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* فتحت قضية االختفاء القسرم الذم ت رض 
ل  العيخ زهير عاشور م ذ ستة شهور قضميمة 
السمجمم ماء الممبمحممرانمميميممن واسمالمميمم  الممممم مامممزممة 
الوحعية الت  يمارسها الحك، الخزيف  بحمقمهم،. 
وب د تحركات واحتمجماهمات دولميمة وممحمزميمة 
ار ، الحك، الخمزميمفم  عمزم  السممما  لمزمعميمخ 
بمماالتصمما  مممم اهممزممم . وكعمممف فممم  همممذه 
االتصاالت هانبا مما ت رض ل  من المتم مذيم  
الوحع   االمر المذم دفمم مم مظمممات دولميمة 

لمطالبة ديكتاتور البحرين بالتحقيق ف  المزاع، الخطيرة الت  اكدت ارتمكماب 
الخزيفيين هرائ، كبرل هد االنسانميمة. واصمبمحمت االهمواء مسمزمطمة عمزم  

 د  الغسرة وحسن ال طية.المخفيين قسريا وف  مقدمته، محمد فخراوم وصا

 

*عبنرت ال اشطة والم تقزة السابقة نجا  يموسمف 
عن قزقها عز  مصير اب ها الم تقل فم  السمجمون 

أعميمإل “ الخزيفية. وقالت يوسف ف  تغمريمدة لمهما 
القزق عز  أب   م تقل الرام كميمل هممم مة لم مد  

 6ت رض اب   يو  األرب اء ” اتصال . وأهافت: 
ينتقا  بحزق ش ر رأس  كامال  اي اير لالستهداف و

وكمانمت مم مظمممة الم مفمو المدولميمة “.  بدون ر بت 
بدأ عا  “ اشارت إل  الحادثة ف  تغريدة لها قائزة: 

فمم  سممجممون  3131كممممما انممتممهمم  عمما   3130
“. البحرين  بمضايقات ت مسمفميمة بمحمق السمجم ماء

وبين ت الم ظمة أن الحرا  فم  سمجمن األحمداث 
استهدفوا العاب الم تقل ت سفيا  كميل هم ة  إذ دخزوا زنزانت  بساعة ممبمكمرة 

 وأيقظوه ليحزقوا ش ره وش ر رفيق  ف  الزنزانة.

 

* أطزق المواط ون ف  البحرين حمزة تدعو إل  مقاط ة ب ك البحرين الوط   
ايسرائيز . وانتعمرت فم  ”  هبوعزي،“ ب د إبرام  اتفاقية ت اون مال  مم ب ك 

مواقم التواصل االهتماع  مقاطم فيديو وأخرل صوتية لمواطم ميمن يمهمممون 
بالذهاب إل  فروع ب ك البحرين الوط   من أهل إ ال  حساباتهم، المبم مكميمة. 

فم  اسمتمممارة سمبم  ”  الخيانة“ كما أصر ب ض الزبائن عز  تدوين مصطزح 
ايقدا  عز   زق الحساب. وكان ب ك البحرين الوط   قد وقم اتفاقية مم بم مك 

يم مايمر(. وقمد وقنمم االتمفما   ٧١هبوعزي، ايسرائيز  يمو  )األحمد الممماهم  
 بحضوررئيس الب ك ايسرائيز  الذم زار البحرين مؤخرا ف  مهمة رسمية.

 
عضوا  ف  البرلمان األوروبم   06ي اير ب ا  30* ف  

هموزيمف “ رسالة ال  الممثل السام  لإلتحاد ايوروب  
  قبل اهتماع  مم وزير خارهية البحمريمن بم مد “ بوريل

يمجم  عمزم  ايتمحماد ” بض ة أيا . وهاء ف  المرسمالمة: 
األوروب  أن يحا البحرين عز  الوفاء بالتزاماتمهما فم  
مجا  حقو  اينسان من خال  رفم قضية المممواطم ميمن 
األوروبيين البحرانيين المزدوه  الج سية وإعادة حظر 

 “عقوبة ايعدا .
عمبمد المهمادم  المدنممماركم  المبمحمريم م  يقضم  كمالن ممن

والسويمدم المبمحمريم م  العميمخ ممحمممد حمبميم   الخواهة
أحكاما  بالسجن المؤبد عقمابما لمممممارسمة حمقمهممما  المقداد

بالت بير السزم  عن حقهما ف  حرية الت بير عن الرأم  
والتجمم وتكوين الجم يات خال  الحراك المديمممقمراطم  

وقمد تم مرهما  الم  همانم    .3100ف  البحرين سم مة 
سج اء الرأم اآلخرين ممثمل حسمن معميمممم  لمزمتم مذيم  

 الرعاية الطبية. وسوء الم امزة والحرمان المم ه  من
  8البقية على صفحة 

 الذكرى العاشرة: ثورة الشعب وتجلياتها الميدانية
  على طريق اسقاط الحكم الخليفي

  
ثالث قضايا كبيرة شغزت با  البحرانيين طموا  االسمبموع الممم مصمر   االخمفماء 
القسرم لفضيزة العيخ زهير عاشور الم تقل لدل الخزيمفميميمن مم مذ شمهمر يمولميمو 

  الذكرل الراب ة الستعهاد البحرانيين الثالثة الذين أمر الطا ية باعدامه، 3102
بسب  رفضه، نظا  الحك، االرهاب   وتداعيات هزيمة الخزيفيين فم  معمكمزمتمهم، 
الت  افت زوها مم دولة قطر. هذا االنعغا  ال فس  والذه   عبمر عمن نمفمسم  فم  
التفاعل الم قطم ال ظير عز  وسائل التواصمل االهمتممماعم  تمارة  واخمرل عمن 
طريق االحتجاج والتظاهر  وثالثة بالزيارات الت  يقو  بها المواط ون لم مائمالت 

ايمدم المخمزميمفميميمن. وبمهمذه   المظزومين سواء المخفيين قسرا او المقتولميمن عمزم 
التفاعالت الميدانية بدأت االست دادات لالحتفاء بالذكرل ال اشرة لمثمورة العم م  

است دادات تست ين ال صابة الخزميمفميمة بماالهمانم    المظفرة باذن هللا ت ال   وه 
الطرفان ي يعان ف  الوقت الضائم  فالع   متعمبما  وأعداء االمة لزتصدم لها.

بمطالب  وعز  رأسها التغيير الجذرم العامل  والخزيمفميمون ممتمعمبمثمون بمالمحمكم، 
باالعتماد عز  الدع، االه ب  وآخر مصادره الموساد االسرائيز . االمر المممؤكمد 
ق االصرار الع ب  الن  يدفم مهم، الرتمكماب المممزيمد ممن  ان هذا التعبا انما ي من
م الدعول باستمحمالمة اصمال  المحمكم، المخمزميمفم .  الجرائ، بحق البحرانيين  ويقون

  وتجارب نصف القرن االخير تؤكد هذه الحقائق. 
اله، االو  الذم يعغل با  المواط ين واالحرار وال عطاء المحمقموقميميمن االخمفماء 
القسرم لواحد من رموز الحراك الع ب . فم ذ يوليمو الممماهم  اخمتمفم  العميمخ 
زهير عاشور ب د نقز  ال  زنزانة انفرادية. هاء ذلك السباب عمديمدة: اولمهما انم  
افعل معروع الخزيفيين التضزيز  المس  "ال قوبات البديزة" الت  رفضها العميمخ 
وشجم الم تقزين عز  رفضها النها تقر تجري، الم متمقمزميمن السميماسميميمن وتمدفم م  
لزتوقيم عز  االعتراف بانه، "أهرموا" وانه، يبحثون عن "عقوبات" بديزمة عمن 
البقاء ف  طوامير الت ذي . ابطا  البالد يرفضون ذلمك النمهم، يم متمقمدون بعمكمل 
راسخ ان الخزيفيين ال يمكن ان يقدموا ام معروع يخفف آال  هحايا المتم مذيم   
وانه، يس ون لزتعويإل عز  المطالبات الدولية باطال  سرا  السج اء السياسيين 
باسالي  اخرل تكر  قم ه، وتهميعه، واخراهه، من سماحمة الم مضما . العميمخ 
زهير كان لدي  موقف واهح عبر ع   بالحمديما ممم همحمايما المتم مذيم  داخمل 
السجن  ونعر بيانما يمؤكمد ذلمك. يضماف الم  ذلمك ان العميمخ عمرف بصمالبمة 
شخصيت  ونفاذ بصيرت   فز، يظهر لحظة ه ف  او استسالم  الرادة المجمالديمن  
فبق  شوكة ف  عيونه،  ومصدر اهانة واستسخاف له،. ولذلك عاقبوه بموحعميمة 
مفرطة. وه اك ال ديد من سج اء الضمير الذين ت، اخفاؤه، قسريا وم ه، ممحمممد 
فخراوم واخوه عز   وكميل هم ة وصاد  عبد هللا الغسرة الذم ل، ي رف ع م  
ش ء م ذ تسم مة شمهمور. ممن هم ما هماء المغمضم  العم مبم  واسم ما  فم مظمممت 
االحتجاهات والتظاهرات  واطزقت حمالت تغريد واسم مة بماسم، العميمخ زهميمر 
عاشور  وبدأ داعمو الخزيفيين فم  المغمرب يمتم مرهمون لضمغموط كمبميمرة لمفمك 
ارتباطه، بهذا ال ظا  الساقط. سيتحمل رأ  الحكومة الحال  مسمؤولميمة همريمممة 
تغيي  هؤالء المظزومين  وان حدث مكروه ألم م ه، فستصبح يداه ممزمطمخمتميمن 
بدماء االبرياء  كأبي  وع، ابي  وبقية المجرمين الخزيفيين. العميمخ زهميمر عمرف 
بان إيمان  راسخ كالجبا   عقز  كبيمر راهمح  روحم  أكمبمر  مم م مويماتم  دونمهما 
السحاب ارتفاعا  إرادت  حطمت الجالدين الذين ارادوا كسمرهما فمتمكمسمروا امما  
ثبات . مواقف  مزقت الطغاة الخزيفيين فقاموا باالنتقا . ما اكثر هحايا هذه الحثالمة 
الساقطة الت  رفضها اهل الجزيرة اوال واهل الكويت ثانيا  وسكان قطمر ثمالمثما  
وتورط بها البحرانيون. من يطيق الت ايإل مم عصابة امته ت قطمم المطمر  ثم، 

  القرص ة واالحتال   وآخرها ال ه  والسز  والت ذي  والقتل. 
المسألة الثانية تتصل بالذكرل الراب ة العدا  العهمداء المثمالثمة: سمامم  معميمممم 
وعز  الس كيس وعبا  السميم. هؤالء المواط ون اعدموا لزما وعمدوانما بمأممر 
من الطا ية الحال  وعصابت  بته، مزفقة. كانت هريمة االعدا  همربمة مموهم مة 

 لزبحرين وش بها من قبل اعداء البالد خصوصا الخزيفيين م ه،. 
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 بيروت، لبنان

ديسمبر شارك ب ض االخوة واالخوات ف  وقمفمة احمتمجماهميمة امما   21ق  يو  االرب اء  
السفارة الس ودية ف  ل دن  بم اسبة الذكرل الخامسة الستعهاد العيخ نمر الم مممر. وكمان 

من قبل السزطات الس ودية بته، واهميمة. وفم   3106العهيد قد أعد  ف  الثالا من ي اير 
الفترة االخيرة انتعرت فيديوات عديدة تظهر العهيد وهو يمدعمو المممواطم ميمن السمتمخمدا  

 الكزمة وليس السال  لمواههة االستبداد الس ودم  وقا  ان كزمت ا اقول من سالحه،.
قا  ب ض عائالت العهدء وعمدد ممن  3130االو  من ي اير  ف  

روهة العهيد السيد هاش، السيد س يد ف  ذكمرل بزيارة  ال عطاء
. وكان قد اصي  بطزق نارم من القوات الخمزميمفميمة فم  استعهاده

 . )الصورة اعاله(3100ديسمبر  20
ي اير حدثت زيارة مممماثمزمة لمروهمة العمهميمد  يماسميمن  31وف  

بم مد  3103ال صفور  الذم استعهد فم  ذلمك الميمو  ممن الم ما  
است عاق  الغازات السامة الت  اطزقها مجرمو آ  خمزميمفمة. والمقم  
ال اشط عز  مه ا كزمة لزحاهرين ب مد قمراءة آيمات ممن المقمرآن 

 الكري،. )الصورة ال  االسفل.

أحيا البحرانميمون داخمل المبمالد وخمارهمهما المذكمرل المخمامسمة 
الستعهاد ثمالثمة ممن ابمطما  الموطمن المذيمن أعمدممهم، المطمغماة 

  وهم، سمامم  معميمممم  وعمزم  3104ي اير  05الخزيفيون ف  
 الس كيس وعبا  السميم.

لمجزس الت اون الخزيج  ب د اسابيم من التأهيل بسب  اختالف  70ي اير عقدت القمة الـ  5ف  
الزعماء. واستقر الرأم عز  عقدها ف  الرياض بدال من الم امة. وتزكأ ان قاد القمة بسب  محاولة 
تحقيق مصالحة خزيجية ل، تت، بالعكل الذم كان يخطط ل . وف  ال هاية حضرت دولة قطر ممثزة 

 بأميرها   بي ما قاطم طا ية البحرين وول  عهد االمارات  وبذلك وههت صف ة لزخيفيين.

وف  برلين شمارك عمدد ممن االخموة 
فمم   3130يمم ممايممر  3يممو  السممبممت 

اعتصا   اما  السفارة الس موديمة فم  
برلين ف  ذكرل استعهاد العيخ نمممر 

 ال مر  م ددين بالجريمة.

ي اير التق  وفد من الم ارهة البحرانية مم ارب ة نواب بالبرلمان البريطان   30ف  يو  الخميس 
 ي تمون لحزب ش فين االيرل دم  وناقعوا الوهم ف  البحرين
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تظاهرات بذكرى إعدام الشيخ 
 النمر والشهيد رضا الغسرة

ف  الثان  ممن يم مايمر خمرهمت فم  قمرل وبمزمدات 
بحرانية تمظماهمرات بممم ماسمبمة المذكمرل المخمامسمة 
الستعهاد آية هللا نمر باقر ال مر  والذكرل الراب مة 
لكسر العمهميمد رهما المغمسمر ألسموار سمجمن همو 

 ورفاق .
وف  هذا السيا  خمرهمت تمظماهمرة فم  عماصمممة 
الثورة تحت ش ار قمادممون يماسمتمرة تمأكميمدا عمزم  
استمرار الحراك الثورم ف  الم ما  المجمديمد حمتم  

 إسقاط ال ظا  الخزيف  البا  .
هذا واست فرت قوات المرتزقة الخزيفية فم  سمتمرة 
ف  محاولة م ها لم م التظماهمرات إحميماءا لمذكمرل 

 العهداء.
 07وف  سيا  متصل أعزن ائتمالف شمبماب ثمورة 

فبراير الم تقزة زكية البربورم شمخمصميمة المثمورة 
 .3131ل ا  الصبر واالستقامة 

يذكر ان سزطات آ  س ود أعدممت آيمة هللا العميمخ 
عمزم  خمزمفميمة  3106نمر باقر ال مر مطزمم الم ما  

 انتقاده ل ظا  عائزة آ  س ود الظال، والفاسد.
فيما أعز ت وزارة الداخزية الخزيفيمة فم  بميمان فم  

  عن نجا  مجموعة يقودها 3104األو  من ي اير 
العهيمد رهما المغمسمرة فم  كسمر أسموار السمجمن 
والهروب م ها قبل أن تصفيها القوات الخزيفية ب مد 

 مرور أكثر من شهر عز  الهروب.
واما الم تقزة زكية البربورم وه  سجميم مة المرأم 
الوحيدة الم تقزة حاليا ف  المبمحمريمن  فمقمداعمتمقمزمت 

  وت رهت لإلخفاء 3108مايو  04ت سنفي ا بتاريخ 
القسرم ل دة أسابيم قبل ان تخضم لمحاكمة هائرة 
ا بالسجمن لمممدنة خمممس  ا هائر  أصدرت هدها حكم 
س وات  وإسقاط الج سينة ف  اتهامات ذات خمزمفمينمة 

 سياسينة.
 

 صدور كتاب: "فارس الجزيرة"
 

تمممممت إزاحممة السممتممار وتممدشمميممن كممتمماب: "فممار  
الجزيرة"  حيا قا  سماحة العيخ عبدهللا الصمالمح 
األمين ال ا  المساعد لجمي ة ال مل ايسمالمم  فم  
البحرين بتدشين الكتاب بكمزمممة قصميمرة قما  فميمهما 
بت ريف المكمتماب وهمو كمتماب أصمدرتم  ممؤسمسمة 
العهيد العيخ ال مممر الم مالممميمة  وهمو عمبمارة عمن 

بحوث قدمت ف  ندوة الذكرل الثالثة لعهمادة الم مممر 
 رهوان هللا ت ال  عزي 

ندوة تحت ع وان "العهيد العيخ ال ممر   عز  هامإل
تمت إزاحة الستار وتدشين كتماب:  وثورة البحرين"

"فار  الجزيرة"  حيا قا  سماحة العميمخ عمبمدهللا 
الصالح األمميمن الم ما  المممسماعمد لمجممميم مة الم مممل 
ايسالم  ف  البحرين بتدشين الكتاب بكزمة قصيمرة 
قا  فيها بت ريف الكتاب وهو كتاب أصدرت  مؤسسة 
العهيد العيخ ال مر ال المية  وهو عبارة عن بحموث 
قدمت ف  ندوة الذكرل الثالثة لعهادة ال مر رهوان 
هللا ت ال  عزميم   تمحمت عم موان: "قمراءة فم  فمكمر 
العهيد ال مر" قمدممت ممن قمبمل نمخمبمة ممن عمزممماء 
ومممفممكممرم األمممة مممن مممجممممموعممة مممن دو  المم ممالمم، 
ايسالم . وقد تقد  سماحة العميمخ الصمالمح بعمكمر 
الحضور والم ظمين وهميم من سماهم، فم  إنمجما  

 ف الية ال دوة..
ت، توزيم مجممموعمة ممن الم معمريمات واالصمدارات 
والكت  أبرزها ب ض كت  العهيد العيخ الم مممر.فم  

ندوة تحت ع وان "العهيد العيخ ال ممر وثمورة  ختا 
 البحرين" .

كما ت، توزيم مجموعة من ال معمرات واالصمدارات 
والكت  أبرزها ب ض كتم  العمهميمد العميمخ الم مممر 
وم ها كمتماب عمريضمة الم مزة والمكمراممة المذم تم، 
ترهمت  إل  إحدل ععمر لمغمة حميمويمة فم  الم مالم،  
وكممتمماب المموحممدة المموطمم مميممة قمم مماع لصمم مماعممة عممبممدة 
الطا وت وذلك بالزغتين ال ربيمة والمفمارسميمة  كممما 
إزدان مدخل قاعة ال دوة ف  مؤسسة ممرفمأ المكمزمممة 
ب دد ممن المكمتم  والم معمرات مم مهما نعمرة الم مممل 
االسالم  ف  اصدارها الخا  حو  العمهمداء قمادة 

 ال صر. 
 

احتجاجات في الذكرى التاسعة 
 الستشهاد السيد هاشم السيد سعيد 

 
 الم امة –البحرين اليو  

ف  االو  من ي اير مرت الذكرل الس وية المتماسم مة 
الستعهاد الفت  السيد هماشم، سميمد سم ميمد  المذم لم، 

يتجاوز المخماممس ععمر 
من عمره. استعهد الفتم  

 3100ديسمممبمر  20ف  
وذلك ع دما فتحت قوات 
المرتزقة الخزيفميمة الم مار 
 عز  محتجين ف  سترة.
وف  هذه الذكرل األليممة 
أشممم مممل ممممتمممظممماهمممرون 
ال يران فم  بمزمدة كمرانمة 
احمتممجمماهمما عمزمم  هممرائمم، 
المم ممظمما  الممخممزمميممفمم  هممد 

البحرانيين. وشهدت روهة العهيد زيارة ممن قمبمل 
 عدد من عوائل العهداء وعدد من ال عطاء.

واستهدفت السزطت الخزيفية مم مذ ذلمك المحميمن والمد 
العهيد السم ميمد ممرات عمدة بسمبم  معماركمتم  فم  

 المظاهرات  وألن  تحدث عالنية عن وفاة نجز .
. وقمد 3102يوليمو  0وأطزق سرا  والد العهيد ف  

حظ  والد العهيد باستقبما  هممماهميمرمن فم  سمتمرة 
ا لصمبمره وممقماوممتم  والمثمبمات عمزم  مموقمفم   تقدير 
الم ادم لزحك، الخمزميمفم ن المجمائمر  وتمممسنمكم  بمحمقن 

 القصا  من قتزة العهداء.
يذكر ان الم مظما  المخمزميمفم  أردل بمحميماة ععمرات 
المحتجين ف  البحرين خال  الحراك المثمورم المذم 

  فميممما اعمد  3100اندلم ف  البحرين ف  فمبمرايمر 
 ال ظا  آخرين وزج ف  الم تقالت ب الف ال اشطين.

ندوة افتراضية بالذكرى الخامسة 
 العتقال الشيخ علي سلمان

ديسمممبمر  21ُعِقدت ندوة افتراهية مساء األرب اء 
بم اسبة الذكرل الس وية السادسة العمتمقما  العميمخ 
 عز  سزمان أمين عا  هم ية الوفا  الم ارهة.

شارك ف  ال دوة متحدثمون ممن ممخمتمزمف المبمزمدان 
ال ربية من بي ه، حمدين صباح  المرشح لرئماسمة 
الجمهورية ف  مصر  وممحمممد المزبميمرم األمميمن 
ال ا  لحزب الب ا ف  اليممن  والم مائم  المكمويمتم  
عدنان عبدالصمممد. وكمان الفمتما معماركمة رئميمس 
الوزراء ال راق  السابق عاد  عمبمد المممهمدم إلم  
هان  بعرل الخزيل ممحمامميمة المرئميمس الم مراقم  
السابق صدا  حسين   كما شمارك ممن بمريمطمانميما 

 الحقوق  البارز ستيفن بيل.
أشاد المتحدثون بسماحة العيخ سزمان كقائد سزممم  
مطال  بالتغيير الديمقراط  ف  المبمحمريمن والمذم 
قم   ال ظا  بقسوة. وأبدل المتحدثون تضام ه، مم 
العيخ عز  سزمان مطالبين بمإطمال  سمراحم  إلم  
هان  قادة الثورة الذين زج به، ال ظا  الخزيف  فم  

 .3100السجون ب د تفجر الثورة ف  ال ا  
وندد المعاركون بسياسات ال ظا  المخمزميمفم  المذم 
قابل دعوات الحوار بالقمم وايستهداف  م تبريمن 
أن تزك السياسمة عمممقمت األزممة. وكعمف بم مض 
المتمحمدثميمن إلم  أن أطمرافما لم، يسمممهما عمرقمزمت 
وساطات كويتية كانت تس   لخزق تموافمقمات بميمن 
ال ظا  وهم يات سياسية مثزها العيخ عز  سمزمممان 

 ف  هزسات  ير م ز ة .
وكانت هم ية الوفا  الوط   ايسالمية قد نظممت 
ال دوة ف  الذكرل السادسة العتقا  أميم مهما الم ما   
مبي ة االحترا  الواسم الذم يحظ  ب  العيخ عمزم  
 سزمان عز  الساحة ال ربية وايسالمية والدولية.

ودحضت الوفا  ف  بيان لها االتهامات الت  لفقمت 
لزعيخ عز  سزمان  والت  حك، عزيم  وفمقمهما وهم  
التخابر مم قطر  مبي ة أن هممميمم المزمقماءات المتم  
عقدها سزمان كانت ب ز، السزطات وهدفمهما واهمح 
وهو التوصل إلم  تموافمقمات لممم مالمجمة األوهماع 

 ال امة.
يذكر أن العيخ عز  سمزمممان 
يقض  اليو  حكما بمالسمجمن 
المؤبد عز  خزفية ممطمالمبمتم  
بمالعممراكمة السميمماسميممة عممبممر 
المزكية الدستورية والمتمداو  
السممزممممم  لممزممسممزممطممة فممم  

 البحرين.
وب د اعتقال  بتهمة التخابر مم قمطمر والمتمحمريمض 

  عمدت السمزمطمات 3107عز  ال ظا  ف  ديسمبر 
الخزيفية إل  حل هم ية الموفما  كمبمرل هممم ميمات 

نمائم   08الم ارهة السياسية الت  كانت ممثزة بـ 
 ف  مجزس ال واب الخزيف .
فمبمرايمر بمدعموتم   07وعرف سزمان خال  ثمورة 

لزعراكة السياسية من خال  التفاوض المباشمر ممم 
الحك،  إال أن السزطات زهت بم  فم  السمجمن ممم 
 قادة ورموز الثورة الذين طالبوا بالتغيير الجذرم.
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تفاعزت قضية المخف  قسريا  العيخ زهير عاشور 
العهر الماه   االمر الذم أر ، الخزيفيميمن عمزم  
السما  ل  باالتصا  ب ائزمتم . لمكمن ذلمك االتصما  
كعف حقائق خطيرة عمن بعماعمة المتم مذيم  المذم 
ت رض ل  العيخ طوا  الس وات السبم المتم  تمزمت 

 . 3102اعتقال  ف  يوليو 
ي اير دعت م ظمة ال فو الدولية السزمطمات  05فف  

الحاكمة ف  البحرين إل  السما  لزمعميمخ الممم متمقمل 
 زهير عاشور باالتصا  ب ائزت  دون مضايقات.

لزعيخ زهيمر  كممما ” وقالت الم ظمة ف  تغريدة لها 
لكل سجين  الحمق بمالمتمواصمل ممم عمائمزمتم  بمدون 

إن أداء هممذه األهممهممزة “ مضمميممفممة “  مضممايممقممات
  والت  من المفترض أنمهما مسمتمقمزمة ” ايصالحية“ 

وترع  حقو  اينسان  ف  هذه القضيمة و ميمرهما 
 “.يقوض ثقة المواط ين بها

أشارت ال فو الدوليمة إلم  انمقمطماع أخمبمار العميمخ 
العي   الم تقل زهميمر عماشمور مم مذ عمدة أشمهمر 
وفقدان عائزت  ايتصا  مم م . معميمرة إلم  تموهم  
ال ائزة لزمؤسسة الوط ية لحقو  اينسمان واألممانمة 
ال امة لزتظمزمممات لمزمعمكمول إال أن ذلمك لم، يمكمن 

 “.مجديا  ”
يذكر أن قزقا يسود بعمأن مصميمر العميمخ عماشمور 
الم تقل ف  سجن هو ب د انقطاع اتصالم  بم مائمزمتم  
م ذ عدة شهور. وقد دعمت عمائمزمتم  بماهمافمة إلم  
م ظمات حقوقية وناشطين لمزمكمعمف عمن مصميمره 
والسما  ل  بالتواصل مم عائزت   لمكمن السمزمطمات 

 الخزيفية ترفض الكعف عن وه   ف  السجن.
العفو الدولية: على سلطات البحرين وقف تعذيب 

 الشيخ زهير عاشور فورا
يم ميمار دعمت مم مظمممة الم مفمو المدولميمة  31وف    

السزطات الخزيفيمة إلم  الموقمف المفمورم لمتم مذيم  
العيخ زهير عاشور الم تقل ف  سجن همو  وفمتمح 
تحقيق كامل ف  ما ت مرض لم  فم  الممم متمقمل ممن 

 ت ذي  وسوء م امزة.
وقالت لي ا م زوف نائ  المدير ايقمزميممم  لمزمعمر  
األوسط وشما  أفريقيا ف  م ظمة الم مفمو المدولميمة 

نحن قزقون لزغاية من مزاع، الت مذيم  والضم مف “ 
الذم يت رض ل  العيخ زهير هاس، عبا   أو أم 
م تقل آخر  ك تيجة مباشرة لالحتجاز بم مز  عمن 
ال ال، الخاره  وف  الحبس االنمفمرادم المممطمو   

أبسط حمقموقمهم، اينسمانميم  فضمال عمن حمقموقمهم، 
وندد السج اء بالمغالطات الت  ذكمرهما ”.  كسج اء
قمبمل أسمبموع حميما ”  الممؤسمسمة الموطم ميمة“ بيان 

اعممتممبممرت أن عمماشممور يممتممزممقمم  هممممميممم حممقمموقمم  
الم صمو  عمزميمهما فم  الئمحمة قمانمون السمجمن  
“ ووصف السج اء تزك المؤسسة بأنها ت مل عز  

تزوير الحقائق وتزميم ما تقو  ب  إدارة السجن من 
 ”.هرائ، بحق الم تقزين

بيان السج اء حذر ممن خمطمورة المظمروف المتم  
تحيط بالعيخ زهير عاشور حيا أنم  يم ميمإل فم  

مزرم لزغاية  حيا ت، عزل  ممم سمجم ماء “ وهم 
خطيرين لزمغمايمة  وكمذلمك يم مانمون ممن أممراض 

وحذر البيان من وهود تمخمطميمط لمرفمم ”.  خطيرة
حمتم  ” ايذاء العيخ زهير“ السج اء الج ائيين إل  

ال تتحمل إدارة السجن مسؤولية أم هرر يمزمحمق 
 ب  ف  المستقبل.

وت هد السج اء ف  بميمانمهم، بمإلمهمار ايعمتمراض 
والرفض من داخل السجن عز  مما يمتم مرض لم  
شيخ زهير عاشور ورفاق  بكل الوسائل الممكم مة. 
كما وه  السج اء دعوة إل  عمو  ش   البحريمن 
وبالخصو  عزماء الدين لزدفاع عن العيخ زهير 

 عاشور لما يمثز  من رمزية دي ية.
وكانت قضية اختفاء العيخ زهير عماشمور ألكمثمر 

أشهر قد فتحت مزف االختفاء القسرم الذم  6من 
يت ره  ل  سج اء الرأم ف  البحرين. وب د حمزة 
حقوقية وش بية واس ة تمفماعمزمت مم مهما المقم موات 
ايخبارية المدولميمة  سمممحمت السمزمطمات لمزمعميمخ 
عاشور باالتصا  ب ائزت . وقد كعف عن ت رهم  
لزت ذي  الموحعم  ونمقمزم  إلم  سمجمن ممخمصم  
لزمصابين بأمراض خطيرة وم دية بغية تصفميمتم  

 بالبط ء بحس  عائزة عاشور.
وت   سجون البحرين بالسج اء السياسيميمن المذيمن 
يعكون من ت رهه، النتهاكات هسمديمة ونمفمسميمة 

 واس ة.
 

 آية هللا الشيخ عيسى أحمد قاسم له كلمته ايضا
وصف آية هللا العيخ عيمسم  أحمممد قماسم، قماسم،  

العيخ زهير عاشور بواحدٌ من أبمرز المممطمالمبميمن 
 بحقو  الع   وف  مقدمتها الحق السياس .
لممن “ وقا  العيخ قاس، ف  بيان إن العيخ عاشور 

أكبر الغيارل من أب اء الع   عز  إحقما  
 “.الحق وإبطا  الباطل

وحممذنر آيممة هللا قمماسمم، مممن أن كممل أذل 
وتضييق ي ال  العيخ و ميمره ممن إخموانم  

همو أذل وتضميميمق ” السج اء السياسميميمن 
وانتقا  من كل أحرار العم م  واسمتمهمتمار 

 “.بالحقو 
وأكد قاس، عز  أهمية اهتما  الع   بعمأن 
أب ائ  المداف ين عن حقو  اينسان م تبمرا 

يم مطم  بمذلمك بصمممة “ أن  ياب االهتما  
 “.سخيفة مخزية عز  قبو  الذ ن ل  كز 

واعممتممبممر قمماسمم، إطممال  سممرا  السممجمم مماء 
دَيٌن لمزمعم م  كملن ” السياسيين ف  البحرين 

“. الع   الحرن ف  ع ق حكومة المبمحمريمن
معددا عز  أن همي ه، فم  قمزم  العم م  
مون ممن أهمزم  وال  وأحبت  وكمزنمهم، مضمحن

 ي ساه، ش به، الغيور.
يذكر أن قزقا يساور عائزة العيخ الممم متمقمل 
زهير عاشور ب د أن انقط ت أخباره مم مذ 

 تحو ستة أشهر.

وف  عزلة تامة عن ال ال، الخاره . ال ي مبمغم  أن 
 ”.تُ تهك كرامت  اينسانية ألم محتجز

عز  سزطات البمحمريمن أن تمأممر فمورا  “ وأهافت 
بوقف ت ذي  وسوء م امزمة العميمخ زهميمر هماسم، 
عبا   والتأكد من خضوع  لفح  طب  من قمبمل 
طبي  مستقل  وإنهاء حبس  االنفرادم. كمما يمجم  

 “.عز  البحرين فتح تحقيق كامل
أشارت الم ظمة إل  أن عاشور تحدث مم عمائمزمتم  

ي مايمر بم مد شمهمور ممن  08و  04عبر الهاتف ف  
احتجازه بم ز  عمن الم مالم، المخمارهم  ممن قمبمل 
السزطات. ووصف عاشور بمالمتمفمصميمل المتم مذيم  
والم امزة السيئة األخرل الت  ت مرض لمهما خمال  
األشهر الخمسة الممماهميمة. وهمذا يعمممل المحمبمس 
االنفرادم لعمهمور ممتمتمالميمة  والضمرب ممن قمبمل 
الممحممرا  بممقممبممضممات المميممد واألقممدا  والممخممراطمميمم،  
والحرمان من ال و  والحصو  عز  المماء ممرتميمن 

 فقط ف  اليو .
كما أخبر عبا  أسرتم  فم  المممكمالمممة أنم  واهم  
تهديدات متكررة بالقتل من حرا  السجمن  المذيمن 
سخروا م   بأن  عز  وشك ايعدا  وعزي  أن يم مد 
نفس . بي ممما كمان يمتمحمدث عمن ايسماءة إلميم  فم  
السجن  سم ت عائزت  أن الحرا  بدأوا بمالصمرا  

 عزي  وانقط ت المكالمة.
أشارت الم ظمة كذلك إل  أنم  وبمالمتمزاممن وهمم 
عاشور ف  الحبس االنفرادم قا  حرا  سجن همو 
بضرب ال زيل عز  عبد الحسين الوزير حت  خزمم 
ما  ذراع  من كتف . وقد تمت إحالة هذه القضية أيض 
إل  المؤسسمة الموطم ميمة لمحمقمو  اينسمان وأمميمن 

 المظال،   ول، يتخذ أم م هما أم إهراء ف ا .
 السجناء يتضامنون مع الشيخ زهير

ي اير  بيانما تضمامم ميما ممم العميمخ زهميمر  30وف  
عاشور ورفاق  ف  مب   ال ز  بسمبم  تم مرهمهم، 
 لإلستهداف المم ه  واينتهاكات الحاطة بالكرامة.

أكمد  07و 02  03ومن سجن هو وتحديدا مبان  
ي مايمر( عمزم   30بيان السج اء هذا اليو  )الخميس 

ت رض العيخ زهميمر عماشمور وممحمممد فمخمراوم 
لم اناة مريرة لممما “ وصاد  الغسرة وحسن عطي  

 يزيد عز  الستة أشهر ف  عز  ت سف .
وقا  البيان الذم حصزت )البمحمريمن الميمو ( عمزم  

ممن “ نسخة م   أن السج اء الم زوليمن يمحمرممون 

 الشيخ زهير عاشور: جريمة إخفائه القسري انقلبت على الخليفيين
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ملك البحرين وولي عهد أبو ظبي 
 ينسقان لضرب المصالحة الخليجية

 
كعف مصدر دبزوماس  ال قاب عن أن لمقماء همديمدا 
همم ول  عهد أبو لب  ممحمممد بمن زايمد ممم ممزمك 

 البحرين حمد بن عيس .
إن ”  بمحمريم م  لميمكمس“ وقا  المصدر بحس  موقم 

الزقاء ان قد لمتاب ة مخططات معتركة أعدت مسمبمقما 
 بي هما لضرب المصالحة الخزيجية.

وأشار المصدر إل  أن الزقاء الجديد بين ممحمممد ابمن 
ان قد ف  مم مطمقمة بمزموشمسمتمان  زايد وحمد بن عيس 

 بإقزي، الب جاب ف  باكستان السبت الماه .
وأوهح أن االث ين وصال إل  باكستان يو  المجممم مة 

أيا  تحمت عم موان المقميما   2ف  زيارة استمرت لمدة 
 برحزة صيد ترفيهية.
 الخطاب التحريضي متابعة

وبحسب   فإن ابن زايد ومزك البحرين استثممرا وقمت 
-كوفيمد” عزلتهما ايلزامية لزتأكد من عد  إصابته، بـ

  وبحثا الجهود التحريضية المعتركة هد قطر ″ 02
 ف  اآلونة األخيرة.

واتفقا )كممما قما  الممموقمم( عمزم  ممتمابم مة المهمجمو  
ايعالم  والدبزوماس  والحقوقم  همد قمطمر عمبمر 
سزسزة من الحسابات الوهمية المتم  همرل تمفم ميمزمهما 

 مؤخرا عز  م صات التواصل االهتماع .
كما اتفقا عز  افت ا  أزمات هديمدة ممم قمطمر عمزم  

  رار قضية الصيادين.
وهذا الزقاء هو الثمانم  ممن نموعم  المذم يم م مقمد فم  
 ضون أسابيم قزيزة. إذ ناقعا ف  المممرة األولم  فم  

الم م مقمدة بمالسم موديمة  قمة ال ال أبو لب  سبل إفعا 
ي اير. والت  أبر  خماللمهما اتمفما  ثم مائم  بميمن  5ف  

الس ودية وقطر ينهاء ال زاع الخزيج  المستمر م مذ 
 س وات. 2

وقاطم مزك البحرين قمة ال ال ب د الت سيق المممسمبمق 
 ول  عهد أبو لب . مم

وتس   البحرين هماهمدة لمخمزمق أهمواء ممن المتموتمر 
وتص ند من الخالفات مم هارتها قطمر  وخمزمق همو 
من التوتر  ي صف ههود المصالحة الخزيجيمة المتم  
رعممتممهمما الممكممويممت ورحممبممت الممدوحممة والممريمماض 

 بمخرهاتها. 
ويع ر ال ظا  البحري   ونظيره ايمارات  بمالم مزلمة 
ب دما خرها من اتفا  المصالحة بدون أيمة ممكماسم  
سياسية ب مدمما أهمبمرت السم موديمة المبمحمريمن عمزم  

 س وات. 2االنخراط ف  حمزة مقاط ة قطر لمدة 
وب دما وهدت نفسها خارج حسبة رباع  المقماطم مة 
الخزيج  تمامما  صم مدت المبمحمريمن وال زالمت ممن 

 خطابها التحريض  هد قطر.
 خطة مشتركة

ولمم، تمممممِض أيمما  
م دودة عز  إبرا  
اتفا  المممصمالمحمة 
الممخممزمميممجمميممة الممذم 
يُفترض أن يم مهم  
 2أزمة قائمة مم مذ 

بت الدبزوماسية البحري ية الرسمميمة  س وات حت  صون
سها  نقدها همد قمطمر وذلمك بمزعم، عمد  تم ماطم  
الدوحة مم أية مبادرة لحل المعكمالت المقمائمممة بميمن 
البزدين. وهذا التص يد السياس   هماء ممتمزامم ما ممم 
سزسزة مزحولة ف  الخطاب ايعمالمم  والمحمقموقم  
البحري    يمر المرسممم  همد قمطمر فم  األسمابميمم 
األخيرة. ويأتم  ذلمك  بمحمسم  مصمدر دبمزمومماسم  
مطزنم  ف  سيا  خطة م دة مسبقا بت زيمات إماراتيمة 

 لتخري  ههود المصالحة الخزيجية.

ا رمزي ا تضام  ا مم الع    36ف  يو  الثالثاء  ي اير أقامت الجالية البحرانية ف  مدي ة مزبورن اعتصام 
اليم  . وقد طال  الم تصمون بإيقاف الحرب عز  #اليمن وفك الحصار المفروض عز  الموانئ 

 اليم ية م ذ ست س وات ومحاسبة مرتكب  هرائ، الحرب بحق الع   اليم  . 

 البحرانيون في الداخل والخارج يتضامنون مع الشعب اليمني

ي اير  ف  البحرين ف  "اليو  ال المم  ممن أهمل الميمممن" همابمت  35خرهت مسيرة ليزية  مساء االث ين 
 عددا من العوارع تضام ا مم الع   اليم  .

ال ظي، المقماو  فم   الع   اليم   وأكد العرفاء من أهل البحرين وحدة المصير وتضام ه، ووقوفه، مم
وه  ال دوان األمريك  الس ودم. ورفم وردد المعاركون ش ارات م ها "رسمالمة تضماممن ممن شم م  
البحرين يخوان ا ف  يمن الصمود والقوم" شهداؤك، شهداؤنا وهرحك، هرح ما ولمالممتمكم، لمالممتم ما" 

مم أحرار ال الم، فم   البحري يين ش   البحرين يقف قزبا وقالبا مم ش   اليمن المقاو ". وتزامن خروج
 دو  يعاركون بم اسبة "اليو  ال الم  ألهل اليمن"  2أكثر من 

 لقاء عبر الفضاء االفتراضي بين المعارضة وحزب بريطاني

االيرل دم  “ شين فين”التق  وفد من الم ارهة البحرانية مم ارب ة من اعضاء البرلمان البريطان  من حزب 
 ي اير. وكن ه اك تف  عا  لم اناة ش   البحرين ف  ل ال ظا  الخزيف  المستبد. 30وذلك يو  الخميس 
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منظمة حقوقية تطالب رئيسة وزراء الدنمارك بتأمين اإلفراج عن الحقوقي عبدالهادي الخواجة  118

م ظمة حقوقية دولية وبمحمريم ميمة رسمالمة  008وههت 
ي اير رسالة معتركة إل  رئميمسمة الموزراء  32الجم ة 

الدنماركية ميت فريدريكسمن  تمطمالم  بمهما المحمكموممة 
الدنماركية تجديد وتم مزيمز المجمهمود لمتمأمميمن ايفمراج 
الفورم و ير المعروط عن المدافم البارز عن حقمو  

ا الذم يقمضم   52اينسان  عبد الهادم الخواهة    عام 
عقوبة بالسجن المؤبد ف  سجن هو ف  البحرين بسبم  
أنعطت  السياسية والحقوقية السزمية   ف  انتهاك لمحمقم  

 وجاءت الرسالة على الشكل التالي:ف  حرية الت بير. 
 عزيزم رئيس الوزراء ميت فريدريكسن ”

من هممميمم  م ظمة 011 نحن الموق ون أدناه  أكثر من
أنحاء ال ال،  ن اشدك، لزمساعدة ف  تأمين ايفمراج عمن 
المدافم البارز عن حقمو  اينسمان والمممواطمن ثم مائم  
الج سية الدنماركية والبحري ية عبمد المهمادم المخمواهمة 
من السجن ف  البحرين  حيا يقض  عقموبمة بمالسمجمن 

بسب  أنعطت  السياسية والحقوقية السزممميمة  مدل الحياة
ف  انتهاك  لحق  ف  حرية الت بميمر. ممم إتمممامم  السم مة 
ال اشرة من سج    ن اشدك، مباشمرة  بصمفمتمكم، رئميمسما  
لحكومة الدنمارك لتمجمديمد وتم مزيمز المجمهمود لضمممان 
ايفراج الفورم و ير المعروط ع   حت  يتممكمن ممن 
ل، شمز  بأسرت  وتزق  ما يمحمتماهم  بعمدة ممن الم مالج 

 الطب  والتأهيل من الت ذي  ف  الدنمارك.
ان الخواهة  مدافم عمن حمقمو  اينسمان مم متمرف بم  
دوليا   فمهمو المممؤسمس المممعمارك لمممركمزيمن لمحمقمو  
اينسان وعمل كم سمق حمممايمة لممم مطمقمة  مرب آسميما 
وشما  إفريقيما فم  فمرونمت اليمن ديمفم مدرز ممن عما  

 .3100حت  أوائل عا   3118
لممدوره فمم  تمم ممظمميمم،  3100أبممريممل  12اعممتممقممل فمم  

احتجاهات سزمية لزدفاع عن حقو  االنسان والمطالمبمة 
بايصال  السياس  خال  الحراك الع ب  الذم بدأ فم  

. اعتقزت قوات األمن المخمواهمة بم م مف  3100فبراير 
كما همو ممفمصمل فم  المتمقمريمر الصمادر عمن المزمجم مة 
البحري ية المستقزة لتقص  الحمقمائمق  والمذم نُعمر فم  

ب اء  عز  طز  المزك البحري  . لقد هاء  3100نوفمبر 
فور إلقاء القبض عز  الم تقل تزق  هربة “ف  البيان  

قاسية عز  هان  وهه  كسرت فك  وأوق ت  أرها . ت، 
نقز  إل  عيادة وزارة الداخزية ث، مستعف  قموات دفماع 
البحرين حيا أهرل هراحة كبرل فم  المفمك ألربم مة 

ت رض الخواهة لمزيد  من ” عظا  مكسورة ف  وهه .
الت ذي  الجسدم والم مفمسم  والمجم مسم  العمديمد أثم ماء 
االحمتمجماز )كممما هممو مموصمموف فم  تممقمريمر الممزمجم ممة 

 (.8البحري ية المستقزة لتقص  الحقائق  القضية رق، 
قا  هباط األمن بت ذي  الخواهة مباشمرة بم مد إهمراء 
عمزية هراحية كبيرة ف  الفك  وهو م صوب ال يم ميمن 
ومقيد عز  سرير المستعف  الم مسمكمرم  األممر المذم 
اهطر الطبي  إل  مطالبة هباط األمن بالتموقمف ألن 
ذلك سيؤدم إل  إلغاء ال مل الجراح . ب مد ممرور مما 
يقرب من ععر س وات  ال يزا  ي ان  من آال  مزم ة 
ويحتاج إل  هراحة إهافية يزالمة األلموا  الممم مدنميمة 
والمسامير الت  كانت تستخد  يعادة ربط فك . وعمزم  
الر ، من الطزبات المستمرة  بما فم  ذلمك ممن خمال  
دبزوماسيين دنماركيين  لم، يمتم، إطمالع األسمرة عمزم  

سجالت  الطبية لزحصو  عمزم  رأم 
ثان   وادعت السمزمطمات ممؤخمرا  أن 

 ”اختفت.” السجالت
لقد ُحك، عزي  بمالسمجمن المممؤبمد إثمر 
محاكمات هائرة ف  محاك،  ال تمتثل 
لممزممقممانممون الممجمم ممائمم  الممبممحممريمم مم  أو 
 الم ايير الدولية لزمحاكمة ال ادلة.

ف  مكالمة حديمثمة  أدرج المخمواهمة 
أرب ة مخماوف  مم مهما أن سمزمطمات 
السمممجمممن فمممرهمممت قممميمممودا  عمممزممم  
المكالمات الهاتفية مم عائزت  الت  لم، 
يرهما شمخمصمي ما مم مذ يم مايمر/كمانمون 

  02-بسمبم  كموفميمد 3131المثمانم  
وصادرت المئات من كتب  ومواد قراءتم . كممما ذكمر 
أيضا  أن سزطات السجن تحرم  ت سفميما  ممن الم مالج 
الطب  الم اس  وتمرفمض إحمالمتم  إلم  المممخمتمصميمن 
يهراء ال مزيات الجراحية الت  يحتاهها. إن حرممان 
السجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لمقمواعمد األمم، 
المتحدة ال موذهية الدنيا لم امزة السج اء  والم روفة 

 باس، قواعد نيزسون مانديال.
وأخيرا   يواصل الخواهة احتجماهم  عمزم  االعمتمقما  
الت سف  الذم يت رض ل . م ذ اعتقال   نفذ المخمواهمة 
سمتممة إهممرابمات عمن المطمم ما  )ممن السموائممل فممقممط( 

  احتمجماهما  3103أيا  ف  عا   001استمرت إحداها 
عز  األوهاع ف  سجن همو وسمجم م  المجمائمر. بم مد 

فممريممق األممم،  وقممت  قصمميممر مممن اعممتممقممالمم   خممزمم 
ال امل الم    باالحتجاز المتم مسمفم  إلم  أن  المتحدة

اعتقا  الخواهة ت مسمفم   ألنم  نمتم  عمن ممممارسمتم  
لزحقو  األساسية ف  حرية الت بير والتجمم السمزممم  

 وتكوين الجم يات وطال  بايفراج ع  .
  02-  ممم بمدايمة همائمحمة كموفميمد3131ف  ممار  

 210سمجميم ما   حصمل  0786أطزقت البحرين سرا  
وممم ذلمك  ”.  ألسباب إنسانيمة“ م ه، عز  عفو مزك  

ل، يكن الخواهة و يره من المداف ين المبمارزيمن عمن 
وكثير م ه، أكبر س ا  و/أو يم مانمون   –حقو  اينسان 

 من بين المفرج ع ه،. -من حاالت طبية أساسية
نحن نقدر ههود وزير الخارهية هيب  كوفود  المذم 
أيد قرارات البرلمان األوروب   ع دما كمان عضموا  

  والت  تمدعمو إلم  إطمال  3104و 3107ف  عام  
سرا  الخواهة  من بين مداف ين آخرين عمن حمقمو  
اينسان محتجزين ف  البحرين نتيجة ل مزه، السزممم  

 والمعروع ف  مجا  حقو  اينسان.
اليو   نحن الم ظمات الموق ة أدناه ن اشدك، شخصميما  
لتيسير المفاوهات بين حكومتك، وحكومة المبمحمريمن 
لتأمين الحرية الفورية و ير المممعمروطمة لمزمممواطمن 
الدنمارك  المحتجز لمزممما  مم مذ مما يمقمرب الم معمرة 

 “اعوا .
وأشمارت مم ممظمممة همميموممن رايمتمس ووتممإل إلم  أن 

لدوره ف  تم مظميم،  3100أبريل  2الخواهة اعتقل ف  
احتجاهات تطال  بايصال  السياس  خال  الحركمة 
الع بية المؤيدة لزديمقراطية التم  بمدأت فم  فمبمرايمر 

3100. 
هت  لمزيد  واعتقزت قوات األمن الخواهة ب  ف وعرن
من الجرو  الجسدية وال فسية والج سية العديدة. كما 
أشارت إل  ان الخواهة ُحك، عزي  بايعدا  ف  يونيمو 

  عق  محاكمات وصفتها بالجائرة ف  محاك،  3100
ال تمتثل لزقانون الج ائ  ف  المبمحمريمن أو الممم مايميمر 

 الدولية لزمحاكمة ال ادلة بحس  الم ظمة الحقوقية.
ومن هانب  قا  هو ستورك   نائ  مديرة قس، العر  

ال شمك فم  أن “ األوسط ف  هيومن رايتس ووتمإل: 
ا  إدانة عبد الهادم الخواهة والحك، عمزميم  كمان همائمر 
ا ومحاولة يسكات صموتم  المبمارز المممطمالم   ولالم 

مما كمان يمجم  عمزم  “ مضميمفما “,  بحقو  البحرانيين
الخواهة أن يقض  دقيقة واحدة خزف القضبان   ومم 

 ”.ذلك فهو محتجز لزما  م ذ ما يقرب من عقد

 

قصة الساعات األخيرة من 
 حكايات شهداء اإلعدام الثالثة

سزنط برنام  "لن ن س "  الذم يبا عز  ق اة ال الم،  
ي اير كانون الثمانم   05الضوء عز  ما حدث بتاريخ 

  حمميمما اعممد  رممميمما بممالممرصمما   كممل مممن 3104
ال عطاء السياسيين سام  معيمم  و عبا  السمميمم  
وعز  الس كيس  بته، عمزم  خمزمفميمة سميماسميمة  بم مد 
محاكمات تفتقر ال  ال دالة  وب د ت رهه، لزت ذي   

 وفق م ظمات حقوقية دولية.
الساعات االخيمرة فم   العهداء الثالثة وروت عوائل

 رؤية شهدائه،  قبل ت فيذ االعدا  الصادر بحقه،.
وق ن شقيق العهيد البحري   سام  معميمممم  قصمة 
إعدا  شقيق   حيا ان  قبل أيا  قمزميمزمة ممن إعمدامم   

العهيد سام  معيمم  باتصا  هماتمفم   صدمت عائزة
لرؤية العهميمد قمبمل ايعمدا   سجن هو المركزم من

 بأيا .
وتحدث شقيق العهيد معيمم  كميمف طمزمبمت هماتمفميما 
ادارة سممجممن هممو المممممركممزم مممن عممائممزممتمم  بممتمماريممخ 

  الذهاب لرؤية العهيمد فم  زنمزانمتم   07/0/3104
وع دما ذه  إلي  مم عائزمتم  رآه ممبمتمسممما وعمانمقم  

 مقبال ل .
العممهمميممد عممبمما  السممممميممم  كمميممف  كممممما روت والممدة

بإعدا  العمهميمد لمزممما وعمدوانما  ال ظا  البحري   قا 
بتهمة التفمجميمر وقمتمل الضمابمط االمماراتم   وكميمف 
انتزعت اعترافات العهيد تحت المتم مذيم  المقماسم   
عز  الر ، من امتالك العهيد دليل براءت  من وثائق 
وشهادات  اال ان ال ظا  البحري   تجاهل ذلك واقمد  

 عز  اعدام .
وكان قد أيند القضاء البحري   ت فيذ أحمكما  االعمدا   

 05بسرعة بمصادقة مزك البمحمريمن  وفمجمر األحمد 
كانون الثان / ي اير نفذت األحكا . أرب ة رصاصات 

 اخترقت قز  كل من السميم ومعيمم والس كيس.
وانتعرت ف  وقت الحق صور العبان المثمالثمة ممن 
عز  المغتسل. صورة سام  معيممم أعمادت أ مزم  

  3100عا   ميدان الزؤلؤة من شاهدها إل  كالم  ف 
يو  سأل  الم اهل البحرل   عبدالهادم الخواهة عن 
تجربة اعتقا  سابقة: ب د التم مذيم  المذم تم مرهمت 

بمثمقمة وبمابمتمسماممة أهماب …  إلي  هل ستواصل أ  ال
 معيمم: سأواصل حت  الموت!

وحت  اليو  ل، يتسز، أهال  العهداء وصايا أب ائهم، و 
ال حت  مقت ياته،  لن يُ رف ماذا كت  السميم وال ما 
خط الس كيس وال ما قال  المعيمم قبل انمتمهماء تمقمبمل 
ال زاء  حت  اليو  ال ي قل إال وصايا سمم مهما األهمل 

إذا الع   أراد أن يم متمصمر عمزميم  أن “ من أب ائه،: 
ال ”…  يقف بوه  الظال،  وأن يضمحم  بممما يمممزمك
 حقو  بال تضحيات  ال وطن بال تضحيات.

والخواهة   مدافم عن حقمو  اينسمان مم متمرف بم  
دولي ا  هو المؤسس المعارك لكل من مركز المخمزميم  

ومركز البحرين لحقمو   (GCHR(لحقو  اينسان 
مما رئمميممسمم   (BCHR(اينسممان    والممذم كممان أيض 

السابق. عمل كم سق حماية لزعر  األوسط وشممما  
 3118إفريقيا ف  فرونت اليمن ديمفم مدرز ممن عما  

 .3100حت  أوائل عا  
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ثالث قضايا كبيرة شغزمت بما  المبمحمرانميميمن طموا  
االسبوع الم صر   االخفاء القسرم لفضيزمة العميمخ 
زهير عاشور الم تقل لدل الخزيفيين م ذ شهر يوليمو 

  الذكرل الراب ة الستعهاد البحرانيين الثالثة 3102
الذين أمر الطا ية باعدامه، بسمبم  رفضمهم، نمظما  
الحك، االرهاب   وتداعيات هزيمة المخمزميمفميميمن فم  
معكزته، الت  افت زوها مم دولة قطر. هذا االنعمغما  
ال فس  والذه   عبر عن نفس  ف  التفاعل الم مقمطمم 
ال ظير عز  وسمائمل المتمواصمل االهمتممماعم  تمارة  
واخرل عن طريق االحتمجماج والمتمظماهمر  وثمالمثمة 
بالزيمارات المتم  يمقمو  بمهما المممواطم مون لم مائمالت 
المظزومين سواء المممخمفميميمن قسمرا او المممقمتمولميمن 

 ايدم الخزيفيين.   عز 
بهذه التفاعالت الميدانية بدأت االست دادات لالحتفماء 
بالذكرل ال اشرة لثورة الع   المممظمفمرة بماذن هللا 

است دادات تست ين ال صابة الخمزميمفميمة   ت ال   وه 
باالهان  وأعمداء االممة لمزمتمصمدم لمهما. المطمرفمان 
ي يعان ف  الوقت الضائم  فالع   متعبا بمطالبم  
وعز  رأسها التغيير الجذرم العامل  والمخمزميمفميمون 
متعبثون بالحك، باالعتماد عز  الدع، االه ب  وآخر 
مصادره الموساد االسرائيز . االمر المؤكمد ان همذا 
ق االصرار العم مبم  النم  يمدفم مهم،  التعبا انما ي من
الرتكاب المزيد ممن المجمرائم، بمحمق المبمحمرانميميمن  
م الدعول باستحالة اصال  المحمكم، المخمزميمفم .  ويقون

 وتجارب نصف القرن االخير تؤكد هذه الحقائق.
اله، االو  الذم يعغمل بما  المممواطم ميمن واالحمرار 
وال عطاء الحقوقيين االخمفماء المقمسمرم لمواحمد ممن 
رموز الحراك الع ب . فم ذ يوليو الماهم  اخمتمفم  
العيخ زهير عاشور ب د نقز  ال  زنزانمة انمفمراديمة. 
هاء ذلك السباب عديدة: اولمهما انم  افعمل معمروع 

المتم  ”  ال قوبات البديمزمة“ الخزيفيين التضزيز  المس  
رفضها العيخ وشجم الم تقزين عز  رفضمهما النمهما 
تقر تجري، الم تقزين السياسيين وتدف   لزتوقيم عمزم  

وانمهم، يمبمحمثمون عمن ”  أهمرمموا“ االعتراف بمانمهم، 
بديزة عن البقاء ف  طموامميمر المتم مذيم . ” عقوبات“ 

ابطا  البالد يرفضون ذلك النمهم، يم متمقمدون بعمكمل 
راسخ ان الخزيفيين ال يمكن ان يقمدمموا ام معمروع 
يخفف آال  هحايا الت ذي   وانه، يس ون لزتعويمإل 
عز  المطالبات المدولميمة بماطمال  سمرا  السمجم ماء 
السياسيين باسالي  اخرل تكر  قم ه، وتهمميمعمهم، 
واخراهه، من ساحة ال ضا . العيخ زهير كان لديم  
موقف واهح عبر ع   بالحديا مم هحايا الت ذي  
داخل السجن  ونعر بيانما يمؤكمد ذلمك. يضماف الم  
ذلك ان العميمخ عمرف بصمالبمة شمخمصميمتم  ونمفماذ 
بصيرت   فز، يظهر لمحمظمة هم مفم  او اسمتمسمالمم  
الرادة الجالدين  فبق  شوكة ف  عيونهم،  ومصمدر 

اهانة واستسخاف له،. ولمذلمك عماقمبموه بموحعميمة 
مفرطة. وه اك ال ديد من سج اء الضممميمر المذيمن 
ت، اخفاؤه، قسريا وم ه، محممد فمخمراوم واخموه 
عز   وكميل هم ة وصاد  عبد هللا الغسرة المذم 

 ل، ي رف ع   ش ء م ذ تس ة شهور. 
من ه ا هاء الغضم  العم مبم  واسم ما  فم مظمممت 
االحتجماهمات والمتمظماهمرات  واطمزمقمت حمممالت 
تغريد واس ة باس، العميمخ زهميمر عماشمور  وبمدأ 
داعمو الخزيفيين ف  الغرب يت مرهمون لضمغموط 
كبيرة لفك ارتباطه، بهذا ال ظا  الساقط. سيتمحمممل 
رأ  الحكومة الحال  مسؤوليمة همريمممة تمغميميم  
هؤالء المظزومين  وان حدث ممكمروه ألم مم مهم، 
فستصبح يداه مزطختين بدماء االبرياء  كأبي  وع، 
ابي  وبقية المجرمين المخمزميمفميميمن. العميمخ زهميمر 
عرف بان إيمان  راسمخ كمالمجمبما   عمقمزم  كمبميمر 
راهح  روح  أكبر  مم م مويماتم  دونمهما السمحماب 
ارتفاعا  إرادت  حطممت المجمالديمن المذيمن ارادوا 
كسرها فتكسروا اما  ثبات . مواقف  مزقت المطمغماة 
الخزيفيين فقاموا باالنتقا . مما اكمثمر همحمايما همذه 
الحثالة الساقطة الت  رفضها اهمل المجمزيمرة اوال 
واهل الكويت ثانيا  وسكان قطر ثالثا  وتورط بها 
البحرانيمون. ممن يمطميمق المتم مايمإل ممم عصمابمة 
امته ت قطم المطمر  ثم، المقمرصم مة واالحمتمال   

 وآخرها ال ه  والسز  والت ذي  والقتل.
المسألة الثانية تتصمل بمالمذكمرل المرابم مة العمدا  
العهداء الثالثة: سام  معيممم وعمزم  السم مكميمس 
وعبا  السميم. هؤالء المواط ون اعدمموا لمزممما 
وعدوانا بأمر من الطا ية الحال  وعصابت  بمتمهم، 
مزفقمة. كمانمت همريمممة االعمدا  همربمة مموهم مة 
لزبحرين وش بها من قبل اعداء المبمالد خصموصما 
المخمزميمفميميمن مم مهمم،. همؤالء المطمغماة اعمتمقمدوا ان 
االستمرار بسفك الدماء سيحممميمهم،  وان العم م  
سوف يصمت. ولما ل، يحدث ذلمك اسمتمممروا فم  

 3104ممايمو  32سفك الدماء  فف  يو  المثمالثماء 
امر الديكتاتور مرتزقتم  بماالعمتمداء عمزم  مم مز  
سماحة آية هللا العيخ عيس  قاس،  فاستعهد خمسة 
من العباب ف  مجزرة اعادت لزمذاكمرة المممجمازر 
الخزيفية السابقة وم ها اقمتمحما  دوار المزمؤلمؤة فم  

كرر الطا ية  3102يوليو  34. وف  3100ال ا  
هريمت  باعدا  العمهميمديمن عمزم  الم مرب واحمممد 
المالل   وقتل مواطن ثالا استعهد وهمو يعمارك 
ف  احتجاج وتعييم رمزم لهما يو  استعهادهمما. 
االهساد الطاهرة لزعهمداء المبمحمرانميميمن لم، تسمزم، 
ألهزه،  بل دف ت ف  مقبرة خاصة بم طقة الحورة 
محاطة ب  اصمر االممن والعمرطمة لممم مم اهمالم  
العهداء من تالوة القرآن عم مد قمبمورهم،. سم موات 

اربم مرت عز  ازها  االروا  المبمريمئمة  لم، تمزد 
 الع   اال ثباتا وتصميما.

لقد تواصل معوار ال طاء والصمود بمدون تموقمف  
وفعل الخزيفيون ف  كسر شوكمة العم م   واخميمرا 
است انوا بالموساد االسرائيز  لحمايته،. فمما أعممم  
أبصممارهمم، وبصممائممرهمم،  أيمم ممتممقممدون ان االهممانمم  
قممادرون عممزمم  حمممممايممة حممكمممممهمم، ممما دا  العمم مم  
يرفضه،  ان قزوب االمهات الثاكالت لتمخمفمق لميمال 
ونهارا باالبتها  والتضرع ال  هللا سبحانم   داعميمة 
ان يمحق الطغاة الخزيفيين وداعمميمهم،  وان يم مجمل 
بسقوط حكمه، الذم تضاعفمت همرائممم  بمارتمكمابم  
خيانة فزسطين لتضاف ال  هرائ، القتل والمتم مذيم . 
سيظل العهداء مصابيح عز  طريق تحمريمر المبمالد 
من االحتال  الخزيف  البغيض  ولن ي ساه، العم م  
لحظة. وف  ذكراه، سيقمو  المممواطم مون بمواهمبمهم، 
العرع  واالنسانين: سيزورون عائالته، ويمقمرأون 
الممقممرآن عمم ممد قممبممورهمم،  ويممغممردون بمماسمممممائممهمم،  
ويتظاهرون هد قاتزيه،  وي يمدون قمراءة سميمرهم، 
ليستمدوا م ان  العرف والتضحية والفداء من اهمل 

 هللا والوطن واالنسانية والحرية.
واخيرا يع ر البحرانيون بانه، سيت رهون لزممزيمد 
من االهطهماد المخمزميمفم  فم  االسمابميمم المممقمبمزمة  
خصوصا مم االست داد لالحتفاء بالذكرل الم ماشمرة 

فبراير. هذا االهطهاد سميمكمون انمتمقمامما  07 لثورة
خزيفيا ناب ا من ش وره، بمرارة هزيمته، الممماحمقمة 
اما  دولة قطر. فقد حرموا من استضافمة المقمممة الـ 

لمجزس الت اون الخزيجم  المتم  رفضمت قمطمر  70
حضورها اذا عقدت ف  البحرين. فرهمت المدوحمة 
شرطها هذا الهانة الخزيفيين المذيمن تصمدر بموقمهم، 
السابق )وزير خارهيته،( لزمطالبة بطرد قطمر ممن 
مجزس الت اون الخزيج   فحضر امميمر قمطمر قمممة 
الرياض بي ما تغي  الطا ميمة المخمزميمفم  ولم، يمهمتم، 
بحضوره او  ياب  احد. فال قيمة لمن يرفض  ش بم  
بعكل يوم  ويخط عز  العموارع كمزمممتميمن بعمكمل 
دائ،: يسقط حممد. لمقمد هماء اال نمتمقما  االلمهم  ممن 
الخزيفيين من حيا ل، يحتسبوا فأذله، واخمزاهم، فم  

ان يتموارل فم    عقر داره،  واصبح عز  الطا ية
هحره  وال يكعف وهه  ف  الرياض الت  استقبزت 
امير قطر بحفاوة بالغة. وهكذا يتحقق القو  السائمد: 
عز  البا   تدور الدوائر. أليست همذه لم م مة دمماء 
العممهممداء الممبممحممرانمميمميممن  ألمميممسممت هممذه لمم مم ممة دممماء 
الفزسطي يين  أليس ذلك انتقاما إلهينا لمدمماء العمهمداء 
من ك مان  ل م ُ  لَٰ ِلمم  ِلك  ل مِذَكمر 

المسفوحة لزما  إِنَّ فِ  ذ َٰ
ُهو  ش ِهيدٌ.  ق َزٌ  أ َو أ َلق   السََّمم  و 
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هؤالء الطغاة اعتقدوا ان االستمرار بسفك الدماء سيحميهم،  وان العم م  
سوف يصمت. ولما ل، يحدث ذلك استمروا فم  سمفمك المدمماء  فمفم  يمو  

امر الديكتاتور مرتزقتم  بماالعمتمداء عمزم  مم مز   3104مايو  32الثالثاء 
سماحة آية هللا العيخ عيس  قاس،  فاستعهد خمسة من العباب ف  مجمزرة 
اعادت لزذاكرة المجازر الخزيفية السابقة وم ها اقمتمحما  دوار المزمؤلمؤة فم  

كمرر المطما ميمة همريمممتم  بماعمدا   3102يمولميمو  34. وف  3100ال ا  
العهيدين عز  ال رب واحمد المالل   وقتل مواطن ثمالما اسمتمعمهمد وهمو 
يعارك ف  احتجاج وتعميميمم رممزم لمهممما يمو  اسمتمعمهمادهممما. االهسماد 
الطاهرة لزعهداء البحرانيين ل، تسز، ألهزه،  بل دف ت فم  ممقمبمرة خماصمة 
بم طقة الحورة محاطة ب  اصر االمن والعرطة لم م اهال  العمهمداء ممن 
تالوة القرآن ع د قمبمورهم،. سم موات اربمم ممرت عمزم  ازهما  االروا  
البريئة  ل، تزد الع   اال ثباتا وتصميممما. لمقمد تمواصمل معموار الم مطماء 
والصمود بدون توقف  وفعل الخزيفيون ف  كسر شوكة الع م   واخميمرا 
است انوا بالموساد االسرائيز  لحمايته،. فما أعم  أبصاره، وبصمائمرهم،  
أي تقدون ان االهان  قادرون عز  حماية حكمه، ما دا  الع   يرفضهم،  
ان قزوب االمهات الثاكالت لتخفق ليال ونهارا باالبتها  والتضرع ال  هللا 
سبحان   داعية ان يمحق الطغاة الخزيفيين وداعميه،  وان يم مجمل بسمقموط 
حكمه، الذم تضاعفت هرائم  بارتكاب  خيانة فزسطين لتضاف ال  هرائ، 
القتل والت ذي . سيظل العهداء مصابيح عز  طريمق تمحمريمر المبمالد ممن 
االحتال  الخزيف  البغيض  ولن ي ساه، الع   لحظة. وف  ذكراه، سيقو  
المواط ون بواهبه، العرع  واالنسانين: سيزورون عمائمالتمهم، ويمقمرأون 
القرآن ع د قبوره،  ويغردون باسمممائمهم،  ويمتمظماهمرون همد قماتمزميمهم،  
وي يدون قراءة سيره، ليستمدوا م ان  العرف والمتمضمحميمة والمفمداء ممن 

  اهل هللا والوطن واالنسانية والحرية.
واخيرا يع ر البحرانيون بانه، سيت رهون لزمزيد من االهطهاد الخزيف  
ف  االسابيم المقبزة  خصوصا مم االست داد لالحتفاء بمالمذكمرل الم ماشمرة 

فبراير. هذا االهطهاد سيكون انتقاما خزيفيا ناب ا من شم مورهم،  07لثورة 
بمرارة هزيمته، الماحقة اما  دولة قطر. فقد حرموا من استضافة القمة الـ 

لمجزس الت اون الخزيج  الت  رفضت قطر حضورها اذا عمقمدت فم   70
البحرين. فرهت الدوحة شرطها هذا الهانة الخزيفيين الذين تصدر بوقهم، 
السابق )وزير خارهيته،( لزمطمالمبمة بمطمرد قمطمر ممن ممجمزمس المتم ماون 
الخزيج   فحضر امير قطر قمة الرياض بي ما تغي  الطا ية الخزيف  ولم، 
يهت، بحضوره او  ياب  احد. فال قيمة لمن يمرفضم  شم مبم  بعمكمل يمومم  
ويخط عز  العوارع كزمتين بعكل دائ،: يسقط حمممد. لمقمد هماء اال نمتمقما  
االله  من الخزيفيين من حيا ل، يحتسبوا فأذله، واخزاه، ف  عقر داره،  

ان يتموارل فم  همحمره  وال يمكمعمف وهمهم  فم    واصبح عز  الطا ية
الرياض الت  استقبزت امير قطر بحفاوة بالغة. وكما كان مصميمر تمرامم  
مخزيا ومذال ومهي ا بسب  سياسات  ال دوانية فان مصير الطا ية الخزيمفم  
لن يختزف ع   كثيرا  الن  اثبت عداءه لزع   واالنسانية. وهكمذا يمتمحمقمق 
القو  الساشد: عز  البا   تدور الدوائر. أليست هذه ل م مة دمماء العمهمداء 

من  البحرانيين  أليست هذه ل  ة دماء الفزسطي يين  لَٰ ِلمم  ِلمك  ل مِذَكمر 
إِنَّ فِ  ذ َٰ

ُهو  ش ِهيدٌ.   ك ان  ل  ُ ق َزٌ  أ َو أ َلق   السََّمم  و 

  1البقية من ص . الذكرى العاشرة للثورة 
 

 شممم نمممفممميممم ممما بصممموتِمممِك المممرنمممان 

 أسكمريم ما بم  مخم  تمزمك الضمحمايما 

 لمم، تممكممونمم  شمم ممار  ثممأر  وحممقممد  

 كمم ممِت صمموتمما لممبممزممبممل  ال يممغمم مم  

 لممح المفمجمر  فمجمأة وهمو ُمضم  م 

 فمماذا صمموتُمم  الممجممممميممُل يمم مما مم 

ا  أ مض الظالمممون عميم ميم  دهمر 

 فمممتمممح هللاُ همممفممم  مممم  لممميمممصمممزمممم 

ممم  ممممن همممديمممد    أيمممقمممح هللا روح 

 فمماذا الممبممزممبممُل الممجممممميممُل يممغمم مم 

 انمممممهممممما ثمممممورةٌ وآالُ  شممممم ممممم   

  ضمممٌ  فممم  نمممفمممو  أهمممِل أوا   

 

 إنممم  المممفمممجمممُر يممما شمممبممماب  أوا   

 سمم الكوُن ممن قمزموِب المبمواكم 

 خممزممت ممهمما آنممذاك طمموفممان  ممموسمم 

 أيممهمما الممثممائممرون هممبنمموا هممممميمم مما

 صابروا واصبروا فمزمزمبميمت رب  

كمم،" بممر مم، الممتممحممدم  ار   إن "دون

 همممممم العمممممل  فمم  زمممان  ربمميممم  

 كمم ممت يمما شمم ممب مم مما همم مماك تممجممارم 

 كم مت تمتمزمو ممن المكمتماب فصموال

 خمميمممممةٌ بمم ممد خمميمممممة  كممان فمميممهمما

 كممز ممهمم، ودنع السمم مميممن  الممخمموالمم 

 هممتممف الممدهممُر بمماسمم، كمملنِ شممهمميممد  

 سمما  ممم ممهمما خممطممابُممهمما كممزمممممات 

 

 يما أخم  فم  الم ممضما  مم مك تم ممزـ

 قممد كسممرُت الممقمميممود وهمم  ثممقمما ٌ 

ا طمزميمقما   واحتمضم مُت المحميماة  حمرا

 فقصموُر المطمغماةِ لميمسمت ممكمانم 

ما ممن المزمماِن أسميمرا  ععُت ردح 

 ثورة  الع   يا همتماف  الضمحمايما 

 لم، تمممموتمم   ولمن يمممموت  شم مموٌر 

 أنمممِت عممم مممواُن نمممهمممضمممة  وحممميممماة  

 كمم ممِت بممدر  الممدهمم  بممأفممِق أوا   

 كمم ممِت نممفمما  المميممتمميممِ، وهممو يمم ممادم 

ه مممن الممدمممم سمميممٌل   وعممزمم  خممدنِ

 

 يمما نممداء  الضممممميممر وهممو يمم ممادم 

لممك عممهممدُ المموفمماء فمم  كممل قممزمم        

 سممم مممصمممزممم  بمممممممسمممجمممد  همممدممممتممم 

 هممممذه ثممممورتمممم  وهممممذم بممممالدم

 فمماشممهممدم يمما أواُ   نصممُرِك آت  

 

 أطمممربممميممم ممما بمممأعمممذِب االلمممحمممانِ 

 قممد سممئممممم مما مممدامممة  االشممجممان 

 بمممل نمممداء  ايلمممِ  فممم  المممقمممرآن 

 من عز  الغصِن خعية  الذئمبمان 

 ممممن حممميممماة تممم ممم   بممماألحمممزان

 ورقمما نمماعسمما عممزمم  اال صممان

 فممبممكمم  وهممو نمماعممُس االهممفممان

 ويمممم ممممادم لعمممم ممممبمممم  بمممماألذان

 لممميممم ممميمممإل  المممحممميممماة بممماييمممممممان

 صممادٌ  صمموتُمم  عممزمم  األفمم ممان

 وأنمميمممٌن ممممن عممالمممِ، الممم ممسممميمممان

 مممن سمم مميممن  يضمم  بمماالحممتممقممان 

 

 يممتممبمماهمم  بصممحمموةِ المموسمم ممان

 نممفممثممة  كمممالممدعمماء  لمممزممرحممممممن

 حمميممن همماءت المميممك كممالممبممركممان

 كمم  تمم مميممدوا كممرامممة  االنسممان

 سوف يحمي  من أذل العيطمان

 كممان لممزممعمم مم  أهمممممل  األوطممان 

مهمما بمأحمزم  األممانمم   ممفم م،  يموم 

 بالم   الرائ مات سميمر  المزممان  

 آيممة  سممورة وسممبمم مما مممثممانمم 

 نمممفمممحممماٌت ممممن ثمممورة العمممبنمممان

 وعممذابمماتِممهمما وعمميممإل  الممقمميممان

 دُم  هزنمل المتمراب  أحمممُر قمانم 

 أنممهممرا كممالممممم مميممِن لممزممظممممم ن

 

 ـمُت م ان  ال مطماِء وايحسمان       

 فممبممتممزممك الممقمميممود كمم ممُت أعممانمم 

 لسُت أخعم  سمول المممسمتم مان 

 وزممماُن الممرقممود لمميممس زمممانمم 

 ودهمانمم  مممن األذل ممما دهممانمم 

 يمما دممموع  المم ممذاِب واألحممزان 

 فم  همموانما مممن  مابممر االزمممان 

 وهممممممممما   ويممممقممممظممممة  وأمممممان 

 شممن فممو  السممطممو ِ والممجممدران   

 بممم مممقممماِء المممخمممعممموعِ وااليمممممممان 

 يممقممزممم الممظممالممممميممن كممالممطمموفممان 

 

 وهممتممافمما مممن عمماشممق  ولممهممان 

 ُخممطن  والممحممبممر مممن د  العممبممان

 حمماقممدات   ممم مماوُ  العمميممطممان

 هممذه لممحممظممتمم  وهممذا زمممانمم 

 عن قمريم   ولميمعمهمِد المثمقمالن

 عشرة أعوام من عطاء الدم


