم عضضلضض  االحضضتضضجضضاجضضات الضضمضضؤيضضدة 

وا ضتضقضاد - 1355للديمقرا ية في البحرين في الضعضام 
 -اال تفااات المماثلة في جميع أ حاء العالم الضعضربضي

أك دا عل  السمة البارزة في مسيرتس المهنية بالنضسضبضة 
 للكحيرين، أال وهي الدفان الشديد عن حكم العا لة.

وقال لصحيفة دير شبي ل: "هل تضعضتضقضد أ  ضي سضعضيضد  
لردية ما حدث في كل هذ  البلدان؟ هذا لي "ربضيضع ضا 
عربي ا". الضربضيضع مضرتضبضط بضالضورود والضحض  والضنضاس 

 ال الموت والفوا  والدمار".-السعداء 
 1355وأفاد تحقيق دولي في  وفمبر / تشرين الحا ي 

ا ق تِلوا في ثورة البحرين. وكان معضظضم  04أن  شخص 
القتل  من المحتجين، لكن من بينهم خمسة من أفضراد 

 األمن وسبعة أجا  .
في أعقا  اال تفااة، أصبحت المحاكمات الجماعية 
ضضجضضن عشضضرات األشضضخضضاص بضضمضضن فضضيضضهضضم  شضضا ضضعضضة، وس 
شخصيات معاراة بارزة و شطاء حقو  ا  سضان. 

 وفر  كحيرون آخرون  ل  الخارج.
 إساءة "منهجية"

قضال مضنضتضضقضدون  ن ر ضيضض  الضوزراء يضتضحضضمضل بضعضضت 
، 1355المسؤولية عن ا تضهضاكضات قضوات األمضن فضي 

والتي ادعتها جماعات حقوقية ، أل ها بضد ت كسضلضو  
 منهجي من قبل الدولة.

فشلت محادثات المصالحة بين السلطات والمعاراة 
في  زن فتيل التوترات، وال يزال ا عضدام الضحضقضة بضيضن 

ا.  المعاراة وآل خليفة كبير 
، حلت محكمة جمعية الوفا  الشيعية 1356في العام 

المعاراة الر يسة، مضتضهضمضة  يضاهضا بضالضمضسضاعضدة فضي 

تعزيز العنف وا رها ، في تصضعضيضد لضحضمضلضة قضمضع  وفاة خليفة بن سلمان: مهندس التعذيب ومؤسس الحقبة السوداء
 المعاراة.

جاءت  قطة التحول في مسضيضرة الشضيض  خضلضيضفضة مضع 
، بقيادة رجال الدين 5797الحورة ا يرا ية في العام 

الشيعة الذيضن اعضتضبضرتضهضم الضبضحضريضن ودول الضخضلضيضج 
األخرى بمحضابضة  ضيضران تضوسضعضيضة  اضعضا  الضقضوى 
ا البحضريضن  ات األ ضلضبضيضة  السنية المنافسة، خصوص 

 الشيعية.
ا يضرا ضيضة بضيضن الضعضامضيضن -لكن في الحر  العضراقضيضة

، حافظت البضحضريضن عضلض  عضاقضات 5788و 5783
جيدة مع البلدين عل  الر م من اكتشا  ما وصفضتضس 
البحرين بمحاولة ا قا  مضوالضيضة  يضران فضي الضعضام 

 .5786، وأخرى في العام 5785
كر ي  للوزراء، أدار الشي  خليفة الشؤون اليوميضة 
للدولة في عهد األمضيضر الضراحضل الشضيض  عضيضسض  بضن 

، وفضي 5777سلمان آل خليفة، الذي توفي في العام 
 عهد خليفتس الملق حمد.

لقد وقف بحزم اد أربع سنوات من اال تفااة التي 
، وأرسضضل آال  5775قضضام بضضهضضا الشضضيضضعضضة فضضي الضضعضضام 

النشطاء  ل  السجون. وخف ت االحتجاجات المطالبضة 
 .5778ب صاحات سياسية واقتصادية في العام 

أقام خليفة أيه ا عاقات جيضدة مضع الضدول الضعضربضيضة. 
، قطعت البضحضريضن، 1359لكن في يو يو / حزيران 

مع كل من السعودية وا مارات ومصر، الضعضاقضات 
الدبلوماسية والتجارية مع قطر، متهمة  يضاهضا بضدعضم 
ا رها . تنفي قطر االتهام، وتتهم جيرا ها بالسعضي 

 للنيل من سيادتها.
، اتصل الشي  خلضيضفضة بض مضيضر 1357في مايو / أيار 

قطر بمناسبة أول أيام شهر رمهان في تفاعل  ادر 
بين مجموعة الدول المتناحرة، عل  الضر ضم مضن أن  
الحكومة فضي الضمضنضامضة لضم ت ِشضْر  لض  أي تض ضيضيضر فضي 

 الموقف السياسي.
أصي   الشي  خليفة بنوبة قلضبضيضة خضطضيضرة فضي الضعضام 

. وبعد  وبة قلبضيضة ثضا ضيضة فضي يضولضيضو / تضمضوز 5784
، خهضضع لضضعضمضضلضضيضضة جضراحضضيضضة فضضي الضضعضضاصضضمضضة 5788

 السعودية الرياي.
تلق  العاج الطبي في ألمضا ضيضا عضدة مضرات فضي عضام 

1313. 
عاما اعتمد خليضفضة بضن سضلضمضان عضلض   04عل  مدى 

الهابط االستعماري البريطا ضي،  يضان هضنضدرسضون، 
. واستخدم هضذا 5766الذي كان قد استقدم في ابريل 

الحنا ي سياسة القمع والشدة لمضواجضهضة اال ضتضفضااضات 
. وتضضوفضضي 5795فضي “  االسضتضضقضضال” الضمضضتضعضضددة بضضعضد 

بعضد ان شضيضد واحضدا مضن  1350هندرسون في العام 
 أشد االجهزة االمنية قمعا وشراسة في المنطقة. 
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 المهرولون للتطبيع مع مغتصبي الشرعية أدمنوا العبودية
 كت : الشي  محسن الجالبوت

أن تعود زوجة  ل  بيت الطاعة ألن قصة ح  قوية 
ال زالضت قضا ضمضة بضيضن زوجضيضن ر ضم خضا  عضابضر 

 وثا وي...قد يكون شي ا مقبوال...
وأن تعود زوجة  ل  بيت الطاعة، ر م الظلم، ولكن 
تهحية من أجل أوالد، قد يكون "مفهوما" وأن كان 

 ص ع   التفهم...
ْ تص بة ال   ضرفضة ا ضتضصضابضهضا، مضرة  أما أن تعود م 
واثنتين ... وأكحر؛ هذا وب، لي  لضس سضوى مضعضنض  

 منطقيا واحدا،
وهو  ن هذ  الم تصبة تستمتع با تصابهضا... وأ ضهضا 

 أدمنت العملية ..
 هضضضضنضضضضا  مضضضضن ي ضضضضدمضضضضنضضضضون عضضضضلضضضض  الضضضضخضضضضمضضضضر...
 هضضضنضضضا  مضضضن ي ضضضدمضضضنضضضون عضضضلضضض  الضضضمضضضخضضضدرات...
هنا  من ي دمنون عل  مشاهضدة األفضام .. لضكضن أن 
ت دمضن مضن تسضمض   ضفضسضهضا مضعضاراضة عضلض   دمضان 

هذا هضذا أمضر  ضادر الضحضدوث  لض  درجضة   العبودية
 ا ستحالة.

أن تخرج معاراة تولول باكية منتضحضبضة، عضلض  مضا 
تتعري لس من ظلم وااطهضاد ثضم تضتضوسضل الضنضظضام 
وتلتم  منس الحل عبضر اظضهضار عضبضارات الضتضبضجضيضل 
والتمجيد برموز ا ستبداد واالاطهاد السياسي ف ن 
 هذا يجعل منها فورا معاراة عاهرة بكل المقايي .
ما كاد يلوح في األفق  سم ولي عهر النظام القمضعضي 
ليصبح ر يسا للوزراء، حت  ا فرجت أسارير بعت 
 مضضضضن يضضضضخضضضضا  دفضضضضع اثضضضضمضضضضان الضضضضتضضضضحضضضضريضضضضر،
ر م علمهم أن هذا اآلتي الجديد  ل  ر اسة الوزراء 
 هو قط  ر يضسضي فضي  ضظضام الضقضمضع واالاضطضهضاد،
وأن وجهس لن يكون أقل سوادا من وجس جميع رموز 

 النظام الديكتاتوري الحاكم.
لكن الرقص والضدبضكضة واألهضازيضج، هضذا يضظضل مضن 
اختصاص هذ  المعاراة الهزيلة الضتضي اسضتضمضرأت 

 الذل والعبودية .
ما كاد يمر خبر تعيين ولي العهر ر ضيضسضا لضلضسضلضطضة 
القمعية ، حت  ا تفت من أدمنوا العبودية بضخضطضا  
متهافت يتسم بضالضرومضا سضيضة لضمض ضازلضة مضن قضمضعضهضم 
 بشراسة واستباح منهم ومن الشضعض  كضل حضرمضة ..
والحجة موجودة دا ما... العقلنة والضحضكضمضة ...! وال 
 دري اين الضعضقضلضنضة والضحضكضمضة مضن تضنضاسضي الضدمضاء 
واالعراي التي تم ا تهاكها . وكضمضا يضقضوم الضعضبضيضد 

 بشكر من دمر حياتهم وحولها ال  جحيم
كذلق تخرج المعاراة الضهضجضيضنضة لضتضعضلضن اشضادتضهضا 
برموز واركان النظام القمعي الضذي ا اقضهضا الضعضلضقضم 
وداس عل  كل  قطة شر  وكرامة للمجتمع. وتعلن 
با خجل عن ر بتها في  ي صضفضحضة الضمضعضاراضة 
الشريفة التي تدافع عن الشر  والكرامضة والضعضدالضة 
ال  القبول بممارسة دور العبودية بالشكل والطريقة 
 الضضتضضي يضضفضضصضضلضضهضضا ويضضخضضيضضطضضهضضا الضضنضضظضضام الضضقضضمضضعضضي.
 الما أن جضزءا مضن حضلضمضهضا بضالضعضودة الض  الضحضيضاة 
السياسية با كرامة والذي تتوهم ب  ها سو  تستعيد 

 بعها من دورها السابق في العملية السياسية.
 ن أقص  ما تتطلع اليس هذ  المعاراة الهجينة  ضدا 
هو أ ها سو  تستطيع اسضتضعضادة مضكضا ضتضهضا كضمضمضحضل 
شرعي وحيد واستحنا ي للمضعضاراضة وان مضمضحضلضيضهضا 
يستطيعون السفر والجلوس عل   اولة ما، وأمامهم 
عضلضم، ألري مضد سضة بضا حضضتضال و ضظضام سضيضاسضضي 

 م تص  للسلطة والشرعية...
 ما ا تنتظر هذ  المعاراة؟

هل سو  تموت وتنتهي صاحية وجودها بالتمسضق 
 بالحوابت الدينية والو نية؟

هل تع  المعضاراضة أكضحضر مضن تضعض  الضمضعضاراضة 
 الشضضضضريضضضضفضضضضة فضضضضي لضضضضبضضضضنضضضضان فضضضضي مضضضضقضضضضاومضضضضة

 ا حتال األمريكي والصهيو ي...؟
ألضيضض  ا سضضتضضشضهضضاد مضن أجضضل الشضضر  والضكضضرامضضة 
وتحرير الشرعية من م تصبيها، أشر  ألف مضرة 
من لقمة م مسة بدم ا  تصا  اليضومضي لضلضكضرامضة 

 والشر  والو ن والشرعية؟
تحررت فيتنام ألن قيادتها كا ضت تضعضيضم يضومضيضات 
المقاومة والجهاد والقتال وهكذا تضتضحضرر األو ضان 
باستمرار الكفاح الديني والو ني من أجل الحضريضة 

 والعدالة.
جميعنا يتذكر حين وافق قا د الحورة الفيتنامية عل  
الضضدخضضول فضضي مضضفضضاواضضات مضضع الضضمضضسضضتضضعضضمضضريضضن 
ة من رفضاقضس فضي  ر  ي ال تقادات م  األميركيين، تعر 

 الحز .
 وقف في مؤتمر الحز ، وقضال كضلضمضتضس الشضهضيضرة،
خذوا سيفي هذا، واقطعوا رأسي،  ن أ ضا سضاومضت 

 عل  شبر من اري الو ن...!
كضضان "هضضوشضضي مضضنضضس" يضضرسضضل وفضضدا  لضض  بضضاريضض  
للتفاوي، ويرسل عشرات، وم ات الفيتكو غ  لض  
خلضف خضطضو  الضعضدو فضي كضل أرجضاء األرااضي 

 الم حتلة للقتال.
ا مدمنوا الضعضبضوديضة وشضلضلضهضم مضن "الضمضعضاراضة  أم 
المضخضمضلضيضة والضرومضا سضيضة الضحضالضمضة"، الضرااضون 

ببهعة فتضات يضقضدمضهضا الضنضظضام   ب  تصا  السلطة
القمعضي مضقضابضل االسضتضسضام والضعضودة الض  حهضن 
 العبودية وتقديم كافة فروي الطاعة والخضهضون..

 هذ  المعاراة الهجينة،
   ا جضضاء الشضتضضاء، تضتضضذرن بضالضضبضضرد لضضعضضدم الضضقضضتضضال؛
 و  ا جضضضاء الصضضيضضضف، تضضتضضضذرن بشضضدة الضضضحضضضر...
ومحلهم، محل من خذل ا مام علي في الهرو  مضن 

 الجهاد...!
لدى هذ  المعاراة الهجينة، الذرا ع والضمضبضررات 
دوما موجودة.. لضلضعضودة الض  احهضان الضطضا ضوت 

 واالستسام المذل والمهين لس ..
بين المشرون الو ني في النهال، أو العضودة  لض  

لضضتحضضتضضال   بضضيضضت الضضطضضاعضضة والضضخضضهضضون الضضمضضذل
 وم تصبي السلطة والشرعية.

اختارت هذ  المعاراة وتعبيرا عن بؤسهضا خضيضار 
 التطبيع مع العبودية.

قد يؤمن لضس   وأن كل صراخها للمطالبة بالحريات
" بلة" ص يرة في زاوية  رفة القمار التي يجري 
فيها  بح الحقو  المشروعة في استعادة الشضرعضيضة 

 وبناء دولة الموا نة الحقة..
ودعنا  قول للمهرولين وراء التطبيضع مضع الضنضظضام 
الدموي القمعي والضمض ضتضصض  لضلضحضكضم والشضرعضيضة 
ا هبوا  ل  الجحيم  ضيضر مض سضو  عضلضيضكضم وبضكضل 
الشعارات التي ترفعو ها لتبرير الخهون والقبضول 

 باألمر الواقع.
لقد حجزت هذ  المعاراة الهجينة لنفضسضهضا مضكضا ضا 
فضضي مضضرحضضااضضا  هضضبضضيضضا فضضي قضضطضضار "الضضخضضهضضون 

 واالستسام المذل والمهين".
صار ب مكان المطبعضيضن مضع الضنضظضام الضمض ضتضصض  
للشرعية أن يكو وا جزءا من قطيع ال نم الضمضاشضي 

  ل  المسل ..

 

 الخليفيون يسعون لرئاسة
 مجلس حقوق اإلنسان 

  
يضبضذل  خضلضيضفضيتفيد بعت التقضاريضر بض ن الضنضظضام الض

محاوالت با سة للضحضصضول عضلض  ر ضاسضة مضجضلض  
حقو  ا  سان التابع لضممضم الضمضتضحضدة فضي خضطضوة 

وهضدفضس  يعتقد كحير من المراقبين ب  هضا "وهضمضيضة".
االساس من  لق التستر عل  اال تهاكات الجسيمضة 
والمنظمة لحضقضو  ا  سضان فضي هضذا الضبضلضد، بضدعضم 
سضخضي مضن بضضعضت الضضدول الض ضضربضيضة بضمضا فضي  لضضق 

  بريطا يا والواليات المتحدة االمريكية.
بعهويضة مضجضلض   1358وفازت البحرين في عام 

  .1315 ل   1357حقو  ا  سان في الفترة من 
ويضضرى الضضعضضديضضد مضضن الضضمضضراقضضبضضيضضن الضضمضضحضضايضضديضضن  ن 
محاوالت النظام الخليفي لر ضاسضة مضجضلض  حضقضو  

دولة عهو في األمم  59اال سان، الذي يت لف من 
المتحدة، هو في حد  اتس مؤشر عل  تراجع آليات 

  حقو  ا  سان الدولية.
وفترة الر اسة في مجلض  حضقضو  ا  سضان الضتضابضع 
لممم المتحدة سنة واحدة ويضتضم ا ضتضخضا  الضر ضيض  

  بشكل دوري من قبل المجموعات ا قليمية.
وستترأس مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المجل  

، وحضتض  اآلن أعضلضنضت الضبضحضريضن  1315في عام 
  وفيجي عن ترشيحهما لهذا المنص .

لكن بعضت الضدول األوروبضيضة الضتضي لضهضا عضاقضات 
اقتصادية وتجارية وعسكرية وثيقة مضع الضبضحضريضن 
مضضتضضرددة فضضي ر ضضاسضضة الضضبضضحضضريضضن لضضمضضجضضلضض  حضضقضضو  
ا  سان؛ ألن ر اسة البحرين التي لهضا تضاريض  مضن 
القمع واال تهاكات الجسيمة لحقو  ا  سان ستزيد 
من تشويس سمعضة آلضيضات حضقضو  ا  سضان الضتضابضعضة 
لممم المتحدة وتفهح النهج المنافضق لضتضلضق الضدول 
ال ربية التي تستخدم هذ  اآلليات اد الدول  ضيضر 

  الصديقة لتشويس سمعتها والتشهير بها.
وتمكنت بعت األ ظمة العربيضة، مضحضل السضعضوديضة 
وا مارات والبحرين، من اكتسا   فو  كبيضر فضي 
المنظمات والمؤسسات الدولية لحقو  ا  سان من 
خال  مكا اتها الماليضة واالقضتضصضاديضة وعضاقضاتضهضا 
السياسية الوثيقة مع الدول ال ربية. وهذ  مضن أهضم 
أسبا  تقاع  هذ  المنظمات وعدم  شا ها تضجضا  
الجرا م واألعمال الا  سا ية التضي تضرتضكضبضهضا هضذ  

  الدول في الداخل والخارج ومنها اليمن.
وتشير بعت التقاريضر ان الضبضحضريضن بضعضد تضطضبضيضع 
عاقاتها مع الكضيضان ا سضرا ضيضلضي، تضلضقضت الهضوء 
األخهضر مضن بضعضت الضدول األوروبضيضة لضتضكضحضيضضف 
حملتها اد االحتجاجات الشعبيضة فضي هضذا الضبضلضد، 
كما تهد  من ر استها مجل  حقو  ا  سان  لض  
المزيد من التستر عل  ا تهضاكضات حضقضو  ا  سضان 

  الواسعة فيها.
علينا ان  نتظر و رى هل تستعد بلدان مضجضمضوعضة 
آسيا والمحيط الهادئ لتبديد المصداقيضة الضمضتضبضقضيضة 
آلليات حقو  ا  سان من خال واع أحد رموز 
اال تهاكات الجسيمة لضحضقضو  ا  سضان عضلض  رأس 

  مجل  حقو  ا  سان او ال.
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درس مهم تعلمس البحرا يضون بضعضد تضجضربضتضهضم قضبضل  
عشرين عاما: عدم التفادل بزوال  ضا ضيضة خضلضيضفضي 
وصعود آخر ال  الحكم مضكضا ضس. فضالضقضوم هضم ابضنضاء 
القوم، والخليفيون هم الخليفيون، ال فر  بين خليضفضة 
بن سلمان او سلمان بن حمد. ليض  هضنضا  اخضتضا  
جوهري بين حمد بن عيس  الذي يمارس اسضتضبضداد  
وقمعس منذ عشرين عاما، وعيس  بن علي الذي كان 
يحكم الباد قبل ما ة عام. سياسضات مضتضوارثضة عضبضر 
االجيال الخليفية جوهرها الحكم المطلق، االستبداد، 
الظلم، العداء للسكان االصضلضيضيضن، االعضتضمضاد عضلض  
االجنبي، استباحة الباد والعباد. هذا مضا حضدث فضي 
مطلع العشرينات في عهد عيس  بن علضي، ومضا ان 
تدخل البريضطضا ضيضون السضتضبضدالضس بضابضنضس حضمضد حضتض  
استقدموا "مستشارا" بريطا يا الدارة الباد بالنضيضابضة 
عضنضس. فضالضضجضمضضيضع يضعضضلضم ان الضخضضلضيضضفضيضضيضن ال يضضحضقضضون 
بالبحرا يين، ماايا وحاارا ومستقبا. لذلق بر م 
 زاحة عيس  بن علي لم تت ير االواان بل استضمضر 
القمع وتواصلت اال تفااات الشعبية  وال الضعضقضود 
الاحقة حت  الضيضوم. تضاريض  مضتضواصضل مضن الضقضمضع 
واالستبداد والظلم من الجا   الضخضلضيضفضي والضرفضت 
والتمرد والحورة من الجا   البحرا ي. هذا المسلسل 
لن يتوقف او ينتهي اال بحدوث امر واحضد فضحضسض : 
ا هاء السيطرة الخليفية عل  البضاد. هضذ  الضتضجضار  

المديدة أكسبت شع  البحرين وعيضا 
فضبضرايضر  55وبصيرة، فضخضرج فضي 

هاتفا: الشع  يضريضد اسضقضا   1355
النظام. لم يكن  لق الشعار عبحا، بل 
كان تعبيرا عضن مشضاعضر مضخضتضز ضة 
لدى الجماهيضر، تضرفضت اسضتضمضرار 
حضضكضضم عصضضابضضة مضضجضضرمضضة ارتضضكضضبضضت 
الموبقات وتصر عل   بادة السضكضان 
االصضلضيضضيضن، وتضضوالضي أعضضداء االمضضة 

  وتعادي أصدقاءها.
ومنذ ان مضات خضلضيضفضة بضن سضلضمضان 
وتول  سلمان بن حمد الحكضم  ضبضقضا 
لضضنضضظضضام الضضتضضوارث الضضمضضعضضتضضمضضد لضضدى 
العصابة الخليفية، ظهرت اصضنضا  
ثاثة مضن الضمضواقضف  زاء الضواضع 

  "الجديد":
اولها: اال تهازيون واعفاء النفوس 
والمتلضهضفضون ل ض "عضطضاء االمضيضر"، 
ويمحل هؤالء، بفهل ب، قضلضة مضن 

البحرا يين ال تمحل توجضهضا مضؤثضرا، ويضعضمضل هضؤالء 
باساليبهم من خال الضتض ضريضد وبضا االشضاعضات فضي 
المجموعات االلكترو ية، لترويج ثقضافضة االسضتضسضام 
للحكم الخليفي والتهجم عل  الناشطين اضد الضحضكضم 

  الخليفي. 
ثا يها: الواهمون الضذيضن لضم يضتضعضلضمضوا مضن تضجضار  
المااي القضريض  ويضوهضمضون ا ضفضسضهضم بضان ر ضيض  
الوزراء الضجضديضد "رجضل اصضاحضي" يضخضتضلضف عضن 
أسافس، يضعضولضون عضلضيضس وال يضزالضون يضظضنضون ا ضس 
سيصلح ما افسد  اسافس، وهؤالء يمحلون قطاعضا ال 
ب س بس من الموا نيضن، يشضمضل  شضطضاء سضيضاسضيضيضن 
وتكنوقرا  واتباعا. وينتمي لهذا التيار افراد تضعضبضوا 
من النهال او من  ير الرا بين في المسار الحوري 
والحركي، ويفهلون المسار الضدبضلضومضاسضي  ضريضقضا 
لحل االزمة التاريخية المستعصية. واهم ما يطرحضس 
هؤالء لتبرير رها هم عل  حصان خضاسضر مضقضوالت 
تدعي "الواقعية" و "البراجماتية" و "الضعضقضا ضيضة". 
وهذ  المقوالت تدفعهم لتجاوز الجرا م التي ارتكبها 
الخليفيون بحق الباد واهلها كهدم الضمضسضاجضد وقضتضل 

الشهداء وسجن عشرات اآلال  وتعذي  الكحيرين 
وسضجضن عضلضمضاء الضديضن واال ضبضاء والضريضااضيضيضضن 
واالعاميين والنساء واال فال. هؤالء يضعضتضقضدون 
ا فسهم "سيضاسضيضيضن" يسضتضفضيضدون مضمضا يضعضتضقضدو ضس 
"فرصة متاحة" يج  ان ال تفوت. وينطلق ا ل  
هؤالء من  وايا حسنضة مسضتضمضدة مضن  ضيض  اهضل 
البحرين االصليين )شيعة وسنة(. وتعضمضل جضهضات 
سياسية اجنبضيضة لضتضحضيضيضد اكضبضر عضدد مضمضكضن مضن 
المحسوبين عل  هذ  الجهة لتخفيف اله ط علض  
الخليفيين. وت يض  عضن اجضنضدة هضؤالء الضمضطضالضبضة 
بالتحول الديمقرا ي الحقضيضقضي او ا ضا  سضراح 
السجناء السياسيين بدون قيد او شضر ، أو   ضهضاء 
سياسة االفات من العقا ، او تضعضقض  مضرتضكضبضي 
جرا م التعذي  ومن بينهم رموز خليضفضيضة كضبضيضرة. 
هذا التوجس بقي صامتا بعد وفاة خليفة بن سلمضان، 
وتوقف عن ا تقاد الطا ية الجديد او اعتبار  احضد 
عناصر الت زيم التي كررت تكريم مرتكبي جرا م 
التعذي ، باالاافة لتصدر  مشرون خيا ضة االمضة 

  والشع  بالتطبيع مع محتلي فلسطين. 
ثالحها: النضشضطضاء الضمضبضد ضيضون والضحضوريضون الضذيضن 

و سضلضوا  1331فضبضرايضر  55حسموا موقفهم منذ 
ايديهم تماما من الحكم الضخضلضيضفضي بضعضد ان ا ضقضلض  
الطا ية الحالي عل  االتفاقات مع رموز الشضعض  

وتخل  عن الوعود الضتضي قضدمضهضا  1335في العام 
في مقابل اقرار الميحا  الضذي فضراضس بضالضتضحضايضل 
والخدان. هؤالء المبد يون صمدوا  وال العقديضن 
االخضضيضضريضضن ورفهضضوا اال سضضيضضا  وراء الضضوعضضود 
الخليفية، فرفهوا تسجيل مؤسساتهم وقا عوا مضا 
ا لق عضلضيضس "الضمضشضرون االصضاحضي" وكضل مضا 
تمخت عنس من اجراءات شكلية رفهها الشضعض  
تمامضا عضنضدمضا ا ضلضق قضبضل عشضرة اعضوام ثضورتضس 
المظفرة بعون ب. هذا التضيضار كضان وااضحضا فضي 
موقفس. وبر م اعتقال رمضوز  وقضيضاداتضس وسضحض  
جنسيات افراد  فقد بقي صضامضدا ال يضتضراجضع عضن 
هدفس االساس بالضتضحضول الضديضمضقضرا ضي الضحضقضيضقضي 
وا هاء االستبداد، وعدم المضسضاومضة عضلض  اهضدا  

فبراير. ويعمل هذا التيار عضلض  مضحضور  55ثورة 
توحيد صفو  الشع  والمعاراة مضنضطضلضقضا مضن 
ايما س الضراسض  بضحضتضمضيضة ا ضتضصضار الضحضق واهضلضس 
وهزيمة الظلم والبا ل واال حرا  واالجرام. هذا 
التيار ما فتيء يرفع راية المطالبة بوحدة فصضا ضل 
المعاراة عل  المطال  المشتضركضة الضتضي تضمضحضل 

الحد االد   من مطالبس التضي تشضمضل ا ضهضاء الضحضكضم 
الخليفي. هذا الحد االد   يمحلس مشرون الجمضعضيضات 
السياسية الذي يطال  بالملكية الدسضتضوريضة وكضتضابضة 
دستور جديد وا تخا  برلمان كضامضل الصضاحضيضات 
وا تخا  الحضكضومضة ورفضت اعضتضبضار الضحضكضم حضقضا 

  متوارثا للعا لة الخليفية.
في هذا الخهم اسضتضمضر الضطضا ضيضة وعصضابضتضس فضي 
سياساتهم  ات االبعاد الحاثة: ترسي  الحكم الخليفي 
باالمسا  بكضافضة مضفضاصضل الضدولضة و بضعضاد السضكضان 
االصليين عنها، تصعضيضد االعضتضمضاد عضلض  الضخضارج 
واستقدام االجا   لسد الضفضراا الضنضاجضم عضن  بضعضاد 
السكان االصلضيضيضن )شضيضعضة وسضنضة( عضن السضلضطضة، 
التوجس  حو "اسرا يل" لتوفير االمضن لضهضم بضعضد ان 
تواصلت اله و  عل  حلفضا ضهضم الضتضقضلضيضديضيضن فضي 
واشنطن ولندن. هذ  االبعاد تمحل جوهضر سضيضاسضات 
ر ي  الوزراء الخليفي الحالي الذي لم يعر  عضنضس 
موقف ايضجضابضي حضقضيضقضي  ضوال السضنضوات الضعضشضر 
االخيرة التي تمحل عمر الحورة. الضتضيضار الضحضوري ال 
يعتبر حمد بن عيس  اال واحدا من اسضبضا  تضراجضع 
االواان السياسية وتنامي ظاهرة القمع واالستبداد. 
ولم يعر  عنس، وهضو االبضن االكضبضر لضلضديضكضتضاتضور 
الحالي وكان ولي عهد ، ممارسة اي اض ضط عضلض  
والد  الذي عاث في االري فسادا. يها  ال   لق 
ا ضس كضان شضضريضكضضا فضضي الضفضضسضضاد 
المالي بدون حدود، ومصادرتس 
االرااي البحرية عل   ضطضا  
واسع حت  ا ضلضق عضلضيضس لضقض  

  "شي  بحر". 
لذلق ستتواصل ثضورة الشضعض  
بدون توقف، وهي ثورة تهد  
العادة الحق الهلس و عادة حضق 
الموا نيضن فضي  قضامضة الضنضظضام 
السضضيضضاسضضي الضضذي يضضنضضاسضضبضضهضضم 
ومحاربة الفساد واال ضتضهضاكضات 
الحقوقية والسيضاسضيضة واحضتضرام 
الموا نين االصضلضيضيضن )شضيضعضة 
وسضضنضضة( واعضضتضضبضضارهضضم مصضضدر 
شضضضرعضضضيضضضة الضضضحضضضكضضضم وقضضضوتضضضس. 

اسضضاس هضضذ  الضضحضضوابضضت   وعضضلضض 
سيتضواصضل الضنضهضال الضو ضنضي 
السضضضلضضضمضضضي بضضضدون تضضضوقضضضضف، 
وسضضيضضواصضضل الشضضعضض  حضضراكضضس 
السياسي والحوري ابتداء باحياء عضيضد الشضهضداء فضي 

ديسمبر المقبل واالستعداد لمواصلة الحورة فضي  59
 كراها العاشرة بعون ب تعالض . هضذا الشضعض  لضن 
يطال  بمكرمات خليفية ولن يستعطف الطا يضة او 
يستجدي الضحضوار مضعضس، بضل سضيضصضر عضلض   ضلضبضس 
االساس بهرورة تسليم السلطة للشع  بدون قيد او 
شر . وقد أكدت الجرا م الضخضلضيضفضيضة فضي االسضبضون 
االخير مضن اعضتضقضاالت  ضالضت الضنضسضاء وةالضرجضال 
واال فال، وتصعيد لوتيرة التطبيع مع "اسضرا ضيضل" 

شخصا بر اسة وزير خارجيضة  14وارسال وفد من 
الخليفيين، وتوجيس االبوا  الخليفية لشن حملة علض  
المعاراين ووصفهم ب  "الف ران"، ان سضلضمضان بضن 
حمد  سخة من عمس وابيضس وشضريضق فضي جضرا ضمضهضم 
جميعا. وان كان مختلفا عنهم، كما يزعم الضبضعضت، 

  فليسلم السلطة ال  الشع  فورا وبدون ت خير.
اللهم ارحم شهداء ا االبرار، واجعل لهم قدم صضد  

  عند ، وفق قيد أسرا ا يا ر  العالمين
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بمساعدة ايان هندرسون، سوداء كالحة، سقط 
الشهداء فيها تباعا بدون توقف، وبدأ الطرفان 
يتباعدان عن بعضهضهضمضا بضعضد ان كضان هضنضا  
بصيص امل بان يكون خروج الضبضريضطضا ضيضيضن 
فرصة القامة منظومة سياسية جامعة تصضهضر 
الخليفيين في المجتمع البحضرا ضي كضمضوا ضنضيضن 
متساوين مع الباقين. لكن خلضيضفضة بضن سضلضمضان 
قهض  عضلض   لضضق بضا ضقضابضس عضلض  الضدسضتضضور 

، 5794والبرلمان المضنضتضخض  فضي ا سضطض  
وتشدينس الحقبة السوداء التي امتدت ربع قرن 
ارتك  خالها الموبقات. وما ان اعتل  حضمضد 
بن عيس  الكرسي بعد  لق حت  دشضن حضقضبضة 
أشضد سضوادا، وأكضحضضر حضضقضضدا وعضضداء لضضلضسضضكضضان 
االصليين )شيعة وسنة(. وتواصل االمر حت  
كشر الخليفيون عن هويتهم الحقيقضيضة بضاعضان 
تحالفهم مع محتضلضي فضلضسضطضيضن اضد شضعضبضهضا. 
وبر م ما كان يقال عن  بيعة الحكم الخليفضي 
اال ان احدا لم يتوقع حدوث الخيا نة بالسرعضة 
والشكل اللذين تمت بضهضمضا. حضتض  ان ر ضيض  
الوزراء الجديد، الذي كضان الضبضعضت يضعضتضقضد  
"اصاحيا" اصبح اكحر تصهينضا وأشضد عضداء 
للسكان االصليين. وما يزال سلمان بضن حضمضد 
يراهن عل  احتمال جضذ  بضعضت الضعضنضاصضر 
البحرا ية ال  جا بس، كما فعل ابضو  بضعضد وفضاة 

. ولكنضس مضحضاصضر بضعضدد مضن 5777والد  في 
الحقا ق: اولها ان  الضبضيضة الشضعض  اصضبضحضت 
اكحر استعدادا للمطالبة با هاء العهد الضخضلضيضفضي 
واستبدالس بنظام حكم و ني يشضار  الضجضمضيضع 
فيس عل  اساس الموا نة المتساوية. ثا يها: ان 
النفر المحدود من المراهنين عليس لضم يضعضودوا 
قادرين عل  اظهار مضوقضفضهضم بضعضد ان اتهضح 
عمق تصهينس، االمضر الضذي اصضبضح مضحضرجضا 
للكحيرين. ثالحها: ان سلمان بن حضمضد مضحضكضوم 
بمواقف اقليمية تسل  منس حضريضة الضتضصضر ، 
وتجعلس اسيرا لكل من االمارات والسضعضوديضة، 
وربما يرى في التقار  مع "اسرا يل"  ريقا 
لتخفيف حدة  لق األسر. رابعا: ا س شضخضصضيضا 
لي  معروفا بنضزعضتضس الضديضمضقضرا ضيضة، بضر ضم 
محاوالت ترويجس من قبل قوى اجنبضيضة، كضمضا 
فعلوا مع مسؤولين سابقين. كان عضبضد ب بضن 
عبد العزيز يعتبر "اصاحيا"، وكان حمد بضن 
عيس  "اصاحيا" وكحيرا ما  رح سلمان بن 
حمد في  لق اال ار. فما االصاح وما الفساد 

 لدى من يروج  لق؟ 
لعل المعيار االول لفحص حضقضيضقضة شضخضصضيضة 
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 الضضيضضوم قضضد سضضقضضط الصضضنضضم

 خضضمضضسضضون عضضامضضا مضضحضضقضضا

 ِسفضر  مضن الضقضصضص الضتضي

 فضضيضضهضضا الضضجضضروح الضضنضضازفضضا

 هللِ  ضضضضضضضركضضضضضضضع  دا ضضضضضضضمضضضضضضضا

 كضضم مضضن فضضت ضض   ا  الضضعضضذا

 قضضد كضضان هضضنضضدرسضضون  فضضي

 وحش ضضضضضا بضضضضض  ضضضضضيضضضضضا  لضضضضضس

 

 فضي ال   ما أكضحضر الشضهضداء  

 مضضضا مضضضات مضضضوتضضضة  عضضضيضضضنضضضس 

 ِ  أمضضا جضضمضضيضضل  ابضضن  الضضعضضلضضي 

 فضضضضا ضضضضتضضضضاظ جضضضضادو  وا  

ضضن  وسضضعضضيضضد  االسضضكضضافضضي  م 

 سجن  الضخضمضيض  تضلضطضخضت 

 كضضضا ضضضت دمضضضادهضضضم الضضضمضضضداد  

ِ  يضضضضضضضضضضضضضضا أوال    هللِ در 

 كضضضا ضضضت هضضضنضضضا  جضضضزيضضضرة

لضضضت سضضضجضضضن ضضضا ي ضضضز  فضضضتضضضحضضضو 

 الشيض  والضطضفضل الصض ضيضر

 مضضر  الهضضحضضايضضا مضضن هضضنضضا

 شضضعضض   تضضعضضا ضضقضضس الضضحضضيضضاة  

 يخطو الض  الضمضجضد الضتضلضيضد

ضضضطضضض  أسضضضافِضضضس  يضضضقضضضفضضضو خ 

 يضضا ايضضضهضضا الضضضطضضا ضضضوت قضضضد

 عضضضبضضضحضضضا تضضضحضضضاول يضضضا سضضضا 

 مضضضن هضضضذ  االرِي الضضضتضضضي

 او تضضضقضضضلضضضع  ا يضضضمضضضان  مضضضن

 ورمضضوز   شضضجضضر  الضض ضضهضض 

 

 اقسضضضضضمضضضضضت بضضضضضاهلل الضضضضضذي

 ان الضضضضطضضضض ضضضضاة ا ا بضضضض ضضضضوا

 شضضضضضضاءت  رادة  رب ِضضضضضضضنضضضضضضضا

 ان يضطضلضع  الضفضجضر  الضمضبضيضضن

 أقسضضمضضت  يضضا أ سضضد  الشضضرى

 ان ا ضضضتضضضصضضضار الضضضحضضضا ضضضريضضضن

 امضضا ا ضضدحضضار الضضظضضالضضمضضيضضن

 فلضيضسضمضعِ الضطضا ضي الضلض ضيضم 

 ايضضضام    ضضضوِلضضضق تضضضنضضضتضضضهضضضي

  ضضضدم  يضضضطضضضالضضضق عضضضنضضضدهضضضا

 سضتضضكضون رمضز  الضضقضضتضل وال 

  

 يضضا شضضعضضب ضضنضضا الضضمضضظضضلضضوم  كضضن

 وامسضضح مضضن الضضتضضاريضض   ك 

 من ب  “  خليفة” واسحق 

 الضضضضمضضضضجضضضضرم  الضضضضجضضضضاد  فضضضضا

 الضضكضضون  أصضضبضضح اضضاحضضكضضا

 هضضضضضضضذي  رادة رب ِضضضضضضضضنضضضضضضضضا

 فضضضارحضضضل فضضض  ضضضق مضضضجضضضرم

 وعضضلضضيضضس قضضد حضضكضضم الضضحضضكضضم

 ت بضضضالضضضعضضضضذا  وبضضضاأللضضضضم 

 ك ضضتضضبضضت لضضنضضا مضضنضضذ الضضِقضضدم

 ت يضضضضلضضضضضف ضضضضهضضضضضا ألضضضضم  ودم

ِ الضضضعضضضطضضضايضضضا والضضضكضضضرم  ر  

    الضضمضضرت مضضعضضتضضقضضا وكضضم

 اري الضضطضضهضضارة كضضالضضورم

 كضضالضضذ ضض  يضضفضضتضضرس الضض ضضنضضم 

 

 بضضحضضريضضن، عضضنضضوان الشضضمضضم

 ال ضلضمضم “  بوجيري” أو م   

 فضضضقضضضد تضضض لضضضق فضضضي شضضضمضضضم

 هضضالضضوا عضضلضضيضضس بضضالضضِحضضمضضم

 مضضاتضضت بضضمضضقضضتضضلضضس الضضقضضيضضم

 جضضدرا ضضس الضضحضضمضضراء يضضدم 

 لضضضكضضضل مضضضا كضضضتضضض  الضضضقضضضلضضضم

 تضضضض ل ضضضضقضضضضي بضضضضيضضضضن االمضضضضم   

 فضضي قضضلضضبضضهضضا خضضفضضق الضضعضضلضضم

ضضت ضضهضضم  ج  بضضس الضضبضضريء الضضم 

م ضضر   ومضضن يضضنضضااضضل والضضح 

 يضضتضضسضضابضضقضضون الضض  الضضقضضمضضم

 ويسضضتضضحضضيضضل عضضلضض  الضضعضضدم

 وال تضضضضضضضزل  لضضضضضضضس قضضضضضضضدم

ضضا بضضالضضهضضمضضم  وي شضضيضضد صضضرح 

 أمهيت عمر   في صمم

 كضضي تضضقضضلضضع  الضضجضضبضضل  األشضضم 

بضلضت عضلض  خضيضِر الشضيضم  ج 

 و ضضضُن ت شضضضي ضضضد   الضضضِهضضضمضضضم

 هضضامضضاتضضهضضم تضضعضضلضضو األكضضم

 

 ي حيي الضعضظضام  مضن الضعضدم

ضضِحضضقضضوا ولضضم ي ضضجضضِد الضضنضضدم  م 

ِ الضضمضضعضضاجضضز والضضِحضضك ضضم  ر  

 وتضضنضضجضضلضضي تضضلضضق الضضظ ضضل ضضم

 والضضحضضق  فضضي  ا  الضضقضضسضضم

 وعضضد  لشضضعضض  مضضهضضتضضهضضم

 فضضضضا ضضضضس الضضضضضوعضضضضد  األهضضضضضم 

ضضضن تضضضعضضضالضضض  وا ضضضتضضضقضضضم  وم 

ضضا وان  ضضال الضضنضضس ضضم  يضضوم 

 لضضن تسضضتضضفضضيضضد مضضن الضضنضضدم

  ضضتضضعضضذيضض  عضضنضضوان  األلضضم

  

 ر ضضم الضضعضضنضضا فضضو  الضضقضضمضضم

  ضضر  الضضجضضاهضضلضضيضضة والصضضنضضم

 واختال فضي أعضلض  الضهضرم

 وا ضضضهضضضزم  رقضضضنضضضا وول ضضض 

 والشضضعضض   هضضل ضضل وابضضتضضسضضم

 حضضضقضضضا يضضضكضضضون ا ا حضضضكضضضم

 سضضيضضؤول  كضضضر  لضضلضضعضضضدم

 وفاة خليفة بن سلمان، سقوط الصنم

ر ي  الوزراء الخليفضي الضجضديضد الضمضفضروي 
عل  الشع  بالوراثة، موقفس الشضخضصضي مضن 
حقس في الحكم. فان كان يعتبر المنص  الضذي 
توال  حقا مشروعا لس بسضبض  الضتضوارث، فضقضد 
خرج من دا ضرة االصضاح والضتضحضهضر، وان 
اعتبر  فسس موا نا عاديا فعليس تسضلضيضم االمضر 
للشع . وتجدر االشارة ال  بعت العضنضاصضر 
التاريخية  ات النزعة السياسية النقية. فعندمضا 
تول  معاوية بن يزيد الحكم بعد وفاة والد  لم 
يبق فيها سوى اربعين او ستين يوما ثم تركها 
وقال: أتفوز بنو أمية بحاوتها وأبوء  بوزرها 
ْنِعها أْهل ها؟ كا!   ي لبريء منها". ما دام  م  و 
سلمان بن حمد متربعا عل  ر ضاسضة الضوزراء 

 0333فا ضس مسضؤول عضن سضجضن اكضحضر مضن 
سجين سياسي كان عليس ان يضطضلضق سضراحضهضم 
في اليوم االول ال ضتضصضابضس الضحضكضم، ويض مضر 
با ا  جاديهضم. ان اسضتضمضرار اي مضعضتضقضل 
سياسي يوما ااافيضا يضعضتضبضر جضرمضا يضتضحضمضل 
ر ضيض  الضضوزراء أثضامضس. لضو كضان اصضاحضيضضا 
الستشار الشعض  فضي جضريضمضة الضتضطضبضيضع مضع 
العدو. اما وقد وجضس دعضوة رسضمضيضة لضر ضيض  
وزراء العدو، فقد اصبح شريكا معس في دماء 
اهل فلسطين واهل البضحضريضن مضعضا. لضقضد قضال 
الشع  كلمتضس عضنضدمضا فضجضر ثضورتضس و ضالض  
بالتحرر من الحضكضم الضقضبضلضي الضتضوارثضي، وان 
يكون جزءا من امة العر  والمسلمين، ال ان 
ت أبضو   يكون تابعا لط اة آخرين.  وكضمضا فضو 
وعمس فضرصضا عضديضدة لضلضتضصضالضح مضع شضعض  
ت اول فضرصضة مضتضاحضة لضس،  البحرين، فا س فو 
وسجل اسمس امن الحكام  ير الشضرعضيضيضن، 
والسجا ضيضن وحضمضاة الضمضعضذبضيضن والضجضاديضن، 
والخا نين والمهضرولضيضن لضاضسضتضسضام العضداء 
االمة. فما الخير الضذي يضنضتضظضر مضن شضخضص 
هكذا؟ لقد حضان وقضت الضيضقضظضة فضي صضفضو  
النخبة المحقفة لتصبح مسنضجضمضة مضع الضحضا ضرن 
اليقظين الذين يمتلكون بصا ر  افضذة و ضفضوسضا 
حرة رفيعة، و رادة فوال ية فشلت آلة الضقضمضع 
الخليفية في كسرها. سيسضتضمضر الصضران بضيضن 
الحق والبا ل  في اوال، وسضيضحضبضت االحضرار 
في مواقفهم، ولن يساوموا عل  حضريضتضهضم او 
حرية فلسطين واهلها، وسينتظرون فضرج ب 
القري : ويس لو ق مضتض  هضو، قضل عسض  ان 
يكون قريبا. ا هم واثقون بحتمية الفتضح ال ضهضم 

 لق وعد ” يؤمنون حقا بربهم وقدرتس وسننس: 
 صد  ب العظيم.“.  ير مكذو 

 


