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أبريل اساشهد السجيون السويواسوي، عوبواس  6في 
مال ح نايجة سوء الموعوامولوة وغويواب الورعوايوة 

زمة قلبية عاديياةو كنا ا  الصحية. وقد اصيي بأ
رفض مسؤكنك انسانا  لا الا  انات اناماسا ا ا ات 
بسرعةو االمر انذي ايى الس ا اداديظ مااالاكماد   
ك د  ان ديي عبدس انبدنغ ما  انارامار ناماسايا  

عدمدو ملذ  51عدمدو ي ضي ح مد ندئرا بدنسن  
   كقي طدنبت ملاماة أممايار اياك  2152انردم 

ما  مناا انايياماا اراطاياة كحا اك  ا لساد  فااي 
انبحري أو اننلي يي  ب  ح  ح يق ن  ف األسبدب 

ان دملة كراء كفدة انسنيا أ عابادس مادا وأ  ك اد  ان اداياي قاي  ارارض 
نل رذيب ان ييي كمصيب بطلق )ان كز ( في فنذظ م  مسدفاة قارياباة نا ا 
اع  دن و عدلت علت إثرهد م  آثادر  ايمادت عالات اناكنا  كانصاير بساباب 
 انضرب انذي  ررض ن و كب ي في قسم انرلدية انمر ز م ثر م  مسبكع  

  كم بدد عدئ ت انسنلدء انسايادسايايا  *  كاصلت االح ندندت انيكمية ان ي 

ا كوروناو ملذ ا ثر م   در  كقي بايمت باراي الا ا ادر كبادء   
بشولووانع و ا  

اتج نزاعدداعالص ب تاعلم ئة.اانتترعصوا علتظو روتعتاعلشوةو و وةاعلسجرناحتى
اعلو  ا وورع و وورنا واووتا اعلووموةووتو ووفو    افووتلولاعلسووفواوو تاعاللوتعلاعو  ا مودودد 
انعزدعدابعو اعلووةو ئو تابووةوداعلوةوودنعنا اكورواو . ان.و ا وو  

علومورتابسوتوو اتوبوء 
اعل  اشنتهاقرعتاعلشغ اعلخف ب ةاعىلاعلسجد اا رماعلسوتو ا  

ا71علرحء 
وعتاع اممو  و اموجو ورو انولولاعلوخوفو وبو ورناعلو وشو ا عفريو.انقداعقت داعلةش 
ا  
 
اعلوةوبوراعلودنلو وةاكشوبو ا  امودوظوموة ا ع اعيةامةفرم تاع امولو نان وردروم.
امنا اعلسجرنامةتوثة   

نسا   ام امئةامةت واب لبث 
نق ا  فقاع اعص بةاع ثر

ادلو وواصو و اعوىلاتو و عو ا اعع و فو و اعع وث    
ا وجو ا ورا    

اعلوب.و اا    
تبء 

 علسفا تاع اعدماضم ناح رقاعلسجد ااب لتع يةاعلصح ة.ا
 

* اسامرت االماجاجات امان جامعة هادرزفيلود لولوموطوالوبوة بووقوف بورنواموج 
تدريي  جادي النظان الخليفي. وبرغم الحجر العان في الوبواد، فوقود شواري 

ابريل ماملين الفاات  49يون السبت “ كويكرز”عدد من النشطاء من جماعة 

  8البقية على صفحة 

 قضية السجناء تختصر

 أزمة البحرين مع عصابة مارقة

لم يكن ما يجري هذه االيان من مراي شعبي ماواصل وليد لحظاوه، بول يوعواوبور 
لها منذ عقود. فالمرأ  الاوي توخورج  تراكما لمشاعر عميقة بظامات تاريخية تحم 
يوميا لاقف على الشارع العان مطالبة باطاق سرا  ابنها او اخيها او زوجهات 
تحمل في داخلها غضبا شديدا تراكم في داخلها منذ ان جاءت الوى الودنويوا. فوقود 
قرأت تاري  آبائها وأجدادها وأدركت ما مل بهم من مصائي ونكبات على أيدي 
الحكم الخليفي الذي نكل بأهل البحرين االصليين )شيعة وسنوة( مونوذ ان دنسوت 
أقدان رموزه الباد، واتخذت قرارها بان تحكمها أرضا با شعي أصلي. ومونوذ 
اكثر من عشرين عاما بدأ الطغا  الحاليون فصا جوديودا لواوحوقويوق ذلوك الوحولوم 
العنصري بانفيذ مشروع إباد  بهدوء. هذه المرأ  تدري ذلك وتعولوم انوهوا ان لوم 
تاحري اليون النقاذ معاقليها فقد تفوت الفرصة ويلاحقون بمن سبقهم من شوهوداء 
الباد من ضحايا االرهاب الخليفي. ربما اساغرب البعض ان يونوطولوق الشوعوي 
مجددا بعد عشر سنوات من القم  الماواصل الذي تشاري فيه قوى شوريور  مون 
بلدان عديد ، توافقت على سياسات شيطانية توهود  اسواسوا لوفورض الوعوصوابوة 
الخليفية على الباد النها أدا  طي عة لألجاني منذ اكثر من مائاي عان. انوه فصول 
في تاري  أوال الذي تعاقبت فيه قوى االماال بدواف  سياسيوة واقواوصواديوة فوي 

 اغلي االميان. 
عشر  اعوان هي الفار  الاي قضاها اغلي السجناء السياسيين في أقبية السوجوون 
الخليفية. وهي فار  طويلة بأي مقياس، خصوصا لشعي عر  ماضيا وماضرا 
بطبيعاه السلمية ودماثه خلقه وطيي سجاياه وإيمانه بربه وقضاياه. فار  السوجون 
هذه لم تكن محصور  بالاغييي الجسدي عن العالم الخارجي فحسي، بول كوانوت 
تعذيبا ماواصا يبدأ في اللحظات االولى لعملية االعاقال، ميث اقاحان الومونوازل 
في الليالي المظلمة، وكسر االبواب، وتروي  االطفوال وتوخوريوي الومومواولوكوات، 
وهاك االعراض. ثم تاواصل منذ صعود المعاقل سيار  الجواديون، مويوث يوبودأ 
الاعذيي الرسمي بالضرب والشام واالهانات النفسية. وما ان تحط قدما المعاقول 
في دوائر الاحقيق خصوصا في طوامير ما يسمى "جهاز االمن الوطني" مواوى 
يبدأ الاعذيي الرسمي الذي أكد تقرير بسيوني انه "ممونوهوج" بوكوافوة األسوالويوي، 
ومنها الضرب المبر  والركل والاوقيف اياما ماواصلة وعصي العينين لكي ال 
ياعر  الضحية على هوية الجاد، واساخدان االدوات الوكوهوربوائويوة بوأنوواعوهوا 
والاعليق من السقف من اليدين والرجلين، والحرمان من النون، والاهوديود بوهواوك 
العرض، والاحرش الجنسي وسواها. والوهود  مون ذلوك اموور عوديود : اولوهوا 
القضاء على انسانية البحراني، وثانيها كسر إرادته فيصبح أدا  طي وعوة يونوفوذ موا 
يطلبونه، ثم الحصور على اعارافات مزور  لانسجم مو  موا يوريودون بوثوه مون 
رواية للعالم الخارجي لابري القم  واالضطهاد. هوذه لويوسوت قصوة جوديود  بول 
اسامرار لنهج ماواصل منذ االنسحاب البريطاني قبل خوموسويون عواموا واسواوان 
الضابط االساعماري البريطاني المقبور، إيان هندرسون، شؤون االمن الداخلوي 

 للعصابة الخليفية.
وهناي جهاز آخر ال يقل تعذيبا، بل انه شريك في ما يحدث لألسير الوبوحورانوي، 
وهو جهاز "القضاء" الذي تنحصر مهماه بإعان قورارات السوجون او ا عودان 
مسي أوامر الديوان الملكي. والوقوضوا  لويوسووا سووى أجسواد مونوصووبوة عولوى 
الكراسي، ليس لديها عقل او ضمير او انسانية. فهي ال تشعر بمعوانوا  الضوحويوة 
وال تسم  أقواله. فمهما تحدث عما جرى له من تعذيي، لم يأمر أي مون هوؤالء 
"القضا " باسجيل اقوال الضحية او الاحقيق فيها او تأجيل النطق بالوحوكوم الوذي 
اسالمه من الديوان الملكي الى ما بعد ذلك. هذه "المحاكمات" مصوداق لولوجوور 
والظلم بشكل كامل. ففي جلسة وامد  او جلساين للنظر في قضية كبويور  مسوي 
ا عان الخليفي، يام اصدار امكان باالعدان او السوجون الوموؤبود بوحوق عشوريون 
ماهما. فأية عدالة في هذه المحاكم القرقوشية؟ القرار القضوائوي سويواسوي بشوكول 
كامل، تنحصر مهمة "القاضي" فيه بالنطق به فحسي، وليس من مقه النظر في 

 اسائنافه او الاحقيق في مابساته مهما ماول الضحية .

mailto:info@vob.org
http://www.vob.org/
https://www.alalamtv.net/tag/29683?t=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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كوون صوور ارأبريل  نظمت الجالية البحرانية  وقفة تضامنية م  عائلة الشهيد عباس مال ح وللمطالبة با فراج الفوري عن سجناء الرأي. ورف  المش 6في 
 .الشهيد، باالضاافة لافاات تندد بالحكم الخليفي المجرن. كما أقيمت وقفات واماجاجات في عواصم عالمية أخرى من اساراليا الى بريطانيا

أبوريول(،  11في الذكرى العاشر  الساشهاد الشهيد كريم فخراوي )
توجه عدد من الوموواطونويون الوى روضوة الشوهويود لوقوراء  الوقورآن 

 واساذكار مياته الاي كانت مافلة بالعطاء والصمود.
عونودموا ذهوي إلوى موركوز  4511 أبوريول 5 اماجز فوخوراوي فوي

الشرطة لاقديم شكوى بخصوص محاولة الشرطة هدن بويواوه. اتوهوم 
باعمد تلفيق األخبار المزيفة من قبل السلطوات الوخولويوفويوة. امواوجوز 
فخراوي لمد  أسبوع وامد قبل وفواتوه. ادعوت الوحوكووموة لووسوائول 
ا عان أن كريم توفي نايجة الفشل الوكولووي ولوكون الصوور الواوي 
تسربت في وقت المق كشفت عن وجوود آثوار واضوحوة لواوعوذيوي  

 ومشية تعذيي تم اكاشا  األدلة أثناء عملية الغسل والدفن. 

 حراك شعبي واسع يطالب باطالق سراح السجناء السياسيين
شهدت مدن البحرين وقراها طوال الشهر الماضي مراكا منقط  النظير من اجل المطوالوبوة 
باطاق سرا  السجناء السياسيين. وكان علماء البحرين قد دعوا أبنواء الشوعوي الوبوحورانوي 
للوقو  صفا وامدا م  عائات المعاقلين في السجون عبر الخروج السلمي إلى الشووارع. 

 ابريل تدشينا لحراي ماواصل لم ياوقف طوال الشهر.   4فكانت جمعة الصمود  في 
واوضح العلماء في بيانهم أن هناي خطرا جديا على على سامة المعاقلين، ما سوبوي قولوقوا 

وم  لولوخوروج إرلوى الشَّووارع ”شديدا لدى عائات المعاقلين على مصير أبنائهم  ا مودى بروهر مَّ مر
والاَّظاهر وا عاصان رغم شدَّ  الحصار والقم  األمنير  لجمي  صور الاَّظاهور وا مواوجواج 

واكد على العلماء المسؤولويوة الشورعويوة والوواجوي األخواقوي فوي إنوقواذ أروا  “. السر لمي
 المعاقلين قبل فوات األوان، مشيرين إلى الاضحيات الاي قدموها من أجل كرامة الشعي. 
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تلقت ثاث منظمات مقووقويوة بوحوريونويوة إفوادات مون 
بوانوه  ٢١و  ٢٦شهود عيان من سجن جو في مبنوى 

الظهر اليون هجمت قوات خاصة على المباني سالوفوة 
الذكر وتم إلوقواء الوقونوابول الصووتويوة عولوى السوجونواء 
وضربهم بالهروات وتم الاركيز على منطوقوة الووجوه 
خصوصا  وشوهد الوعوشورات مونوهوم توغوطوي الودمواء 
وجوههم بعد ضربهم ضربا  مبرما  وتوركوهوم يوقوعوون 

بوالودمواء و  ٢١على األرض ماى امالئ ممر مبونوى 
شوهد السجين سعيد عبد ا مان من منطقة ابو صيوبو  
محموال  من قبل القوات الخاصة الى جوهوة موجوهوولوة 
خارج العنبر. ومسي ا فوادات ان عومولويوة الوهوجوون 
الوومشويووة كووانوت بوقوويواد  الضووابوط أموموود الووحومووادي 

والضابط محمد عوبود الوحومويود، وكوانوت 
القوات الخاصة تصور عمولويوة الوهوجوون 
إضافة الى كاميرات المراقبة الومووجوود  
اصا  في عنابر السوجون . هوذا وقود توم 
مورمووان السوجوونوواء مون وجووبوة ا فووطووار 

 كعقاب.
 ٢٦الجدير بالذكر أن السجناء في مبونوى 

كانوا في اعاصان منوذ أسوبووعويون  ٢١و 
بعد وفا  السجين عبواس موال ح بسوبوي 
ا همال الطبي وانعدان الرعاية الصحية، 
و بعد تفشي فايروس كورونا فوي سوجون 

جو اساخدمت إدار  السجن فرض المزيد من القيود 
 على السجناء مثل من  االتصاالت باألهالي.

وفي الافواصويول: قواموت الوقووات الوخواصوة بوإبوا  
السجناء المعاصمين بالموبونوى بوأن توواجودهوم غويور 
قانوني، بيد أن القوات الوخواصوة كوانوت فوي كوامول 
اساعدادها الساخدان القو  المفرطة، وبعد أن أجابهم 
المعاقلين بأنهم يريدون مقوقهم، اقاربت هذه القوات 
شيئا فشيئا من السوجونواء وهوي توحومول الوقويوود، ثوم 
اقاربوا منهم لاقييد أيديوهوم الوذيون كوانووا يوموسوكوون 
بأيادي بعضهم البعض في إشوار  الوى سولومويواوهوم، 
ميث تم االعاداء عليوهوم بوالوقوو  الوموفورطوة سوالوفوة 
الذكر . وبعد اناهاء مادثة االعاداء عولوى السوجونواء 

 

سجين تطالب بالكشف عن  ٣٣منظمات حقوقية تنشر قائمة بأسماء 
 مصيرهم وتدعو للسماح بزيارة المقررين األمميين

الاي تسببت باعرض بوعوضوهوم لوجورو  عومويوقوة 
سجويون لوجوهوة غويور  ١٤واصابات بالغة، تم نقل 

 معروفة وبات مصيرهم مجهول.
وعليه تحمل المنظمات الحقوقية الومووقوعوه عولوى 
هذا البيان مسؤولية ما جورى وسواموة السوجونواء 
مكومة البحرين و وزير الداخلية تحديدا ، وتدعوا 
الحوكووموة موجودد ا االسواوجوابوة الوعواجولوة لوطولوي 
المقررين األمميين خصووصوا  الوموقورر الوخواص 

 المعني بالاعذيي لزيار  الباد.
أدناه ما تم رصده من أسماء السوجونواء الوذيون توم 

 أخذهم الى جهة مجهولة ماى كاابة البيان:
طارق العلووانوي، عولوي موهودي،  عولوي عوبودح 
الزاكي، علي مسون الوعورادي، ال سويود عولووي 
الوووداعووي، سووعوويوود عووبووداالمووان، مسوون الشووويوو ،  
مرتضى خاتم، السيد رضا السيود عولوي، مسويون 
الجزيري،  مسن محومود عولوي الوزاكوي، مسويون 
الساري، السيد محمد ماجد العبا، السيد 
محمود هوادي الوعوبوار، امومود السوكور، 
محمود السك،  محوموود مومويود، عواء 
نصويووف، صووادق ابووو الووهوويوور ، مسوون 
الصفار، محمد مسين، مسن الشوويو ، 
عيسى مشعل، جال الوزير، سمير ابو 
ساي، علي الجنبي، سعيد علي العطار، 
محمد رضا لؤلؤي، سيود عودنوان سويود 
ماجد، السيد شبر علوي، مسن موحومود 
مسن،السيد جعفر السيد طالي، طوارق 

 جعفر علي

 الكاتي: الميادين نت
تشهد مناطق مواوعودد  فوي الوبوحوريون توظواهورات 
ألهالي وأمهات المعاقلين السياسيين في السوجوون 
البحرينية، للمطالبة باالفراج عنهم في ظل توفوشوي 

 فيروس كورونا.
تاواصل الاظاهرات الغاضبة في مخالف المناطق 
البحرينية للمطالبة با فراج عن السجناء ومعاقلي 
الرأي عقي إصوابوة الوعوشورات مونوهوم بوفويوروس 

 كورونا.
الاظاهرات انطلقت في أغلي منواطوق الوبوحوريون:  
جزير  سار  والسنابوس، مورورا  بوالوبواد الوقوديوم 
والدية، وصوال  إلى النويدرات ومنواطوق أخورى، 
تنديدا  باعايم النظان على عدد المعاقلين المصابيون 
بالوباء. واناظم الرجال والنساء في صفو  عولوى 
الشوارع العامة في الدراز وبني جومور  والومور  
والهملة والسهلة وجدمفص وكورزكوان ودمسواوان 

 والمالكية ودار كليي وسلماباد.
لوت الومونواموة  الشعارات الاي رفعها المحاجون مم 
مسؤولية تعرض ميا  الوموعواوقولويون فوي السوجوون 

 للخطر.
أما في الدير، فاوظوهور الوموشواهود الواوي عورضوهوا 
ناشطون على مواق  الاواصل االجاماعي صموود 
أهالي المعاقلين أمان قوات النوظوان الواوي مواولوت 
االعاداء عليهم لافريقهم، مصرين على االسامرار 
بالاظاهر ماى إطاق سرا  أبنائوهوم الوموعواوقولويون 

 بالسجون.
لولويوون الورابو   مناطق ماعدد  في البحريون وتشهد

على الاوالي تظاهرات ألهالي وأمهات المعاقلويون 
السياسيين في السوجوون الوبوحوريونويوة، لولوموطوالوبوة 
باالفراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا بوعود 
معلومات يواوم توداولوهوا عون إصوابوة عودد مونوهوم 

 بالفيروس.

بالازامن، نظمت الجالية العربية وا ساميوة فوي 
عد  عواصم أوروبية وقفوات امواوجواجويوة أيضوا  

 تضامنا  م  أهالي معاقلي الرأي في البحرين.
ولليون الثاني على الاوالي تشهد سفار  الومومولوكوة 
في العاصمة البريطانية لندن وقفات إمواوجواجويوة 
للمطالبة باالفراج عن جمي  السجناء السيواسويويون 

 با قيد أو شرط.
سفار  البحرين في العواصوموة األلوموانويوة بورلويون 
شهدت أيضا  وقفة مماثلة، تضوامونوا  مو  سوجونواء 
الرأي الذين يواجوهوون خوطور فويوروس كوورونوا 

 داخل السجون المكاظة بالمعاقلين.
وفي العاصمة الفرنسيوة بواريوس، نوظوموت وقوفوة 
تضامنية م  أهالي المعاقلين في المملكة، وطالي 
الناشطون بالكشف عن مقيقة ما يجري في سجن 

 جو الذي وصفوه بسيء الصيت.
أما في مدينة قم ا يرانويوة، فواواوواصول الووقوفوات 
ا ماجاجية للجالية الوعوربويوة وا سوامويوة الواوي 
تطالي المجام  الدولي والومونوظوموات ا نسوانويوة 
بالادخل العاجول لولوكوشوف عون عودد ا صوابوات 

بالوباء في صفو  المعاقلين، والعمل على ا فراج 
 عنهم قبل وقوع الكارثة.

 17يذكر أن  السلطات البحرينية أطولوقوت بواواريو  
نح  1986سرا   4545آذار/مارس   451سجينا ، م 

منهم عفوا  ملكيا  "ألسباب إنسوانوي وة"، وموكوم عولوى 
  اآلخرين بعقوبات بديلة.  585الـ

موونووظوومووة مووقوووقوويووة، موون ضووموونووهووا  45وكووانووت 
ADHRB دعت مؤخرا  السلطات البحرينية إلوى ،

"ا فووراج عوون الووموودافووعوويوون عوون مووقوووق ا نسووان 
والنشوطواء الوموعوارضويون الوذيون س وجونووا لوموجورد 
ممارساهم السلمية لوحوقووقوهوم فوي موريوة الواوعوبويور 
والاجم ، وتكوين الجمعيات أو االنضوموان إلويوهوا، 
وذلك في خضم الاهديد العالمي الذي يشكله فيروس 

  ".14-كوفيد
وأكدت المنظمة أن  هؤالء األشخاص "موعورضوون 

بعوارض خطيور  إذا انواوقولوت  جدا  لخطر ا صابة
، لذا يجي أن يحظوا بأولوي ة 14-إليهم عدوى كوفيد

ولم تاوقف الاظاهرات منوذ  في عملي ات ا فراج". 
 ان انطلقت في بداية أبريل ماى اآلن.

 تظاهرات في البحرين طوال الشهر: أفرجوا عن المعتقلين السياسيين فورا
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منظمات حقوقية: البحرين تحتجز 
 عائالت معتقلين بعد احتجاجات 

 
معهد البحرين للحقوق والديمقراطويوة  أعلن كل من

ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطويوة وموقووق 
أبوريول، أن قووات  4ا نسان في البحرين، الجمعة 

اعاقلت أقوارب عودد مون السوجونواء  األمن الخليفية
السياسيين البارزين بسبي مشاركاهم في موظواهور  
سلمية تطالي با فراج عن ذويهم، بويونوهوم موحومود 
الدقاق ومحمد رمضوان، وسوط مومولوة قومو  ضود 
االماجاجات أشعلها تفشي فيروس كورونوا بشوكول 

 ماد ومسامر في السجون.
وتم اسادعاء جوعوفور رمضوان ورمضوان عويوسوى 

أبوريول/نويوسوان الوجواري، بوعود  6لاساجواب، في 
تنظيم اماجاج صغير للمطالبة با فراج عن محمود 
رمضان، على الرغم من إطاق سرامهما موؤقوا وا 

 في ذلك اليون.
وتم اسادعاء الرجليون الموقوا إلوى موركوز شورطوة 

 سماهيج في الساعات األولى من أمس الجمعة.
ومضر جعفر واعاقل لاشاباه فوي مشواركواوه فوي 

 ثاث تجمعات غير قانونية.
وأكد جعوفورأن اثونواويون مون هوذه الواوهوم تواوعولوقوان 

 باماجاجات في قرية مجاور  لم يحضرها.
الاوجوموعوات غويور  وبموجي القانون البحريني، فإن

المرخصة ألكثر من خمسة أشخاص غير قانونيوة، 
كما أن النيوابوة الوعواموة الوبوحوريونويوة رفوعوت الوحود 
األقصى للعقوبة على الاجمعات غويور الومورخصوة 

 5555سنوات وغراموة تصول إلوى  2إلى السجن 
 دينار بحريني في ضوء جائحة كورونا.

والعان الماضي، أيدت أعلى محكمة في الوبوحوريون 
أمكان ا عدان بحق محمد رمضان والماهوم اآلخور 
مسين موسى، على الرغم من األدلة الدامغة عولوى 
أن إدانواوهوم اسواونودت فوقوط إلوى اعواورا  مسويون 
با كراه الناتج عن الاعذيي، بوحوسوي الومونوظوموات 

 الحقوقية.
اسامرار الوقفات المطالبة بإطاق سراع المعاقلين 

 السياسيين في بالبحرين )غياي(
 مزيد من االعاقاالت

أبوريول الوجواري،  7كما أمر الونوائوي الوعوان، فوي 
باماجاز ثاثة أشقاء من كرباباد لقيامهم باعاوصوان 
للمطالبة با فراج عن شقيقهوم السوجويون السويواسوي 

 محمد الدقاق.
وأبلغ أمد أفراد األسر  معهد الوبوحوريون لولوحوقووق 
والديمقراطية أنه تم اسادعاء يونس الدقاق البالغ )

وولووي موونووه  96 ووا( إلووى مووركووز الشوورطووة، وط  عووام 
االتصال بأخويه ياسر الدقاق وأنور الودقواق قصود 

 الخضوع الفوري لاساجواب.
وأبلغ ياسر فيما بعد أقاربه بأنه مثول أموان الونوائوي 
العان البحريني لاشاباه فوي قويواموه بواوجومو  غويور 

أيوان  7قانوني، وتم اتخاذ القرار بامواوجوازه لومود  
 أخرى.
 الجزير  مباشر : المصدر

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي بشأن 
أوضاع مقوق ا نسان في العوالوم وخصوصوت فويوه 
ميزا كبيرا الناهاكات مقوق ا نسوان الوجواريوة فوي 
البحرين، افواواوحواوه بوا شوار  إلوى مونو  السولوطوات 
الحاكمة دخول مراقبي مقوق ا نسوان الوموسواوقولويون 
ومن ضمنهم منظمة العفو الدولية وهيوومون رايواوس 

 ووتر وهيئات مقوق ا نسان في األمم الماحد .
أكد الاقرير على غياب وسائل ا عان المساقلوة فوي 
الباد كما أن السلطات اساخدمت فويوروس كوورونوا 
كذريعة لممارسة مزيد من القم  لحرية الاعبير ميث 
واجه الشخاص الذين تحدثوا عن اناوهواكوات موقووق 
ا نسان هم وأقرباؤهم عمليات اناقان. وذكر الاقريور 

عواموا  17بالخصوص كميل جمعة البالغ من العمر 
وهو نجل المعاقلة السابقة نجا  يوسف، الذي رفعت 

دعوى بوعود ان رفوض  45السلطات ضده أكثر من 
 هو ووالدته أن يعما مخبرين.
أشار الاوقوريور إلوى اسواومورار 
ممارسات الاعوذيوي مون أجول 
انووواوووزاع اعووواووورافوووات مووون 
المعاقلويون. وبشوأن األوضواع 
في السجون فأكد الاقرير أنوهوا 

خوال الوعوان “  موزريوة” كانت 
الفائت، السيما في سوجون جوو 

 خاص-البحرين اليون
روى السجين السياسي موحوموود عويوسوى توفواصويول 
اللحظات األخير  للشهيد عباس مال ح قوبول نوقولوه 
با سعوا  وا عوان عون شوهوادتوه صوبوا  الويوون 

 أبريل. 6الثاثاء 
وقال محمود في تسجيل صوتي بأن الشهيود عوبواس 
كان يعاني من أمراض مزمنة وخطير موثول الوقولوي 
والضغط والقولون، م  هذا كان ياعرض لوإلهوموال 

سوجويون سويواسوي  17الصحي. وتاب  محمود بأنهوم 
 1عنبر  42أسر  بمبنى  15يقبعون في زنزانة تس  

 .11زنزانة رقم 
وقبل أن ينقل إلى الزنزانة المكاظة، يقوول موحوموود 
بأن عباس كان يقب  في سجن العزل لمود  عوامويون، 
ومرن من االتصال بالعائلة على مدى عان، نواهويوك 

 عن ا همال الصحي والحرمان من العاج.
وفي تفاصيل الوحوادثوة يوقوول موحوموود بوأن عوبواس 

مونواوصوف  ٢٦اسايق  من النون عند قرابة السواعوة 
الليل وكان يشعر بحرقان في الصدر وشرب قولويوا 

دقوائوق توقوريوبوا  ٤من الحليي ثم دخل الحمان. وبعد 
خرج عباس وسقط مباشر  على وجهه وكان يواوألوم 

 ويشير إلى جهة قلبه، وهو يانفس بصعوبة بالغة.
توجه محمود ومن معه فورا عند باب الزنزانة وهم 
يطرقونها بقو  وينادون على الحراس، فيوموا مواول 
سجين تقديم االسعافات األولية مو  عودن وجوود اي 
ادوات وعدن معرفة السبي الحقويوقوي فويوموا يوعوانويوه 
الشهيد عباس.بعد طرق شديد لباب الزنزانة اساومور 

لعشر دقائق جاء أمد الوحوراس وبوعود 
لويوس ”  اطاعه على الوض  قال لهم 

لوديوونووا أواموور بوونوقوول السووجويوون خووارج 
ثووم انصوور  والسووجوونوواء ”  الووزنووزانووة

يطرقون االبواب ويصرخون طالبويون 
 النجد  وتداري األمر.

فاحت الزنزانة من جديد بوعود مووالوي 
دقيقة يحسي شهاد  محمود، غويور  95

انهم لن ياخوذوا قورارا بوعود فوي نوقول 

الشهيد عباس بسيار  االسعا  او ألي مكان اخر، 
” مما دف  الشباب لحمل عباس والذهاب به عونود 

ورفضوا الدخول إلى الزنزانة اماجاجوا ”  الكونار
 على رفض نقل الشهيد عباس لمعالجاه.

هنا اضطر المسؤولون لإلساجابة الوى الضوغوط، 
ساعات وتحديدا م  صا  الفوجور  2وبعد اقل من 

جاء أمد الشرطة طالبا مابس ماجيوات عوبواس، 
بزعمه أن يرقد في المساشفى وماله مسواوقور. ثوم 
طلي من زمائه في الزنزانة الاوقي  عولوى افواد  
تشير الى ان عوبواس توموت رعوايواوه وموعوالوجواوه 
وتوفير اماياجاته الطبية، وهو ما رفضه السجناء 
وأثار مخاوفهم وشكوكهم الى أن توأكودت األنوبواء 
في الصبا  عن اساشهاد عبواس بسوبوي االهوموال 

 الصحي.
من جهاها نفت وزار  الداخلية أن يوكوون عوبواس 
يعاني من أمراض مزمنة، وزعمت أنوه توعورض 

 لسكاة قلبية وهي نايجة وفا  طبيعية.
اعواوقول فوي الوعوان  1471وعباس هو من مواليد 

عاما عولوى  15وصدر بحقه مكم بالسجن  4511
خلفية سياسية. كما أن عبواس مصواب بورصواص 
الشوزن ويعاني من عد  أمراض بينوهوا الوقوولوون 

 والقلي والضغط.
وفور اناشار ا عان عون شوهواد  عوبواس تووافود 
المواطنون الى منطقة النويدرات للوموشواركوة فوي 
تشيي  الشهيد الى مثواه األخير. وضجوت مسويور  
الاشيي  بهاافات تحمل الحاكم الخليوفوي مسوؤولويوة 
ازهاق االروا  من خال زجها في 
السووجووون وتووعووريضووهووم لوواهوومووال 
الصحي. ومن بين تولوك الشوعوارات 
)عن كل سجين ومقاول .. يوا مومود 

 انت المسؤول(.
في السياق نفسه انواوشورت موقواطو  
صوتية يسم  فيها صيحات الاكبويور 
والغضي من داخل سجن جوو بوعود 
 تلقيهم نبأ اساشهاد عباس مال ح.

 اللحظات االخيرة للشهيد عباس مال هللا كما رواها شاهد عيان

المركزي الكائن، م  انعدان الونوظوافوة وموموارسوة 
المعاملة السيئة بصور  مواوكورر ، بوموا فوي ذلوك 
مصادر  الماعلقات الشخصية تعسفيا  ، وعملويوات 
االناقان بسوبوي الواوعوبويور الصوريوح عون أوضواع 
 االعاقال، والحرمان من الرعاية الطبية الوافية.

وفيما يخص فيروس كورونا أوضح تقرير العوفوو 
الدولية أن السلطات لم تقد  ن للسجناء كماموات أو 
قفازات او معقمات أيدي كما لم توجور اخواوبوارات 
دورية بشأن الفيوروس رغوم توفوشويوه. كوموا لوفوت 

من أبورز قواد  ثوور  فوبورايور  11الاقرير إلى أن 
 اليزالون داخل السجن.

وأخيرا بي ن الواوقوريور أن الوموحواكوموات الوجوائور  
للمحاجين ومنواوقودي الوحوكووموة عولوى ا نواورنوت 
توواصولوت كوموا أسوويوئوت موعوامولووة الوموحوواوجوزيوون 
وتعرضوا للاعذيي، فيما واصلت المحاكم إصدار 
أمكان ا عودان، فوي بوعوض 
الحاالت عوقوي موحواكوموات 
بالغة الجور، الفاا إلى تأييد 
مووحووكوومووة الوواووموويوويووز أمووكووان 
ا عدان الصادر  ضد زهير 
إبووراهوويووم عووبوودح ومسوويوون 
عووبوودح خوولوويوول ومووحووموود 

 رمضان وعلي موسى.

 العفو الدولية: أوضاع السجون في البحرين مزرية
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يقال ان السلطات الوبوحوريونويوة توعويور الويوون ازموة  
مقوقية ماد  وتعجرفا سياسيا باعمدها ابقاء السجوون 
والمعاقات مليئة بالمواطنين في عملية عبثية دفعوت 

 الشارع لاماعاض اثر تاجيج مشاعره.
عنجهية السلطات الوبوحوريونويوة وازمواوهوا الوحوقووقويوة 
وافاسها األخاقي دفعها السبت الماضي لولواوصودي 
لمعاقلين سياسييين ومعاقلي رأي كانوا قد اعاصمووا 
في مبنيين داخل معاوقول "جوو" الوموركوزي جونووبوي 
شرق البحرين، اماجاجا على أوضاعهوم الومواورديوة 

 السيئة داخل السجن.
جرى ذلك باسوأ صورته عندما هاجمت قوو  أمونويوة 
السجناء المعاصومويون داخول عونوبوريون فوي السوجون 
وضرباهم بعنوف شوديود موا خول وف إصوابوات دامويوة 

سوجويونوا توعورضووا  22ألعداد منهم، فضا عن نقل 
 للضرب لجهة مجهولة غير معلومة".

 14لم تكن االماجاجات الاي تم قمعهوا فوي موبونويوي 
وليد  اللحظة، بل كانت نااج تراكمات توحوكوي  12و

تردي أوضاع السجن منذ أكثر من شهر، إثر اناشار 
وباء كورونا بين السوجونواء، وعودن وجوود وجوبوات 
تكفي لسد جوعهم، وصوال إلى شهاد  أمدهم بسوبوي 

 ا همال الطبي.
لم يكن الهجون الدامي الذي تعرض له المعاصوموون 
هو االول فقود توعورض موعواوقولوو سوجون "جوو" فوي 

 17قبل سوت سونووات وتوحوديودا فوي  6و 2المبنيين 
الى هجون شرس للقوات األمنويوة مو   4515فبراير 

كابها البوليسية مسواوخودموة كوذلوك الوغواز الوموسويول 
للدموع والعصي والهراوات، وهو ما أدى  صوابوة 
العشرات من المعاقلين بإصابات خفيفة وماووسوطوة، 
وذلووك مووا يشوويوور الووى انوواووهوواج الوومووسووؤولوويوون فووي 

وباوامر عليا الطرق االسوهول لولوحول  السجون ادار 
بالاوسل بالقم  والاعذيي والكاب الومواوومشوة بودل 
 الاهدئة وطمأنة السجناء ومحاولة اماواء الموقف.

اسامورت إدار  السوجون فوي موعواقوبوة الوموعواوقولويون، 
وواصلت في ضربهم وتعذيبهم، واساومورت موعوانوا  
المعاقلين لحوالي أسبوعين، قبل أن يواوم موعواقوبواوهوم 
جميعها بوضعهم في خيان خارجية في بامة السجن، 
ووصل الاضييق عليهم إلوى مونوعوهوم مون اسواوخودان 
دورات المياه أو الذهاب إلى ممامات السبامة، وهو 
ما أدى إلى اناشار مرض الجرب وأمراض جولوديوة 

 أخرى بينهم.

 

لم تكاف وزار  الداخلية بهذا العقاب الذي اسامور 
مووالوي شوهووريون، بول قوامووت بووإموالووة عوودد موون 
المعاقلين إلى النيوابوة بواوهوموة "الواومورد" والموقوا 

موعواوقوا   65أصدرت محكمة مكما بسجن موالي 
 عاما . 15لمد  

عود على بدء مول االمداث االخير  في المبنيين 
لمعاقل "جو" وكما كوان مواووقوعوا فوقود  12و  14

اعابرت السلطات الوبوحوريونويوة وتوحوديودا ا دار  
العامة لإلصا  والاأهيل البحرينية الوحوكوومويوة، 
في بيان نشرته وكالة أنوبواء الوبوحوريون الورسومويوة 
األمد، أن "عوددا موحودودا" مون الونوزالء داخول 
مركز إصا  وتأهيل النزالء في جو قاموا عولوى 
مدار األيان الماضية بإغواق الومومورات ورفوض 
دخول العنابر ومخالفة الاعليمات الصادر  في هذا 
الشأن"، مشيور  إلوى أن هوذا السولووي أدى إلوى 
"تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن بينها االتصاالت 
والرعاية الصحية لنزالء آخرين، وكذلك الاوأثويور 
على سويور الوعومول"، مسوي الوبويوان، وذلوك فوي 
محاولة منها لابوريور موا وقو  مون اعواوداء عولوى 

 السجناء السياسيين في شهر رمضان المباري.
في هذا الصدد، قال عالم الدين البحريني آيوة ح 

عويوسوى قواسوم، ان "الوحول فوي الواوعوجويول  الشي 
با صا  بالحجم الذي يقن  به الشعي، وفي ذلك 
قو  وعز ورامة وأمن ومصلحة الجمي "، وعلى 
الوعووكوس مون ذلوك فوان "بووقواء السوجووون موولويووئووة 
بالمواطنين هو عملية عبثية أصحبت محركا قويا 
للشارع وتأجيج مشاعر ا نسانويوة"، وبوذلوك فوقود 
وضعت سلطات المنامة نفسها في موض  محرج 
ال خووروج موونووه اال بووأن "تووبووادر فووي الوودخووول 

فوي اتووفوواق عوولوى وضوو  جووديوود  الوومووعووارضووة مو 
دسواووري وموؤسوسواتوي وعومولوي يوحوفو  موقوووق 
المواطنين ويعار  لهم بومووقوعوهوم السويوادي فوي 

 سياسة بلدهم".
رأى الشي  قاسم أن الشوعوي ال يوجود موا يوقونوعوه 
بالافكير في الاوقف عن مراكه، وكل ما يواجوهوه 
من تصاعد في سياسة البطر والاهمير والاقزيم 
الاي تمارسها الحكومة في مقه؛ يمولوي عولويوه أن 
يواصل سيره في هذا الحراي وإنن كلفه ما كلوف، 
وان الشعي كان مضطرا للمطالبة برف  المظوالوم 
عنه، وهو مسامر بحوراكوه مون أجول ا صوا ، 

مشيرا الى ان مل األزموة مواووقوف عولوى توراجو  
الحكم عن طريق الخطأ، والدخول م  المعوارضوة 

 في اتفاق على وض  جديد يحف  مقوق الشعي.
وفي السياق، أكد رئيس منادى الوبوحوريون لوحوقووق 
ا نسان "باقر دروير"، أن ما يوجوري فوي سوجون 
جو  من قم  للسجناء، وعزلهم قسريا  عن الاواصل 
م  أهاليهم، هو أمر يجري كاناقان مباشر من قوبول 
وزار  الداخلية، من المعاقلين وكذلك من أهوالويوهوم 
الذين يواصلون االماجاجات للوموطوالوبوة بوا فوراج 
عوون ذويووهووم، وان "مووجووم الووحوودث وطووبوويووعوويووة 
ا جوراءات، تشوويوران إلوى أن الواوودابويوور األموونويووة 

، ال يمكن 12و  14الماخذ  منذ وقوع مادثة مبنى 
أن تطبق بدون معرفة موبواشور  لووزيور الوداخولويوة 

 البحريني الشي  راشد آل خليفة".
أيا تكن الدواعي واالسباب فان النايجة الاي ال تقبل 
الشك ان السلطات البحرينيوة اقواوربوت كوثويورا فوي 
اساليبها القمعية الماومشة من تلك الاي تمارس في 
سجون ومعاقات الكيان االسرائيلي والمموارسوات 
القمعية الاي يام الحاقها بواالسورى الوفولوسوطويونويويون 
والمعاقلين لمدد طويلة لحاجة في نوفووس الوموحواول 
المغاصي، الذي اصبح قدو  ومثوا اعولوى لولودول 
المطبعة الاي تشاري م  الكويوان االسورائويولوي فوي 

 ومد  الهد  والمصير المجهول.
 السيد ابو ايمان 

 المنامة.. صلف سياسي وأزمة حقوقية تدفع لالنفجار

األمم المتحدة تدعو إلى فتح 
تحقيق جدي في ظروف وفاة 

 الشهيد عباس مال هللا
 

عبر مكاي المفوضية السامية لوحوقووق ا نسوان 
عن عميق أسفه لوفوا  الشوهويود عوبواس موال ح 

أبريل. ودعى المكواوي  6بسجن جو يون الثاثاء 
موحوايود “  السلطات في البحرين إلى فاح تحقيوق 

رو  الاي أدت إلى وفاته. كما ظفي ال”  ومساقل
إعواد  توقويويوم األوضواع “  شدد الموكواوي عولوى 

الصحية في السوجوون لومونو  توكورار موثول هوذه 
 ”.الحوادث

وم  اناشار وباء كورونا في سجن جو، وتدهور 
المنظومة الصحية في السجن، وإلغاء المواعويود 
الطبية وتعطيل العاج، مثت المفوضية السامية 

إطواق سورا  جومويو  “  سلطات آل خليفة إلوى 
وخصت المفوضية في تغريدتها ”. سجناء الرأي

المعرضين لخطر كبير مون “  على تويار أولئك 
 “ 14-جراء وباء كوفيد

وارتفت ماالت ا صابات في صفو  السجونواء 
إصابة مؤكد ، فيوموا ال توزال  45إلى ما يقارب 

السلطات تاكام علوى عودد ا صوابوات ومواالت 
 المصابين.

في ذات السياق قامت إدار  سجن جو بوحورموان 
المئات من السجناء من االتصال بذويهوم بسوبوي 

 نقلهم لألهالي عن أوضاع السجن.
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وأرد  "أدان البرلمان األوروبي بشد   اسامرار 
االعاقاالت الاعسفية واالساخدان المازايد لعقوبوة 
ا عدان واالضوطوهواد وقومو  الوحوقووق الومودنويوة 
والسياسية ومرية تكوين الجوموعويوات والواوعوبويور 

 واضطهاد المدافعين عن مقوق ا نسان".
وتاب  كاساالدو "سنخصص لهوؤالء األشوخواص 
دائومووا فضوواء واسووعووا لولوواووعووبويوور عوون أفووكووارهووم 
وأنشووطوواووهووم موون خووال مووبووادرات كووجووائووز  
ساخارو  على سبيل المثال. ال نريد قوطوعوا أن 
يسود شبح الامباال  على ما يحدث فوي الشورق 
األدنى. ياعي ن على المجام  الدولي الادخل. وأنا 
على قناعة بأن تنظيم مبادرات مثل هذا الوحودث 
الذي نشاري فيه اليون يمكن أن يوفر بيئة مواتية 
 عطاء دفعة قوية من أجل الوصول إلى شريحة 
واسعة من الرأي العان في بادنا للاعريف بوهوذه 

 القضايا ولرف  مساوى الوعي بها".
وخلص نائي رئيوس الوبورلوموان األوروبوي إلوى 
القول "أكرر موقفي بوصفي ناشطا سياسيا قوبول 
كل شيء مطالبا بقو  با فراج عون الوموعواوقولويون 
السويوواسوويوويوون بشووكوول عووان، وبشووكوول خوواص فووي 

 البحرين وعلى رأسهم مسن مشيم ".
 حقوق اإلنسان بالبحرين

من جانبه اساعرض جان لوكا فيووالنواوي عضوو 
منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية ومقووق 
ا نسان في الوبوحوريون" فوي موداخولواوه، أموداث 

في ميدان اللؤلؤ  بالعاصمة  4511فبراير/شباط 
البحرينية المنامة وما شهدته في ذلك الحيون مون 
عملويوات قواول واعواوقوال جومواعوي لولوموحواوجويون 

 السلميين.
وقال فيوالناي إن هناي ما ي قودر بوألوفوي سوجويون 

مليون موواطون  1.5سياسي من أصل ما يقارب 
فوي الووبوحووريون، مشويوورا إلوى فورض الوحووكوومووة 
الووبووحووريوونوويووة قوويووودا صووارمووة بووموووجووي قووانووون 
الجمعيات السياسية الوبوحوريونوي الوذي أدى إلوى 
اندثار العديد من األمزاب السياسية، ومصوادر  
ممالكاتها ومقارها، واضطرار بعضها لممارسة 

 أنشطاها بطريقة سرية.
وأشار الناشط الحقوقي إلى مومولوة االعواوقواالت 

بووحووريوونوويووا موون شووخووصوويووات  12الوواووي طووالووت 
المعارضة كان من بينهم الناشط مسن مشويومو ، 
الاي قادت المظاهرات الشعبية الرافضة للنظان، 
وإلى تنوع المعاقلين ما بين رجال دين ونشوطواء 
لحقوق ا نسان ومدونين تعرضوا للضرب أثناء 
القبض عليهم ووجهت لهم توهوم االتصوال بودول 
أجنبية وتشكيل جماعوات مسولوحوة والواوحوريوض 

 على القال وإتا  الممالكات العامة.
وقال فيوالناي في هذا السياق "ياعي ن علينا أيضا 
أال ننسى قضية النساء البحرينيات الائي طالبون 
باماران مقوق ا نسان في بادهن سوواء خوال 

أو ماى في السنوات الواوالويوة  4511أمداث عان 
للاذكيور بوأن السولوطوات الوبوحوريونويوة توعوامولوهون 
بالمعاملة نفسها الاي يوعوامول بوهوا الورجوال، أي 

 بأساليي االضطهاد واالعاقاالت الاعسفية".
وأشار الناشط الحقوقي إلى توثيق مركز موقووق 
ا نسان في البحرين خال الفار  الواقعة ما بيون 

امرأ  من  255اعاقال ما يقارب  4515و 4511
الناشطات فوي موجوال موقووق ا نسوان لوموجورد 
ممارسة مقهن في الاعبير عن آرائهن، مؤكدا أن 
السلطات البحرينية تعمل أيضا على سجن أطفال 

 الناشطين وفصلهم عن آبائهم، بحسي كلماه.
 الجزير  : المصدر

شاري عدد من الناشطين والبرلمانيين ا يوطوالويويون 
على  أبريل 45في الندو  الاي جرت مساء الثاثاء 

والواوي نوظومواوهوا مونوظوموة  (Zoom)منصوة زون 
"أميركيون من أجل الديمقراطية وموقووق ا نسوان 

 في البحرين" مول قضية السجناء السياسيين.
وتعرضت الندو  بشكل خواص لوقوضويوة الوموعواوقول 
السياسي مسن مشيم ، أمد أبرز قاد  الوموعوارضوة 
في البحرين، في ظل كبر سنه ووجود خطر عولوى 
مياته بسبي المشاكل الصحية الاي يعاني منهوا، إذ 

 تحدث نجله علي في شريط مسجل للندو .
 طلب اإلفراج عن مشيمع

اساهلت الحديث مدير  اللقاء فرانشيوسوكوا بويوزانوو، 
الاي أكدت أن المبادر  تودخول فوي إطوار الوحومولوة 
المطالبة بإطاق سرا  الموعواوقول السويواسوي مسون 

 مشيم  والسجناء السياسيين في البحرين.
وأضافت بيزانو أن على إيطاليا دورا ينبغي القويوان 
به في تكثيف زخم مراكها لولودفواع عون الونوشوطواء 
 المدافعين بدورهم عن مقوق ا نسان في الخارج.

وشاري في الندو  كول مون الصوحوفويوة ألويوسوانودرا 
فابرياي مسؤولة الشؤون الخارجية في وكالة أنبواء 
)ديري( ا يطالية، وجوزيبي دينايشي رئويوس قسوم 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات 

، وموواتوويووو (CeSI)الوودولوويووة "سووي إي إس آي" 
كولومبو البامث في موركوز الودراسوات السويواسويوة 

، وميغان بورونوو (ISPI)الدولية "آي إس بي آي" 
عضو منظمة "أميركيون مون أجول الوديوموقوراطويوة 
ومقوق ا نسان في البحرين"، والونوائوي إيورازموو 
باالتزوتو رئيس لجنة الاحقيق البرلمانية مول وفا  
البامث ا يطالي جوليو ريجيني، وفابيوو مواسويوموو 
كاساالدو نائوي رئويوس الوبورلوموان األوروبوي عون 

نجون ا يطالويوة، وجوان لووكوا فويووالنواوي  5مركة 
عضو منظمة "أميركيون مون أجول الوديوموقوراطويوة 

 ومقوق ا نسان في البحرين".
 مشاركة أوروبية

بدوره، اعابر فابيو ماسيمو كاساالدو نائوي رئويوس 
الووبوورلوومووان األوروبووي أن مووبوودأ الووقووانووون الوودولووي 
والمعاهدات الدولويوة األخورى كوالومويوثواق الودولوي 
الخاص بالحقوق المدنية والسيواسويوة، يوؤكود عولوى 
مقيقة أنه ال يوجووز امواوجواز أي فورد دون سوبوي 
مشروع أو أن ياهم ويدان بحرموانوه مون موقوه فوي 
محاكمة عادلة، لكنه أضا  "كما نعلم ففي الوعوديود 
من الدول الاي تحكمها أنظمة اسابدادية ال ي وراعوى 
مطلقا اماران افاراض براء  الشخص الماوهوم إلوى 

 مين إثباتها في محاكمة عادلة".

وتاب  "من المساحيل أيضوا 
إنكار أن هذا الاوجه يانامى 
خوواصووة فووي الوودول الوواووي 
تحكمها أنظموة دكواواتووريوة 
كووالوونووظووان الووموووجووود فووي 
البحرين الذي نسلط الضوء 
عليه الويوون، الواوي توحواول 
بشوواووى الووطوورق إسووكووات 
المعارضة لدرجة لوجووئوهوا 

أميانا إلى عمليات اساخبواراتويوة صورفوة وعومولويوات 
 اناقان اناقائي"، بحسي تعبيره.

ولفت نائي رئيس البرلمان األوروبي إلوى أنوه رغوم 
وباء كورونا والنداءات العديد  الاي وجهها المجاومو  
الدولي واالتحاد، فإن قم  السجونواء السويواسويويون فوي 
البحرين لم ياراج ، بل على العكس تماما، ويبدو أن 
تفشي الوباء هناي قد قودن عوذرا لوفورض موزيود مون 
القيود على السوجونواء السويواسويويون بودال مون إطواق 

 سرامهم.
واساهجن كاساالدو أنه ال يزال في السجون البحرينية 
العشرات من السجونواء السويواسويويون رهون االعواوقوال 
لممارسة مقهم في مرية الاعبير أو االماجاج السلمي 
أو ماى لمجرد االلاقاء وتبادل أطرا  الحديث موول 
المشاكل االجاماعية واالقاصادية الاي يعانوون مونوهوا 
في الباد. وأكود الوموسوؤول األوروبوي أن السوجوون 
البحرينية باتت مكاظة وبظرو  صحية ي ورثوى لوهوا، 
مؤكدا أن السلطات في المنامة قد شددت الخناق على 
المعاقلين في سجون جوو توحوديودا توذرعوا بوإجوراءات 

 الوقاية من فيروس كورونا.
 متابعة أوروبية

وأشار كاساالدو إلوى أن االتوحواد األوروبوي يوراقوي 
عبر بعثاته الدبلوماسيوة موا يوجوري فوي الوعوديود مون 
البلدان الاي ت ناهك فويوهوا موقووق ا نسوان، ويوموارس 
ضغوطا على مكومات تلك الدول مون أجول امواوران 
تلك الحقوق، مشيرا إلى الموقف الصارن الذي اتخذه 
البرلمان األوروبي توجواه الوبوحوريون مويونوموا صووت 

مارس/آذار الماضي على قرار مهم جودا  11بااري  
صوتوا لصوالوحوه فوي  682أ قر بأغلبية سامقة بلغت -

آخورون عون  95نائبا فقط وامان   11مين عارضه 
كان موضوعه تحديدا قضيوة الومودافوعويون  -الاصويت

عن مقوق ا نسان الوموحوكوون عولويوهوم بوا عودان فوي 
 المملكة الخليجية.

وأضا  المسؤول األوروبي: لألسف لم ي قابل القرار 
برد  مناسي من قبل السلطات البحرينية، بل اقواوصور 

 رد  فعل المنامة على رفضه فقط.

 بمشاركة نائب رئيس البرلمان األوروبي.. ندوة افتراضية حول السجناء السياسيين بالبحرين 
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 أبريل  ٦٢ا ثنين  
األلماني، أن صوادرت  dwاعابر موق  دوياشة فيلة 

األسلحة العالمويوة السويوموا مون الوواليوات الومواوحود  
األمريكية لإلمارات شجعت القومو  واالسواوبوداد فوي 

 المنطقة.
وأبرز الموق  في تقرير لوه أن الوواليوات الومواوحود  
وملفاءها األوروبيين يشكلون ما يوقورب مون ثواثوة 
أرباع جمي  عومولويوات نوقول األسولوحوة إلوى الشورق 

 األوسط وشمال أفريقيا.
إلوى دول  صوادرات األسولوحوة ويقوول الوخوبوراء إن

المنطقة وفي موقودمواوهوا ا موارات توؤجوج الصوراع 
 واناهاكات مقوق ا نسان.

وعلى مودى السونووات الوخوموس الومواضويوة، كوانوت 
صادرات الدول الغربية تشكول الوجوزء األكوبور مون 
األسلحة الاي تم تسليمها إلى الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا.
وتاصدر الواليات الماوحود  الوطوريوق، مويوث توبولوغ 

٪ من إجمالي عمليات نوقول 55مصاها ما يقرب من 
األسلحوة إلوى الومونوطوقوة، فوي مويون تشوكول فورنسوا 

 ٪.49والمملكة الماحد  وألمانيا وإيطاليا 
وكانت روسيا ثاني أكبر مورد وامد لألسولوحوة إلوى 

٪ من سوق 17المنطقة، بعد الواليات الماحد  بنسبة 
 تصدير األسلحة العالمية إلى المنطقة.

 تأجيج الصراع
وقال وليان هوارتوونوج موديور مشوروع األسولوحوة 
واألمن في مركز السياسة الدولية، إن األسولوحوة 
الصغير  وغيرها من الوموسواعودات الوعوسوكوريوة 
لعبت دورا فوي إداموة الصوراع، لوكون أنوظوموة 
األسولووحوة الوورئويووسوويوة زارت دموارا هووائوا فووي 

 المنطقة.
إن القصف الوجووي واسواوخودان “ وقال هارتونج 

المدفعية بعيود  الومودى كوانوا موفويوديون فوي وفوا  
عشرات االال  من الومودنويويون بشوكول موبواشور، 
وهما مسؤوالن بشكل غير موبواشور عون موئوات 

 دويتشة فيلة: صادرات األسلحة لإلمارات
 تشجع القمع واالستبداد في المنطقة

 

 لجين الهذلول
 تقدم شكوى ضد اإلمارات

 
أعلنت الناشطة السعودية المفورج عونوهوا موؤخورا 
"لجين الهذلول"، توقوديوم شوكووى ضود ا موارات 
تشمل الاجسس والخطف واالساياء غير القانوني 

الوهوذلوول ضود  شوكووى على سويوارتوهوا. وتواوعولوق
وتسولويوموهوا  4518ا مارات باعاقالها تعسفيا عان 
 دون إرادتها للسلطات السعودية.

وأعلنت الهذلول اسامرار كوفواموهوا بوعود ا فوراج 
عوونووهووا بوومووا يشووموول اسوواووئوونووا  األمووكووان ضوودهووا 
واالعاراض لدى المحوكوموة الوعولويوا عولوى موظور 

 سفرها وتقديم شكوى على اناهاكات ا مارات.
 1551وس جنت الهذلول في سجون السعودية لمد  

 .4541شباط/فبراير  15يون وأفرج عنها في 
وخوال فواور  سوجون الوهووذلوول غويور الوقوانوونووي، 

 تعرضت الناهاكات عديد  لحقوقها األساسية.
وبعد إطاق سرامها اآلن، تناضل الوهوذلوول مون 
أجل المساءلة والعدالة عن هذه االناهاكات بما في 

 ذلك م  تعرضت من السلطات ا ماراتية.
وجاء في وثائق عورضواوهوا الوهوذلوول أن شورطوة 
أبوظبي باعت سيارتها الشخصية لجين لعدن الورد 
على المكالمات أثناء وجودها في السجن لواوقوريور 
مصير سيارتها المحواوجوز  بشوكول غويور قوانوونوي 
بسبي اعاقالها في مناصف الوطوريوق وتسولويوموهوا 
قسرا  إلى الرياض من قبل السلطات ا ماراتية في 

4518. 
وسبق أن أعلنت عائلة الهذلول في مزيران/يونيو 

رف  عوريضوة إلوى األموم الومواوحود  ضود  4545
السعودية وا مارات بشأن االنواوهواكوات لوحوقووق 

 ا نسان الاي تعرضت لها لجين.
وهذه االناهاكات تاضمن الخطف مون ا موارات، 

 والاعذيي في سجن سري سعودي.
صوحوفويوة درسوت فوي الوواليوات  ولجين الهوذلوول

مووقوووق  الووموواووحوود ، وعوورفووت بوودفوواعووهووا عوون
السعودية، وتعرضت لاعاوقوال أكوثور مون  المرأ 

 مر  بسبي مواقفها.
وقامت لجين الهذلول بحملة من أجل المساوا  بين 
الجنسين في المملكة العربية السعووديوة مونوذ عوان 

. وعملت با كلل من أجول الوقوضواء عولوى 4512
مظر الحكومة للسائوقوات، وتوحودثوت ضود نوظوان 

 والية الرجل والعنف المنزلي.
 4519وتم القبض علوى الوهوذلوول فوي ديسوموبور 

لمحاولاها القياد  عبر الحدود مون ا موارات إلوى 
باهم غيور  4517أخرى في يونيو السعودية ومر  

تم ترميلها قسورا  مون  4518محدد . وفي مارس 
ا مارات مويوث كوانوت توعويور، إلوى السوعووديوة 

 واماجزت لعد  أيان.
وسبق أكد فريق خوبوراء فوي األموم الومواوحود  أن 
 ا مارات اناهكت مقوق الهذلول بارميلها قسريا.

مووكووومووة “ وأشووار الووفووريووق األموومووي إلووى أن 
ال يمكنها أن تاهرب من مسؤولياها فوي  ا مارات

تسهيل اضطهاد الهذلول لممارساوهوا الوموشوروعوة 
 ”.للحقوق والحريات

االال  عندما يؤخذ قصف الوبونويوة االسواسويوة فوي 
 “.االعابار 

وفووي الوويووموون، سوواهوومووت الووطووائوورات األمووريووكوويووة 
والبريوطوانويوة والوقونوابول والصوواريو  والوعوربوات 
المدرعة الاي تم تسليمها إلى السعودية وا مارات 

 ألف شخص. 155في مرب أودت بحيا  أكثر من 
وفووي مصوور، اسوواووخوودمووت الووطووائوورات الوومووقوواتوولووة 
والدبابات والمرومويوات الواوي قودمواوهوا الوواليوات 

ما يوفواورض أنوه عومولويوة لوموكوافوحوة “ الماحد  في 
ا رهاب فوي شوموال سويونواء، لوكونوهوا فوي الوواقو  
أصبحت مربا عامة ضود السوكوان الومودنويويون فوي 

 ، وفقا للاقرير.”المنطقة
ولعبت المعدات الروسية دورا كبيرا في الحوربويون 

 السورية والليبية.
وقد أدت شحنات األسلحة من ا مارات إلى توفواقوم 

م  ورود توقواريور توفويود   –الصراع في ليبيا أيضا 
بأن بعض هوذه األسولوحوة صونوعوت فوي الوواليوات 
الماحد ، وفقا لمسح األسلحة الصغير  الذي يواوخوذ 

 من جنيف مقرا له.
ولم تؤدي صادرات االسلحة االمريكية إال لاشجي  
االنووظوومووة مووثوول توولووك الووموووجووود  فووي السووعوووديووة 
واالمارات، وأن دعم الحوكووموات الوقوموعويوة موهود 
الطريق لعدن االساقرار في المنطقة في المساقبول، 

 بحسي الخبراء.

  ٦٢٦٢أبريل  ٦٢ا ثنين  
كشف مساب "معاقلي الورأي"، الوموعونوي بشوؤون 
المعاقلين السياسييون فوي الومومولوكوة، عون اعواوقوال 

 45السلطات السعودية للشابة "لجين البوق" مونوذ 
 .4514مايو 
 السعودية - العالم

فوي توغوريود  عوبور ”  معاقلي الورأي“ وأفاد مساب 
)ابونوة موجوالوي  لوجويون الوبووق ، بأن الشابة”تويار“ 

 45محمد البوق( تقب  رهن االعاقال الاعسفي منذ 
 .4514مايو 

وأكد "معاقولوي الورأي" أن السولوطوات السوعووديوة 
 سنوات. 5مكمت عليها بالسجن مؤخرا  

إن "لجين البوق" مووجوود  ”  معاقلي الرأي“ وقال 
سجن ذهبان، وقد م رمت مون الواوواصول  ماليا  في

م  عائلاها بشكل تان خال الشهور الثاثة األولوى 
 من االعاقال.

وأكدت أن المعاقلة الشابة تعرضت المقا  لاضييوق 
 شديد عليها في الزيارات واالتصاالت.

وكاي مساب "سعوديات معاوقوات" فوي توغوريود  
على تويار: " المؤلم أنهم مرروا "لجين الهذلوول" 
واعاقلووا موقوابول ذلوك "لوجويون الوبووق" و"لوجويون 

 داغسااني".

وتزايدت عمليات االخافاء القسري في المملكة فوي 
العامين األخيرين وخصوصا في عهد الملك سلمان 

 وابنه محمد.
وتقون الرياض بإخفاء المعاقلين لديها اخافاء قسريا 
وتمن  عائاتهم من أي معلومات تخصهم أو موول 
الاهم الموجه إليهم أو معرفوة موكوان اعواوقوالوهوم أو 

 زيارتهم 

 السعودية تطلق 'لجين الهذلول' وتؤسر 'لجين البوق'!



 

  8/ 954صوت البحرين / 

وكثيرا ما تكون المحاكمات سرية وبسرعة فائقة، وال يحق البوو  بوموا 
يجري في دهاليزها. وهكذا اصبحت المحاكم الخليفية ثكنات عسكوريوة 
هدفها الدفاع عن الطغوا  وموموايوة الوجواديون واالنواوقوان مون السوكوان 

 االصليين )شيعة وسنة(. 
معانا  السجناء ال تناهي بصدور القرار الخليفي بسجنهم، بل تبدأ معانا  
أكبر كثيرا ما أمدثت للكثير منهم عاهات جسدية. فالاعوذيوي يواوواصول 
في السجون الاي تفاقر ألدنى معايير السامة والصحة والنظافة. تؤكود 
ذلك الصور الاي تناشر عبر وسائل الاواصل االجاماعوي. فوالوزنوزانوة 
الاي بنيت في األساس لاضم اربعة أشخاص يام تكديس ثاثة اضعوا  
العدد. وعندما تضيق الزنزانات يضطر السجناء للنوون فوي الومومورات 
بجاني القمامة. وإذا ما اماج سجين على وضعه نقل مباشر  لوزنوزانوة 
انفرادية ليقضي فيها شهورا. اما العناية الطبية فاكاد تواواوشوى تومواموا. 
فمن يشكو من امراض باطنية او تسوس في االسنان فوان عواجوه فوي 
اغلي االميان يقاصر على العقاقير المسكنة لأللم. وإذا توداعوى وضو  
السجين وخشي السجانون وفاته، قاموا باقييده بوالسواوسول ونوقولوه الوى 
مساشفى خارجى ليعطى ادوية محدود  يعود بعدها الى المكان الذي ال 
يصلح للبهائم فضا عن البشر. وما أكثر الشباب الذين دخلووا السوجون 
في وافر الصحة فواوداعوت اوضواعوهوم الصوحويوة واصويوبووا بوعواهوات 
وامراض من بينها السرطان وأألمراض الباطنية والعصبية. لقد تحول 
السجن الذي يام توسيعه بشكل ماواصل خصووصوا سوجون اجوو الوذي 
اصبح في واقعه مدينة للاعذيي، الى موق  النااج الكوارث االنسوانويوة. 
هذه الحقيقة ليس لصالح الطغمة الحاكمة. فهذه الكوارث صنعت أجياال 
من البحرانيين ترفض بشكل مطلق اسامرار الحكم الخليفي بعد ان ولغ 
في دماء االبرياء ونكل باالمرار وأصبح وباال على الوطن والشوعوي، 
وأثقل كاهل العائات باآلالن واألمزان. وبهذا تأسست معطيوات ثوور  
شعبية مقبلة أشد من سابقاتها، وليس مسابعدا ان تنجح بإسقواط الوحوكوم 

 الخليفي الذي اناهى منذ أمد، وأصبح بقاؤه مرتبطا بالدعم االجنبي.
الخليفيون رفضوا ماى اآلن السما  للجهات الحقوقية الدوليوة بوزيوار  
الباد سواء لزيار  السجون او مقابلة عائات السجناء. وقد كول  لسوان 
المقرر الخاص للاعذيي الااب  لامم الماحد  السابق، خوان منديز، من 
الاقدن بطلي زيار  البحرين، ولكن بدون جدوى. وماى هوذه الولوحوظوة 
يرفض الخليفيون السما  للمقررين الخاصين الاابعين لامم الماحد  او 
المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة بوزيوار  الوبواد واالطواع عولوى 
اوضاع السجون المعاقلين. وبدال من ذلك، وبونواء عولوى نصوائوح مون 
داعمي الخليفيين، أنشأ الخليفيون منظمات "مقووقويوة" توموارس ادوارا 
مناقضة تماما الدوار المقررين الخاصويون، وموهومواوهوا توبوريور الوقومو  
واالضطهاد والاعذيي واالعاقال الاعسفي، وتفنيد شوكواوى الضوحوايوا، 
والدفاع عن الخليفيين باساليي مقزز  امان الجهات الحقوقيوة الودولويوة. 
ويعابر الشعي هذه المؤسسات والعاملين فويوهوا شوركواء فوي الوجورائوم 
الخليفية بشكل كامل، فهم ال يكافون بوالسوكووت بول يوموارسوون ادوارا 
فاعلة اما لنفي وقوعها او لابريرها. وقد طالبت المعارضة منذ سنوات 
بمقاطعة هذه المؤسسات جملة وتفصيوا وعودن االعواورا  بووجوودهوا 
السباب عديد : عدن جدوى الرجوع اليها، فهي لم توقف تعذيي مواطن 
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يوما، او اطاق سرا  معاقل او تخفيف الحكم عن مظلون. ثوانويوهوا: 
ان اللجوء اليها يضفي عليها شيئا من الشرعية ويوهم القائمين عليها 
انهم يحظون بثقة المواطنين، بينما يعابرها المواطنون أدوات للنظان 
كما هو جهاز الاعذيي وجهاز القضاء وجهاز الشرطة. فوكول شويء 
في الباد مسخر لخدمة الخليفيين والدفاع عنوهوم اموان الشوعوي اوال 
وامان الجهات الدولية ثانيا. ثالثها: ان النظان أنشوأهوا لواوكوون بوديوا 
للجهات الدولية المساقلة الاي تاسم بقدر من الحياد. فشاان بين تقرير 
تصدره منظمة العفو الدولية او هيومن راياس ووج او آيوفوكوس او 
فرونت الين ديفندرز، وتقرير تصدره ما يسمى "الوهويوئوة الووطونويوة 
 لحقوق االنسان"، الن مهمة كل من هذه المؤسسات ماضاد  تماما. 
هذه الاطورات تشير الى منوحوى تصواعودي فوي الوحوراي الشوعوبوي 
الهاد  لاحقيق تغيير سياسي جوهري في مونوظووموة الوحوكوم. ومون 
المؤكد ان اساليبه الاضليلويوة تسواهوم فوي توأجويول سوقووطوه، ولوكون 
الاضليل ال يمكن ان يبني دعواموات ثوابواوة لونوظوان سويواسوي مواويون. 
والنايجة المنطقية ان تراكم نضال البحرانويويون االصولويويون )شويوعوة 
وسنة( سيحقق في المساقبل المنظور أهدا  الوطن والشوعوي الواوي 
ناضلت من اجلها اجيال ماعاقبة، وقدمت أغلى الواوضوحويوات عولوى 

 طريقها.

 موووو  السووووائووووريوووون أوال  تسووويوووور 
 توووراتووويووول  عشوووق وآي  موووبووويووون
 نشيد  الاوحودي وصووت  السوجويون
 وقض  المضاجو   صووت  األنويون
 ولووكووون أبوووت بوووا بوووا أن توووهووويووون
 ورامووت تصووفووق  لوولووصووامووديوون
 طووروب ووا فوويووسوواوونووهووض الوونووائووموويوون
 وأطووال ووهووا شووامووخووات  الووجووبوويوون

 
 وتووبووقووى أوال  هوووى الووطووالووبوويوون
 أهوووازيوووج  قوووادتروووهوووا الصوووابوووريووون

 توووعوووط وووره ذكوووريوووات  السووونووويووون         
 وبوول  جوووانووا نوودى الوويوواسووموويوون

  وموووي  موووواووويوووون والء  وعشوووق  
  نحث الخطى نحوو نصورم موبويون
 ألن م ثووووكووووولم وطووووفوووولم مووووزيوووون
  لهم صولة  الحوق فوي الوعوالومويون

  عوونوواء  السوونوويوون وهووم يووزأرون،
  فوووموووأواهوووم ح  فوووي كووول مووويووون
  وهل أصحوروا بوالوعونوا واألنويون
 أن اعاكف الولويول  فوي السواهوريون 

 
  فووكووولر السووورا ر الوووقووووير األمووويووون
 وهووم يووركووعووون موو  الووراكووعوويوون
  زئوويوور  األسووود الوواووي ال تووهوويوون
  إذا قووطوو  الوونوواس موونووهووا الوووتوويوون
هوووا ال تووولووويووون   تسووويووور  ألموووجوووادر
زين  وهم في الردى والمصابر عر
 وعوونوود الوونووزال لوويوووث  الووعووريوون

 صوويوودم سووموويوون لوويووس لووهووم غوويوور  فوو
 فوونووعووم الشووبوواب ونووعووم الووقووريوون
وووى لووويوووربوووح  دنوووي ووا وديووون  وضووح 
 ونووالوووا الشووهوواد   فووي كوول موويوون
 سووويوووولووود  جووويووول  وفوووي  أمووويووون

 والووخوالووديوونالوى دومووةر الومووجودر 
وووهوووا را تشووون وووف أسووومووواع  وووون  ف وووط 
وووهوووا ا يوووهوووز أمووواسووويوووس   وطوووور 
ووت مووا يووقووول الووعوودى  فووان سووئرووم 
 توكود س  فوي مواجووب وينوهوا الووجووون
 تووفووا ووح فووي مووقوولووا ووينووهووا الووخوولووود
وود األغوونوويووات  وبوولووبوول ووهووا ي وونووشر
 موونوواهووا كووبووار  بووحووجووم الووحوويووا 

 
 تووونووووء الوووبووواد   بوووأعوووبوووائوووهوووا
 تووونووواغوووي طوووفوووولوووة  أبووونوووائوووهوووا
ووهووا مووفووعووم  بووالووعووطوواء   وتوواريووخ 

 سواعوة  والوردىعشقونوا الوهووى 
 يووعووشووعوور فوويوونووا بوورغووم الووعوونوواء
 مشينا مع ا فوي دروب الونوضوال
 نووكووفووكووف دمووع ووا بووعوويوون بووكووت
 سووألووت  الووحوومووامووة  عوون فوواوويووة
وووهوووم  أتووووا يوووحووومووولوووون بوووأروامر
ون بووالووودار موور  الوووكوووران  يوومووور 
 إلى أيون موطووا رموال  السرورى
 وهل هج  الركي  عند األصيل

 
ا مووواموولووويوون لووواء  الوووفووودا ون  سوور 
 تووراقووبووهووم سوواهوورات  الووعوويووون
 وتحسب ها مويون توبوكوي الوجورا 

 فأيون ا بوا فوي بوكواء الوخورا  
 قوووافووول وووهوووم تووواووحووود ى الوووطوووغوووا 
ووطووى ووم  ثووابوواووون الووخ   شووهووودا ه 
 فوهووم فووي الووقوواووال أسووود  الشوورى
 اذا وثووبوووا فووي وجوووه الووعوودى
 هم السوابوقوون الوى الوموكورموات
 لووقوود فوواز  شووعووي  أراد الووحوويووا 
عوووا وور   سووان  عوولووى فوواوويووةم ص 
ووووهووووا وووومر من لووووود  أوال  وموووون ر   و 


