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نشرة شهرية تصدرها حركة أحرار البحرين اإلسالمية

في الذكرى العاشرة:
الشعب هزم االحتالل السعودي – االماراتي

* في  77فبراير أصدرت المحانم القليفية الجاقرة أحكاما بالسجن بح عدد
من الرااديد الحسينيين .فقد حكمت بالسجن ستقة أشقهقر مقع غقرامقة ققدرهقا
 7111دينار على نل من حسين سهوال االراداد صالقح سقهقوال االقراداد
عشرة اعوام مرت منذ حداث ااحدة من نبريات الجراقم التي حدثت في القبقالد أحمد الحلواجي .ااصدرت نذلا حكما بالسجن ثالثة أشهر مع غرامة قدرها
منذ االحتالل القليفي قبل انثر من ماقتي عام .فما جرى في الساعات االالى من  7111دينار على نل من الراداد مهدي سهوال االراداد عبداالمير البالدي.
صبا الرابع عشر من مار  1177لم يكن ااحقدا مقن القحقوادث القتقي يقكقن
تصنيفها ضمن سياقات الثورة التي نايت قد ايطلقت قبل شهر من لقا القوققت * .في يوم الثالثاء  76فبراير اعتقل القليفول الفتى السيقد
فاحتالل اي بلد من قوات اجنبية يمثل صاعقة على مواطني لا البلد .فاالحتالل محمد السيد محمود السيد مقحقفقوظ مقن مقنقطقققة القمقر
في جوهره عداال من القارجو أيا نايت القمقبقررات اا القمقسقوغقات مقن ققبقل اقررت العاقلة القليفية توقيفه اسبوعا على مة التحققيق
القاقمين به .ثاييا ايه يسلب البلد سيادتهو فال يعود قراره بيد ابقنقاققهو بقل يصقبقح بسبب مشارنته في احتجاج سلمقي يقطقالقب بقاصقالحقات
تابعا للمحتلين الذين ينزلول قواتهم الى الشوارع ايسلبول المواطنين حريقاتقهقمو سياسية.
ايهددال امنهم .ثالثا ال االحتالل يقهقمقش الشقعقب ايصقادر حقققه فقي تقققريقر
* في يوم االثنين  4فبراير األقت أجهزة ا من القققلقيقفقي
مصيرهو ايقضعه لقرارا الجهة المحتلقة .رابقعقا ال االحقتقالل يقمقار حقكقمقا
القبض على طفلين مقن بقلقدة القمقالقكقيقة (جقنقوب غقرب
عسكريا بعقليته اقوايينهو ايحصر السلطة بالجنراالت االقادة العسكريين القذيقن
المنامة) هما رضا عبا عبد و 72و االقطقفقل عقلقي
تتضاءل لديهم مشاعر الرحمة االعطف االرأفةو اتصبح مواقفهقم اسقيقاسقاتقهقم
يوسف عليو  . 75جاء لا بعد أل قرر القضاء حبسهقمقا
اقراراتهم صارمة ال تسمح حد بمناقشتها .خامسا ال احكام العسقكقر حقاسقمقة
مدة أسبوع .اتمتي هذه القطوة القققطقيقرة بقعقد يقوم مقن
امبرمةو اال تسمح باجواء النقاش اا خذ االردو بل ايها مؤسسة على مبدأ "يفذ
إصدار القضاء القليفي قرارا مشابهقا بقحقبقس القطقفقلقيقن
ثم ياقش" .سادسا ال االحتالل يكول عادة ققوة تقدمقيقريقة القيقس اصقالحقيقة اا
حسين محمد أيوبو 72و امحمد راشدو 72و مدة أسبقوع
إعمارية .فالتدمير االتقريب االقتل ايقل الصراعات الى الشوارع مقن سقمقات
على مة التحقي  .افي  1فبقرايقرو اعقتقققل مقن مقنقطقققة
حالة االحتالل ا ا اقعت في بلد.
حالة البحرين عندما احتلها السعوديول ااالماراتيول قبل عشرة اعوام لم تقتلف نرباباد نل محمد الزهراء الشجار ااخيه عليو علي سقعقيقد القدققاقو عقلقي
عما هو معهود في حاالت اللجوء للحسم العسكري للنزاعات .اهقنقا ال بقد مقن احمد ابراهيم احسين هايي عبد الحسن .افي  8فبراير اعتقل نل مقن عقالء
تسجيل عدد من الحقاق االها ال القليفيين هم المسؤالول عن هقذا االحقتقاللو حميد السميعو محمود عبد العزيزو السيد حسين أمينو محقمقد حقمقيقدو السقيقد
ب ض النير عما نايوا هم الذين استنقجقداا بقالسقعقوديقيقن ااالمقاراتقيقيقن ام ال محمد جاسمو عبد نريميو علي مهديو احمد مهديو حسن الصوفيو علي
االحتالل فره عليهم .فهم يتحملول تبعات تلا الصقفقحقة السقوداء مقن تقاريقخ حنتوشو حسن البرشمو حسن المشيمعو حسن علي ابراهيم.
البالد .ثاييا االمر المؤند ايه نال هناك يزاع بين الشعب االقعقاققلقة القققلقيقفقيقة.
فالشعب الذي نال قد خرج في  78فبراير في انقبقر ثقورة شقهقدتقهقا القبقالد فقي * في الذنرى العاشرة السقتقشقهقاد يقجقلقهو اعقتقققل
تاريقهاو نال يبحا عن ت يير سياسي حقيقي يفضي الى حقالقة مقن االسقتقققرار القليفيول عبد الهادي مشيمعو االد الشقهقيقد عقلقي
تحت حكم مديي دستوري يمار الشعب فيه سيادته على ارضه بشقكقل نقامقل .مشيمعو اال شهداء الثورة في  78فبراير .1177
القليفيول حولوا هذا النزاع الى حرب مدمرة باستدعاء قوات االحتالل االجنبيةو اقرراا سجنه ثالثة شهور .اجاء االعتقققال داخقل
اهو قرار يدال به طاغية البالد الذي حدث االحتالل برعايته .ثالثا ال القهقدل محكمة خليفية اصدرت قرارها القبيح على الرجقل
من االحتالل نال ضرب الشعب امصادرة حققه فقي صقنقع ققراراه اا القعقمقل البالغ من العمر  51عاما االذي يعايي من مقره
الصال شميه الداخلي .ابذلا يعتبر لا حربا مدراسة من قبل القليفيقيقن ضقد السكر .القضيقة مقرتقبقطقة بقمقشقارنقة القرجقل فقي
شعب البحرينو ال يمكن تبريرها اا القدفقاع عقنقهقا بشقكقل مقنقطقققي .ثقالقثقا ال اعتصام بمنطقة السنابس في العقام  .1171انقال
االحتالل نال تصعيدا خطيرا أاصل االمور القى يقققطقة القالرجقعقةو ا احقدث الرجل يطالب بمحانمة قتله يقجقلقهو فقكقال عقققابقه
استقطابا عميقا في البالدو اأرهب المتياهرين السلميينو اادى الستقدام مفقرط السجنو بينما بقي القتلة خارج طاقلة القايول.
للقوة ما تزال صورة الشهيد احمد فرحال تمثقل بشقاعقتقه اتقوحشقه .رابقعقا ال
الشقيقخ
* في يوم السبت  6فبرايقر أصقدر ايقة
االحتالل ساهم في تصدع مجلس التعاال القليجي مقن القداخقلو ا حقولقه القى
عيسى أحمد قاسم اعلماء البحرين بيايين منفصلين
تجمع للعاقالت الحانمة التي تقف مع بعضه ضد شعوب بلدال المجلس .احقتقى
أندا فيه على عدم شقرعقيقة االيقة داققرة ا اققال
لحية التدخل العسكري في البحرينو نال الشاقع ال قوات درع الجزيرة ايما تقم
الجعفرية في البحرين .اجاء في بيال اية ققاسقم
تشكيلها للدفاع عن المجلس اداله عندما يكول هناك اعتداء خارجيو القم تقكقن
“ الواليةن القمقجقعقولقةن هقذه ا يقام لقداققرة ا اققال
من مهماتها التحول الى جهة امنية تتعاطى مع الققالفقات ا لقداخقلقيقة ي بقلقد.
الجعفرية بدالج من الوالية الشرعية على ا اقال –
انثيرا ما قيل ال مجلس التعاال القليجي منيومة سياسية اال االمن ليس سوى
غقيقر شقرعقيقة بقلقحقاظ
بمي يقوع مقن أيقواعقهقا –
ن
جزء منهاو الكن التدخل السعودي – االماراتي في البحرين لضرب ثورة شعبها
المذهب الجعفري“و مضيفا “اعليه تنتفي الشرعيةن
ااحتالل اراضيها اند بما ال يدع مجاال للشا بال منيومة المجلس موجهة بشكل
عن نل تصرل قاقم عليهاو اتكول اليدن المتصرفقةن
اسا لمواجهة الشعوب احماية امن العاقالت الحانمة من غضب الشعوب.
في ا اقال استنادا ج إلى هذه الواليقة يقدا ج عقداايقيقةج
االمر المؤند ال التدخل العسكري في البحرين قد ادى المور عديدة االقهقا ايقه
اظهر هشاشة المنيومة العسكرية اضعفها في مقواجقة القتقحقديقات القققارجقيقة اثمةج“ .اأشار قاسم إلى أل ا اقال الجعفرية تقضع للسلطات القليفية القتقي
العسكرية لدال المجلس .فقد فشلت في التصدي الجتيا الكويت في  1اغسطس تمولها ابالتالي ” فهي خاضعة لرأيهاو امقتضيات مصالحهاو قبل أل تقكقول
 7111من قبل القوات العراقية في عهد صدام حسيقن .فقلقم تقطقلق ققوات درع خاضعةج غراه الواقفين االمصالح المنيورة لهم“ .اعد قاسم االيقة هقذه
أمر منكنر البقدَّ أل ينقنقكقر ايشقتقرك
الداقرة القليفية على ا اقال الجعفري ” ن
الجزيرة طلقة ااحدة لحماية الكويت اا السعودية اا البحرين.
الجمي نع في إيكاره ايكث ن نر منهم جميعا ج
اديكار له“.
ن
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في يوم االحد  78فبراير زار عدد من المواطنول قبر الشهيد علي
عبد الهادي مشيمع الذي قتله القليفيول بعد ساعات قليلة من تفجقر
االيتفاضة في  78فبراير  . 1177اتحدث الناشط علقي مقهقنقا عقن
المناسبة اما قدمه شعب البحرين من تضحقيقات بقدأت بقققتقل هقذا
عقدت منيمة امريكيول من اجل الديمقراطية احقوق االيسال في البحرين يقداة بقالقلق قة الشهيد اتواصلت عشرة اعوام ناملة .نقمقا حقدثقت زيقارة اخقرى
االيطالية مساء االربعاء  71فبرايرو بمناسبة الذنرى العاشرة لثورة  78فبراير .اشقارك لقبر الشهيد حسين الجزيري الذي اسقتقشقهقد فقي القذنقرى القثقايقيقة
عدد من النشطاء االباحثن في النداة التي حضرها على ييام زام  15شقصا باالضافقة للثورة ( 78فبراير .(1172
لمن شارك عبر يوتيب .احضر النداة ايضا عدد من الدبلوماسيين االسياسيين.

ييمت جامعة دبلن مساء القميس  74فبراير يداة بالذنرى القعقاشقرة لقثقورة القبقحقريقن.
شارك في النداة نل من جواد فيراز اتارة ااجريدي اسعيد الشهابي ابرايال دالي.
زار جمع من النشطاء ااباء الشهداء ا ربعاء  2فبقرايقر راضقة الشقهقيقد
السيد ناظم عبا السهالاي ( 12عاماج) الذي قضى يحبه بعقد أل تقمقكقن
منه المره القبيا داخل السجن .قضى ثالث سنوات في السجن بعد أل
اعتقاله في العام و  1175اأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة  5سنوات.
ييم ياشطول السبت  72فبراير اقفة احتجاجية أمام سفارة النيام القليقفقي
اسط العاصمة البريطايية لندل .بمناسبة الذنرى القعقاشقرة لقثقورة القرابقع
عشر من فبراير في البحرين .يذنر أل ادجراءات المتققذة لقمقنقع ايقتقشقار
فيرا نورايا تمنع إجراء تجمعات نبيرةو لقكقنقهقا لقم تقمقنقع مقن إحقيقاء
البحراييين لذنرى ثورتهمو عبر االحتجاجت في القداخقل ااالعقتقصقام فقي
القارج اتنييم النداات ادلكترايية.
فققي مسققاء االثققنققيققن  75فققبققرايققر عقققققدت
المقعقارضقة القبقحقرايقيقة فقي القمقايقيقا يقداة
بققعققنققوال ” تققورة الققبققحققريققن عققنققد شققعققوب
الم رب االسالمي“ .اشارك في النداة التقي
ادارها أحمد جاسم نل من الشقيقخ مقرتضقى
تقهققامقيو مقن مقنققيقمققة عققدالقة بقال حقداد -
برانسقلو االسقتقا عقايقش السقنقديو يقاشقط
حقوقي يمنيو االستا عبدالسالم القمقوسقويو
نققاتققب ايققاشققط م ق ققربققي ااالسققتققا مققحققمققد
الصادقو صحافي اياشط جزاقري.
صوت البحرين 1/854 /

بيروت ،لبنان

في الذكرى العاشرة الحتجاجات البحرين:
انتشار أمني مكثف واعتقال العشرات بينهم  11طفال
دبي – بعد عشر سنوات على الحرنة االحتجقاجقيقة
التي قامت في البحرين في سياق “الربيع العربي” و
تسعى المملكة التي يترأ حكومتها اليوم الي عهد
شاب يتطلع إلقى تقنقفقيقذ إصقالحقاتو القى تقجقااز
التداعيات المؤلمة لاليتفاضة الشعبيةو لكن الجرا
عميقةو اال فسحة بعد للمعارضة.
في اسط المنامةو سنوي با ره داار اللؤلؤة الذي
شكل ملتقى التجمعات االحقتقجقاجقيقة القتقي قنقمقعقت
بقمقسقايقدة ققوات سقعققوديقة .تسقويقة داار القلقؤلققؤة
با ره أحد مياهر قمع االيتفاضة بمسايدة قوات
سعودية يرمز إلى محااالت الحكومقة القبقحقريقنقيقة
طمس اإزالة نرى االحتجاجات
فقد ايتهت ايتفاضة  1177القتقي ألقهقمقتقهقا ثقورات
اجتاحت المنطقةو بقمع دام للمتياهرين اغالبيقتقهقم
من الشيعة فيما نايوا يطالبول بحكومة منتقبة.
هاجمت السلقطقات القحقراك ااعقتقبقرتقه مقققطقطقا
إيرايياو احيرت أحزابا معارضة اساقت مديقيقيقن
أمام محانم عسكرية اسجقنقت عشقرات القنقشقطقاء
السياسيين السلميينو ما تلته ايتقادات دالية حادة.
اقالت منيمة العفو الدالية فقي بقيقال “بقعقد عشقر
سنوات من االيتفاضة الشعبية في البحقريقنو ازداد
اليلم المنهجي فيما االضطهاد السيقاسقي… أغقلق
بشكل فعلي أي مساحة للممارسة السلمية للح فقي
حرية التعبير”.
اهذه االيتقادات تثير تقوتقرا فقي القبقحقريقنو القبقلقد
بتراثه ال ني االذي يمثل بقطاعه السياحي النابقض
يقطة جذب للكثير من الجيرال القليجيين.
قمع جديد
قبل  78شباط/فبرايرو نرى ايدالع االحتجاجقاتو
يشرت الشرطة تعزيزات في القرى الشيعية اعلقى
الطرق السريعة التي نثيرا ما عمد متياهرال فقي
مناسبات سابقة دحياء الذنقرى إلقى ققطقعقهقا أمقام
حرنة المرار بادطارات المشتعلة.
اقال معهد البحرين للحقوق االديمقراطيقة (بقيقرد)
إيه تلقى تقارير تفيد بمل ما ال يققل عقن  74بقالق قا
ا 77طفال تم توقيفهم خالل عمليات مقتلفة.
اقالت المجموعة امقرها لقنقدل إيقهقا تقمنقدت مقن
تقارير عقن أل القعقديقد مقن ا طقفقالو أحقدهقم ال
يتجااز  77عقامقاو تقم تقوققيقفقهقم لسقبقعقة أيقام فقي
إجراءات قمعية على مقا يقبقدا “تقهقدل إلقى ردع
الققمققتققيققاهققريققن عققن إحققيققاء الققذنققرى الققعققاشققرة
لاليتفاضة”.
اأندت السلطات القبقحقريقنقيقة القجقمقعقة إل فقتقيقيقن
عمرهما  72عقامقاو ااققفقا فقي “ مقرنقز لقرعقايقة
ا حداث إلى حين مثولهما أمام المحكمة حيا سيتم
اتقا ادجراءات القايويية المناسبة”.
اقالت اية مجذاب مقن مقنقيقمقة هقيقومقن رايقتقس
ااتش “ إيهم يقنقول المعارضة قبقل أل يقتقيقاهقر
النا و لتوجيه رسالة ااضحة بعدم التساهل”.
رغبة في اإلصالح؟
تم تعيين الي العهد الشيخ سلمال بن حمد ال خليفقة
رقيسا للحكومة في تشرين الثايي/يوفمبر القمقاضقي
بعد افاة عمه الذي تولى المنصب مقنقذ االسقتقققالل
عام .7117
اا مير خليفة بن سلمال ال خليفة رققيقس القوزراء
الساب صاحبفي القذنقرى القعقاشقرة الحقتقجقاجقات
البحرين ايتشار أمني مكثف ااعقتقققال القعقشقرات
بينهم  77طفال
أطول االية لرقيس حكومة فقي القعقالقمو لقم يقكقن

يحقيقى بشقعقبقيقة ااتنقهقم بقمقعقارضقة ادصقالحقات
االتقطيط للقمع .اخلفه المنتمي لقجقيقل مقن القققادة
القليجيين الذين تلقوا علومهم في الق قربو مقعقتقدل
سعى لبناء جسور مع المعارضين .اأثقار اصقولقه
تفاؤال حذرا إزاء احتمال مضيه يحو المصالحة.
لكن المراقبين يقولول إيه سيواجقه عقراققيقل بسقبقب
اعتماد البحرين على جارتها السعودية التي تدخقلقت
مع دالة ادمارات لمساعدتها في 1177و اال تقزال
تمولها اال ترغب في تنفيذ إصالحات ديموقراطية.
اقالت نريسقتقيقن ديقوال مقن مقعقهقد دال القققلقيقج
العربية إل “ رقيس الوزراء سيواجه القيقود يقفقسقهقا
التي تواجهها البالد قيود مالية اسيطرة دبلوماسقيقة
صارمة من الدال المجاارة التي يحصل منها علقى
تمويل” .اأضافت “ مع لا ف ل الي العقهقد أظقهقر
في الساب بعض البراعة في إفسا المجال لتحقرك
مستقل” معتبرة أيه ربما هناك فرصة بعد لسياسقات
أنثر استنارة.
افي ظل إدارة الرقيس ا ميرني جو بايقدلو تقبقرز
توقعات بمل الواليات القمقتقحقدة سقتقضقع إخقفقاققات
حقوق اديسال في أيحاء القليج تحت المجهر بعدما
ترنت دال المنطقة لتفعل ما ينقاسقبقهقا خقالل عقهقد
دايالد ترامب.
اضطرابات تغلي
يقول جواد فقيقرازو القنقاققب عقن جقمقعقيقة القوفقاق
المعارضة التي حيرت فيما نجرد هو من جقنقسقيقتقه
ايقيم في المنفى حالياو إل ا مل بقحقصقول تق قيقيقر
يتوقف على ض ط أمريكي يضال إليه أي تقققارب
بين السعودية اغريمتها إيرال.
ا مل بحصول ت يير يتوقف على ضق قط أمقريقكقي
اأي تقارب بين السعودية اإيرال
ايرى أل “السؤال هو هل لديه رؤية معينة اخطط
لت ييرات نبرى ” في إشارة إلى الي العهد الذي لم
تحق جهوده للتواصل مع المعارضة في  1177أي
يتيجة .اقال “ ال اعتقققد أل سقتقكقول لقديقه السقلقطقة
لممارسة هذه الرؤية اتحقيقها”.
نال الوضع مضطربجا في البحرين مقنقذ االسقتقققالل
لكن بعد غزا العراق للكويت عام 7111و تقجقددت
االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
اتصاعدت اتيرة تيقاهقرات تقققدمقهقا الشقيقعقة فقي
 7118للمطالبة ببرلمال منتقب اتوزيع أنثر عقدال
للثراات .ااستقمقرت االضقطقرابقات حقتقى 7111
عندما حولت االصقالحقات القبقحقريقن إلقى مقمقلقكقة
دستورية.
لكن االحتجاجات عقادت إلقى الشقارع فقي 1177
للمطالبة بملكية دستورية “حقيقية” ارققيقس ازراء
منتقب .ايعقتقققد أل القعقشقرات
قضوا في االضطرابقاتو رغقم
أل الققحققصققيققلققة ال تققزال غققيققر
ااضحة .ا نجرل النصب القذي
نال يتياهر قربه المحتجول.
اقالت ياقبة القمقديقر ادققلقيقمقي
لمنيمة العفو لقيقن مقعقلقول إل
“ ما جرى لداار اللؤلقؤة يقرمقز
إلقققى مقققحقققااالت القققحقققكقققومقققة
البحرينية طمس اإزالقة نقرى
االحتجاجقات” .اأضقافقت “ مقا
نال موقعا للتياهرات السلقمقيقة
اا مل االتقدم بات اآلل مجقرد
خرساية اأسفلت”( .أ ل ب)

”إنترناشيونال بزنس“:
بعد عشر سنوات من الحراك..
البحرين في استنفار أمني
البحرين اليوم – لندلو 72/11/1117
نتبت سارا ستيوارت مققالقة فقي “ إيقتقريقاشقيقويقال
بويس“ الجمعة  71فبقرايقر بقعقنقوال “بقعقد عشقر
سنواتو أصيبت القبقحقريقن بقالشقلقل بسقبقب إرث
الربيع العقربقي“ ققالقت فقيقهقا“ ايقتقهقت ايقتقفقاضقة
1177و المستوحاة من القثقورات القتقي اجقتقاحقت
المنطقةو بحملة ققمقع دمقويقة ضقد القمقتقيقاهقريقن
الشيعة الذين طالبوا بحكومة منتقققبقةو مقمقا يقهقدد
قبضة النيام الملكي السني على السلطة“.
أشارت الكاتبة إلى أل السلطات القلقيقفقيقة ققمقعقت
الحراك احيرت أحزاب المعقارضقةو ااضقعقت
المديقيقيقن أمقام القمقحقانقم القعقسقكقريقةو اسقجقنقت
العشرات من المعارضين السياسيين السلميينو مما
أثار ايتقادات دالية قاسية .نمقا تقم تقدمقيقر يصقب
الققلققؤلققؤة فققي اسققط مققديققنققة الققمققنققامققة – مققرنققز
االحتجاجات قبل أل يتم سحقها بمقسقاعقدة القققوات
السعودية .-
استشهدت الكاتبة ببيال لمنيمة العفو الدالية قالقت
فيه “بعد عشر سنوات من االيتفاضة الشعبقيقة فقي
البحرينو اشتد اليلم الممنهج االققمقع السقيقاسقي..
أغل فعليا ج أي مجال للممارسة السلمية لقلقحق فقي
حرية التعبير”.
نما لفتت الكاتبة إلى أيه اققبقل يقوم  78فقبقرايقرو
الذي يصادل بداية االيقتقفقاضقةو شقددت القققوات
القليفية من تمرنزها في القرى االطرق السريعقة
قام المتياهرال خالل الذنرى السنوية القمقاضقيقة
ب غالق حرنة المرار ب حراق ادطارات.
ققال مققعقهقد القبقحققريقن لقلقحققققوق االققديقمققققراطقيققة
)(BIRDإيه تلقى تقارير عن اعتقال مقا ال يقققل
عققن  74بققال ق جققا ا  77طققفقالج فققي جققوالت مققن
االعتقاالت.
اقالت المجموعة التي تتقذ من لندل مقرا لها إيها
تحققت من أل العديد من أطفالو أحدهم يقبقلقغ مقن
العمر  77عاما فقطو صدرت أاامر بقاحقتقجقازهقم
لمدة سبعة أيام في حملة على ما يبدا “تهدل إلقى
ردع االحتجاجات دحياء الذنرى العاشرة”.
اقالت اية مجذاب من منقيقمقة هقيقومقال رايقتقس
ااتش لونالة فرايس بر “إيهم يقققضقول عقلقى
المعارضة قبل أل يتياهر النا و درسقال إشقارة
ااضحة لل اية على عدم التسامح مع المعارضة”.
ابشمل تعيين الي العهد سلقمقال رققيقسقا لقلقوزراء
خلفا لعم أبيه المقبور خليفة استبعقدت القكقاتقبقة أل
يحصل أي ت يير على يديه.
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عقدت منيمة أمريكيول من أجل الديمقراطية احقوق اديسال فقي القبقحقريقن
) (ADHRBيوم الجمعة  71فبراير يداة في القعقالقم االفقتقراضقي بقعقنقوال
“ البحرين بعد عشر سنوات“ بمشارنة عدد من الناشطين االباحقثقيقن .القنقداة
أدارها ديفيد سوايسول المدير التنفيذي لـ “ عالم مابعد الحرب“ اشارك فقيقهقا
حسين عبد المدير التنفيذي لمنيمة أمريكيولو االقنقاشقط القبقحقرايقي عقلقي
مشيمع ا الناشطة ميديا بنجاميقن االقبقرافقيقسقورة بقاربقرا ايقن ا سقتقا ة فقي
الجامعة ا مريكية االناشطة الحقوقية التي تساءلت مستنكرة عقن سقبقب دعقم
الواليات المتحدة لبعض الط اة في العالمو اصمتها على معاياة شعب البحرين

ييمت المعارضة البحرايية في ألماييا الجمعقة  71فقبقرايقر يقداة فقي القعقالقم
االفتراضي بمناسبة حلول الذنرى العاشرة لثورة الرابع عشر من فبقرايقر فقي
البحرين .النداة عقدت تحت شعار ”ثبات حتى النصر“ شارك فيهقا عقدد مقن
المعارضين البحراييين هم نل من ادعالمي جواد عبدالوهابو االناط باسقم
حرنة الحقوق االحريات عبدال ني القنجقرو االقنقاشقط عقلقي القفقايقز امقديقر
المكتب السياسي دقتالل  78فبراير إبراهيم العرادي .تطرق المشارنول فقي
النداة إلى ظرال ايطالق ثورة  78فبرايقر اا سقبقاب القتقي أدت أدت إلقى
ايدالعها ااهمها سياسات التمييز الطاقفي اقمع الحريات االهيمنة القليفية.

عقدت عصر االثنين  75فبراير يداة افتراضية دعا لها الناقب البريطاييو اين
ديفيدو عضو حزب العمال المعاره تحت عنوال ” نرى ثورة البحريقن بقعقد
عشر سنوات“ .اشارك في النداة اربعة متحدثقيقن االالقى نقايقت االعقالمقيقة
بريثي ياليوو المتقصصة في دعم االعالم العالمي .ابعدها تقحقدث االعقالمقي
االيرلنديو فينيال نايينجهامو الذي نال في البحرين عندما اتنطلقت الثقورة فقي
العام  .1177اتم ابعاده عن البالد بسبب ت طياته القمقوضقوعقيقة .نقمقا تقحقدث
الباحا البريطنيو مارك ااين جقويقزو مقؤلقف نقتقاب ” القققمقع السقيقاسقي فقي
البحرين“ الذي صدر حديثا .انال اخر المتحدثين راشد جرارو مدير مقؤسقسقة
”دال  ) DAWNالمعنية بترايج الديمقراطية في العالم العربي.

عقد المرنز ا ارابي للديمقراطية احقوق اديسال )(ECDHRيقداة فقي
العالم االفتراضي القميس  77فبراير بعنوال “ الربيع العربي في البحقريقن
بعد عشر سنوات“ شارك فيها ياشطول بحراييول اداليول.
النداة رعاها عضو البرلمال ا ارابي إريست أارتاسولو اشقارك فقيقهقا
ديفين نينيو الباحا في منيمة العفو الدالية .اتحدثت الناشقطقة القحقققوققيقة
البحرايية االء الشهابي بشمل الدار النقسقوي فقي القثقورة. .اشقارنقت جقيقد
بسيويي من منيمة ريبريف المناهضة لعقوبة ادعدام إلى توقف تنفيذ أحكام
ادعدام بيقن عقامقي  1171ا  1171فقي القبقحقريقنو ادعقا
عقد تكتل المعارضة البحرايية في بريطاييا مساء ادثنين  4فبراير يداة افتراضية بعنوال
الحقوقي الدالي بقريقال دالقي القواليقات القمقتقحقدة ااالتقحقاد
“الربيع العربي .البحرين مثاال” .ااستضافت النداة نال من أستا العلوم السياسية بجامعة
قطر الدنتور محمد المسفر االناقبة التويسية مبارنة ادبراهيميو إلى جايب الكاتب االمحلل ا ارابي االدال ا خقرى الضق قط عقلقى القبقحقريقن لقوققف
ايتهانات حقوق اديسال.
السياسي الدنتور فؤاد إبراهيم.و فيما أدار الحوار الصحفي عبا بو صفوال.
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أطفال بال حماية
فهل تنصفهم القوانين؟
صفاء القواجة 12-11-1117 -
جاء في قايول العدالة ادصالحية لألطفال احمايتهم
من سوء المعاملة رقم  8العام  1117الذي صقادق
عليه ملا البحرين إل ا الوية لمصالح القطقفقل فقي
جميع ا حكام االقرارات اادجراءات المتعلقة به أيجا
نايت الهيئة التي تصدرها أا تباشرها.
اتقبقعقا لقهقذا الققققايقول أنققر إيشقاء مقحقانقم القعقدالققة
ادصالحية للطفل االلجنة القضاقية للطفولة امرنز
حماية القطقفقل اتقكقول تقحقت االيقة ازارة القعقدل
نوزارة معنية.
شبكة قايويية مهمة تهدل في أساسها القنقيقري إلقى
تحقي العدالة ادصقالحقيقة لقألطقفقال لقكقن قصقص
ا طفال الذين يتعرضول إلى اعتقال تحكي بقققالل
هذه العدالة المطلوبة.
ماتقوله منيمات حقققوققيقة بقحقريقنقيقة فقي بقيقايقاتقهقا
اتقاريرها إل ا طقفقال عقادة مقا يقكقويقوا عقرضقة
لالعتقاالت التعسفية التي تهدر حقوق طفولتهم.
منيمة سالم لحقوق اديسال أاردت أيقه تقم رصقد
 78حالة اعتقال طفال لم تقتقجقااز أعقمقارهقم 72
عا جما اإل  8تم إخالء سبيلهم مع استمرار محانمتهم
في قضايا ال تتماشى مع قايول ا طفال.
نيف طفال يشعرال أيهم يفقدال ا مالو أل تقوفقر
لهم قوايين صورتها في الواقع تقتلف عن صورتهقا
في المدايات.
إل هؤالء ا طفال يقرغقبقول أل تقنقصقفقهقم القعقدالقة
ادصالحية في القوايقيقن األ يقكقويقوا بقمقممقن عقن
المشاهد العنيفة التي تالحقهم في بيئاتهم المحلية
من جايبهو ف ل تقرير مرنز البحرين لحقوق اديسال
الذي صدر مؤخرا تحت عنوال "أطفال البحرين بين
مطرقة السجن اإسقاط الجنسية" حمل عدم مقواءمقة
القوايين االتشريعقات القبقحقريقنقيقة مقع القمقعقاهقدات
االمواثي الدالية اخاصة في تحديد عمر القطقفقولقة
اح اديسال في الحصول على الجنسية.
هناك فجوة بين يصوص القوايين المنيقمقة لقحقققوق
ا طفال ابين التطبي اهذا يجعل الجهات القمقعقنقيقة
بالمساءلة االرقابة اخاصة البرلمال مسقؤالقة عقمقا
يتعره له ا طفال.
ا طقفقال القذيقن تقم ادفقراج عقنقهقم مقؤخقرا نقايقوا
يشيرال إلى فقدايهم لألمنو اهذا ما سجلته الناشطة
الحقوقية ابتسام الصايغ فقي حسقابقهقا عقلقى مقنقصقة
االيستجرام "إل ا طفال الذين قمت بزيقاتقهقم نقايقوا
يشعرال بالقول اتساءلوا عن الحماية".
ا طفال لصيقهم الكتاب انراسي الدراسة اغاياتهقم
العيش في سقالم القيقس بقيقن جقدرال السقجقول أا
حيطال ا حداث.
البحرين من الدال ا الى التي صادقت على اتفاقيقة
الطفل التابعة لألمم المتحدة في القعقام  7111اهقي
اتفاقية ملزمة للسلطات في ما يقص احترام حقققوق
ا طفال اتوفير ا مال االكرامة االيسايية لهم.
في البحرين أيضا هناك سجن لألحداث اهو مقعقنقي
أل يحق العدالة ادصالحية للنزالء من ا طفال األ
يوفر لهم حصاية مقن القتقعقره لقلقققطقر أا سقوء
المعاملة
إل ا طفال يطلبول من مقجقتقمقعقهقم القحقمقايقة القتقي
تضمن لهم بيئة امقنقة ال تقكقول عقرضقة لقلقتقعقسقف
ا مني اال تعيشهم أجواء التقويف الذي يدمر جمال
الطفولة ابراءتها اهذه مسؤالية جماعية ني يضمن
طفالنا أل يحصلوا على ا من في محقيقطقهقم افقي
بلدهم.

البحرين :تبدّد أحالم اإلصالح بعد عشرة أعوام من االنتفاضة
 77شباط  /فبراير 1117
قالت منيمة العفو الداليةو اليومو إل اشتداد اطمة
اليلم الممنهج في البحقريقنو بقعقد مقرار عشقرة
أعوام على االيتفاضة الشعبيةو االقمع السقيقاسقي
الذي استهدل المعارضين االمدافعين عن حققوق
اديسال ارجال الدين اجمعيات المجتمع المقديقي
المستقلة قد أغل فعليا ج أي مجال أمام القمقمقارسقة
السلمية للح في حرية التعبير أا نمباشنرة النضال
السلمي.
اتمججت االحتجاجات الجماهقيقريقة فقي 1177و
بسبب حالة من السقط القمقتقصقاعقد عقلقى يقيقام
الدالة االستبداديو االنزعة الطاقفية التي اعترت
التوظيف الحكقومقيو اغقيقر لقا مقن القمقزايقاو
االتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال القتقعقذيقبو
االضالعين في االعتقاالت التعسفية .ارغم لقاو
ال تزال الحكومة البحرينقيقةو بقعقد مقرار عشقرة
أعوامو تتجاهل الصادرة عن اللجقنقة القبقحقريقنقيقة
المستقلة لتقصي الحققاقق و اهقي فقريق مسقتقققل
نمكلنف بمهامه من ملا البحرينو استجابةج لبواعا
القل الدالية التي أنثيرت بشمل قمقع احقتقجقاجقات
.1177
اقالت لين معلولو ياقبة مديرة المكتب ادقليقمقي
للشرق ا اسط اشمال أفريقيا في منيمقة القعقفقو
الداليةو "إل الت ييرات الهيكقلقيقة القتقي شقهقدتقهقا
البحرين منذ  1177نايت ؛ فقد نحي نرت ا حزاب
المعارضةو اأنغلقت ة المستقلة الوحيدةو اأغلنققت
قشقارنقة
القوايين الجديدة المزيد من مساحقات الق نم ن
السياسيقة .نقمقا أل ققادة احقتقجقاجقات  1177ال
يزالول يرزحول تحت أاضاع مزرية بالسجقولو
ادأبققت السققلققطققات عققلققى الققدا عققلققى حقققققوق
اديسالو بشكل اعتياديو بما في لقا القحق فقي
حرية التعبير.
إل دالة البحرين قد سحقققت اآلمقال االقتقوققعقات
التي رفعتها االحتجاجات الحاشدة في 1177؛ إ
لجمت إلى القمع ال اشم على مدى العقد القالحق و
يتيجة هذه االحتجاجاتو اس َّهل الصمت القمقشقيقن
لحلفاء البحرين من دال الق قرب اسقتقمقرار هقذا
الوضعو ال سيما القمقمقلقكقة القمقتقحقدة االقواليقات
المتحدة ا مريكية
اأضافت لين معلول قاقلة إل دالة البحريقن ققد
سققحقققققت اآلمققال االققتققوقققعققات الققتققي رفققعققتققهققا
االحتجاجات الحاشدة في 1177؛ إ لقجقمت إلقى
القمع ال اشم على مدى العقد الالح و يتيجة هقذه
االحتجاجاتو اس َّهل الصقمقت القمقشقيقن لقحقلقفقاء
البحرين من دال ال رب استمرار هذا الوضعو ال
سقيقمقا القمقمقلقكقة القمقتقحقدة االقواليقات القمقتقحققدة
ا مريكية".
ااستلهاما ج من ايتفاضات مماثلة ايدلقعقت فقي نقل
من تويس امصرو احتقشقد عشقرات اآلالل مقن
مواطني البحرين في داار اللقؤلقؤة القققريقب مقن
المرفم المالي في المنامةو حيثما يصب المحتجول
القيام لبضعة أسابيعو بدايةج من  78فبراير/شبقاط
1177و فردت الحكومة البحرينية عليهم بقالقققمقع
الوحشيو ااستدعت قوة ج للتد ُّخل للسريع من دال
مجلس التعاال القليجي المجاارةو بقيادة المملكة
العربية السعودية .انشف تقرير اللجنة المستقققلقة
لتقصي الحقاق عن مقققتقل مقا ال يقققل عقن 71
شقصا ج على أيدي السلطات بقيقن فقبقرايقر/شقبقاط
اأبريل/ييسال 1177و مقن بقيقنقهقم ثقمقايقيقة لقققوا
مصرعهم بسبب إفراط قوات ا من في اسقتقققدام
القوةو اخمسة أشقاص يتيجة التعذيب .اسقجقلقت

اللجنة أيضا ج اعتقال االل ا شققاصو مقن بقيقنقهقم
قادة االحتجاجاتو ارمقوز القمقعقارضقة القذيقن ال
يزالول خلف قضبال السقجقول حقتقى القيقومو إثقر
محانمات بال ة الجور.
أارد تقرير اللجنةو الصادر في
اعالاة على لاو ن
يوفمبر/تشرين الثايي 1177و توصياتو اشقتقمقلقت
على الدعوة إلى إجراء تحقي عاجل بشمل جقمقيقع
المزاعم حول إساءة معاملة أشققاص عقلقى أيقدي
خبراء طب شرعي مستقلقيقنو مقع تقحق نمقل القدالقة
عبء إثبات امتثالها للقايقولو االق نمقطقالقبقة بق بقعقاد
جهاز المقابرات الوطني عن عملية إيفا القققايقول
داخلياجو اتقفيف و اإتاحة الفرص أمام المعارضقة
السياسية للوصول إلى اساقل إعالم الدالة .بيد أل
السلطات البحرينية لم تننفذ أيا ج من هذه القتقوصقيقات
في ا عوام العشرة الالحقةو منقتقهقكقة القتقزامقاتقهقا
بموجب القايول الدالي لحقوق اديسال.
استمرار القمع
يتجلى يهج سلطات البحرين تجاه مقنقتقققديقهقاو مقنقذ
 1177و في معاملتها للشيخ علي سقلقمقالو ا مقيقن
العام لجمعية الوفاق الوطني ادسالمقيقة (القوفقاق)
المحيورة منذ 1176و االتي نايت أنقبقر أحقزاب
المعارضة القايويية .ا نحكم على الشيخ سلمقال فقي
بادئ ا مر بالسجنو بسبب خطاب سقيقاسقي ايقتقققد
فيه السلطات في 1178و اضنوعفت مدة سجنه في
1176و ثنم صدر ضده حكم بقالسقجقن القمقؤبقد فقي
1174و على خلفية مشارنته في محااالت اساطة
قطر لدى سقلقطقات القبقحقريقن خقالل االيقتقفقاضقة.
ااعتبرت السلطات مشارنته في المحادثاتو القتقي
شارنت فيها حقكقومقة القبقحقريقن اتقهقا بقوسقاطقة
ق ن
طريةو "تجسساج" لصالح قطر.
نما حيرت أيضا ج جمعية "اعد" غيقر القطقاققفقيقةو
ثايي أنبر حزب نمعارهو اقضى رقيسها الساب و
إبراهيم شريفو خمسة أعوام في السجنو بموجقب
حكم صدر على خلفية داره في دعقم احقتقجقاجقات
.1177
اتعره المعارضولو امن بينقهقم يشقطقاء اققادة
َّ
سياسيول امدافعول عن حقوق اديسال امحقامقول
ارجال دين شيعةو للقققمقع القمقتقزايقدو عقلقى اجقه
التحديد منذ  1176و ااشتمل لقا عقلقى تقهقديقدهقم
ااستدعاقهم للمثول أمام السلقطقاتو امقنقعقهقم مقن
السفرو ااعقتقققالقهقمو ااسقتقدعقاققهقم لقلقمقثقول أمقام
السلطاتو االحكم عليهم بالسجن.
اهندم يصب داار اللؤلؤةو الذي نال خالل فبراير/
شباط  1177رمزا ج نموحدا ج آلمال التجديد الوطقنقيو
ارصف الداارو بمجرد أل أنخمدت االيتفاضة فقي
ن
مار /ا ار .1177
ااختمت ليقن مقعقلقول ققاققلقة "إل مصقيقر داار
اللؤلؤة ينمثل محاالة الحكومقة القبقحقريقنقيقة لقكقبقت
نرى االحتجاجات بل امحوهقا أيضقاج؛ فقمقا نقال
يوما ج ما مقوققعقا ج لقلقتقجقمقع السقلقمقيو تقمقلنقؤن ه امقال
اتَّطلُّعات إلى االرتقاء بماضاع البالدو صار اآلل
محض طرق أسفلتية امنشآت خرسايية.
السلطات على الرجوع عن المسار الق نمقراع القذي
اتبعته خالل ا عوام القعقشقرة القمقاضقيقةو بقاتقققا
ادجراءات الالزمة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة
في تقرير اللجنة القبقحقريقنقيقة القمقسقتقققلقة لقتقققصقي
الحقاق على يحو نامل افعَّالو ايطالبها بادفقراج
فوراجو ادال قيد أا شرطو عقمقن سنقجقنقوا لقمقجقرد
ممارستهم السلمية لقمقا يقتقمقتقعقول بقه مقن حقققوق
اديسالو اب سقاط جميع التهم ال نموجهة إليهم عقلقى
الفور".
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ندوة في بروكسل برعاية اإلتحاد األوروبي:
يجب الضغط على البحرين لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان
71/11/1117
البحرين اليوم – برانسل
عقد المرنز ا ارابي للديمقراطية احقوق اديسقال
)(ECDHRيداة في العالم االفتراضقي القققمقيقس
 77فبراير بعنوال “ الربيع العربي في البحرين بعد
عشر سنوات“ شقارك فقيقهقا يقاشقطقول بقحقرايقيقول
اداليول.
النداة التي رعاها عضو البرلمال ا ارابي إريست
أارتاسول افتتحها بكلمة تطرق خاللقهقا إلقى اضقع
المعارضة البحرايية القيقوم ابقعقد مقرار عقققد مقن
الزمن على ايدالع االحتجاجات المطالبقة بقالقتقحقول
الديمقراطي في البحرين.
افي هذا السياق قال أارتاسول “ اضع المقعقارضقة
السياسية في البحرين يزداد سو جءا منذ ثورة 1177و
صا معرضول لقطر ادعقدام
مشيرا إلى أل  71شق ج
الوشيا من بينهم محمد رمضال احسين موسى.
اشارك في النداة ديفين نينيو الباحا في مقنقيقمقة
العفو الداليةو الذي أشار إلى تمكقن السقلقطقات مقن
قمع الحرنة المؤيدة للديمقراطيةو لكنقه أعقرب عقن
أمله في أل تستعيد المعارضة حقرنقتقهقا فقي القعقققد
المقبل.
الفت نيني إلى الت ييرات التي حصلقت فقي القبقالد
منذ مطلع القرلو اقال فقي هقذا السقيقاق ”فقي عقام
 1111عاد يشطاء المعارضة من المنفىو نما بدأت
جريدة الوسط في الصدار عام  “1111و اأما اليوم
فقد نحلقت جقمقعقيقة القوفقاق عقام 1176و اأغقلقققت
صحيفة الوسط عام 1171و احكقم عقلقى القققواجقة
بالسجن المؤبد بسبب خطابو اسنجن يقبقيقل رجقبو
ا نحكم على الشيخ علي سلمال بالسجن المؤبد.
اأثير موضوع سياسة ادفالت من العقاب في النداة
بعد أل فشلت السلطات في محاسبة مرتكبقي جقراققم
التعذيب اااليتهانات في السجول القلقيقفقيقة اخقالل
عمليات االعتقاالت .اعلى هذا الصعيد ققال مقققرر
القاص الساب لألمم المتحدة المعني بحرية التعبيقر
ديفيد ناي“ بادضافة إلى ايتهانات حقققوق اديسقال

في البحرينو ف ل ادفالت من العقاب موجود بققوة
في البحرين“.
اتحدثت الناشطة الحقوقية البحرايية االء الشهقابقي
بشمل الدار النسوي في الثورة اقالت “ المقشقارنقة
نبقيقرا فقي بقدايقة االيقتقفقاضقة
دارا
ج
النساقية لعبت ج
ااستمرارها ا مر الذي أثقار غضقب القحقكقومقة“
اأضافت ” اقد لعبت ياشطات مثل يجقا يقوسقف
امريم القواجةو بادضافة إلى المعلمين اا طقبقاء
نبيرا في الثورة“.
دارا ج
االعاملين ج
اأشارت الشهابي إلى أل ثورات  1177أدت إلقى
تفاقم أاضاع المرأة سوءا في دال القربقيقع بسقبقب
ردة فعل الحكومات ابسقبقب القتقحقالقف السقيقاسقي
ال ربي مع بعض هذه الدالو مثل البحرينو خاصة
بعد التطبيع مع إسراقيل.
اشارنقت جقيقد بسقيقويقي مقن مقنقيقمقة ريقبقريقف
المناهضة لعقوبة ادعدام إلى توقف تقنقفقيقذ أحقكقام
ادعدام بين عامي  1171ا  1171في القبقحقريقنو
اعتبارا من عام  1171استميفت البحرين تنفيذ
لكن
ج
صا معرضين
أحكام ادعدامو ايوجد حاليجا  11شق ج
لقطر ادعدامو  71منهم معرضول لقطر ادعدام
الوشيا
الفتت إلى أل حكم إعدام محمد رمضقال احسقيقن
موسى يقعقتقمقد عقلقى اعقتقرافقات ايقتقزعقت تقحقت
التعذيب .اأاصقت بسقيقويقي سقلقطقات القبقحقريقن
” ب يهاء عقوبة ادعدام ايوصي االتحاد ا ارابقي
بتمرير تشريعات ضد عقوبة ادعدام“.
ادعا الحقوقي الدالقي بقريقال دالقي يقجقب عقلقى
القواليقات القمقتقحققدة ااالتقحقاد ا ارابقي االققدال
ا خرى الض ط على البحريقن لقوققف ايقتقهقانقات
حقوق اديسقال .لقكقن دالقي لقفقت إلقى أل ا مقر
نبيرا من الض ط لتحققيق شقيء مقا
قدرا ج
” يتطلب ج
في البحرين“ مضيفقا” ال أعقتقققد أل إدارة بقايقدل
ست ير نل شيء تما جما في القبقحقريقنو لقكقن هقنقاك
درجة نبيرة من الفرص الجديدة اآلل.
شارنها

في يوم االربعاء  18فبراير ييم فري العمل للبحرين في فريسا يداة بمناسبة الذنرى العاشقرة لقلقثقورة.
شارك في النداة حوالي  11شقصا من بلدال عديدةو اتحدث فيها الناشط عقلقي مشقيقمقع عقن تقجقربقتقه
الشقصيةو ابريارد درينوو اهو مؤلف فريسيو استيفايي المورو اهي مقرجة سينماقية اصدرت فيلمقا
اثاققيا بعنوال البحرين البلد المحيورو اصبرينا يبنويو مديقرة مقكقتقب ” مقراسقلقول بقال حقداد“ فقي
فريساو االناشطة يجا يوسف التي تحدثت عن معاياتها على ايدي المعذبين.
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منظمات حقوقية تطالب بلدية
باريس بوقف دعم
“التبييض الرياضي” للبحرين
“ القد العربي” :دعا عدد من المقنقيقمقات غقيقر
الحكومية المعنية بحقوق اديسال امقرها باريسو
بلدية العاصمة الفريسية إلى االيقراط فقي حقوار
حقول ايقتقهقانقات حقققوق اديسقال فقي القبقحقريقن
اعقوبة ادعدام بالمملكةو ا لا لعقالققتقهقا بقنقادي
باريس لكرة القدمو حيا يستعد مقجقلقس القمقديقنقة
للتصويت عقلقى تقجقديقد ادعقايقة السقنقويقة القتقي
يقصصها للنادي.
ا نرت المنيماتو امن بينهقا “ أمقريقكقيقول مقن
أجل الديمقراطية احقوق اديسال في البقحقريقن” و
أيه منذ منذ يوليو 1111و أعلن يادي باريس لكرة
القدم عن إبرام اتفاقية مع مملكة البحرين تمنقحقهقا
 11في المئة من أسهم النادي.
اأشارت المنيمة إلى أل مجلس بقاريقس سقيقعقلقن
عن موقفه من القتقجقديقد السقنقوي لقاعقايقة القتقي
يقصصها لنادي باريس لكرة القققدم االقتقي تقبقلقغ
قيمتها  511ألف يوراو اليوم الثالثاء.
الفتت المنيمات الموقعة على ادعقالل إلقى أيقه
منذ عام 1177و تقمع حقكقومقة القبقحقريقن بشقكقل
عنيف أي شكل من أشكقال القمقعقارضقة اتقنقتقهقا
حقوق اديسال لمقواطقنقيقهقا .اأضقافقت أيقه “مقن
خالل ربط يفسها بالرياضات الشعقبقيقة مقثقل نقرة
القدمو تحاال سلطات المملكة تشتيت ايتباه القنقا
االت طية على االيتهانات – اهي ممارسة تسمقى
(التبييض الرياضي) .يتيجة لذلاو منذ لا الحيقن
في بدايقة مقوسقم  1117-1111ظقهقرت عقبقارة
(البحرين المنتصرة) على قمصال باريس”.
اطالبت المنيمات بلدية باريس بـ” التمنيد عالييقة
على معارضتها لعقوبة ادعدام ادعمها للسقجقنقاء
السياسيين في البحرينو االمشارنة في مقنقاقشقات
مع ممثلي يادي باريس لكقرة القققدم بقهقدل إثقارة
الققحققوار حققول مسققاقققل حققمققايققة حقققققوق اديسققال
اتعزيزها”.
اأضال الموقعول على ادعالل أل بلدية بقاريقس
تعد ااحدة من أقدم شقرنقاء يقادي بقاريقس لقكقرة
القدمو اعليه ف يه يتوجب عليها مقتقابقعقة االلقتقزام
ا يديولوجي بالدفاع عن حقوق اديسال االنضقال
مققن أجققل إل ق ققاء عقققققوبققة ادعققدام .اأاضققحققت
المنيمات أل المسؤالين المنتققبقيقن فقي مقجقلقس
الققمققديققنققة عققبققراا فققي نققثققيققر مققن ا حققيققال عققن
معارضتقهقم الصقارمقة لقعقققوبقة ادعقدام .إ فقي
 1174و قرر مجلس باريس منح الجنسية الفققريقة
للمعاره البحريني يبيل رجب .اقد أعلنت عمدة
باريس بعد لا أل هقذه القمقبقادرة سقاهقمقت فقي
“ تسليط الضوء على اضع أي شقققص مسقجقول
أا مضطهد في العالم بسبب ايعدام حرية التعقبقيقر
االرأي […] مدينة باريس مقرتقبقطقة حقققا بقهقذه
المبادئ”.
اأندت المنيمات المقوققعقة أل القمقنقاقشقات بقيقن
أعضاء مجلس باريس انذلا مع شرناء المقديقنقة
يمكن أل تنقذ أراا هؤالء السجقنقاء السقيقاسقيقيقن
ا برياء.
امن بين المنيمات الموقعقة القفقدرالقيقة القدالقيقة
لحقوق اديسال )(FIDHو رابطة حقوق اديسقال
)(LDHو معجا ضد عققوبقة ادعقدام )(ECPMو
التحالقف القعقالقمقي لقمقنقاهضقة عقققوبقة ادعقدامو
محقامقول بقال حقداد فقريسقا )(ASF Franceو
جمعية المسيحيين لمقنقاهضقة القتقعقذيقب اعقققوبقة

الذكرى العاشرة لثورة البحرين :يقظة جديدة كشفتها فعاليات الداخل والخارج
نال التوفي ادلهي حقاضقرا فقي أغقلقب فقعقالقيقات
االحتفاء بالذنرى العاشرة لثورة البحرين القمقيقفقرة
بم ل تعالى التي جرت في االيام االخقيقرة .فقمقن
حيا العدد نايت هناك فعاليات نثقيقرة فقي القداخقل
االقارجو االمر الذي أغضب الطاغقيقة اعصقابقتقه
فايهالوا قمعا اتنكيال بالشعقبو ااعقتقققلقوا االطقفقال
االرجال اعاداا لطبيعتهم الشريرة بممارسة القققمقع
االتعذيب االعقاب الجماعي .ففقي داخقل القبقالد لقم
تتوقف االحتجاجات المقيقدايقيقة مقنقذ بقدايقة الشقهقرو
فكايت هناك مسيرات اتجمعات شارك فيها الرجقال
االنساءو انايت المرأة البحرايية ا لبقطقلقة حقاضقرة
بجايب الرجل .انايقت هقنقاك القزيقارات لقعقاققالت
الشهداء خصوصا الشهيدين علي عبد الهادي مشيمع
احسين الجزيري اللذين استشهقدا فقي  78فقبقرايقر
 1177ا  1172عققلققى الققتققوالققي .انققال هققنققاك
احتجاجات باشكال أخرى أندت غضب المواطقنقيقن
اإصرارهم على مواصلة طري الثورة حتى تتحق
اهدال الت يير الشامل افي مقدمتها ايهاء ا لحققبقة ا
لقليفية ا لسوداء .نما نايت هناك الققطقابقات القتقي
اطلقتها حناجز الرموز االثوار في القداخقلو االمقر
الذي دفع الطاغية االي عهده اقيس ازراقه لألمقر
بشن حملة اعتقاالت طالت حتى االد الشقهقيقد عقلقي
مشيمع يفسه .ففيما نال يتملم حرقة لفراق ابنه القذي
مزقته رصاصات الق قدر القققلقيقفقي فقي السقاعقات
االالى بعد ايطالق الثورة قبل عشقرة اعقوامو نقال
الطاغية مصرا على إخفاء نر الشهداء امنع إحياء
نراهم.
أما في القارج فبرغم الحجر الصحي الذي فقرضقه
اباء نوراياو فقد ييمت فعاليات عقديقدة فقي شقتقى
بقاع العالم من أستراليا شرقا الى الواليات المقتقحقدة
غقربقا .فققكقال هققنقاك اقققفقات احققتقجقاجققيقة ايققداات
افتراضية ابرامج تلفزيويية الحياء الذنرى .ايقيقم
تحالف قوى المعارضة في بقريقطقايقيقا يقداة شقارك
فيها مفكرال عرب منهم الدنقتقور مقحقمقد القمقسقفقر
االقكقاتقب
االناقبة البرلمايية التقويسقيقة مقبقارنقة
السعودي الدنتور فؤاد ابراهيم .انايت هناك اققفقة
تضامنية شارك فيها مفكقرال امقنقاضقلقول عقرب.
نما نايت امسية شعرية متميزة شارك فيهقا شقعقراء
عقرب مقن السقودال االقمق قرب القبقنقال االقعقراق
االبحرين .انايت هناك يداات باللق قة االيقجقلقيقزيقة
ييمتها فرق العمل في ااشنطن ابرانسيل القنقدلو
نما نال هناك يداتال بالل ة العربية يقيقمقهقا فقريقققا
العمل في لندل ابرلين .نقمقا عقققدت يقداة بقالقلق قة
االيطالية ييمها فري العمل في
رامقققا .انقققال لقققلقققنقققواب فقققي
بريقطقايقيقا ااالتقحقاد االارابقي
دار في هذه الفعاليات .نما نال
الحضور في اغلب هذه النداات
نثيفاو تجااز في احدها الماققتقي
شققص .ايقيقام القمقعقارضقول
البحراييول في ايقرال االقعقراق
يداتين اخريين بالل ة القعقربقيقة.
نما اصدر سماحة الشيخ عيسى
احمد قاسم في  78فبراير بقيقايقا
مقهققمققا أنققد فققيقه الققثققبققات عققلققى
المقطقالقب ااسقتقمقرار القحقراك
حتى تحقيقها.
ثقورة القبققحققريقن نقايققت حقافققلققة
بمحطات نثيرة منذ ايطالقها في
راة ثورات الربيع العقربقي فقي

الربع االال مقن القعقام  .1177انقايقت حقادثقة
القميس الدامي احدى المقحقطقات ات القدالالت
المهمة في تاريخ ثورة البحرين التي ايطلققت فقي
 78فبراير  .1177ففي  71فبراير ايقض القققتقلقة
التابعول للحكم القليفي على المعتقصقمقيقن بقداار
اللؤلقؤة لقفقض القتقجقمقعو فقاسقتقشقهقد اربقعقة مقن
المعتصمين اجرك انثر من ماقتي شقققص .لقققد
نايت إراقة الدماء من أبرز اسبقاب تقوسقع داققرة
الثورة .فمنقذ ال أطقلق االسقتقا عقبقد ا لقوهقاب
الحسين شرارتها بعد فجر لا اليقوم نقال القعقدا
القليفي متربصا للبحراييينو فقتل عقلقي مشقيقمقع
ليكول أال شهداء الثورة االوققود القذي أشقعقلقهقا
اجعل احتواءها مستحيقال .ثقم جقاء ققتقل فقاضقل
المتراك في اليوم التالي ليرسم مسارها التاريقي
لتصبح انبر الثورات البقحقرايقيقة ضقد االحقتقالل
القليفي .انال ب مكال الديكتاتور احقتقواء ا زمقة
منذ بدايتها بعقد لقققاءات مقع رمقوزهقا امقنقاقشقة
المطالب اتحقي بعضها .الكن لجوءه للعنف منذ
اللحيات االالى عنقدمقا أمقر جقالازتقه بقاطقالق
ال ازات المسيلة للدموع عقلقى تقيقاهقرة مقنقطقققة
النويدرات التي قادها االستا عبد الوهاب حسينو
حال دال لا .اازداد الوضع استقطابا باستهدال
المتياهرين منذ اليوم االال .اجاء االعتداء على
داار اللؤلؤة يوم القميس  71فبراير ليضع قطار
الثورة على سكة باتجاه ااحد يحول دال التراجع.
يقومققهقا نققال الققمقوقققف الق ققربقي أقققل تقققققا التو
فصدرت ايتقادات عديدة لجريمة القميس الداميو
امنها تصريح الرقيس االمقريقكقي ايقذاكو بقاراك
أاباما الذي طلب فيه من الطاغية القليفي السما
للمواطنين بحرية التعبير االتجقمقع .فقعقاد القثقوار
الى الداار ابقوا فيه ثالثة اسابيع اخرى حتى جاء
التدخل السعودي – االماراتي العسكقري فقي 78
مقار  .لقا القتققدخققل احققدث حققالققة اسققتققققطققاب
ااضحة .فمن جهة يقف الشعب البحرايي االصلي
(شيعة اسنة) مطالبا بالقتق قيقيقرو اعقلقى القجقايقب
اآلخر يقف تحالف قوى الثورة المضادة مستهدفا
قوى الت يير البحقرايقيقة .انقال مقن يقتقيقجقة لقا
التدخل الشرير قتل المقواطقنقيقن افقي طقلقيقعقتقهقم
الشهيد أحمد فرحالو اشن حملة اعتقاالت ااسعة
طققالققت اآلالل افققي مقققققدمققتققهققم قققادة الققثققورة
ناالستا ين عبد الوهاب حسقيقن احسقن مشقيقمقع
االدنتور عبد الهقادي السقنقكقيقس اعقبقد القهقادي
القواجة اعلماء الدين عبد القهقادي القمقققوضقر

اسعيد النور اعبد الجليل المقداد امقحقمقد حقبقيقب
المقدادو اإزالة داار اللقؤلقؤةو اهقدم حقوالقي 81
مسجدا ابمنى ديقنقيقاو افقره االحقكقام القعقرفقيقة
اقوايين الطواريء ثالثة شهور متواصلة .مع لا
لم تتوقف الثورةو بل ااستمرت حقتقى القيقوم .افقي
هذه الحقبة تعمقت حالة االستققطقاب بقيقن الشقعقب
البحرايي االعاقلة القليفيةو حتقى اصقلقت طقريق
المفاصلة الكاملة االطالق ا بدي بين الطرفين.
بعد عشرة اعوام نيف تبدا الصورة في هذا القبقلقد
القليجي الذي اتسم تاريقه بالثورات اااليتفاضات
االتوتر ااال ال القمقحقااالت القققلقيقجقيقة لقكقسقر
شقونقة الشقعقب فشقلقت فقي اققف القثقورةو سقواء
بالتدخل العسكري المباشر ام الدعم القمقالقي القذي
بلغ عشقرة مقلقيقارات داالر ام القدعقم السقيقاسقي
المتواصل للعصابة القققلقيقفقيقة .ثقايقيقا ال القحقكقم
القليفي فشل في حلحلة الوضع بعد ال اققتقنقع هقو
اآلخر بال عالقته مع الشعب قد بل ت يهايتهقا اال
امامه ااحدا من خيارين اما استبدال الشقعقب عقن
طري تجنيس االجايب لتوطيقنقهقم فقي القبقالد مقع
تصعيد القمع االتعذيب االقتلو اا تسليم السقلقطقةو
االقواضقح ايقه اخقتقار الققققيقار االال .ثقالققثقا ال
القليفيين اصبح اجودهم مرتبطا بالدعم القارجيو
ا لسياسي ااالمني ااالقتصاديو فجاؤاا بقالقققوات
السعودية ااالماراتية االقدرك االرديقي االقققوات
البانستايية لتسليطهم على الشعقبو ثقم اسقتقنقجقداا
بالبريطاييين ابنوا لهم ققاعقدة بقحقريقة فقي مقققابقل
توفير حماية امنية لحكمهم القديقكقتقاتقوري .رابقعقا
عندما لم يشعر القليفيول باالمن ااالستقققرار بقعقد
نل لاو لجماا لالسراقيليين لالقسقتقنقجقادو فقققامقوا
بالتطبيع معهم افتقحقوا القبقالد عقلقى مصقراعقيقهقا
الستقبال اجهزة االمن خصوصا جهقاز القمقوسقادو
لالستعاية بهقم عقلقى السقكقال االصقلقيقيقن (شقيقعقة
اسنة) .خامسا برغم ما سب اصقبقح ااضقحقا ال
لدى الشعب خيارا ااحدا تحرير القبقحقريقن مقن ا
لحكم القليفي الجاقر الذي يزداد توحشا مع الزمن.
اها هو اليوم يعتقل االطفال االنساء ااباء الشهداء
بعد ال حل الجمعيات السياسية ااغل المؤسقسقات
االسالمية اسجن العلماء االمصلحين اأبعقد انقبقر
رمز ديني اسياسي في البالد.
فما النتيجة لقد فشل القليفيول في تحقققيق ايقجقاز
ااحد يساهم في تثبيت ييام حكقمقهقم .فقبقعقد عشقر
سنوات من ايطالق الثورة جاءت نراها العقاشقرة
لتكشف للعالم عم الثورة فقي القوجقدال الشقعقبقي
اتجذرها في النسيج االجتماعيو
بموازاة عقجقز القققلقيقفقيقيقن عقن
ادراك الواقع الذي يعيشويه اال
الزمن يحاصرهم بال هوادةو اال
يهايتهم ستكول السقوط القحقتقمقي
الل لا قايول إلهي ال تبديل لقه
اال ت يير اال تمخير .اسقيقحقدث
لقا شقاء القققلقيقفقيقول ام أبققواو
ارضي داعمقوهقم ام سقققطقواو
ا غالب على أمره الكن أنثقر
النا ال يعلمول.
اللقهقم ارحقم شقهقداءيقا ا بقرارو
ااجعل لهقم ققدم صقدق عقنقدكو
افا قيد أسرايا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين االسالمية
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بل تم استدعاء القوات االجنبية للمنطقققةو انقال لقا بقدايقة
الهيمنة االمريكية المطلقة على الشرق االاسط .ثقايقيقهقا ال
قوات درع الجزيرة لم تعد خيارا عسكريا لدال المجلس التي
فشلت في توقيع "استراتيجية امنية" طرحت في الثمايقيقنقات.
ثالثا ال قوات درع الجزيرة اصبحت راعا سعودياو فقهقي
موجودة في االراضي السعوديةو اتتمقرنقز اسقاسقا بقققاعقدة
"حفر الباطن" في شرقي الجزيرة العربيةو اال يشارك فيقهقا
قوات من الدال االخرى اال بمستوى شكلي فحسب .ثالثا ال
هذه القوة لم يسمع عن اي دار لها في العداال علقى القيقمقن
الذي قاده التحالف السعودي – االماراتقيو اهقذا يقعقنقي ال
درع الجزيرة ال يعتبر قوة عسكرية ضاربةو تسقتقطقيقع دعقم
الجهود العسكرية للدال االعضاء عندما تبرز ا لحاجة لذلا.
رابعا ال إحجام الدال االعضاء عن المشارنة المباشرة في
االعمال العسكرية التي تفرضها السعقوديقة عقلقى القمقنقطقققة
يؤند فشل دال المجلس في القتقوصقل لقمقنقيقومقة سقيقاسقيقة
عسكرية متكاملة للدال الستو ابالتالقي لقم تسقتقققدم ققوات
درع الجزيرة منذ تشكيلها قبل انثر من ثالث عقود اال مقرة
ااحدة لضرب شعب البحرين اثورته فحسب .خامسقا هقذا
يقود الى يتيجة منطقية تقول بال شعب البحرين يعتبر ققوات
درع الجزيرة قوة معادية أيشئت لمواجهته فحسبو بدال مقن
ال تكول يدا ضاربة لحماية شعوب المنطقة من االعقتقداءات
القاررجية.
في ضوء هذه الحققاقق و يقواصقل شقعقب القبقحقريقن ثقورتقه
الميفرة بعد ال أفشل مهمة االحتالل السعودي – االماراتقي
التي تحت غطاء قوات درع الجقزيقرة .فقمقا يقجقم عقن لقا
العداال نال قاسيا اظالما .فمقا ال اققتقحقمقت تقلقا القققوات
اراضي البالد حتى حدثت امور خطيرة منها ما يقلقي ااال
االعتداء على داار اللؤلؤة في  71مقار افقا القتقجقمقهقر
الشعبي اقتل خمسة من المواطقنقيقن بقدم بقارد .ثقايقيقا هقدم
يصب داار اللؤلؤة بعد ال اصبح رمزا لقلقثقورةو اهقو امقر
يادر الحداث في البلدال االخرى التي تسعى للقحقفقاظ عقلقى
معالمها التراثية اا السياحية .ثالثا ال تلا القوات القمقحقتقلقة
ساهمت في ضرب الثورة اايتشر افرادهقا فقي القعقديقد مقن
المناط السنا القوات القليفيةو اتؤند حادثة منطقققة القديقه
التي قتل فيها احد الضباط االماراتيين االتقي اعقدم بسقبقبقهقا
ثالثة من ابطقال القوطقنو دار ققوات درع ا لقجقزيقرة فقي
التصدي للشعب اثورته .رابعا ال تقلقا القققوات القمقحقتقلقة

عشر سنوات على االجتياح الجائر
يققا جققن قدن قققارال قققد صققرتققم أعققاديققنققا
قاب فققي بققلققد
أظققهققرتققم الققحققق قدن اادرهق ن
قبو يققا ايققح ا خققوة مققن
قققتققلققتققم الشققعق ن
غقققزاتقققمقققويقققا اهقققدمقققتقققم مسقققاجقققديقققا
فضققققققققتقققق نم رأ ن فققققرحققققال بقققققققققا فققققة
القجقسقر فقي بقطقن القيقالم اققد
عبرتقم
ن
ضققلققلققتققم الققدرب يققا أحققزاب مققلققتققنققا
قفقرا مقن جقراققمقكقم
لو سقجقل
القدهقر س ج
ن
جقققئقققتقققم ره أاال اهقققي غقققافقققلقققة
عقققهقققد ا خقققوة لقققم تقققرعقققوه اا أسقققفجقققا
جققئققتققم إلققى الققدار ال أهققال بققمقققققدمققكققم
عقققدااينققققكققققم بققققماال يققققوم غققققزاتققققكققققم
قف ب ق قيجققا يققا حققثققال قتنققهققم
سققلققلققتققم السققيق ن
ققرب فقققي داار لقققؤلقققؤة
أعقققلقققنقققتقققم القققحق ن
ن
قالم قققادتققكققم
مققن قققبققلققكققم حققارب ادسق ن

لقمقا غقرزتقم جقهقارا سقيقفنقكقم فقيقنققا
صلى اصام القم يقعقبقد شقيقاطقيقنقا
القعقره االقديقنقا
شرار قوم أباحوا
ن
يحقرتقم الشقعقب لقلقطقاغقي ققرابقيقنقا
اهقو الققذي نققال مققققدامققا اعققريقيققنققا
عقدمتم العقزم ال تق قزاا أراضقيقنقا
فققكققال عنقققققالنققكققم حقققققا مققجققايققيققنققا
لقققققققط مقققن دم ققققتقققاليقققا دااايقققنقققا
اخققلقت نق نم أل فققي الققبققحققريققن حققطققيققنققا
لما اعقتقديقتقمو اأشقهقرتقم سقكقانقيقنقا
جققنققودن إبققلققيققس الو لسققتققم أسققاطققيققنققا
أدمى الجرا ن فما أشقى القفقراعقيقنقا
اخققنققتققم الققح ق اا خققالقن االققديققنققا
لققتقققققتققلققويققا اتقق ققتققالققوا مسققاعققيققنققا
قدرا اصققفققيققنققا
اخققاه أسققالفنققكققم بق ج

أرخققى نققالنققلنققه لققيقق نل الققعققدى نجقق نمققال
تراقص "ال نحكق نم" نقالشقيقطقال مقنقتقشقيجقا
الشعقب أحقكقا نم القطقواريء فقي
اعمت
ن
مقحقانق نم القعقسقكقر القمقحقتقل مقا بقرحققت
الصققابققريققن عققلققى الققبققلققوى ف ق ل لققهققم
يققحققن الققذيققن لققنققا فققي شققعققبققنققا أمققل
تسقققتقققنقققسقققرال عقققلقققيقققنقققا يقققا بققق قققاثقققهقققم
شققعققب تققمهققب لققاققصققال مققنققتققفققضققا
عشقققر ثقققورتقققهقققا
اأمقققة تقققرتقققدي فقققي ن
تققعققايقق الققمققجققدن عققنققوايجققا لققثققورتققهقققا
فققي نققفققهققم يققحققمققل ا بققطققا نل را نحققهققم
طقاققف الشقيقطقال اا القجقوا
ما مسقهقم
ن
بل صابرااو االتقى الجمعال ااقتحمقوا
سققح ققجققا لققمققن جققاء بققا غققراب مققعققتققديجققا

سققه اسققتققرخققت بققواديققنققا
حققتققى داام ن
ادق إعققال نمققه فققي الشققعققب إسققفققيققنققا
نققل الققبققالد أنققال الشققعققبن تققنققيققنققا
تنزج في السجن خقمقسقيقنجقا اسقتقيقنقا
يوم ايقتقصقار يقكقويقول السقالطقيقنقا
ن
يصر سيمتي مقن القرحقمقن يقكقفقيقنقا
ايققحققن نققنققا امققا زلققنققا شققيققاهققيققنققا
ال لقققم يقققكقققن أبقققدجا ا مسقققكقققيقققنقققا
عققدن القيلقيء مقا أحقلقى القنقيقاشقيقنقا
اال تقققبقققالقققى ا ا غقققارت أعقققاديقققنقققا
مققجققاهققديققن يققطققوفققول الققمققيققاديققنققا
في الكفر أا يكقصقوا يقو جمقا مقولقيقنقا
"درعن الجزيرة" فقيقهقا نقال عقنقيقنقا
االمجدن من ثقورة القبقحقريقن يقمتقيقنقا

شارنت فقي هقدم حقوالقي اربقعقيقن مسقجقدا
امبنى دينياو ايتقاما من ال البية الساحققة مقن
ابناء الوطنو اتعبيرا عن ايديولوجقيقة ققوات
درع الجزيرة االقلفيين إزاء االيتماء الدينقي
لققلققشققعققب االققوطققن .خققامسققا ال الققتققدخققل
العسكري السعودي – االمقاراتقي مقن خقالل
درع الجزيرة مسؤال بشكل شبه مباشر عقن
فره االحكام العرفقيقة لقمقدة ثقالثقة شقهقور
عقاثقت خقاللقهققا ققتققال اتقدمققيقرا افسققادا فققي
البحرين .هذه القوايين نايت تقهقدل لضقرب
الثورة اايهاقها الكنها فشلت في لا بسقبقب
صقمقود الشققعقب اتقعققمق ايقمققايقه بضققرارة
التقلص من الحكم القققلقيقفقي القذي اسقتقققدم
االحتالل .اخالل هذه الفترة تم اعقتقققال ققادة
الثورة بشكل احشقي اتقعقرضقوا لقلقتقعقذيقب
االتنقكقيقل .نقمقا يقجقم عقن االحقتقالل اققامقة
المحانم العسكقريقة القتقي يقكقلقت بقاالحقرارو
ابتداء بالرموز ااصدرت احقكقامقا بقالسقجقن
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مدى الحياة بح اغلبهم .سادسا لعل االيجقاز
االنبر لقتقدخقل ققوات درع القجقزيقرة تقققويقة
الطاغية الحالي الذي نال قد فقد السيطرة على
البالد خالل شهر ااحد من ايقطقالق القثقورةو
ادفعته لاليتقام من الوطن االشعب بعد لا.
ما انقثقر القجقراققم القتقي ارتقكقبقهقا القطقاغقيقة
اعصابته بعد ال ضمنوا دعم قوات االحتقالل
لوجودهم السياسي .مع لقا يسقجقل لقلقشقعقب
صموده اتحديه ااستبقسقالقه اإصقراره عقلقى
مواصلة الثورة االمطقالقب بقدال تقراجقع اا
مساامة .ايها حقبة تاريقيقة سقوداء سقطقرهقا
القليفيول في تاريخ البالدو حقيقا اسقتقعقايقول
بالقوات االجنبية ضد الشعب اسلموها السيادة
على البحرينو ااصبحوا بذلا تابعقيقن بشقكقل
نامل للرياه اأبوظبي .الشعب يرفض لقا
جملة اتفصيال ايصر على مقواصقلقة ثقورتقه
حتى تقحقريقر القبقالد االقعقبقاد مقن االحقتقالل
المقيت ااالستبداد الشنيع.

