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نشرة شهرية تصدرها حركة أحرار البحرين اإلسالمية

لكي ال نُلدغ عشر مرات
برد مر ب عشر سنوات كاملم على الثوبة البحرانيم توسرت المسافات الفاصلم
بين الشرب البحراني الرائلم الخليفيم ،حتى بلغت مرحلم الالعودةن بمرنى لخير
ان لفاق عودة اجواء الترايش بين الطرفين تال ت كثيرا حيتيى بيليغيت مسيتيوى
الردمن لذل تطرح تساؤالت كثيرة حول جيد ى اي "حيواب" بييين اليطيرفييين
السباب عديدة :ا لها ان مستوى ال راهيم اليرفيض اليميتيبيادل بييين اليطيرفييين
تجا ت الحد د حتى اصبح البحراني يرتبر كليميم "خيليييفيي" تيرينيي اليتيني ييي
التوحش التغول الحقد السجن الترذيب اليقيتي االعيدام الينيفيي هيدم
المساجد الخيانم التصهين الرداء المطلقن ثانيها :ان الخليفيين مينيذ سينيوات
سحبوا اعترافهم بالشرب البحراني االصلي ( يرم سنمن انيتيهيجيوا سييياسيات
ممنهجم الستبداله بشرب لخر يجري استقدامه مين اليخيابج تيدبييجيييا ،ييمينيح
افراده الجنسيم يمنحون المناصب الحساسم محاللهم مح البحرانيينن ثياليثيهيا:
ان الخليفيين انفسهم ،انطالقا من عدم االعتراف بالشرب ،ال يؤمنون بياليتيحيا ب
مرهن هذه حقيقم لها مصاديقها التابيخيم المراصرةن فقد يجلس احد افرادهم مع
مجموعم من هذه الفئم ا تل  ،ل نهم يرفضون الجلوس على طا لم حواب ميع
فد يمث الوطن بشيرته سنته ،اسالمييه طنييهن بفض الخليفيون دائما ناقشم
قضايا الوطن مع ممثلي الشرب ،اعتبر ا انفسهم هم الوطن هم الشيريب هيم
الدستوب هم القانون ،ال أحد سواهم يحق له طرح اي ان سياسي خيابج ميا
يطرحونهن بابرا :ان تجربم الرقد االخير أنتجت حقائق جديدة ال يم ن تغيييرهيا،
في مقدمتها لصراب الشرب على تغيير النظام السيياسيي اليذي ييحي يميه بيريد ان
استنتج بما ال يقب الش عدم صالحيم الرائلم الخليفيم للح م ،سياسييا اخيالقيييا
قانونيان خامسا :ان هناك من القضايا الثابتم في مشر االصالحي الوطني ما
يستحي على الخليفيين اقرابه فضال عن تنفيذه ،منها حيق الشيريب فيي كيتيابيم
دستوبه ممابسم ديمقراطيته الحقيقيم ليس الزائفم ،لقامم ح م القانيون اليذي
يسمح ل متضرب من الح م الخليفي التظلم المقاضاةن هذا يرني ا ال قيبي
ك يء محاكمم االجهزة االمنيم التي تحولت الى سائ انتقاميم من الشيريب،
في مقدمتهم مرت بي جرائم الترذيب التي مزقت اجساد البحرانيين منذ اكثر من
اببرين عاما ،لخرهم الذين عذبوا حتى الموت مث كريم فخرا ي علي صقر
كريا الرشيري سواهمن
في ضوء هذه الحقائق فان من غير المنطقي دعوة الخليفيين الى اليحيواب ،فيهيي
دعوة خابج الوقت الزمن ال نصيب لها من النجاح ابدان فهناك جوانب عديدة
نجمت عن الثوبة المظفرة باذن تستدعي االهتمام من قيبي قيييادات الشيريب
الثوبةن ا لها :ان المتظاهرين منذ اليوم اال ل للثوبة بفروا راب :الشرب يريد
اسقاط النظامن قد اصبح هذا الشراب ثابتا في المشر السياسي الوطنين هيذا
مطلب ينطوي ،في ادنى مستوياته ،على اسقاط الح م االستبدادي استبداله بيميا
طرحته الجمريات السياسيم تحت عنوان "المل يم الدستيوبييم"ن ليو تيحيقيق ذلي
الصبح يرني تغير النظام الن الخليفيين سيتحولون ،فق هذا الطرح الى عيائيليم
مال م ليست حاكمم ،ب ان الح م يرود الى الشرب بشي ي كيامي ن ثيانيييهيا :ان
القضيم االنسانيم ال برى في البحرين هي السجنياء السييياسيييونن هيؤالء قضيى
ال ثير ن منهم عشر سنوات متواصلم باء القضبيان ،ميا ييزال اليميزييد مين
المواطنين ينضمون اليهم في طوامير الترذيب الخليفيمن قد انطلقت في الذكرى
الرا رة للثوبة دعوات كثيرة الطالق سراحهم فوبا بد ن قيد ا يرط ،النيهيم
سجناء باي سجنوا عذبوا بسبب لبائهم السياسيمن هناك اجما لدى الحقوقيين
النشطاء السياسيين على ان االستمراب بسجن هؤالء يضاعف جرائم الخليفيييين
النه اعتقال ترسفي ،يزداد توحشا حين يقترن بالسجن ترذيب تن ييي ميرياميليم
حاطم بال رامم االنسانيمن فاطالق سراح السجناء السيياسييييين ميطيليب ثيابيت ال
يخضع للمسا مم يرفض الشرب ببطه بالمطالب السياسيمن فرلى الخليفيين ليس
اطاق سراح هؤالء فحسب ب االسرا بمقاضاة سجانيهم مرذبيهمن قد بفيض
قادة الشرب المرتهنون لدى الرد الخليفي ان يلتمسوا من احد امفراج عنيهيم ا
ببط ذل بتسويم سياسيم تؤدي الى تمديد الح م الخليفي ا اضفاء الشرعيم عليه
برد ان سلبها الشرب منهن
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* في تطوب صاعق طهالي المرتقلين السياسيين البحرانيين ،تاكد خبر انتشاب
باء كوب نا بين السجناء السياسيين بسجن جو السيء الصيتن أصيب أكثر
من خمسين من السجناء بالوباء منهم محمد فخيرا ي السيييد حسين السيييد
بر السيد رف ،عادل أحمد علي صالح ،عبد حسن علي ،الصيحيافيي
أحمد حميدان ،السيد علي موسى جرفر ،عيليي حسييين جياسيم ،السيييد نيزاب
الوداعي ،ما ن منصوب أحمد حسن الونمن الشي حسن عيسى نضيال عيبيد
الرزيز حسنن طالب أغلب الجهات الحقوقيم الد ليم اليخيليييفييييين بياالفيراج
الفوبي عن السجناء السياسيين الذين يرتبر سجنهم جريمم ضد االنسانيمن

* تبنى برلمان االتحاد اط ب بي يوم الخميس 55مابس ،مشر قراب يدين
انتهاكات حقوق امنسان في البحرين ،برد أن تم التيصيوييت عيليييه بياغيليبيييم
ساحقمن أيد  911نائبا من أص  984مشير اليقيراب اليذي ييديين ييادة
استخدام عقوبم امعدام ،استيميراب اسيتيخيدام اليتيريذييب ضيد اليميريتيقيلييين،
اضطهاد المدافرين عن حقوق امنسان في البحرينن تم طرح هيذا اليقيراب
الرم عليه منذ عام من قب عضيو اليبيرليميان اط ب بيي ميابك تيابابيييال
بمراضدة "المركز اط ب بي للحقوق الديمقراطيم" ،منظميم "أميريي يييون
من أج الديمقراطيم حقوق امنسيان فيي اليبيحيريين"" ،ميريهيد اليبيحيريين
للحقوق الديمقراطيم"ن يطالب القراب اليبيحيريين بيإييقياف عيقيوبيم امعيدام
كخطوة نحو للغائها ،كما يدعو الممل م للى مراجريم جيميييع أحي يام امعيدام
لضمان احترامها للمرايير الد ليم ،لنصاف ضحايا انتهاكات حقوق امنسانن
* قرب ما يسمى ب ”مجلس تاديب المحامين” مينيع
المحامي البحراني الباب عبد الشيميال ي مين
مزا لم المهنم لمدة سنمن صدب الح م فيي أثينياء
جلسم كيديم عقدها المجلس صيبياح امثينييين 11
مابس ،بحضوب مجموعم من الميحيامييين جياؤ ا
للتضامن مع ميلهم الشمال ين أصدب المجليس
قرابه االنتقامي بامر من ير اليريدل خياليد بين
علي لل خليفم ،ضد هذا المحامي لدى اليميجيليسن
ييرييرف الشييمييال ي بييدفيياعييه عيين الييحييقييوقيييييييين
الشخصيات الوطنيم اليميريابضيمن تيرافيع عين
خصيات مرابضم باب ة ،منها الشي المسجون
علي سلمان ،عيم “الوفاق”  ،أكبر جمريم سياسيم مرابضيم فيي اليبيحيريينن
تررش الرام الماضي لمحاكمم كيديم انتقاميم في قضيتين بفرتا ضدهن
* نا دت أكثرمن  10منظمم حقوقيم عربيم د ليم الرئيس التنفيذي اليجيدييد
للفوبموال ،5ستيفانو د ميني الي ،بردم استخدام المنامم لسباق البحرين ال بير
لغس “ سج البالد الحقوقي السيئ” .قالت المنظمات الحقوقيييم فيي بيييان
موجه لرئيس الفوبموال ،5اليوم اطببراء“ ،لنه في ضوء اليقيميع اليحي يوميي
المستمر نشرر بخيبم أم طن لدابة المؤسسم الرياضيم الي يبيرى فيي سيبياق
السيابات فشلت حتى اآلن في مرالجم مخا ف حقوق امنسان في البحرين”.
أضاف نص البيان أنه “ في ضوء هذا الفش  ،ندعوكم بشدة مجراء تحقيييق
مستق في اآلثاب المتيرتيبيم عين د ب ميؤسيسيتي يم اليريياضيييم فيي اليتيسيليييم
باالنتهاكات المرتبطم بانشطم فوبموال  5في البحرين”.
صوت البحرين 5/954 /

في  55مابس اعتصم عدد من البحرانيين امام السفابة ا لسروديم في لندن لالحتجاج على
اجتياح قوات التحالف السرودي—االماباتي لالباضي البحرانيمن بفع هؤالء الفتات تندد
باالحتالل الذي ساهم في قمع الثوبة قت المتظاهرين في مقدمتهم الشهيد احمد فرحانن كما
نجم عن ذل االعتداء على د اب اللؤلؤة تفريق المتظاهرين قت خص احد على االق ،
جرح الرشراتن كما تم هدم نصب اللؤلؤةن بردها اعتق قادة الثوبة بدأ هدم المساجد

النا طتان السيدتان سيمير بيد ي نسيييميم السيادة تيحيضيران
جلسات المحاكمم تلتقيان جيهيا ليوجيه ليليميرة اال ليى سيط
لجراءات مشددةن سئِلت نسيمم :ه كان بإماكن محيادثيم سيمير
حيييينييهييا قييالييت “ :ال ،لي يين سييرقييت كييم كييلييمييم الييرييديييد ميين
امبتسامات"ن

في  51مابس قيف عيدد مين
النشطاء البحرانيين اميام كير
الييفييسيياد الييخييليييييفييي فييي ليينييدن
مييطييالييبييييين بيياالفييراج الييفييوبي
غييييير الييمييشيير ط عيين قييادة
الثوبة ،ذل بمينياسيبيم مير ب
عشرة اعيوام عيليى اعيتيقياليهيم
الجيائير بيريد دخيول االحيتيالل
السرودي  -االماباتي
عبد الهادي مشيمع ،الد الشيهيييد عيليي ،ا ل يهيداء ثيوبة
الثوبة ،استشهد يوم انطالقها في  59فبراير 1055ن اعيتيقي
الشهر الماضي ليقضي ثالثم يهيوب باء اليقيضيبيان ،النيه
يطالب بمحاكمم القتلمن

عبر البيحيرانيييون عين
غضبهم ا اء استميراب
اعتقال لالف السيجينياء
السياسييييين خصيوصيا
قادة الثوبة ،بياسياليييب
تىن فقد خيرجيوا فيي
احييييييييتييييييييجيييييييياجييييييييات
تظاهرات ،كما قاميوا
بييييحييييرق امطييييابات
ال تابم على الجدبانن

على جداب السفابة السريودييم فيي
صنراء خط اليمنيون عبابة قياليهيا
الشهيد الشي نمر النمر :اما نريش
عييلييى هييذه االبش أحييرابا ،ا
نموت فيي بياطينيهيا أبيرابان كيالم
الشهيد يخترق الحد د

في الذكرى الرا رة العتقال بمو الوطن ( 59ميابسن
قام فد من عائالت الشهداء بيريض الينيشيطياء بيزييابة
منزل اطستياذ حسين مشيييميع العيالن اليتيضيامين ميع
عائلتهنن بردها قاموا بزيابة منا ل عيدد مين لخير مين
القادة من بينهم االستاذ عبد الوهاب حسينن انه تيريبييير
عن فاء الشرب لقادته بمو هن

بيروت ،لبنان
صوت البحرين 1/954 /

البرلمان األوروبي يصدر قرارا قويا السجناء يحتجون بعد تعرض الشيخ
زهير عاشور لمحاولة اغتيال
ضد حكومة البحرين
تبنى برلمان االتحاد اط ب بي يوم الخميس ،مشر
قراب يدين انتهاكات حقوق امنسان في البحرين ،بريد
أن تم التصويت عليه باغلبيم ساحقمن
أيد  911نائبا من أص  984مشر اليقيراب اليذي
يديين ييادة اسيتيخيدام عيقيوبيم امعيدام ،اسيتيميراب
استخدام الترذيب ضد المرتقلين ،اضطهاد المدافرين
عن حقوق امنسان في البحرينن
تم طرح هذا القراب الرم عليه منذ عيام مين قيبي
عضييو اليييبيييرليييميييان اط ب بيييي ميييابك تيييابابيييييييال
بمراضدة "المركز اط ب بي للحقوق الديمقراطيم"،
منظمم "أمري يون من أج اليدييميقيراطيييم حيقيوق
امنسان في البحرين"" ،مريهيد اليبيحيريين ليليحيقيوق
الديمقراطيم"ن
يطالب القيراب اليبيحيريين بيإييقياف عيقيوبيم امعيدام
كخطوة نحو للغائها ،كما يدعو الممل م للى ميراجيريم
جميع أح ام امعدام لضيميان احيتيراميهيا ليليميريايييير
الد ليم ،لنصاف ضحايا انتهاكات حقوق امنسانن
دد البرلمان اط ب بي ،الخميس ،على حيقيييقيم أن
هناك حالييا  19سيجييينيا ميحي يوم عيليييهيم بيامعيدام
يواجهون التينيفيييذ اليو ييي  ،حيع اليبيحيريين عيليى
الترجي بوقف تينيفيييذ عيقيوبيم امعيدام أدان بشي ي
خاص اطح ام الصادبة بحق محمد بمضان حسيين
علي موسىن
كيميا دعيا فييي قيرابه لليى امفييراج اليفييوبي غيييير
المشر ط عن جميع المدافرييين عين حيقيوق امنسيان
سجينياء اليرأي بيمين فيييهيم اليميواطين اليدنيميابكيي
البحريني عبد الهادي الخواجم ،كذلي نياجيي فيتييي
عبد الوهاب حسييين عيليي حياجيي الشييي عيليي
سلمان حسن مشيمع ،الذين احتجز ا ح يم عيليييهيم
لمجرد ممابسم حقهم في حريم التربيرن
دد البرلمان اط ب بي على ضير بة أن تيتيوقيف
البحرين عن مضايقم سجن ترذيب مراقبم اطفراد
ترسفيا لمجرد ممابسم حقوقهم اليميدنيييم السييياسيييم
حرياتهم في ت وين الجمريات التجيميع اليتيريبييير،
سواء أكان ذل عبر امنترنت أم خابجهن
ذكر باهميم السماح للجماعات السياسييم اليميسيتيقيليم
(مييث ي الييوفيياقن سييائ ي امعييالم (مييث ي الييوسييطن
منظمات المجتمع المدني الصحافيين اليميحيامييين
النا طين بالقيام بيريميليهيم فيي اليدفيا عين حيقيوق
امنسان في البحرينن
يدعو القراب بئيس الو باء الجديد سلمان بن حيميد
لل خليفم لليى اسيتيخيدام سيليطيتيه ليدفيع اليبيالد نيحيو
امصالح السياسي احترام حقوق امنسان الحريات
اختتم البرلمان اط ب بي قرابه بالترحيب بمزيد من
الحواب حول حقوق امنسان بييين االتيحياد اط ب بيي
البحرين حع الد ل اطعضاء فيه على "اسيتيخيدام
جميع سائ التاثير المتاحم لهم" في هذا الصددن
أعربت البحرين عن بفضها لميشير اليقيراب فيي
تيدخي غييير
البرلمان اط ب بي ،مرتبرة أنه تجا
مقبول في ؤ نها الداخليمن

البحرين اليوم-
قيييام سيييجييينييياء جيييو
تيحيدييدا مييبينيى 59
باحتجاج اسع بيريد
اطخباب اليتيي بدت
بتررش الشي هير
عا وب لمحا لم قيتي
ميييدبيييرة مييين أحيييد
السجناء الجنائيينن
تيييريييود تيييفييياصييييييي
الحادثم بحيسيب نيقي
عائلم عا وب للى أن
أحد الجنائيين ييدعيى
( نتن هاجم الشييي
من الخلف محا ال “خنقه أ كسر بقيبيتيه”  ،لي ين
الشي قا مه ليخلص نفسه “من الميوت حيييع أن
قبضم السجين المرتدي كيانيت ميحي يميم ميركيزة
على الرأس الرقبم”.
بحسب بيان لرائلم الشي هير نقال عنه مبا يرة
خالل اتصال هاتفي أن الحراس اقتياد ا السيجييين
المرتدي برد ذل للى م ان ميجيهيول ،لي ينيهيم ليم
يفتحوا تحقيقا في الحادثم ،اطمر الذي يحم بهيم
جنائيم ال يستبرد أن ت ون لدابة السيجين ضياليريم
فيها (بحسب ترليق أحد السجناءنن
بييدأ سييجيينيياء مييبيينييى  59يييوم الييثييالثيياء 59
مييابسيياحييتييجيياجييا غيياضييبييا بييرفضييهييم الييرجييو
للزنزانات بيريد أن تينياميى لليى مسياميريهيم خيبير
امعتداء على ي هير عا وب ،مطالبين بينيقيليه
للى المباني المخصصم للسياسيينن
حيمييلييت عييائييلييم الشيييي عييا ييوب لدابة السييجيين
مسؤ ليم أي م ر ه يتررش له ،مطالبم بامسرا
في نقله مع السجناء السياسيين أ ميبينيى اليرميو
السياسيمن جهت نداء لمنظمات حقيوق امنسيان
بالتدخ الراج لوقف استهداف الشي هيرن
سبق أن نشيرت (اليبيحيريين اليييومن ميريليوميات
مفصلم عن مرطيات تشير للى جود نيييم ميبيييتيه
مدابة السجن باستخدام أحد الجنيائييييين ليتيصيفيييم
الشي هير عا وب ،بسبب مواقف داخ السجنن
هناك خشيم متصاعدة لدى المرابضم من جود
مخطط لدى الخليفيين الغتيال النشطاءن

 51منظمة حقوقية تطالب بايدن
بمعالجة حقوق االنسان في البحرين
أكدت الواليات المتحدة اطميركيم تيليقيي بسياليم
من  55منظمم ترنى بالدفا عن حقوق امنسان،
طالبت فيها لدابة الرئيس جيو بياييدن بيميرياليجيم
"الييتييراجييع الييميياسييا ي" لييحييقييوق امنسييان فييي
البحرين ،في الوقت الذي أكدت فيه ألمانيييا أنيهيا
تراقب الوضع بدقمن
طالبت هذه المنظمات ،من بينها الرفو الد لييم،
مرهد البحرين للحقوق الديمقراطييم ،ا ينيطين
بان تجر مجددا مِ ين حيقيوق امنسيان عينيصيرا
أساسيا في دبلوماسيتها بالخليجن
فيي بسييالييم مييفييتييوحييم للييى ييير الييخييابجيييييم
اطميركي أنتوني بلين ن ،أكدت هذه اليمينيظيميات
أن قادة البحرين تشجريوا جيراء اال دباء اليذي
أظهره الرئيس السابق د نالد ترامب ليليميريايييير
الد ليم في مجال حقوق امنسان ،على حد تربيير
الرسالمن
قال تحاليف اليمينيظيميات غييير اليحي يوميييم لن
صول لدابة ترامب عام  1059للى سدة الح يم
"ترجم بقمع ح ومي غير مسبوق في اليبيحيريين،
يستمر حتى اليوم"ن
أكد المتحد باسم اليخيابجيييم اطميييركيييم نيييد
بيراييس أن الييو يير تيليقييى بسياليم الييمينيظيمييات
الحقوقيم ،قال لن حقوق امنسان بمنطقم الشرق
اط سط في صليب السييياسيم اليخيابجيييم مدابة
الرئيس بايدنن
أضاف برايس "قيمنا ت ون حاضرة دائيميم فيي
سياق عالقاتنا الثنائيم مع كافم الد لن بما في ذل
مع ركائنا تحديدا اليد ل اليتيي تيربيطينيا بيهيا
عالقات لستراتيجيم" مضيفا أن الو ير بيليييني ين
تلقى بسالم من منظمات حقوقييم بشيان اليوضيع
في البحرين" ،أؤكد أن أ ضا حقوق امنسيان
بالشرق اط سط في صميم سياستنا الخابجيم"ن
من جانب لخر ،قال المتحيد بياسيم اليخيابجيييم
اطلمانيم كريستوفر بوبغر لن برلين تراقب بدقم
ضع حقيوق امنسيان فيي اليبيحيريينن أكيد أن
ح ومم بالده ملتزمم بنق ميا تيراه قصيوبا فيي
ضع حقوق امنسان بانتظام للى ح ومم المناممن
أضاف بوبغر "الح ومم تراقب بدقيم أ ضيا
حقوق امنسان مع ح ومم البحرينن

البحرانيون يواصلون إحياء ذكرى شهداءهم ورموزهم المعتقلين
البحرين اليوم – المنامم
يواص البحرانيون لحياء ذكرى يهيدائيهيم اليذيين
أ هق النظام الخليفي أب احهم مستيرييينيا بياليقيوات
السروديم التي احتلت البحرين في مابس من الريام
.1055
أعقب احتاللها البالد موجم من القت االعتيقياالت
طييياليييت لالف الييينيييا يييطييييييين
المرابضين فيي ميقيدميتيهيم
قادة بمو ثوبة الرابع عشر
من فبرايرن
أحيا لباء الشهداء مع جمع من
محبيهم ذكرى أبنائهيم بيزييابة
ب ضات الشهداء في مختيليف
البلدات البحرانيم ،منها قيبير
الشهيدة بهيم الررادين
فيما ابت فود من اطهياليي
عائالت الرمو المرتقلم فيي

مقدمتهم منزل اليرميز حسين مشيييميع اطسيتياذ
عبدالوهاب حسين الشي محمد حبييب اليميقيداد
منزل الشي علي سلمانن
أكدت الوفود على الثبات على ميواقيف اليرميو
كما عاهد ا الشهداء عليى السييير فيي طيرييقيهيم
حتى تحقيق النصرن
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في يوم الخميس  15مابس عقدت منظمم ”بيرد“ مؤتمرا صحافييا بيمينياسيبيم
اقامم سباقات فوبموال  5في البحرين يومي السبت االحد الالحقينن يابك
في اللقاء عدد من المتحدثين من بينهم السيدة نيجياح ييوسيف اليتيي كيانيت قيد
سجنت اكثر من عامين بسبب احتجاجها على اقامم السباق في اليريام 1059ن
تحد اللوبد س ريفن النائب البرلماني بيريينيدن ا هيابا ،عضيو اليحيزب
الوطني االس وتالندي ،بي فان اسفيلد مين مينيظيميم هيييومين باييتيس ج
هابيت ماكالو من منظمم بيبريفن كما تحد الطف أحمد بمضان اليذي
ينتظر الده ،محمد بمضان ،تنفيذ ح م االعدام بسبب نشاطه السياسين

فعاليات ذكرى االحتالل السعودي—االماراتي
خارج البالد عبر العالم االفتراضي
في عصر االحد  59مابس عقدات المرابضيم
البحرانيم ند ة خاصم حول هدم المسياجيد بيريد
دخييول الييقييوات السييرييوديييم االميياباتيييييم فييي
البحريين ن يابك فيي الينيد ة اليتيي أدابهيا
االستاذ عباس المر يد كي مين الشييي مياهير
حمود :االمين الرام التحاد عيليمياء اليميقيا ميم،
لشي محمد خضر ،بئيس المنتدى اليليبينيانيي
للدعوة للحواب ،الشي محمد المنسيي ،مسيؤ ل
ملف المساجد في المجلس الرلمائي ،اطستاذة ام
كلثوم ريف ،ممثلم اليمن في اطمم اليميتيحيدة،
اطستاذ لبراهيم لبراهيم ،عضو لجان فلسيطييين
الديمقراطيم محمد البقالي ،كاتب مغربين
في يوم الثالثاء  59مابس نظم نادي الخليج الثقافي بالترا ن ميع
”أ بن ديس شن“ ند ة بمناسبم مر ب عشر سنوات على االجتياح
السرودي— االماباتي للبحرين الذكرى السيادسيم ليحيرب ذلي
التحالف على اليمنن ابك في الينيد ة كي مين السيييد فييينيييان
كانينجهام (اعالمي ايرلندي كان في البحرين حين انطلقت الثوبة
أبردته السيليطيات ،اليدكيتيوب مضيا ي الير يييد ،االكيادييميييم
المرابضم السروديم ،اليتيي تيحيدثيت عين السييياسيم السيريودييم
الخابجيم التي اصبحت باال عليهان الباحثيم اليبيرييطيانيييم فيي
الشؤ ن اليمنيم ،هيلين البكن ،التي ألفت مؤخرا كتابا عن اليمنن
قد قدمت في الند ة نبذة تابيخيم حول تطوبات الوضع في ذل
البلد منذ ثوبة .1055
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قامت منظمم امري يون من اج الديمقراطيم حقوق االنسان في البحرين نيد ة
حول حقوق االنسان في االمابات ،ذل يوم االببراء  50مابسن ابك فيي
الند ة الخبير الحقوقي برايان د لي ،جوليا لوجنر من منيظيميم قسيط ليحيقيوق
االنسان السروديم ،النا ط االماباتي ،حمد الشيامسيي ايينيييس عيثيميان ،مين
مجموعمة حقوق االنسان للشرق اال سط مال افريقيان كما تيحيدثيت كياليتيون
برانر

ند ة في الفضاء االفتراضي نظمنتها منظمم امري يون مين اجي اليدييميقيراطيييم
حقوق االنسان في البحرين في  59مابسن ابك فيها ك من حسين عيبيد ،
أسماء دب يش ،ا ان جابرين ،من الفيدباليم الد ليم ليحيقيوق االنسيان كيلييير
نيفين من مركز الخليج لحقوق االنسان

أغنيس كاالمار :تلقيت تهديدا
بالقتل من مسؤول سعودي
أتالنتا ،الواليات المتحدة اطمري يم – )(CNNأكيد
م تب المقربة اطمميم أغنيس كياالمياب ،ل ي،CNN
الثالثاء ،صحم تصريحاتها حول تلقيها تهديدا بالقت
من مسؤ ل سرودي بفيع ،على ضوء تحقييقيهيا فيي
مقت امعالمي السرودي ،جمال خا قجين
قالت كاالماب لصحيفم الغابديان اليبيرييطيانيييم فيي
مقابلم نشرت الثالثاء لن مالء في اطميم اليميتيحيدة
أبلغوها في يناير/كانيون ثيانيي مين عيام  1010أن
مسؤ ال سروديا هدد ب "الترام مرها" ،هو ما قالت
لنه تهديد مبطن ،فهمت لخر ن أنه تهديد لحياتهان
أكد مسؤ ل لعالمي في مي يتيب كياالمياب ،مي يتيب
المفوضيم الرليا لألميم اليميتيحيدة ليحيقيوق امنسيان،
صحم تصريحات المقيربة اطميميييم ل ي ،CNNفيي
حين لم تجب الح ومم السروديم على طلب CNN
الحصول على ترليقن
نشرت المقربة السابقم بقضايا القت خابج القانون
بد ن محاكمم القت االعتباطي ،تقريرا م ونا مين
 500صفحم تقرييبيا فيي ييونيييو/حيزييران مين عيام
 1054خلص للى أن هناك "دليال موثوقا" بان ليي
اليريهيد السييريودي ميحيمييد بين سيلييميان مسيؤ لييون
سروديون بفيرو المستوى كانوا مسؤ لين عن مقتي
خا قجين
أخبرت كاالماب الغابديان أن مالءها أبلغوها أنهم
كانوا اهدين على التهديدات أثينياء اجيتيميا بفيييع
المستوى في يناير/كانون ثاني من عيام  1010ميع
دبلوماسيين سرودييين ميقيييمييين فيي ميديينيم جينيييف
السويسريم مسؤ لين من المملي يم كيانيوا ييز ب ن
المدينم" ،فهموا" (التهديداتن على أنها "تيهيدييدات
بالقت " ،حسب قولهان
أ ابت المقربة اطمميم للى أن أحيد اليميسيؤ لييين
السروديين ادعى أنه تلقى اتصاالت هاتفيم من أفراد
مستردين ل "الترام مرها" ،لم تتمي ين CNNمين
التثبت بش مستق من ب ايم كاالمابن
بامضافم للى التهديدات الميزعيوميم اليتيي تيليقيتيهيا
بالقت  ،فإن مسؤ لين سرودييين ادعيوا أنيهيا تيتيليقيى
أمواال من قطر انتقد ا تقريرها بشدة حول عيميليييم
القت  ،حسبما قالت نقال عن مالئها الذيين حضير ا
االجتما ن
في المقابلم الصحفيم ،قالت كاالماب لن هذه "المرة
كانت اطمم الميتيحيدة قيوييم حيييال تيلي اليقيضيييم"،
أضافت أن الزمالء باطمم المتحدة ا ضحوا ليليوفيد
السرودي "أن هذا ( ال المن ليس الئقا على امطالق
أنهم يتوقرون ان ال ييذهيب االمير اليى ابيريد مين
ذل " ،حسب قولهان
ختمت المقربة اطمميم بالقول لن "هذه التيهيدييدات
ال تيييينييييفييييع مييييرييييي"
أضافت ان التهديدات
"لم تثنها عن التصرف
بالطريقم اليتيي بأتيهيا
سديدة" ،حسب قولهان
من المتوقع أن تشغي
كاالماب منصبا جيدييدا
هييذا الشييهيير كييامييييينييم
عامم لمينيظيميم اليريفيو
الد ليم (أمنيستين ،برد
أن غلت منصبها فيي
اطمم المتحدة منذ عيام
.1059

برلمانيون بريطانيون يطالبون بإطالق سراح قادة المعارضة في البحرين
58/1/1015
قع  59عضوا ً في البرلمان البرييطيانيي ،بييينيهيم
بئيس المرابضم السابق جيرمي كوببيين ،عيليى
بسالم مسترجلم لو ير خابجيم بالدهم يطياليبيون
فيها بإطالق سراح قادة المرابضم في البحيريين،
ذل تزامنا مع الذكرى الرا رة العتقالهم ،فيق
ما ذكرت منظمم أميركيون من أج الديمقراطييم
حقوق االنسان في البحرينن
كتبت عضو البرلمان ابا سلطانم قائلم :لضافم
لرسالتي اطخيرة في  55فيبيرايير /يبياط ،1015
قب الذكرى السنويم اليريا يرة العيتيقيال اليقيادة
السياسيين النا طين في البحرين لمشابكتهم فيي
المظاهرات المؤيدة للديمقراطيم ،نحن الموقريون
أدناه ،نلفت انتباه م مرة أخرى الى استمراب قمع
الديمقراطيم المرابضم السياسيم في البحرينن
اقرأ أيضا
منظمم حقوقيم :انتقاما من نشاط لبائهمنن البحريين
تحرم أطفاال بحرينيين من حيقيهيم فيي اليجينيسيييم
جوا السفيرفيي بسياليم عياجيليم 10 :مينيظيميم
حقوقيم تدق ناقوس الخطر بشان حيقيوق امنسيان
في البحرينيميطياليبيات د ليييم بيإطيالق سيراح 9
محتجزين في البحرينضرب تهديد باالغيتيصياب
الصرقنن جماعتان حقوقيتان :رطم اليبيحيريين
ترذب أطفاال مرتقلين
قال بيان هؤالء البرلمانيين البريطانيين لن هيذه
الرسالم تياتيي بياليتيزامين ميع اليذكيرى السينيوييم
الرا رة ل  59مابس/لذاب  ،1055عينيدميا حي يم
على  9من قادة نشطاء المريابضيم اليبيحيريينيييم
الباب ين بالسجن المؤبد هم :حسن مشيمع ،عبيد
الوهاب حسين ،عبد اليهيادي اليخيواجيم ،دن عيبيد
الجلي السن يس ،محمد حيبيييب اليميقيداد ،سيريييد
مير ا الينيوبي ،الشييي عيليي سيليميان ،بيتيهيميم
التواص مع بلدان أجنبيم التحريض على القيتي
تخريب الممتل ات الراممن قد طرنت منيظيميات
حقوق امنسان في هذه القضايا ،بحسب البيانن
أضاف "برد مر ب عقد من اليزمين ،ميا اليت
البحرين تقمع أي ي مين أ ي يال اليميريابضيم
السياسيمن بغم ذل  ،ما الت الممل م اليميتيحيدة
تدعم نظام ح م البحريين ،بغيم لدباجيهيا كياحيد
البلدان ذات اط لويم في مجال حقوق امنسان في
الممل م المتحدة"ن
قال البيان "لذل  ،فإننا نطلب من الح ومم لدانم
قمع الحق في تقرير المصير فيي اليبيحيريين ،مين
خالل المطالبم بامفراج الفوبي غير الميشير ط
عن المرتقلين السياسيين :عيبيد اليوهياب حسييين،
عبد الهادي الخواجم ،دن عبد الجليي السيني يييس،
محمد حبيب المقداد ،سريد مير ا النوبي الشي
علي سلمان ،عبد الجلي المقداد لضافم اليى قيائيد
المرابضيم حسين مشيييميعن لعيادة الينيظير فيي
عالقتها مع البحرين ،كبلد يثير القلق ،لليى حييين
تنفيذ مطالب الشرب البحريني على النحو ال افين
نتمنى أن تراملوا هذا الطلب بيميا يسيتيحيقيه مين
للحاح"ن
السن يس ي م عامه الرا ر
من جهتها قالت منظمم ميراسيليون بيال حيد د لن
المد ن البحريني السن يس ي مي عياميه اليريا ير
خلف القضبان ،كان اعتقاله هو اط ل في سلسلم
طويلم من االعتقاالت التي يهيدتيهيا اليبيالد مينيذ
اندال الحراك االحتجاجي الشربي عام .1055
قال أيضا "لذ تيطياليب ميراسيليون بيال حيد د

بامفراج عنه ،فإنهيا تيدعيو السيليطيات أيضيا ً لليى
لطالق سراح جميع الصحفييين اليميحيتيجيزيين فيي
البحرين بش ترسفي"ن أضيافيت اليمينيظيميم فيي
بيان أمس اطببراء "لنه على مر السنين ،تدهوبت
صحم عبد الجلي السن يس الذي أصيبيح اآلن فيي
الخمسينيات من عمره"ن
ح م على المد ن بالسجن المؤبد خالل ميحياكيميم
عس ريم في يونيو/حزيران  ،1055حيع تم تياييييد
الح م في االسيتيئينياف عيام  1051فيي ميرحيليم
النقض كذل عام .1051
قالت المنظميم "بيامضيافيم لليى ميا ييريانيييه مين
أضراب عضليم ناجمم عن ل كان قد أصييب بيه
قب احتجا ه بسينيوات قيليييليم ،ييتيريرش اليميد ن
البحريني للترذيب امهمال الطبي داخ السيجين،
عيليميا ً بيان السييليطيات تيؤخير اسيتيبييدال اطغشييييم
المطاطيم لر ا يه ،التي تساعد على لباحم كتفيه
من جهم تحول د ن سيقيوطيه مين جيهيم أخيرىن
عام  ،1055دخ السن يس لضرابا ً عن اليطيريام
استمر طكثر من  100يوم احتجا ًجا عليى ظير ف
احتجا ه"ن
في هذا الصدد ،قالت صابيريين الينيوي مسيؤ ليم
م تب الشرق اط سط في المنظمم "لننا ندعو لليى
لنهاء اعتقال السن يس ،الذي استمر لفتيرة طيوييليم
للغايم" مضيفم "مشاكله الصحييم تيتيطيليب عينياييم
خاصم ،هو ما يينيبيغيي ،عيليى اطقي  ،أن ييؤدي
بالسلطات للى لطالق سراحه" موضيحيم "اليحي يم
عليه بهذه الرقوبم القاسيم يختزل في طياته جيميييع
اطح ام الصادبة ضد بقيم الصحفيين المحتيجيزيين
ظلما ً عد انا ً في البالد"ن
كما قال السيد حسين عبيد  ،اليميديير اليتينيفيييذي
لمنظمم "أميركيون من أج الديمقراطييم حيقيوق
امنسان في البحرين" لن الدكتوب السيني يييس أحيد
أبر المدافرين عن حقوق امنسيان فيي اليبيحيريين
" استمراب اعتقاله حبسه يجسد أعلى مميابسيات
الظلم االعتداء الصاب على حريم التيريبييير فيي
البحرين ،ذل طنه اعيتيقي حيوكيم فيقيط بسيبيب
أنشطتيه فيي ميجيال اليدفيا عين حيقيوق امنسيان
حريم التربير"ن
أضاف "قراب البرلمان اط ب بي اطخييير ييدعيو
للى امفراج الفوبي عنه ،باعتبابهيا احيدة مين
الد ل الثال التي لديها سفابة في البحرين ،يجيب
على الحي يوميم اليفيرنسيييم اتيخياذ ميوقيف اضيح
المطالبم عالنيم بامفراج عن الدكتوب السن يس"ن
يذكر أن البحرين تقبع في المرتبم بقيم ( 594مين
أص  580بلداًن على جد ل التيصينيييف اليرياليميي
لحريم الصحافم الذي نشرته منظمم "مراسلون بال
حد د" عام .1010
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ثالثون عاما على شهداء البحرين في العراق

الشيخ جعفر أحمد
الشيخ محمد جواد حسين
عبدهللا مختار  -السنابس  -الدراز

الشيخ رضا أحمد عبد
الكريم الشهابي  -الدراز

السيد حسن السيد كاظم
شرف  -من جدحفص

فييي الييذكييرى الييثييالثييييين السييتييشييهيياد عشييرة ميين
البحرانيين في ابش اليرافيديين ييفيرش اليواجيب
االسالمي الوطني االنساني ميواسياة عيائيالتيهيم
بش خاص برد الترحم على اب احهم الطاهرةن
ن هؤالء هم:
 -٠الشي جرفر أحمد عبد مختاب  -السنابس
 -٥الشي محمد جواد حسين  -الدبا
 -٣الشي احمد عبد الموت  -الجفير
 -٤الشي عيسى حسن عبد الحسين علي  -سماهيج
 -٢السيد حسن السيد علي السيد كاظم رف
 -٦حسين عيسى بو بقبم
 -٠الشي علي موسى جرفر الحوبي
 -٨الشي بضا أحمد عبد ال ريم الشهابي  -الدبا
 -٩الشي فاض عباس أحمد السردي  -القضيبيم
 -٠١اسامم عيسى مسلم الدبا ي
في  1اغسطس  1001أعلينيت اليليجينيم اليوطينيييم
لشؤ ن المفقيوديين فيي اليريراق فياة اليميفيقيوديين
البحرانيين الرشرة في الرراق ،ذل خالل مؤتمير
صحافي عقدته اللجنم التي تش لت لنذاكن
سردت اللجنم في بيان لها ميا صيفيتيه ب ي “أدليم
عامم ”على فاة المفقودين الرشرة ،قالت“ :بينياء
على ما سبق من مرلومات ،فقد تولد ليدى اليليجينيم
اعتقاد قوي بان مصير امخوة اطحبم الميفيقيوديين
قد أصبح أكيثير ضيوحيا بياليميقيابنيم ميع اليفيتيرة
السابقم ،لنهم بحسب اعتقادنا قد أصيبيحيوا فيي
ي فيي عيداد
ذمم عز ج  ،لنهم لن اء
هداء الرلم الدين الوطن”.
أبدى اطهالي في المؤتمر استيياءهيم الشيدييد ليميا
صيفييوه ب ي “تييقييصييييير ابة الييخييابجيييييم عييدم
اهتمامها برسائلهم التي استفسر ا فيها عين ذ ييهيم
منذ الرام  ،”5445أضافوا “لم تتحرك الحي يوميم
لال برد أن تحركت الصحافم ،فمين اليميسيئيول عين
مراناتنا طوال امثني عشر عاما الماضيم”.
 -5بحسب المرلومات المتوافرة للجينيم مين أهياليي
المفقودين ثبت أن لخير اتصيال بييين اليميفيقيوديين
أهاليهم كان قب تابي  59يناير /كيانيون اليثيانيي
 5445موعد بدء القصيف اليجيوي عيليى اليريراق
خالل حرب تحرير ال ويتن
 -1عدم جود أي اتصال مبا ر أ غييير ميبيا ير
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الشيخ احمد عبدهللا الموت
 -الجفير

الشيخ عيسى حسن عبد
الحسين علي  -سماهيج

حسين عيسى بو رقبة

الشيخ علي موسى جعفر
الحوري

الشيخ فاضل عباس أحمد
السعدي  -القضيبية المنامة

اسااامااة عاايااسااى مساالاام
الدرازي

بين المفقودين أهاليهم طيوال السينيوات مينيذ اليريام
 5445حتى اليومن
 -1عدم جود أي دلي ملموس يثبيت جيود اطخيوة
المفقودين في سجون الرراق ،لذ ان المرلومات اليتيي
تم جمرها من قب اطهالي خالل السنيوات اليمياضيييم
ليس باالم ان االعتماد عليهان
مثال :حسن عبدالحسين توكيله محاميا فيي اليريراق
للبحع في السجونن
كام الجمري بحثه في السجون من د ن اليوصيول
للى نتيجمن
 -9النظام الرراقي السيابيق اليطيرق اليرينيييفيم اليتيي
يترام بها مع المرابضين ليه سيواء كيانيوا أحيزابيا
سياسيم أ هيئات دينيمن اطعدام ،عيدم جيود قيوات
لم افحم الشغبن
 -5عدم اعتراف الينيظيام اليريراقيي السيابيق بيوجيود
مفقودين في الرراق سيواء كيانيوا عيراقييييين أ مين
جنسيات اخرى طيوال السينيوات اليتيي تيليت حيرب
ال ويت االنتفاضم ،سواء على المسيتيوى اليرسيميي
مع الح ومات المرنيم أ مع المنظمات الد ليم عيليى
بغم الضرب الذي كان يرانيه نتيجم هذا االن ابن
مثال :اطسرى ال ويتيين منظمم الصليب اطحمرن
 -9المفقود ن من جنسيات أخرى ،حتى اليوم لم ترد
أيم مرلومات بان مفقودين من جنسيات اخرى قيد تيم
الرثوب عليهمن
 -9قب عدة هوب من الغز اطميركي للرراق أعلين
النظام الرراقي عن عفو عام ،على اثره تم اطفيراج
عن أعداد كبيرة من المساجين من ضمنهم مسياجييين
من جنسيات عربيييم أخيرى (أبدنيييون ،مصيرييون،
سروديون ،لبنانيوننننن لم ي ن بينهم بحرينيين كيميا

أن برض اليميفيقيوديين اليتيي تيتيشيابيه ظير ف
أختفائهم مع مفقودينا ما ال مصيرهم مجهوال (
 51من اللبنانييننن
 -8اخييتييفيياء االخييوة الييمييفييقييودييين فييي فييتييرة
اضطرابات سياسيم مسلحم عقب حرب مدميرة
يصرب خاللها تحديد من ميع مين ضيد الينيظيام
كون اختفاؤهم في مدينم النجف اال رف التي
هدت مرابك بين النظام المينيتيفيضييين كيون
النظام يقت يرتق الناس بش عشوائين
 -4محا الت أهالي المفقودين المستيميرة طيوال
السنوات الماضيم في الحصول على ميريليوميات
ميين أي طييرف كييان ميين خييالل االتصييال أ
الزييابات اليميتي يربة ليليريراقن عيليى بغيم ان
البرض دفع مبالا ط خاصن
 -50سقوط النظام الرراقي برد الغز االميركيي
ما صاحبه من فوضى فتح للسجون المراكز
اطمنيم بالتالي افراغ السجون كون فيتيح هيذه
السجون من اليريراقييييين ييريتيقيد بيان احيبياءهيم
المفقودين موجود ن داخ السجون عيليى بغيم
ذل لم ترد أيم ميريليوميات ميؤكيدة عين خير ج
أحياء من هذه السجون ،كما لم ترد أيم أنباء عن
خر ج أي بيحيريينيي مين هيذه السيجيونن ميثيال
ال ويتيينن
 -55الحديع عن سجون تحت اطبش سجيون
غير قابلم للفتيح ،سيواء كيانيت هيذه اليميريليوميم
صحيحم أم ال ان كانت صحيحم فه يريقي أن
يض انسان على قييد اليحييياة حيتيى اليييوم بيريد
مر ب أببرم أ هر على سقوط النظام اكتشياف
هذه السجونن
 -51اليقييراب الييذي اتيخييذتيه الييهييييئيات اطهييلييييم
المرجريات الدينيم في الرراق باعتيبياب جيميييع
قييياميهيم
المفقودين الرراقييييين قيد تيوفياهيم
بنصيب ميجياليس اليريزاء عيليييهيم ،أخيذيين فيي
االعتباب تشابه ظير ف اخيتيفيائيهيم ميع اخيتيفياء
اخواننا المفقودينن
 -51هادة الشهود التي حصي عيليييهيا اطخيوة
خالل يابتهم للرراق بان جميع مين فيقيد ا فيي
النجف اال رف خالل أ برد االنتفياضيم فيانيهيم
اما قتلوا أ اعتقلوا من قب قوات اطمن الرراقيم
بش عشوائي من د ن التدقيق فيي هيويياتيهيم
أن من تم اعتقاله قد تمت عمليم اعداميه خيالل
يوم أ يومين من اعتقاله تم دفنيهيم فيي ميقيابير
جماعيم في المناطق المحيطم بالنجف تم نيبيش
برض هذه المقابرن
 -59يهيادة الشيهيود بيان قيوات اطمين كيانيت
تستهدف طلبم الرليم السياكينييين فيي اليميدابس
الرلميم في النجف في حيميليم االعيتيقياالت اليتيي
اعقبت االنتفاضمن
 -55هادة برض الشهود خالل ييابة الينيجيف
بان برض المفقودين البحرينيين قد تم اعيتيقياليهيم
من قب قوات اطمن اليريراقيييم فيي الينيجيف فيي
الفترة التي تليت دخيول اليقيوات اليريراقيييم لليى
النجف برد سحق االنتفاضمن
 -59هادة برض الشهود الخياصيم بيان بيريض
المفقودين البحرينيين قيد اعيتيقيليوا اخيذ ا لليى
مواقع االعدام الجماعيم هادتهم بانيهيم قيد تيم
اعدامهم تاكد الشهود من فاتهمن
أكدت فاة المفقودين بالقيول“ :بينياء عيليى ميا
سبق من مرلومات فقد تولد لدى اللجينيم اعيتيقياد
قوي بان مصير اطخوة اطحبم اليميفيقيوديين قيد
أصبح أكثر ضوحا بالمقابنم مع الفترة السابقيم
أنهم بحسب أعتقادنا قد اصيبيحيوا فيي ذميم
فيي اعيداد يهيداء
عز ج انهم ان ياء
الرلم الدين الوطن”.

وزارة خارجية البحرين تحتج على قطر
بعد بث قناة الجزيرة برنامجا حول كتاب ”زفرات“
البحرين اليوم – المنامم
قييالييت ابة الييخييابجيييييم
الييخييليييييفيييييم أنييهييا أبسييلييت
مذكرة احتجاج للى ابة
الييخييابجيييييم الييقييطييريييم،
تضمينيت ” لدانيم اليو ابة
الشديدة لبرنامج تلفزيونيي
بييثييتييه قيينيياة “ الييجييزيييرة”
القطريم بيرينيوان (خيابج
الييينيييصن ،ييييوم اطحييييد
الموافق  9مابس .1015
ادعت اليو ابة اليخيليييفيييم أن ميا بد فيي كيتياب
” فرات“ الذي أصدبتيه كياليم أنيبياء ” اليبيحيريين
الييوم“ سيليط عيليييه اليبيرنياميج الضيوء ”تضيمين
ميرييليومييات ادعيياءات كياذبييم قييدمييهيا ميحييرضييون
مرينون“  ،مرتبرة أن البرنامج يترابش مع ميبياد
لعالن الرال للمصالحم الخليجيمن
كما اعترضت الو ابة الخليفيييم عيليى ميا صيفيتيه
“ المراملم السيئم التي يتلقاهيا الصييياد ن مينيحيرس
السواح القطري“.
كانت فضائيم الجزيرة خصصت حلقم ييوم اطحيد
 9مابس من برنامج خيابج الينيص ليليحيدييع عين
محنم المرتقلين السياسيين النيا يطييين فيي سيجيون
البحرينن سلط البرنامج الضوء على لفادات اكيثير
من  90سجين بحراني بدت في كتاب ” فرات“.
ير ي السجناء في ال تاب ماتررضوا لها من ترذيب
تن ي داخ سجون لل خليفم خاصم ماحيد فيي
مابس من الرام  1055عندما انتفض السيجينياء فيي
سجن جو ضد تل الممابسات ،كان بد السليطيات
مهاجمتهم ببنادق الصيد لطالق الناب عليهيم داخي
السجننتيحيد فيي اليبيرنياميج ميريتيقيليون سيابيقيون
ممثلون لمنظمات حقوقيم د ليمن
ييذكير أن كياليم أنيبياء (اليبيحيريين اليييومن د ينييت
اطببييريياء 8 ،مييابس  ،1059أ لييى لصييداباتييهييا

المطبوعم ب تاب تيوثيييقيي
يحم عينيوان “ فيرات”
يتنا ل أحدا سيجين جيو
المركزي فيي اليبيحيريين،
التي اندلرت فيي اليريا ير
من مابس الرام ٥١٠٢من
أقييامييت الييوكييالييم حييفييال
بالمناسبيم فيي اليرياصيميم
اطلمانيم بيرلييين ،تضيمين
ند ة بياليمينياسيبيم يشيابك
فيييييهييا الصييحييافييي نييادب
المتر ك ،الذي ساهم بإعداد ال تاب ،لضيافيم لليى
مشابكم من النا ط النيقيابيي اليميريتيقي السيابيق،
لبيراهييييم الييدمسيتيانييي ،هييو الييد الشيهييييد عيلييي
الدمستاني الذي قتلته القوات الخليفيييم فيي ميابس
من اليريام ٥١٠٠من لضيافيم لليى فيقيرات أخيرى
يتخللها عرش نس من ال تابن
تضمن ال تاب لفادة ً من أكثر من  ٠١سجينا ً كانوا
من ضحايا اطحدا التي قريت فيي سيجين جيو،
بينهم من الشهداء ،أمثال الشهيد عباس السيميييع،
الشهيد بضا الغسرة الذي أدلى بشيهيادة خياصيم
تحربه من سيجين جيو
مطولم لصالح ال تاب برد ـ
قبي أيام على استشهاده مع اثنين من بفاقه أثنياء
نجاحهم في الخر ج من البحرين بحرا ،بيريد أن
بصدتهم القوات الخلييفيييم اليميدعيوميم بياطجيهيزة
امقليميم الد ليم أطلقت القوات الرصاص على
الشهيد الغسرة اثنين لخرين الذين كانوا قد قرب ا
عييدم االسييتييسييالم الييمييقييا مييم حييتييى الشييهييادةن
قالت الوكالم لنن ال تاب يرد “ ثيقم هياميم حيول
انتفاضيم سيجين جيو اطكيبير فيي تيابيي سيجيون
البحريين”  ،كيميا أنيهيا تيري يس “ب ح اليميقيا ميم
التمرد داخ السجن”  ،مشيييرا لليى أن الي يتياب
يتضمن مشابكات م توبم قدمها عدد مين قيييادات
المرابضم البحرانيمن

سباقات فورموال ون تفضح ولي العهد الخليفي وتكشف صورته القمعية
البحرين اليوم – المنامم
أقيمت على حلبم البحرين الد ليم اطحد  18مابس
سباق الجائزة الي يبيرى ليليسيييابات اليذي تينيظيميم
مجموعم فوبموال نن يشرف على السباق ليي
الرهد الخليفي سلمان الذي يمل يركيم مي يالبيين
البريطانيم لصناعم السيابات الفائقم السرعم التي
تشابك في هذا السباقن
يرد لي الرهد سلمان مين اليميوليرييين بسيبياقيات
السيابات ،ينفق الماليين مين ثير ات اليبيحيريين
على هذه الهوايمن
قد ض لي الرهد أكثر من نصف ميلييياب د الب
في ركيم مي يالبيين اليميتيريثيرة بياليرغيم مين أن
البحرين تمر با مم اقتصاديم برد أن تفاقم اليريجيز
في الموا نم بيليا اليديين اليريام مسيتيوييات غييير
مسبوقم المسيت حياجيز اطببيرييين ميلييياب د الب
أميركين
ياتي امنفاق المهول على هذه اليريياضيم ضيمين
سياسم خليفيم ممنهجم الهيدف مينيهيا اسيتيخيدام ميا
يررف بالغسي الرياش لتلميع صوبة لي اليريهيد
عائلتم الي ياليحيم اليميسيودة بيانيتيهياكيات حيقيوق
امنسان ،حيع تسرى الرائلم الخليفيييم عيبير هيذه
الرياضم للى تسويق البحرين كبلد متسامح حرن

ل ن هذه السياسم فشلت برد أن أحبيطيهيا نيا يطيون
بحرانيون أ صوا صوت المضطهدين للى اسيميا
المجتمع الد لي حولوا هذا السيبياق لليى مينياسيبيم
سنويم لفضح أكاذيب لي الريهيد لجيراميه ،حيتيى
ص اطمر للى اليحيد اليذي ييتيحيد فيييه ليوييس
هاميلتون البط الرالمي لسيبياقيات السيييابات عين
حيييقيييوق امنسيييان فيييي
الييبييحييرييينن سييلييطييت
الصيييحيييافيييم كييياالت
اطنباء الرالمييم سيليطيت
الضيييوء عيييليييى تيييلييي
االنتهاكات بالتزامن ميع
انيطييالق السييبياقييات فييي
الييبييحييريييين ،أبيير هيييا
ب يييتيير سييي أن أن
الغابديان البيرييطيانيييم
غيييييرهييا ميين سييائ ي
امعالمن
كما جه اكثر من  90نائبا برييطيانيييا خيطيابيا لليى
بئيس مجموعم فوبموال  5طالبوا فيه بفتح تيحيقيييق
بشان اتهاكات حقوق امنسان التي تصاحيب لقياميم
السباق في البحرينن

بيان ليم

يوم ُ
األخوة
ظ ِلمت
ّ

قاسم في ذكرى دخول دب
الجزيرة للبحرين

بسم الرحمن الرحيم
يوم ظلمت اطخوة
هب رب البحريين فيي حيراك سييياسيي سيليميي
مطالبا ً بحقوقه المسلوبم ،ضع حد الضطهياده،
لرفع الظلم عين كياهيليه ميميا كيانيت اليحي يوميم
تمابسه في حقه تصر عليهن
تدخلت قيوات دب اليجيزييرة ليتيسي يت صيوت
الشرب ،تبقي الوضع الظالم متناميا ً يوما ً برد يوم
يزداد سوءاًن
قد ي ون هذا التدخ لسد باب امصالح التغييييير
التخلص من احتماله ،ما أبرد هذا الموقف مين
الحق الردل حيع ييحيابب امصيالح اليحيرييم
ال ريمم في ك اطبش بالحديد الينياب ،تسيفي
الدماء انتصابا ً للظلمن
ه ح ومم البحيريين أ فيي امسيالم ليليجيييش
الزاحف على ربها بينما هذا الشرب ال عالقم له
بامسالم ه في امسالم أن ينصر اط الظاليم
بإعانته على ظلمه ما في امسيالم ميميا جياء بيه
عيليييه لليهن أن
الخبر عن بسول (صلَّى
ينصر اط المظلوم بدفع الظلم عينيه ،هيو هينيا
رب البحرين ال ح ومته ،أن ينصر الظالم ب فه
عن الظلم ليقافه عن الرد ان تخليصا ً له مين أن
يخسر لنسانيته ،من استحقاق عذاب الشيدييد،
نابه الحابقمن
الموقف الشرعي الذي كانت د ل الجواب اطميم
الرالم مخاطبين به هو منع الح وميم عين سيليب
الشرب حقوقه الفت به ،للزامها باليتيخيليي عين
الظلم لقامم الردلن
اطمنيم أن ي ون امصالح الشام سيميم اليوقيت
الحاضر المستقب للمنطيقيم كيليهيا اطميم ،أن
ي ون التوجه غير التوجه ،الرؤيم غير اليرؤييم،
النيم غير النيييم ،أن ييفيهيم أن اليظيليم طيرييق
الضرف الفناء ،أن اليقيوة اليريز اليبيقياء فيي
الردلن
كان التدخ ظلما ً صيابخياً ،فيال تيبيقيوا تيدخيلي يم
للحظم احدةن
كان يوما ً ظلمت فيه اطخوة ،ض ِيريت اليمير ءة،
صاب اليتيريا ن عيليى امثيم اليريد ان ،أليغيي
الترا ن على البر التيقيوى ،فيتيدابكيوا تصيحيييح
الموقفن
يقترن بمناسبم تدخ قوات دب الجزييرة ليقيهير
الشييرييب الييمييظييلييوم ،الييزج بييقييادة الييمييرييابضييم
بمو ها في السجون للى اليومن
ال لمم في هذا اطمر ،أن لبادة الشرب الحاسيميم
أال يبقى بمز ال احد من بج أ امرأة أ كه
أ اب أ طيفي مين أبينياء اليحيراك السييياسيي
الممثلين لمطلب الشرب في السجن ،أن حريتيهيم
في المقدمم من أي ح ن
السالم على من اتبع الهدىن
عيسى أحمد قاسم 55 ،مابس 1015
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لكي ال نلدغ عشر مرات:

البقيم من ص 5

اطالق سراح السجناء مطلب انساني غير مرتبط بالمطالب السييياسيييمن مين
حق هؤالء الخر ج من السجن مزا لم نشاطهم السياسي اليميريابش بشي ي
سلمي على اي مستوى ،ليس من حق الخليفيين التررش لهم بسوء الن ذلي
جرم يضاف الى سجلهم االسودن ثالثا :ان الحراك الشربي مستمر بد ن توقف،
سواء اكتظت السجون بالبحرانيين ام افرغت ،فحق التغيير السياسي مشير
للشروب ،ليس من حق أحد سلب ذل الحقن سيواص البحرانيون مسابهم
الثوبي حتى تتحرب البالد من الح م الوباثي االستبدادي االحتالل اال جنبيي
الذي استقدمه الخليفيونن
اضح لميا تسيريى ليتيحيقيييقيه بي يافيم
القوى الثوبيم طرحت تصوباتها بش
الوسائ المدنيم السلميمن قد ساهمت سياسات الرائلم الخليفيم في ت ريس تل
التصوبات االصراب عليى تيحيقيييقيهيان فيهيي سييياسيات قيميريييم ميتيوحشيم
استئصاليم ال تتيح مجاال للتواص االنسيانيي اليهيادف ليليتيوصي اليى ادنيى
مستويات الترايش االحترام المتبادلن هذه القوى لديها قناعم باسخم باستحالم
اصالح نظام الح م الخليفي ،تستدل على ذل بالمحيا الت اليفيا يليم ليليقيييام
بذل ن منذ اكثر من  55عاما ترمق روبها بضر بة الرم الجاد ليليتيغييييير
مرتبرة ان ايم محا لم لت راب التجابب السابقم انما تسياهيم فيي لطياليم عيمير
الح م الخليفين من أهم مسوغات ذل النهج ان الخليفيين ال ييليتيزميون بياي
عهد ا اتفاق مع الشربن فقد سبق االستفتاء على االستقالل قب خمسين عاميا
ترهد الخليفيين بان يح موا البالد برد االنسيحياب اليبيرييطيانيي بيالشيراكيم ميع
الشرب ،كان من نتائج ذل كتابم دستوب  5491التجربم البيرليميانيييم اليتيي
استمرت ثمانيم عشر هرا قب ان يلغيها الخيليييفيييون بيجيرة قيليم احيدة فيي
اغسطس  ،5495يدخلوا البالد نفقا مظلما لم تخرج منه حتى اليومن
كان ذل انقالبا دنيئا على اليتيريهيد
اليذي قيدمييه الييحياكييم السييابيق الييى
المرجريم الدينيم في الرراق خيالل
يابته النجيف فيي اليريام 5494ن
في الرام  5445كان هناك اتيفياق
بين الرمو السياسيين اليميريتيقيلييين
الح م اليخيليييفيي ميميثيال بضيابيط
االمن ايان هندبسونن هذه المبادبة
لم تدم طويال ،فما هيي اال بضيريم
هوب برد خير جيهيم مين السيجين
حتى اعيد ا اليه في اليريام 5449
برد ان انيقيليب اليخيليييفيييون عيليى
ترهداتهم باصالح سياسي في مقاب
تهدئم الشاب من جيانيب اليرميو ن
جاء االنقالب االخييير االخيطير
برد خمس سنوات فحسبن فقد كيان
من ر ط الشرب على الخلييفييييين
للتصويت عيليى اليميييثياق فيي 59
فييبييراييير  ،1005اعييادة الييرييم ي
بدستوب  5491اعيتيبيابه حياكيميا
على الميثاق عدم اجراء اي تغيير
في مواده اال ضمن المادة  509من
ذل الدستوبن لم تمض سوى عام
احد على اقراب الميثاق حتى جياء
االنيييقيييالب االخيييطييير مييين قيييبييي
الدي تاتوب الحياليين فيفيي اليذكيرى
اال لييى مقييراب الييميييييثيياق أعييليين
الطاغيم تحوي البالد اليى ميميلي يم
تتويج نفسه مل ا عيليييهيا ،لليغياء
دسييتييوب  5491فييرش ثيييييقييم
خليفيم على الوطن الشربن ثالثيم
انقالبات خليفيييم عيليى اليتيريهيدات
الوعود عمقت القناعم لدى القوى
الثوبيم باستحالم تيطيويير ا ضيا
البالد في ظ ح م ل يحترم الرهود
االتفاقات ،يرتمد منيطيليق اليقيوة
القمع للترام مع الوطن الشربن
ماذا يرني ذلي مين اليميتيوقيع ان
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تبادب االبواق الخليفيم للتشويش التيضيلييي بياليحيدييع عين اطيالق سيراح
السجناء السياسيين ضمن "حواب" "توافق" ،ذل بالضغيط عيليى بيريض
الرمو السياسيم الدينيم للقبول بحلول ليم تيرقيييريييم ال تيميس جيوهير
النظام السياسين سيرم المرجفيون ،ميدعيومييين بيحليم اليحي يم االعيالميييم
الماليم ،لتر يج مقوالت عن "الد افع االنسانيم" "ضر بة االفراج عين
السجناء" "الرقالنيم" "الواقريم" "القبول بيميا هيو ميمي ين" ،الجيبياب
البرض على االنخراط في مشر يفتت صفوف المرابضم ال يحقق امين
الشرب استقرابه حقوقهن مرة اخرى ت رب القوى الثوبيم الصامدة انيهيا
لن تقب بالمسا مم على حريم السجناء الذين يرتبر سجنهم من الجرائم ضيد
االنسانيم ،لن تشابك في ايم صيغم تساهم بإطالم عمر النظام الخليفين هذه
القوى ستصر على التغيير الشام الن ذل هو الطريق ليتيحيقيييق اسيتيقيراب
الوطن الشرب ضمان حقوق المواطنين االصليين ( يييريم سينيمن بيد ن
لجحاف ا ظلمن هذه القوى ترفض مقوالت الخضو الخنو للخليييفييييين،
لن تسمح بتمرير مقوالت االنسانيم الشفقم الواقريم لالجها عيليى ثيوبة
الشرب القضاء على تطلراتهن فهي ترى ان ذلي انيميا يسياهيم فيي اعيادة
السينابيوهات التي ت ربت على مدى نصف القرن الماضين فبرد ك ا مم
يتم التسويق لحلول ترقيريم ال تد م طويال ،سرعان ما ييليجيا اليخيليييفيييون
الساليبهم القمريم الشيرسيمن انينيا ال نيرييد ان نيرى عشيرة "فيخيرا ي" ا
عشرين "علي صقر" ينحر ن في طوامير الترذيب الخلييفيييم فيي السينيوات
المقبلم ،ال نريد بؤيم مساجدنا تهدم ،ال علماءنا ييهيانيون ييبيريد ن عين
البالدن لذل نرابش ايم محا لم البقاء الخليفيين في مواقرهم ،بايم ذبييريم،
بسوله االمم
برد ان اثبتوا انهم اعداء للبحرين اهلها ،برد ان خانوا
الشرب بالتصهينن نخاطب أهلنا جميرا بالنداء القرلني الح يييم :ييا أييهيا
الذين لمنوا اصبر ا صابر ا بابطوا اتقوا لرل م تفلحونن

والدة أمل المستضعفين
تسيييياءل خييييلييييي الييييثييييميييي
كييييان يسييييامييييرنييييا دهييييرا
لِالم الييييظييييلييييم يييييقييييهييييرنييييا
مضييى خِ ييلييي لييمييضييجييرييه
مييتيييى اليييميييهيييدي ييييدبكيييه
تييراءى فييي سييواد الييلييييي
بأى فيييي االفيييق حيييميييرتيييه
يييخييشييى جسييمييه الييبييالييي
سييتيياتييي الييظييلييمييم السييودا
فيييهيييذا اليييلييييييي كيييلييي يييليييه
هييييواه لييييميييينييييقييييذ ييييياتييييي
ميييخيييليييصييينيييا بيييطيييليييريييتيييه
ليييييه اطفيييييالك طيييييائيييييريييييم
فيليييس اليميشيتيري ييريصيي

قييد طييابييت لييه اليينيييزل
خييييليييييييييال مييييا لييييه بييييدل
ميييتيييى عييينيييا سيييييييرتيييحييي
للييى الييرحييميين يييبييتييهيي
متيى اليطيغيييان ييرتيحي
ذاك اليييمييينيييقيييذ اليييبيييطييي
قييد تييياهييت بيييه السييبييي
بيييان تيييغيييتييياليييه اليييريييلييي
ء تييييغييييشيييياه فييييال يصيييي
يييينيييوء كيييانيييه اليييجيييمييي
بيييه اطهيييداف تييي يييتيييمييي
تسييا ى الييحييبـ الييرييذل
تييييمييييتييييثييييي
بيييياميييير
ا الييييمييييرييييي ا حيييي

سييتييشييرق لييلييهييدى ييمييس
مييين امسيييالم مصيييدبهيييا
الن الييييييظييييييلييييييم هيييييياق
ان الييييرييييدل مصييييبيييياح
ان الييييييحييييييق مشيييييير
سنمضى في خطيى اليميهيد
ليييييييظيييهييير فيييي عيييواليييمييينيييا
حيييييع الييرييدل االيييمييان
أال ييييا قيييليييبيييي اليييهيييا ي
فييييلييييلييييمييييهييييدي عيييينييييوان
سنرقص في الحمى طيوبا
تييالقييى الييحييبـ فييي ييرييب
غينييت فييي ببيياهييا الييطييييير
صلت نياعسيات اليطيرف
يييون فييييي ألييييق
فيييي يييي ـ اليييي ي ِ

ثيييوبتييينيييا سيييتيييشيييتيييرييي
ليييييسييت عيينييه تيينييفييص ي
غيييوغيييياء بييييهييييا هييييزل
يضييء فيتينييجيليي اليظيلي
قييد جيياءت بييه الييرس ي
ي دببييييا كييييلييييه ييييريييي
يييييريييييابا كيييييليييييه أمييييي
اليييتيييسيييبيييييييح اليييريييمييي
بيييطيييليييريييتيييه سيييتيييحيييتيييفييي
مييييتييييصيييي
بييييحييييبيييي
طييوبا يييرقييص الييطييل ي
ييان ميين ذكييراه الييمييق ي
اطكيييييوان تيييييبيييييتيييييهييييي
اطمييييييالك الييييييرسيييييي
جييه الييبييدب م ي ييتييميي

ليينييرجييس أقييب ي الييمييهييدي
كييان بسييامييراء مييرييتييمييد
كييفييرعييون يييرى مييوسييى
خيييط اليييقيييوم خيييطيييتيييهيييم
فييالييقييت طييفييلييهييا فييي اليييييم
فييفييرعييون أحييال االبش
فييان يييظييفيير بييمييوسيياهييا
هييو الييطيياغييوت ال قييلييب
لييينيييرجيييس هيييذه اطكيييوان
فييييال قييييلييييق يسييييا بهييييا
ييييييحيييييميييييييييييهيييييا
فييييان

فيييياطكييييوان تييييحييييتييييفيييي
هييواه الييفيييتيي الييدجييي
بيييالء ليييييييس ييييحيييتيييمييي
أعيييييييت أميييه اليييحييييييي
هييو الييرييييين ال ي ييحيي
كيييييفيييييرا لنيييييه هيييييبييييي
فييان اليييمييينيييتييهيييى جيييلييي
سيييييردعييه ال خييجيي
بييياليييميييهيييدي تيييحيييتيييفييي
ال خييييوف ال جيييي
مييينيييهيييا ييييوليييد اطمييي

فييا أحيراب هيذي االبش
تييرييالييوا ن ي ييتييب الييتييابي ي
أبى بيييدبا ليييمييينيييتيييظيييير
ِأبحيينيييا يييا غيييالم اليييحيييي
فيييهيييذا اليييبيييدب ليييليييميييهيييدي
فيميين ال ييرييرف الييمييهييدي
مييين ال يييينيييتيييشيييي أميييال
ميين يييخيينييع لييطيياغييوت

يييا مييين قيييوليي يييم عيييمييي
ِسيييفيييرا ميييا بيييه خيييطييي
ب ى أخيييبيييابه اليييرسييي
ييضييي
هييذا ييييوميينيييا الييخي ِ
فييييي اآلفيييياق ييييي ييييتييييميييي
فييييي ليييييمييييانييييه خييييليييي
فييييان حيييييييييياتيييييه فشييييي
صيييب لمييياليييه الشيييلييي
ي ِ

فييي يييم مييين طييياليييب حيييقيييا
كيييم مييين سيييالييي دببيييا
كييم ميين طييالييب صييلييحييا
بأى الييمييهيييدي جييميييلييتيييه
ظييين اليييبيييدب طيييليييسيييميييه
ليييمييياذا اليييحيييب ييييقيييتيييليييه
عيييليييوك أييييهيييا اليييجيييبييي
سيييييييفييي أييييهيييا اليييبيييطييي
فييميين سيييييميياك نيينييتييحيي
فيييييييا بميييزا ليييغيييييييب ،

مييين اليييظيييالم ييييريييتيييقييي
اليييى اليييليييذات ال يصييي
لييدنيييييا عييمييهييا الييخييليي
بيهييا اليمييرينييى سييي يتييمي
فييميينيييه اليينيييوب ييينيييتييقييي
فييهييي فيييي حيييبيييه لييي
طييرييم ي أيييهييا الييرييس ي
فييانييت الييحييب الييقييبيي
ميين لييقييييياك نيي ييتييحيي
سيييييالم ،لنيييييي اطميييييي

