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نشرة شهرية تصدرها حركة أحرار البحرين اإلسالمية

الشعب راهن على فلسطين فانتصر،
وراهن الخليفيون على ”اسرائيل“ فهزموا

* تممواصمملممت اال ممتممجمماجممات الشممصممبمميممة
والمظاهرات المطالبة باالفراج المفموري
وغير المشروط لن السجناء السياسييمن
وكانت لائالت المصتقلين مد بمدأت مبمل
شهرين ملة شملت كافة منماطمق المبمالد
إلرغام الخليفيين للى انهاء مصاناتها بصمد
لشر سمنموات ممن اآللم واآلذى بسمبمب
الممتممقممال ال الشممبمماب الممبممحممرانمميمميممن
لمشاركته في ثورة  41فبراير ول يُصر
المواطنوي اهتماما للممشمروع المخملميمفمي
االجرامي الذي يسمى "الصقوبات البديلة"
بل التبرول جائرا خ وصا بصد تجمارب
االشخاص المذيمن أخمرجموا ممن السمجمن
بموجبه ليجدوا أنفسه فمي أو ماع أسموأ ،ممنمهما :اال مطمهماد المممتمواصمل
باالت االت اليومية واالستدلاءات الى مراكز التصذيب ،اإلجبار للى القميمام
بألمال تهد إلهانة االشخاص ،من الشخم من الحديث لن التصذيب الذي
مورس بحقه او الت ريح اإللالمي او اللمجموء لملمقم ماء لمال متم ماص ممن
مرتكبي جرائ التصذيب

كاي الشهر الما ي (مايو) مفصما بالحيوية والنشاط للى المستوى الشصبي ،فكاي
المواطنوي ا رين في الميداي بمدوافم شمتمى ،جموهمرهما ايمممانمهم ب مرورة
مواصلة الثورة د ك الص ابة الخليفية التي ا متملمت االرض وولمغمت فمي
الدماء ون ّكلت باال رار وا طهدت الشصب ،وكاي خر جرائمها ارتكاب جريمة
الخيانة الصظمى بحق ورسوله واالمة وشصب فلسطين لمذلمك كماي المحممماس
منقط النظير منذ اي بدأ بيل رم اي بالو فات والمظاهرات اليومية المطمالمبمة
باطالق سراح السجناء السياسيين المرتهنين لدى الصدو الخليفي فالصدو ل يكمن
يتو انه أبقى لدى هذا الشصب طا ة تدفصه لمواصلة التظاهر واال متمجماج بمصمد
لشرة الوام من القم المستمر وممارسة التصذيب الممنهج والقتل خارج القانوي
والدام األبرياء لقد فاجأل المواطنوي بإصراره للى رفمض كمافمة ممحماوالتمه
ر مسار الثورة وممطمالمبمهما ،ومم وا الشموارع والمطمر مات بمممظماهمراتمهم
و وره اليومي الذي ل يتو ف :كاي همنماك ممحماور ثمالثمة كمصمنماويمن لمهمذا
الح ور:
األول :استمرار الحراك الشصبي الذي بدأ منذ مطل أبمريمل لملمممطمابمة بماالفمراج
الفوري وغير المشروط للسجناء السياسيين فقد م ى للى الكثميمر ممن همؤالء
أكثر من لشرة ألوام وه يرز وي وراء الق باي بمدوي اي يمرتمبمكموا جمرمما * ت امن البحرانميموي بشمكمل واسم
يصا ب القانوي لليه فالتصبير لن الرأي والمو ف ق مشروع لكل انسماي ،وال م الشصب الفلسطيني ،وخمرجموا فمي
يحق رمانه من ذلك الحق والمجرم هنا ليس من يمارس ذلمك المحمق بمل ممن مسمميممرات كممثمميممرة ونممظممممموا و ممفممات
مور ا تجاج د الصدواي االسرائيلي للى
ويجرمه ويمارس اجراءات مصية لممم مادرتمه لمقمد تمواصمل
ي ادرل
ّ
المواطنين ،رجاال ونساء ،خ وصا من لائالت المصتقلين بحماس غير مسبوق غزة في البداية كماي المتم ماممن مم
و وا ليالي شهر رم اي المبارك مرابطين في الشوارع الصماممة ،مم المتمزام أهالي القدس بمصمد ممحماوالت ا ماء
جراح من منازلمهم
كامل ب وابو التبالد االجتمالي وارتداد الكمماممات ،رافمصميمن صمور ابمنمائمهم أهالي ي الشيخ ّ
وشصاراته التي تطالب باالفراج لنه كانت مصنويات االمهات مرتفصة أ مت وبصد اي شمن المممحمتملموي ال مهمايمنمة
م اج الطغاة الخليفيين الذين أدركوا اي الجرائ التي ارتكبوها بمحمق الشمصمب لمممدوانمممهممم لممملمممى غمممزة ،اشمممتمممدت
جاءت بنتائج مغايرة لما كانوا يتو صونه فبدا من تمراجم المممواطمنميمن ا زدادوا التظاهرات واال تجاجات والحممالت
صالبة وايمانا بصدالة يته  ،وأشد اصرارا للى المطالبة بتغيير نظام المحمكم الت امنية ،بمشاركة الرجال والنساء وبهذل الفصاليات أكد البحرانيوي لمممق
بصد اي أدركوا استحالة التصايش م ل ابة مجرمة مارست كافة اصنا التنكيل الفجوة بينه والخليفيين الذين ارتكبوا الخيانة الصظمى لندما رروا االنحيماز
والمصاملة بالحاطة بالكرامة االنسانية لقد ماول المخملميمفميموي المتمشمويمش لملمى الى اال تالل االسرائيلي وطبّصوا مصه وتخلّوا لن الشصب الفلسطيني
المطاب بطرح لنواي أشد اجراما وظلما ،وسخروا أبوا ه ومرجفيه لمتمرويمج
ما أسمول "الصقوبات البديلة" التبر االهالي هذا الطمرح اجمرامميما النمه يسمصمى * صدرت موا ف لديدة دالمة للشصب البحمرانمي فمي ن مالمه المصمادل مد
إلجبار مصتقلي الرأي للى القبول بتجريمه بسبب ممارسته قو ه الطبيمصميمة الص ابة الخليفية فطلب لدد من ال اء الكونجرس االمريكي من المرئميمس
و د أدرك من طالب بصقوبة بديلة انه منزلق خطير أدى لم الفة مصاناته فبمصمد بايدي ال غو للى الص ابة الحاكمة في البحريمن الطمالق سمراح السمجمنماء
خروجه من السجن أصبح أسيرا قيقيا لدى الخليفيين ،مجبرا للى التخملمي لمن السياسيين وطالبوا بمن بي السالح اليها وكذلك فصل لدد من المبمرلمممانميميمن
قو ه اإلنسانية ،فال يحق له ممارسة أي دور اجتمالي او سياسي ،وال يسمح له البريطانيين الذين و ّصوا بيانا يطالبوي فيه باطالق سراح السجناء السياسيميمن
بمال قة ج ديه ومصذبيه ،وال يسمح له بح ور الفصاليات السياسيمة او المديمنميمة خ وصا م اشتداد الجائحة وانتشار الوباء في السجوي الخليفية
وال االلتقاء بمن يريد وباال افة لذلك رأى نفسه مجبرا للى القيام بمألمممال ال
تتناسب م تطلصاته ومؤهالته ،فيطلب من المهندس والمصل تنظيف الحمامات او * ت ماممن االتمحماد المدولمي لملمممحمامميمن مم
الشمممالوي المذي
خدمة موظفي الص ابة الخليفية في مكاتبه المواطنوي أدركوا ذلك فانقلبوا للى المحامي البحراني لمبمد
أمر الطاغية بمنصه من مزاولة المهنة لمدة لام
مشروع "الصقوبات البديلة" والتبروهما ت مصميمدا لمالجمرام المخملميمفمي بمحمقمهم
وأصروا للى المطالبة باالفراج الفوري وغير المشروط لن ابنائه المأسورين بسبب تغريدات طرح فيها رأيا تاريخيا مخالفما
للقنالات الخليفية وطالب البياي الذي أصدرل
من بل الص ابة الخليفية
الثاني :أ يا المواطنوي الذكرى الرابصة لمجزرة الدراز التي ارتكبها الخليمفميموي االتحاد في  44مايو طاغية المبمحمريمن بمإلمغماء
في  84مايو  8142فبصد يوم وا د من لقاء طاغية البحرين بالرئيس األمريمكمي اال مكمام واإلجمراءات الممتمي أصمدرهما بمحممق
دونالد ترامب في الرياض الذي ال اي الصال ات م البحرين "لن تشمهمد تموتمرا الشمالوي ،و ال "اإلجراءات التأديبيمة المتمي
بصد اآلي" ،رر الخليفيوي انهاء التجم ول منزل سما ة الشيخ ليمسمى أ مممد اتخذت د السيد الشمالوي ال أساس لها ممن
اس الذي كاي د بدأ بل لام ون ف وفي ذلك اليوم أصدر الديكتاتمور االممر ال حة تماما وغير الئمقمة" ،م ميمفما "كمانمت
تغريدات السيد الشمالوي تمثل راءل الشخ ية وليست المهنية ،وبالتالمي لم
لمرتز ته با تحام االلت ام ،فكانت المجزرة
يكن من المناسب لمجلس التأديب تى النظر في يته"
البقية على صفحة 8
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Children of the town of Shahrakkan continue to call for th release
of their fathers from khalifi torture
dungeons. This is one of their protests on Thursday 49th April in
which they urged US and UK to
stop supporting Bahrai’s dictators

أطفال منطقة شهركان ،جنوب البحرين،
يطالبون باطالق سراح آبائهم المعتقلين في
سجون الخليفيين .في هذه الصورة يرفع
االطفال الفتة تطالب كال من الواليات
المتحدة وبريطانيا بالتوقف عن الدعم
الديكتاتوريين .هذا جانب من احتجاج ابناء
المنطقة مساء الخميس  49ابريل.

ندوة حول انتشار الوباء في السجون
في  48مايو نظ المركز االوروبي للحقوق والديمقراطية نمدوة
لبر الف اء االفترا ي ول أزمة تفشي فيروس كمورونما فمي
سجن جو الندوة است افتها البارونة ريتشى او داونباتريك
وهي سياسية ايرلمنمديمة ،كمانمت رئماسمة المحمزب اال جمتمممالمي
الديمقراطي و زب الصمال ما بيمن  4144—4141وتمحمدث
السيد أ مد الودالي لن القلق الذي ينتاب المممواطمنميمن بسمبمب
انتشار الوباء في لدد من مباني سجن جو كما تحدثت السميمدة
نجاح يوسف لن مصاناة السجناء و دمت تمجمربمتمهما الشمخم ميمة
كسجينة سياسية سابقة مثاال لتلك المممصمانماة ،و مثمت المممجمتممم
الدولي لبذل الجهود النقاذ ياة سجناء البحمريمن امما المدكمتمور
سصيد الشهابي فتطرق للسياسة البريطانيمة فمي المبمحمريمن ،بمصمد
مرور  51لاما للى انسحابها من منطقة الخليج ،وما خلّفته من
تركة ساهمت في انتشار التصذيب

أطلقوا الحقوقي ناجي فتيل
والسجناء السياسيين
في يوم الجمصة  84مايو نمظم ممركمز المخملميمج لمحمقموق
االنساي ندوة في الف اء االفتمرا مي بمصمنمواي :أطملمقموا
سراح ناجي فتيل وكمل سمجمنماء ال ممميمر وشمارك فمي
الندوة لدد من النشطاء من بينه خمالمد ابمراهميم رئميمس
المركز واسماء درويش ممن ممركمز المبمحمريمن لمحمقموق
االنساي ،ونيني ماكي من منظمة ” اممريمكميموي ممن اجمل
الديمقراطية و قوق االنسماي فمي المبمحمريمن“ وجميمزيمال
كاسترو من منظمة الفيدرالية لحقموق االنسماي وتمطمرق
المتحدثوي النتشار الوباء في السجوي ،وخطر ذلك للمى
السجناء انفسه وناجي فتيل ناشو قو ي ممصمتمقمل ممنمذ
سنوات بسبب نشاطه الحقو ي وانتقادل السياسات الخليفية
وفي مقدمتها التصذيب الممنهج
في يوم الجمصة  2مايو شاركت الجالية البحرانية بمديننة ا المقدسة في اال تفاء في  8مايو شارك لدد من افراد الجالية البحرانية في فرنسا بو فة ت امنية
بيوم القدس الصالمي و ر لدد من الصلماء الو فة الت امنية م القدس وشصب م سجناء الرأي البحرانيين في السجوي الخليفية وطالبوا باالفراج الفوري
غير المشروط لن سجناء الرأي المظلومين
فلسطين في ال ورة الشيخ لبد الد اق يلقي كلمة خالل الو فة
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آية هللا الشيخ عيسى قاسم:

معركة فلسطين هي معركة األمتين العربية واإلسالمية
"الشميمخ
أصدر لال الدين البحريني المبمارز يمة
ليسى اس " ،بميمانما مول المصمدواي لملمى المممسمجمد
األ ى ،والتبر أي المصركة األخيرة بين ال همايمنمة
والفلسطيمنميميمن همي ممصمركمة مم األممتميمن المصمربميمة
واإلسالمية ،واصفا التطبي القائ بين الدول الصمربميمة
والصدو ال هيوني ،بأنه "أشد سوءا وخطرا وبشمالمة
وجرأة للى األمتين الصربية والمسلمة"
اس لممملميمة تمفمجميمر ممدرسمة سميمد
كما أداي ية
الشهداء في أفغانستاي ،والتبر شهداء همذا المتمفمجميمر
" حايا للطائمفميمة المصممميماء ،والمجماهملميمة المممقميمتمة،
والصدوانية الشرسة ،والصمالة"
وفيما يلي النم الكامل للبياي:
الر من الر ي
بس
وال الة والسالم للى رسمولمه المنمبمي المكمريم و لمه
الطيبين الطاهرين
المصركة األخيرة بين ال هاينة والفلسطينيين ،والمتمي
أخذت نارها فمي ت مالمد وانمتمشمار ممتمسم  ،والمتمي
أشصلتها يد الصدواي ال هيوني واليهودي للى المسجد
األ ى؛ هي مصركة م األمتين الصربية واإلسالمية،
وهي في بصدها اإلسالمي مصركة م مقدس اسمالممي
أصيل أكبر من البنماء واألرض ،يمجمب لملمى األممة
مايته والدفاع لن رممتمه ،و مفمظمه لمن المرجمس
الجاهلي الذي تمارسه الغطرسة ال هيونية واليهودية
المنحرفة
وألي الحرب للى األمة كلها ،فصلى األممة أي تمكموي

صفا وا دا في مواجهتها
وأشد وأ بح ما يتنافى والمو ف الذي يحتممه واجمب
الدين للى األمة من االستمنمفمار فمي وجمه المصمدواي
الشرس للى الشصب الفملمسمطميمنمي وتمهمويمد المقمدس
والمسجد األ ى ،هو التطبي القائ بيمن لمدد ممن
الدول الصربية والصدو ال هيوني ،والمتنامي الى د
التحالف االستراتيجي بين الطرفين
واذا كاي هذا التطبي خطيرا و بيحا ولارا وخمزيما
من أول يوم ،ومخالفا الى د ال را ة لممم ملمحمة
األمة وو مدتمهما؛ فمهمو الميموم أشمد سموءا وخمطمرا
وبشالة وجرأة للى األمتين المصمربميمة والمممسملمممة،
وأكثر هدما لل فو ون رة لصدو األمة
فهل تتراج الدول المطبصة لهذا لن خط ها الكمبميمر
سمبمحمانمه ،وتمرجم المى جمبمهمتمهما
وتتموب المى
الطبيصية ،وتشارك في الت حيات من أجمل المقمدس

واأل ى وكل المقمدسمات والمحمرممات وكمراممة
فلسطين واألمة ،أو يم ي بهما المتمصم مب لملمى
االستمرار في خيار التطبي م ما فمي ذلمك ممن
بصد لن دينها وانقالب في المو ف للى أممتمهما ،
ون رة لدو للى ولي  ،وهدم الع األممة
وتقويض بنائها المجيد؟!
ال شك أي التطبي مأساة كبرى من مآسي األمة
ومأساة أخرى فتاكة هي هذل الجاهلية المممبمتمدلمة
التي ت رب اإلسالم والمسلممميمن فمي أي ممكماي
باس اإلسالم تحريفا لمإلمسمالم ،وافمتمراء لملميمه،
وتشويها له ،واسقاطا لمصمظمممتمه ،وتمنمفميمرا ممنمه،
و اء للى أمته
هذل الجاهلية التي لبرت لمن نمفمسمهما بمو شميمة
بمالمغممة فممي تممفمجميممر مممدرسمة سميمد الشمهممداء فممي
أفغانسمتماي ،متمى سمقمو ممن سمقمو ممن شمهمداء
وجر ى من المؤمنين األبرياء حايا للمطمائمفميمة
الصمياء ،والجاهلية المقيتة ،والصدوانية الشمرسمة،
والصمالة الطاغوتيمة المصمالممميمة المممصماديمة لم ممة
الوسو
يا أمة اإلسمالم الميموم يموم و مدتمكم اإلسمالمميمة
الكبرى ويوم الفداء والت حية والبذل واالست ساد
في سبيل إلنقاذ األ ى والمقمدس وفملمسمطميمن
وم ير األمة ،ولمواجهة الفتنة الداخلية الكبرى
أكممبممر ،ممي لمملممى ال ممالة فممي
المميمموم يمموم
األ ى ،ي للى الجهاد ي للى الجهاد
اليوم و دتك تحميك من الهالك وتنت روي بها،
وفي فر تك اليوم النهاية ،وفي تشمتمتمكم المهمواي
والدمار
عيسى أحمد قاسم
 ٣٠مايو ٠٢٠٣

في ذكرى مجزرة ساحة الفداء بالدراز :البحرانيون يؤكدون مفاصلتهم مع االحتالل الخليفي
بمناسبة الذكرى السنويّة الرابصة لمجزرة المدّراز،
خرج مواطنوي بحرانيوي في تمظماهمرات ماشمدة
في سا ة الفمداء لمتمجمديمد المصمهمد وفماء لملمشمهمداء
الشميمخ
وانت ارا للمرج الوطني الكبيمر يمة
ليسى اس
وأ ّكد المشاركوي في تظاهرة الفداء والموفماء آليمة
اس  ،والوفاء لل ّ
شهداء والوطن ،ورفصوا صور
شهداء وردّدوا ال ّ
ال ّ
شصارات الثوريّة المؤ ّكدة لملمى
ّ
ّ
مواصلة لنهج الشهداء في مقارلة النظام المحماكم
الفاسد ،وطالبوا بإطالق سراح جمي المممصمتمقملميمن
السّياسيين وسجناء المرأي المقمابمصميمن فمي سمجموي
البحرين
ي
الشمصمبم
المحمراك
فمي
االسمتمممرار
للمى
وشدّدوا
ّ
ّ
نمظمام
بحمق تمقمريمر الممم ميمر ،وا ماممة
المطالب
ٍ
ي جديد ائ للى المديمممقمراطميّمة والمتمصمدديّمة
سياس ّ

والصدالة بين جمي طوائف ال ّ
شصب
وكانت لناصر المرتز ة والميليشات الصمسمكمريّمة
التابصة لوزارة الداخليّة البحرينيّة د نفّذوا هجوما
دموياا للى المصت ممميمن فمي مميمداي المفمداء فمي
الدراز رب منزل ية الشميمخ لميمسمى أ مممد
اس بتاريخ  84أيار/مايو  ،8142والمذي أسمفمر
لن استشهاد خمسة مواطنين واصابة الصشمرات،
والتقال الم ات من المصت مين
يذكر أنّمه فمي  ٠١ممايمو /أيّمار  ٠٢٣۲أ مدممت
ي ممدلموممة ممن المجميمش
ل ابات الكياي الخليف ّ
مرة ثانيمة
الميداي
مهاجمة
ي المحت ّل للى
ّ
السصود ّ
فواجهه الفدائيّوي بال مدور المممكمفّمنمة واأليمدي
الصارية وسقو الشهداء الخمسة :ممحمممد مممداي،
مممحمممممد زيممن الممديممن ،مممحمممممد السمماري ،أ مممممد
الص فور ،ومحمد الصكري ،ولشرات الجر مى،

والتقل الم ات ،و وصر منزل سما متمه بمكمثمافمة،
بالقوة
وفضّ االلت ام
ّ
كاي ذلك هو الصدواي الثاني للى سا ة الفداء ففي
 86يناير  8142التدت المقموات المخملميمفميمة لملمى
السا ة وأطلقت زخات من الرصاص الحي ونج
لن ذلك اصابة الشاب م طفمى مممداي بمجمروح
بليغة ،استشهد بسببمهما بمصمد شمهمريمن ( 81ممارس
 )8142وبذلك بلغ لدد شهداء سا ة المفمداء سمتمة
من خيرة الشباب المؤمن الم حي
كانت الجريمة الخليفية في سا ة الفداء مفم ملميمة،
فقد أكدت با ال يدع مجاال للشك الطبيصية اإلجرامية
للخليفيين ،واستصداد البحرانيين للت حية والمفمداء،
ورغبة الطرفين فمي المطمالق األبمدي وكماي ممن
نتائجها ا دام الطاغية ول ابته للى ابمصماد الشميمخ
ليسى اس بصد سحب جنسيته
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 42منظمة وجمعية تطالب حكومة البحرين
بطرد سفير العدو وإلغاء اتفاقية التطبيع
الممخمممممميممس  ٣١مممايمممو
٠٢٠٣
طالبت المبادرة الموطمنميمة
الممبممحممريممنمميممة لمممممنمماه ممة
الممتممطممبمميمم ممم الممصمممدو
ال هيوني ،وهي ممبمادرة
ت مم  81كممميمممانممما ممممن
منظمات المجتم الممدنمي
سياسية ونسائية وشمبمابميمة
وغممميمممرهممما ،السممملمممطمممات
البحريمنميمة بمطمرد ممممثمل
المكمميماي ال ممهميممونمي فممي
البحرين والمغماء اتمفما ميمة
المتممطمبمميم الممتمي و ممصمتممهمما
الحكومة م الصدو
و الت هذل المنظمات فمي
بياي صدر في  48مايوّ ،
اي "السالم م اال متمالل
الذي يدمر المنازل ويرتكب جرائم متمل األطمفمال
والنساء والشيوخ ،هو سالم ممحمض خميمال ووهم
اليمممممكممن الشممروع فمميممه وتمممممريممرل لمملممى الشممصممب
الفلسطيني والشصوب الصربية ،بل انه تشجيم لمهمذا
المتغطرس المدلوم بالقوى الكبرى ،والحل يكمممن
في مقاومته بكافة الوسائل بما فيها الكفاح الممسملمح
الذي تجيزل القوانين واأللرا الدولية في تمقمريمر
م ميمر الشمصموب ،وذلمك بمالمتمبممارل مق أصميممل
مشروع للشصب الفلسطيني"
وأ ا البياي "لقد تمممكمن الشمبماب المفملمسمطميمنمي
المبادر من تحقيق ن مرا سميماسميما وممصمنمويما بماي
ألاد الق ية الفلسطينية لواجهة االهتممام المصمربمي
والدولي ،وأجبر الكياي للى المغماء أكمبمر ممنماورة
لسكرية له في تاريخه ،كما أجمبمر المممسمتموطمنميمن
للى تغيير طريق مسيرته التي كماي ممقمررا لمهما
كل المدينمة المممقمدسمة فمي مبم مة
اإل تفاء بو
ال هاينة ،ف ال لن تحقيق و مدة مميمدانميمة غميمر
مسبو ة لف ائل الصمل الفلسطيني"
وطالبت المبادرة الوطنية البحرينميمة وممنمظممماتمهما
الفاللة "بطرد ممثل الكياي ال هيوني فمي بمالدنما
البحرين والغاء اتمفما ميمة المتمطمبميم المتمي و مصمتمهما
الحكومة م الصدو ال هيوني الغادر كما تمطمالمب
المبادرة بإلغاء جمي اتفا يات التطبي المو صة بيمن
الدول الصربية والكياي ال هيوني الغاصب"
كما طالبت "الف ائل الوطنية الفلسطينميمة و مواهما
الحية ،وخ موصما مركمتمي فمتمح و ممماس ،المى
مغادرة االنقسام الداخلي الممدممر والمادة الملمحمممة
للو دة الوطنية الفلسطينية للى أر ميمة ن مالميمة
جهادية"
ودلت الجمصيات "جمي ف ات الشصب المبمحمريمنمي
الى الو و صمفما وا مدا المى جمانمب أهملمنما فمي
فلسطين في صراله م الصدو ،وتسطيره مال
ال مود والبطولة والت دي لكيماي اال متمالل فمي
مختلف المدي الفلسطينية بما فيها أرا ي الثمانميمة
واألربصين كما ندلو جمي الشصوب الصربميمة المى
الت امن ودل ومساندة اشقائنا الفلسطينيين ،وذلك
من خالل تنظي الفصاليات الشصبيمة والمجممماهميمريمة
وللى وسائل التواصل االجتمالي المؤيمدة لملمحمق
الفلسطيني"
وتممتممكمموي المممممبممادرة المموطممنمميممة الممبممحممريممنمميممة
لمناه مة المتمطمبميم مم المصمدو ال مهميمونمي ،ممن
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المممممممممنممممظمممممممممات والممممجمممممممممصمممميممممات الممممتممممالمممميممممة:
الجمصية البحرينيمة لمممقماوممة المتمطمبميم مم المصمدو
ال هيوني ،اإلتحاد الصام لنقابات لممال المبمحمريمن،
التجم الوطني الديمقراطي الو دوي ،جمصية أوال
النسائية ،جمصية ال ف اإلسالمي ،جمصيمة الشمبماب
الديمقراطي البحريني ،التجم القومي الديمقراطي،
المنبر الوطني اإلسالمي ،جمصيمة الموسمو المصمربمي
اإلسالمي ،جمصية المرأة البحرينية ،المنبر التقدمي،
جمصية الشبيبة المبمحمريمنميمة ،المجمممصميمة المبمحمريمنميمة
للشفافية ،جمصية نمهم مة فمتماة المبمحمريمن ،االتمحماد
النسائي البحرين ،جمصية مناصرة فلسطين ،رابمطمة
شباب ألجل القدس البحمريمنميمة ،المتمجممم الموطمنمي
الدستوري ،جمصية فتاة الريف ،جمصية مديمنمة مممد
النسائية ،تجم الو دة الوطنية ،جمصية االجتماليين
البحرينية ،جمصية المحامميمن المبمحمريمنميمة ،جمممصميمة
األصالة اإلسالمية

الوفاق تدعو الخليفيين لالنسحاب من
اتفاقات التطبيع وطرد سفير االحتالل
الخميس  ٣١ممايمو  ٢٤:٨٠ - ٠٢٠٣بمتمو ميمت
غرينتش
طالبت جمصية الموفماق الموطمنمي فمي المبمحمريمن،
السلطات البمحمريمنميمة بمالمخمروج لمن اتمفما ميمات
التطبي م كياي اال تالل االسرائيلمي ،والمصمممل
فورا للى "طرد ممثل بصثة ال هاينة المحمتملميمن
من البحرين"
الصال  -البحرين
وأكممدت المموفمماق دلمممممهمما وو مموفممهمما "المممممطمملممق
م الشصب الفلسطيمنمي المصمظميم المذي يمتمصمرض
لحرب شصواء مجنونة تسمتمهمد أر مه وأممنمه
والمقدسات االسالمية والمسيحية"
و الت الجمصية في ت ريح رسمي أصدرته أمس
األربمصماء  48ممارس " 8184أي المصمالم أممام
مس ولية تاريخية في الو و الى جانب الشمصمب
الفلسطيني ومقاومته الباسلة في وجه المصمنمجمهميمة
ال هيونية التي ال تصر اال لغة القتمل والمدممار
وااللتداء للى الصقليات ،واستفزاز الماليين بهذل
الممارسات التي تر ى الى جرائ رب وجرائم
د اإلنسانية سب القمانموي المدولمي والمقمانموي
الدولي اإلنساني"
ودلت "األنظمة االسمتمبمداديمة المممفم مولمة لمن
شصوبها ،التي هرولت منفردة للتو ي والمتمطمبميم
م الكيماي ال مهميمونمي ولملمى رأسمهما المنمظمام
البحمريمنمي ،المى تمممزيمق همذل االتمفما مات غميمر
الشممرلمميممة وااللممتممذار لمملممشممصممب الممفمملممسممطمميممنممي
والبحريني وشصوب األمة فهي تتحمل جمزء ممن
المس ولية لما يجري"
ودلت الوفاق الشصب البحريني "لملمتمصمبميمر لمن
رأيه في الجمصة القمادممة ،وكمل األيمام فمي دلم
الشصب الفلسطيني ومقاومته وممقمدسماتمه ولملمى
النمظمام المصمممل فمورا لملمى طمرد ممممثمل بمصمثمة
ال هاينة المحتلين من البحرين"

األستاذ عبدالوهاب حسين من سجنه:

واهم من يظن أن السجين قد تعب أو استسلم
البحرين اليوم-المنامة
أدلى األستاذ لبدالوهاب سين (مفمجمر
ثورة  41فبراير في البحرين) بت ريمح
جديد من سجنمه ،صمدر فمي  41ممايمو
 8184ونشر تميمار الموفماء اإلسمالممي
ت ريح األستاذ الذي التبر بمثابة تأكيد
لت ريح سابق صدرل لنه في  5ممايمو
الجاري
وجاء في الت ريح أي تصليقه السابمق ”
ي م شمممممصممة مم الشممممموع األخممرى،
وتجتم الشموع للى الطاء النور وتبديد الظمالم”.
والتبر األستاذ أي من لد تصليقمه السمابمق نموع ممن
الممت م ممصمميممد فممإنممه يممتمموهم وجممود ” فممرصممة الممحممل
المر ي”.
كما جدد األستاذ لبد الوهاب تأكيدل لملمى ال مممود
لكل المشككين مصلقا بأي من يصتقد أي “ السمجميمن مد
تصب فألقى ل ال وسل المفاتيح للخ ” فهو واه
وفي ظل لدم وجود ” الحل المر ي” وثبات مادة
الثورة من داخل السجن فإي ” الفاه يصر تكليفه”
بحسب تصبير األستاذ لبد الوهاب
هذا وكماي األسمتماذ لمبمدالموهماب سميمن مذّر فمي

ت ريحه السابق من مغبة استصجال
الحل السياسي الذي يسبب “كمارثمة
م ال صف والهواي”  ،مشمددا فمي
تصليق للى التك ّهنات بوجمود بموادر
النفراجة سياسية فمي المبمحمريمن أي
هناك “خشية من االستصجال ،وممن
ثم الممصممودة لمملمموراء ،وخشمميممة مممن
السممصممي بممغمميممر ب مميممرة ورؤيممة
وا حة” م يفا “وم المهمواي أو
ال صف تحل الكارثة“ ،مؤكدا للى
أنه ليس مستصجال للى الخروج من السجن
و ى ف يلة األستاذ لبد الوهماب سميمن أكمثمر
من  41سنوات في السجن ويمواجمه األسمتماذ مم
رموز و ادة الثورة كما بالسجمن المممؤبمد بسمبمب
يادة ثورة  41فبراير .8144
ويصتبر التصليق المقت ب من األستاذ لبد الوهماب
بمثابة تحذير بالغ األهمميمة لمكمل السميماسميميمن ممن
خطورة االستصجال او التقهقر أمام أي غوطمات
محتملة في ظل المتغيرات السياسية في المنمطمقمة،
والتي تلقي بظاللها بال رورة للى األو اع فمي
البحرين

حقوقيون يكشفون معاناة المعتقلين السياسيين في البحرين مع تفشي كورونا
ل وة مجلس اللوردات المبمريمطمانميمة ممارغمريمت
ريتشي أكدت أي سجناء الرأي في البحرين يصمانموي
من انتهاكات ال يمكن وصفها للى صمصميمد مقموق
اإلنساي ولهذا فه يستحقوي دلمنا ودل الممجمتممم
الدولي وبشكل لاجل
الجزيرة نت 41/5/8184 -
نا وس خطر ول مصاناة السجناء السميماسميميمن فمي
البحرين د ته ندوة نظمهما المممركمز األوروبمي ممن
أجل الديمقراطية و قموق اإلنسماي والمتمي رلمتمهما
البارونة في مجلس اللوردات البريطاني مارغريت
ريتمشمي ،و مد خ م مت لملمحمديمث لمن و مصميمة
السجناء السياسييمن فمي سمجمن جمو فمي المبمحمريمن
ومصاناته م وباء كورونا
وشارك في الندوة لدد من الناشمطميمن المحمقمو ميميمن
الغربيين الذين استمصوا للى امتداد سالة من و مت
الندوة االفترا ميمة لمممداخمالت  4وجمول مقمو ميمة
بحرينية مصروفة
ا رأ أي ا
بمشاركة نائب رئيس المبمرلممماي األوروبمي نمدوة
مميممة السممجممنمماء السمميمماسمميمميممن
افممتممرا مميممة ممول
بالبحرينالتقاالت بالبحرين أل ارب سجناء سياسيين
وتمحممذيممر مممن ارتمفمماع اإلصممابممات بمكممورونمما بمميممن
المصتقلينسيخ صوي للمرا بة الكترونيا السملمطمات
المبمحمريمنميمة تمقمرر اإلفمراج المممشمروط لمن 486
سجينا"أميركيوي من أجمل المديمممقمراطميمة و مقموق
اإلنساي" تطالب باإلفراج لن المصارض البحريمنمي
سن مشيم
وشملت ائمة المشاركين ممصمتمقملمة المرأي السمابمقمة
نجاح يوسف ،وأ مد الودالي مدير مصهد البحمريمن
للحقوق والحريات المقي اليا في لندي ،والمقميمادي
في المصار ة البحرينية الدكتور سصيد الشهابي
وان بت جمي المداخالت ول ظرو المصتقلميمن
في سجن جو ،وكيف فا وباء كورونا ممصمانماتمهم ،
وت التشديد للى محورية ال مغمو المغمربمي لملمى
الممحممكممومممة الممبممحممريممنمميممة لممو ممف ممم م األصمموات
المصار ة
غو دولي
انطلقت ل وة مجلس اللوردات مارغريت ريتشي
في مداخلتها من التأكيد للى أي الحكومة البريطانية
المصتقلين السياسيين في المبمحمريمن
لديها لل بو
وللى أللى مسمتموى ،و مالمت "تمتم ممنما شمة همذا
الملف ،وهناك متابصة له بشكل كثيف" ،م يفمة أي

سجناء الرأي في البحرين يصانوي من انتهماكمات ال
يمكن وصفها للى صصيد مقموق اإلنسماي "ولمهمذا
فه يستحقوي دلمنا ودل المجتم الدولي وبشكمل
لاجل"
جانب من الندوة التي نظمها المركز األوروبي ممن
أجل الديمقراطية و قوق اإلنساي (الجزيرة)
وأ افت السياسية البريطانية أي المملكة المممتمحمدة
"تواصل دلمها المطلق للشصب البحريني ،خماصمة
السجناء في سجن جو الذين يصانوي من انمتمهماكمات
قوق اإلنساي" ،مصتبرة أي المملكة المتحدة يمجمب
أي يكوي دورها الحيوي في هذا الملف ممن خمالل
دل شصب المبمحمريمن "وسمجمنماء المبمحمريمن المذيمن
يصانوي من انتهاك قو ه األساسية"
و ذرت البارونة من خطمورة المو م فمي سمجمن
جو ،خ وصا م وباء كورونا ،محملة المممجمتممم
الدولي المسؤولية ،و الت "للى المصمالم -بممما فميمه
المملكة المتحدة -الصمل للى مسالدة سجناء سمجمن
جو وال غو ليح لموا لملمى المتمطمصميم وممرالماة
قوق اإلنساي ،ألنه من خالل هذل الخطموة يمممكمن
ماية ياته من خطر محدق به "
أ داث مؤلمة
بكثير من األسى تتذكر مصتقلة الرأي السابقة نمجماح
يوسف لحظات التقالها في البحرين ،للتحمذيمر ممن
األو اع التي يصيشها مصتقلو المرأي فمي السمجموي
البحرينية ،مشيرة الى أي السلطة "زادت اسمتمخمدام
القوة بشكل مفرط في ظل تفشي وباء كورونا"
وتحدثت المصتقلة السابقة بأسف لن المزيمارة المتمي
نظمتها السلطات البحرينية لصدد من الدبلومماسميميمن
الغربيين لسجن جو المركزي ،ومن بينهم السمفميمر
البريطاني الذي غرد بصد هذل الزيارة ممصمربما لمن
سصادته من اإلجراءات المتمي اتمخمذتمهما السملمطمات
لحماية المصتقلين من اإلصابمة بمفميمروس كمورونما،
وهي التغريمدة المتمي أغ مبمت أسمر المممصمتمقملميمن،
والتبرت أنها ال تصبمر لمن الموا م المذي يمصميمشمه
المصتقلوي
وا تمر مت نمجماح أي تمكموي المزيمارة لسمجمن جمو
المركزي من طر لجنة طبية دولية مخت مة ممن
أجل تصزيز الشفافية و تمى يمكموي تمقميميمممهما أكمثمر
مهنية و رفية لوض زيارة الدبلوماسيين
وتحدثت الناشطة الحقو ية لن مما سمممتمهما أ مداثما
"مؤسفة" و صت في سجن جو المممركمزي ،وممنمهما
وفاة السجين السياسي لباس مال نتيجة الت ام

سلمي بسبب "األو اع المأساوية للمصمتمقملميمن فمي
السجن" ،مشددة للى ق أهالمي المممصمتمقملميمن فمي
التظاهر والتصبير لن لمقمهم لملمى أفمراد أسمرهم
بسبب تفشي الوباء ،ا افة المى "ظماهمرة ممخميمفمة
وهي االختفاء القسري للسجناء في السجن" ،لملمى
د ولها
قو يوي يكشفوي مصاناة المصتقلين السياسميميمن فمي
البحرين م تفشي كورونا (الجزيرة)
تزييف الوا
بمدورل ،اتممهم ممديممر مممصممهمد الممبممحممريمن لمملممحممقمموق
والحريات أ مد المودالمي السملمطمات المبمحمريمنميمة
بإخفاء األلداد الحقيقية للم ابين بفيروس كورونا
من بين مصتقملمي المرأي داخمل سمجمن جمو ،ميمث
"صر ت وزارة الداخلية بأنه ت المكمشمف لمن 4
االت ايجابية لكورونا ،في ين هناك المصمشمرات
بممالمموا م  ،ويممتم رفممض أي مممحمماوالت مممن ممبممل
الممممنممظمممممات غمميممر الممحمكمموممميممة لممحممقمموق اإلنسمماي
والصائالت لمطالبة الموزارة بمالمكمشمف لمن المر م
الحقيقي لإلصابات"
و سب المصطيات المتوفرة لدى الودالي ،فإي أول
اصابة بفيروس كورونا ظهرت في مبنمى  84فمي
سجن جو في  88مارس /ذار المما مي "ولم يمتم
تى اآلي فحم الم ابين وال نقله المى المحمجمر
ال حي" ،م يفا أي "جم السجناء السياسيين في
تفش للفيروس بينه بممما أنمه
المبنى نفسه نتج لنه ٍ
يت جز  41سجينا في الزنزانة لينها"
و دم الودالي تمفماصميمل لمن ظمرو االلمتمقمال،
خ وصا في ظل انتشار وباء كورونا ،يث "يتم
جز أكثر من سجين في زنزانة صغميمرة ي مصمب
فيها التبالد االجتمالي بما أي السلطات لم تمؤممن
تى الكمامات أو المطمهمرات" ،مشمددا لملمى أي
"البياي ال ادر لن وزير الداخلية بشأي اصابة 4
سجناء فقو هو ادلاء ،لمصمدم المكمشمف لمن المر م
الحقيقي للم ابين في سجن جو"
كورونا في سجن جو
ويذكر الودالمي كميمف رف مت وزارة المداخملميمة
الت ريح لن ر اإلصابات بالفيروس في سمجمن
جو تى تحت غو منظمات قوق اإلنساي ،مما
أثار بدورل لق الصائالت للى أبنائها ،مشميمرا المى
أي "المشكلة هي لدم القدرة لملمى المتمواصمل مم
السجناء الم ابين بالفيروس داخل السجمن بسمبمب
لممدم تممجمماوب ادارتممه ،األمممر الممذي يممثمميممر مملممق
لائالته "
من جهته ،المتمبمر المقميمادي فمي المممصمار مة
البحرينية الدكتور سصيد الشهابمي أنمه مما دام
هناك "غياب لملمديمممقمراطميمة وتمفمشمي ثمقمافمة
اإلفالت من الصقاب في البمحمريمن فسميمسمتمممر
التصذيب في السجوي ،وال يمممكمن كسمر همذل
الدائرة لن طريق ال غمو المخمارجمي و مدل
ولمكممن مممن خممالل الممقم مماء لمملممى األسممبمماب
الجذرية الداخلية"
وطممالممب الشممهممابممي الممحممكممومممة الممبممريممطممانمميممة
ب رورة التصامل م المصار مة واالسمتممماع
الى مظالمممهما ،وممقمابملمة محمايما المتمصمذيمب
واالسمتمممماع الميممهم  ،والممدلموة المى المتممحممول
الديمقراطي إلنهاء دكتاتورية البحرين ،مصبرا
لن أمنيته "أي تخرج الحكموممة المبمريمطمانميمة
وتقول كفى ،وتجصل دل البحمريمن مشمروطما
با ترامها لحقوق اإلنساي"
الم در  :الجزيرة
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بعد فشل العدوان على غزة :الشعوب تتطلع لمرحلة ما بعد االحتالل واالستبداد
يوما بصد خر يزداد و وح تواطؤ االنظمة الخائنة
التي انتهجت سياسة التطبي م الصدو ال مهميمونمي
المجرم وما يتصرض له الشصب الفملمسمطميمنمي همذل
االيام من التداءات ممتمواصملمة ممدلموم ممن موى
الثورة الم ادة التي رف ت تمى اآلي ممممارسمة
اي غو للى المممصمتمديمن ورفمض االمماراتميموي
والخليفيوي الدلوات الشصمبميمة المممتمواصمل لمطمرد
سفيمر اال متمالل ممن ابموظمبمي والمرفماع وبميمنممما
اصبحت مشاهد ال حايا الفلسطينيين المتمي تمقمطم
القلوب دافصا أل رار الصال لالنخراط في فصمالميمات
كثيرة د الصدواي ،ل تتحرك القلوب الميمتمة لمدى
طغاة وى الثورة الم ادة التي تشمممل بماال مافمة
للكياي االسرائيلي كمال ممن السمصموديمة واالممارات
وم ر و كام البحرين الخليفيين شصوبنما المبمطملمة
تحركت فقوبلت بالقم والتهديد بالسجن والتصذيب
وهنا تميز المو مف الشمصمبمي بمظماهمرتميمن :االولمى
اصرار القوى الثورية للى التمظماهمر واال متمجماج
بدوي محاولة الح ول للى ترخيم من الخليفيين
الخونة ،الي هذل القوى سحبت التمرافمهما بمالمحمكم
المخملميمفمي وتمصمل جمماهمدة إلسمقماطمه ،وتمحماول ممما
استطالت ،ممارسة الص ياي المدني الذي يدفمصمهما
للتمرد للى راراته و وانينه وهمنماك المتمجمممصمات
التي تسصى لحماية نفسها بطلب الترخيم للو فمات
اال تجاجية هذل التجمصات اصبحت مرتهمنمة لمدى
الخليفيين الخونة ،وال يستطيصوي التحرك اال من
مما يسممممح بمه الممداء فملمسممطميمن والممممصمرو اي
الخليفيين يستلموي اوامره من خارج الحدود بمصمد
اي انف لوا تماما لن البحرين وشصبها واصمبمحموا
اكثر التمادا للى القوى المخمارجميمة لمبمقمائمهم فمي
الحك
فممي هممذل ا لمممممصمممممصممة جمماء صمممممود سممكمماي غممزة
والمنا لين الفلسطينيين في كافة االراض المحتلمة
شوكة في ليوي اال تالل ودالميه من وى الثورة
الم ادة واصبح المو ف الصربي اكثر ا ستمقمطمابما
مما كاي لليه فهناك مسمؤولموي امماراتميموي (ممن
بينه ا ي خملمفماي) يمتمممنمى همزيمممة المممقماوممة
الفلسطينية وانتم مار المصمدو االسمرائميملمي همؤالء
المسؤولوي خ وصا يمنصوي الجماهير من التصبير
لن غ بها والت امن م اهل فلسطين و د منصت
التظاهرات في اغلب دول مجلس التمصماوي وممنمهما
الكويت والبحريمن واالممارات
ورف ت طلبات بصض الجهات
لتنظميم تمظماهمرات او و مفمات
ا تجاجية ،واصبمح اال متمجماج
د المصمدواي "تمهمديمدا لمالممن
الممقممومممي" مممن وجممهممة نممظممر
االطممرا المممتممي خمممانممت
ورسوله واالمة وفلسطين ولم
تستطي المنظمات المممنماه مة
للتطبي ممارسة انشطة دالمممة
الهل فلسطين سواء التظاهر او
ا ممماممممة المممنمممدوات او جممممممم
التبرلات هذا في الو ت المذي
تنز فيه دماء أهمل فملمسمطميمن
بغزارة يصتقد هؤالء الخونة اي
بامكانه و ف مسمار المتماريمخ،
متجاهلين قيقة تفرض نفمسمهما
الصال  ،مفادها اي ثمالثمة اربماع
القري من اال تالل ال هيمونمي
الرض المصراج لم تمحمقمق لمه
االمن واالستقرار ،ول يستمطم
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كسب شرلية البقاء وتأكد للصال اي ا اي التمقمادم ال
يلغي سمة اال تالل ينطبق هذا للى ارض فلسطميمن
التي ترفض الشصوب الصربية االلمتمرا بمممحمتملميمهما
برغ كافة المؤاممرات المداخملميمة والمخمارجميمة المتمي
تهد لكسر روح المقاومة ورفض اال تالل والظلم
واالستبداد
رب غزة هذل المرة ستكوي مف لية بشكل وا مح
فقد اصبحت ممدي اال متمالل فمي ممرممى صمواريمخ
المقاومة ،وانكشف التواطمؤ المغمربمي فمي جمرائمممه،
وكشف الستمار لمن همويمة االنمظمممة المتمي همرلمت
للتطبي م الصدو كما تأكد تزلزلت ثقة ال مهمايمنمة
بانفسه بصد اي اختر ت صواريخ المقاومة ما اسممول
"القبة الحمديمديمة" ووصملمت المى ألمممق نمقمطمة فمي
فلسطين و الة الهل في شوارع المدي الوا صة تحت
اال متممالل اصممبمحممت مممقملممقممة جممدا لمميممس لملممحممكممومممة
االسرائيلية فحسب بل لحكام امريكا والغرب و مكمام
االمارات والسصودية وم ر والخليفيين همذل المممرة
اصبحت المنطقة اما تحول تاريخي سيؤدي الى تقوية
وى الممقماوممة وتمرسمخ ارادة الشمصموب ممن ا جمل
التغيير ومرة اخرى ي بح اال تالل وباال ليس للى
اهل فلسطين بل للى االنظمة الخائنة نفسمهما وتمبمدو
الص ابة الخليفية التي تحك البحريمن واهملمهما بمدلم
انجلو-امريكي-صهيوني من أكثمر االنمظمممة هشماشمة
و صفا من النوا ي السياسية والنفسيمة واالخمال ميمة
فهي مرفو ة بشكل اط من الشصب الذي تمحمكمممه
بدل االجانب ،وهي اال صف ا متم ماديما ،واألكمثمر
غربة من االرض التي تحكمها وتاريخها وثمقمافمتمهما
وبصد اي ارتكبت جريمة التطبي م ال هاينة فمقمدت
اي مبرر للبقاء في الحك الي الشصب التبرها خائمنمة
باال افة الجرامها بحق الشصب ويدلو البحرانميموي
ربه ليال ونهارا اي ين ر المظلومين في غزة وبقية
انحاء فلسطين ،النه يصتبمروي ذلمك انمتم مارا لمقميم
التحرر واالسمتمقمالل وهمزيمممة لسميماسمات اال متمالل
واال طهاد البحرانيوي يؤممنموي كمذلمك بماي المقموة
المادية ال توفر لمن يتوفر لليها شرليمة أو أممنما او
استقرارا ،واي الجمماهميمر و مدهما همي المتمي تمقمرر
م يرها وتختارنظام الحك الذي ترت يه
لقد خرج رجمال المبمحمريمن ونسماؤهما فمي مسميمرات
متواصلة لدل فلسطين ،وتمزق الصدو الخليفي غيظما
وهو يرى يوية الشمصمب المذي اسمتمصماي بماالجمانمب

لقمصمه وا مطمهمادل ،والمتمقمد واهممما انمه كسمر
ارادته و د جاءت خطمابمات رمموزالمممصمار مة
لتؤكد لنفواي الشصب وأنفته وشموخه فسممما مة
الشيخ ليسى ماسم يمرى مرممة المتمو مف لمن
الحراك اذا كاي ذلك الحراك متا ا ،وي ر للى
تحقق مطالب الشصمب كشمرط لمالمسمتمقمرار امما
االستاذ لبد الوهاب سين فقد صرح ممن وراء
الق باي بانه ال يستصجل الخمروج ممن السمجمن،
وانه صامد للى مطالبه وموا مفمه ووصمف ممن
يصتقد بانه أصيمب بمالمتمصمب واالنمهماك ممن ذلمك
ال مود بانه "واه " هؤالء االبطال ال امدوي
وراء المقم مبمماي اصمبمحمموا م مدر أمممل كمبميممر
بالن ر ،ومصه الجماهير التي تمجموب شموارع
البالد هاتفة بالمطالب المشرولة تمارة ودالمممة
لشصب فلسطين ثانية ،ومطالمبمة بسمقموط انمظمممة
اال تالل واالستبداد ثالثة
تاريخ جديد يبدأ في المنطقة تسطر كلماتمه دمماء
شهداء فلسطين و حايا انظمة القم والمتواط ة
م اال تالل ال هيوني هذا التاريخ له مالمحمه
المستقبلية التي تؤكد تمية استصادة المظملمومميمن
قو ه  ،واسمتمحمالمة كسمر شموكمة المممنما ملميمن
ال امدين الذين اتخذوا ممن فملمسمطميمن بموصملمة
لتحديد وجهة الن ال هؤالء ال يمصمولموي لملمى
الدل االنجلو – امريكي وال يصتبمروي المنم مال
وال مود اال تكليفا ،وال يتطلصوي لمكاسب مادية
بل يتصبدوي بن اله وصموده الى سبحانمه
وتصالى هذا التاريخ الجديمد لمه جمذور ايمممانميمة
لميقة ،تمتد الى أيام االسالم االولى لندما دممر
المممممسمملممممموي االوائممل انممظمممممة الممكممفممر والممظممل م
واالنحرا والنهب ،واستبدلموا ذلمك بمحمكم
المقتدر الجبار ال راع بميمن المقموى االجمنمبميمة
المطممامممصممة فممي الممهمميمممممنممة لمملممى بمملممداي الممصممرب
والمسلمين وا طهاد شصوبهما الجمبمارهما لملمى
االستسالم للقوى الشيطانية سو يستمر االممر
الممممؤكممد اي صممممود أهممل غمزة امممام الممصممدواي
االسرائيلي الجائر الذي ال يصمر االنسمانميمة او
الر مة ،اصبح لامال مرجحا لملمقموى الشمصمبميمة
الهادفة للتغيير ،وكسر شوكة الصدواي ودالمميمه
فل تصد "اسرائيل" تتمتم بمحم مانمة ذاتميمة مد
ن ال شصب فلسطميمن بمرغم ا مطمهمادل ثمالثمة
أرباع القري ول يصد تحمالمف
وى الثمورة الشمريمر م مدر
تممخممويممف لمملممقمموى الممصممربمميممة
واالسمالمميمة المنماه ممة المتممي
ت ر للى المتمشمبمث بمقم ميمة
فلسطميمن فمي كمل المظمرو
واألمممل اي يممنممت م ممر شممصممب
فمملممسممطمميممن ويممهممزم تممحممالممف
األشمممرار وفمممي ممممقمممدممممتمممه
"اسرائيل" انها الة مخاض
والدة بوالدة فجر جديد يزيمل
ظل اال تالل وانظمة المحمكم
القبلي التي لاثت في االرض
فسادا وتخريبا وتدميرا
الله ار شهداءنما األبمرار،
واجصل له دم صدق لنمدك،
وفممك مميممد أسممرانمما يمما رب
الصالمين
حركة احرار البحرين
االسالمية
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 31عضواً ب الكونغرس األمريكي يعبرون عن قلقهم حيال أزمة حقوق اإلنسان في البحرين
لندي “-القدس الصربي” :يشهد الكونغرس األمريكمي
تحركا واسصا للمممطمالمبمة بمإطمالق سمراح السمجمنماء
السياسيين في البحرين ،واثارة القلق يال السجنماء
الذين يصانوي من أمراض مزمنة كقائد المممصمار مة
البارز سن مشيم المحكوم بمالمممؤبمد ،همذا وسمو
دلوة اإلدارة األمريكية الجديدة لممارسة ال مغموط
الحقيقية للى البحرين للكف لن انتمهماكمات مقموق
اإلنساي المتزايدة
ونقلت منظمة أمريمكميموي ممن أجمل المديمممقمراطميمة
و قوق اإلنساي في البحمريمن ،أي  44ل موا فمي
الكونغرس األمريمكمي ممن المحمزبميمن المجمممهموري
والديمقراطي أثاروا القملمق ميمال اسمتمممرار أزممة
قوق اإلنساي فمي المبمحمريمن ودلموا المى اطمالق
سراح جمي السجناء السميماسميميمن وسمجمنماء المرأي
وكاي ذلك ثمرة جهود الدلوة التي تنشو بها منظمة
 ADHRBداخل الكونغرس وأبرز ما ركز لملميمه
أل اء الكونغرس في رسائله وخطاباته :
ونممقمملممت المممممنممظمممممة ممول
السمميممنمماتممور لممن الممحممزب
المديمممممقمراطممي ممن همماواي
بممريمماي شمماتممز لممن ممالممة
قوق اإلنساي بمالمبمحمريمن:
“ ما زلت لقا للغمايمة بشمأي
مالمة مقموق اإلنسماي فممي
مملكة المبمحمريمن ،بممما فمي
ذلك :م المحمكموممة لمقمادة
المممممصممار ممة والممنممشممطمماء
والمممممدافممصمميممن لممن ممقمموق
اإلنساي ،المحاكممات المتمي
ال تلتزم بالمصاييمر المدولميمة
للمحاكمة الصادلة ،سوء مصاملة المحتجزين ،و ميمود
للى رية التصبير”.
وأ ا “ب فتي ل وا في لجنة مجلمس الشميموخ
األمريكي للصال ات الخارجية ،سألمل م زممالئمي
لتوفير اشرا وي للى الصمال مات بميمن المواليمات

المتحدة والبحرين”.
من جهته أثار السينماتمور
الممبمممارز لمممن المممحمممزب
الديمقراطي باتريك ليهي
من والية فيرمونت القلق
بشممأي الممتممقمماريممر الممتممي
ت ممدر لممن الممبممحممريممن
المممرولمة
يال الجرائ
ّ
مممد نشمممطممماء مممقممموق
اإلنسمماي ،مشمميممرا الممى
ت ممويممتممه فممي الممدورة
الما يمة لملمى مشمروع
رار من أجل ظر بميم
األسلحة الى البحرين وأكد للى استمرارل بالدفاع
لن قوق اإلنساي والمممبمادل المديمممقمراطميمة فمي
المنطقة ولمله م ادارة المرئميمس بمايمدي ونمائمبمة
رئيس الواليات المتحدة هاريس من أجمل تمحمقميمق
هذل األهدا
وأ ما السمميممنمماتممور لممن
الحزب الديمممقمراطمي تموم
كاربر من والية ديمالويمر:
“ ظرت البحريمن جممميم
اال تجاجات الصامة خمالل
الربي الصمربمي ممنمذ ذلمك
الممحمميممن ،تممراجممصممت مدّة
اال تجاجات وردود الفصمل
الصنيفة د لائلة ل خليفة
الحاكمة في البحرين ومم
ذلممك ،اسممتمممممرت مممصمما ممبممة
المصار ين” .وسلو ال وء للى اإلفادات الصديدة
ول التصذيب والتمييمز والمصمنمف والمتمصمدي لملمى
رية التصبير والمحاكمات الجائرة وزيادة لمليات
اإللدام ،ف ال لن تقارير لن ا تجاز متظاهرين
ومنتقدي الحكومة وتوجيه تمهم اإلرهماب الميمهم ،
مممؤكممدا ّ
أي هممذل الممتممقمماريممر مممقمملممقممة لمملممغممايممة

عائالت السجناء على بوابات سجن جو :أطلقوا سراح أبنائنا
البحرين اليوم – المنامة
توجه جم من لائالت المصتقلين السياسيين األ مد
 46مايو نجو مبنى سجن جو في البحرين للمطالبة
بإطالق سراح أبنماءهم فمي ظمل تمفمشمي فميمروس
كورونا داخل السجن سيء ال يت
وطو ت مرتز ة ولي الصهد الخليفي المكاي و الت
دوي وصول الصائالت الى السمجمن ،ممدّلميمة لمدم
تواجد أي مسؤول فيه وأجرت تحقيقا م الصائالت
بل أي تسمح له بالصودة
وكشف للي المهنا والد السجين سين المهنا لمما

جرى لندما طو ته دورية خملميمفميمة وطملمبمت ممنمه
الذاهب الى مكتب التظلمات لندما أو ح بانه يريد
أي يوصمل رسمالمة المى ادارة السمجمن لملمممطمالمبمة
بمماإلفممراج لممن ابممنممه فممي ظممل تممفممشممي وبممماء
كورونا فأخبره بأي التظلمات ل تمفمصمل لمه شميم ما
فطلبوا منه أي يتوجه نحمو ممركمز شمرطمة المرفماع
الشر ي ورفض ال ابو الخليمفمي تسملم المرسمالمة
طالبا من للي المهنا مغادرة المنطقة بسرلة
يذكر اي م ات السجناء السياسيين مازالوا يمقمبمصموي
في سجن جو وترفض سلطات ولي الصهد الخلميمفمي
اإلفممراج لممنممه م بممالممرغ م مممن
الممنممداءات المممممحمملمميممة والممدولمميممة
الدالميمة لمذلمك فمي ظمل تمفمشمي
فيروس كورونا
واليزال كذلك م ير أكمثمر ممن
 61سجين سياسي مجهموال ممنمذ
أ داث يوم السمبمت المداممي 42
أبريل ،لندما هاجممت ممرتمز مة
ولي الصهد الخليفي السجنماء فمي
لدد من مباني السجن مستخدممة
الهراوات والغاز مسيل المدمموع
بل أي تخفي هؤالء المصتقلين

و ال انه سيقترح تشريصات متصلقة بهذا األمر أمام
مجلس الشيوخ
وأكد النائب المديمممقمراطمي
جممو كممورتممنممي مممن واليممة
كممونمميممتمميممكممت ّ
أي تممصممزيممز
السممالم والممديمممممقممراطمميممة
مهماي جمداا فمي تمحمسميمن
المممصمممال مممات المممدولممميمممة،
واالسممتممقممرار الممصممالمممممي
واالزدهممار فممفممي ال مدّول
المممم ممطممربممة اجممتمممممالميامما
وا ت ادياا و مكموممياما فمي
التاريخ مثل البحرين ،يُصدُّ هذا المممو موع ممهممما
جداا ،مشيرا الى متابصته لن كثب أ داث البحرين
في السنين الما ية وأللن لن زيارته للبمحمريمن
ومشاهدته لال تجاجات في الشمارع المتمي مادهما
المتظاهروي فمي ذاك المو مت وسملمو كمورتمنمي
ال وء للى ما جاء في تقرير وزارة المخمارجميمة
األمريكية ول قوق اإلنساي والديمقراطية للصام
 8141من تفاصيل التمملّمم ممن تموفميمر مقموق
اإلنساي وتقييد الحكومة لحريمة المرأي والمتمجم ّمم
ولممدم اتّممبمماع اإلجممراءات الممقممانممونمميممة مم أفممراد
المصار ة والنشطاء واستخدام أساليب المتمصمذيمب
والقوة المفرطة د النشطاء السياسيين باإل افة
الى انكار ق السجناء بالمحاكمة الصادلة وتمميميمز
الحكومة السُنيّة ال ُمنتظ د األغملمبميمة الشميمصميّمة
ونقلت المنظمة لن كورتني “ :استمرت الحكوممة
البحرينية تى يومنا بمأسملموب اسمقماط المجمنمسميمة
للصديد من ادة المصار ة والنشطاء خاصة أفمراد
األ ليّة الشيصيّة وأفاد المرا بوي الدوليوي الكثُر ّ
أي
تراع اال ترا ات المخماصمة
الحكومة البحرينية ل
ِ
باللجنة البحرينية المستقلّة لتق ّ ي الحمقمائمق المتمي
تش ّكلمت لمقمب لممملميمات المقممم المممحمتمدممة فمي
مظاهرات .”8144
وأكد كورتني تأييدل بالكامل ألي لممملميمة سملممميمة
تممحمماكممي رغممبممة الشممصممب الممبممحممريممنممي لممتممحممقمميممق
اإلصال ات اال ت ادية والسياسية المتأخرة التمي
تجصل البحرين دولة ديمقراطية وللى الرغ ممن
المممممحمماوالت السممابممقممة لمممممبمماشممرة الممحمموار بمميممن
المصار ة الشيصية والصائلة السُّنية الملكية ،يصمتمقمد
كورتني أنه من المه الردّ للى مطمالمب الشمصمب
المحمرة والمصمادلمة
البحريني والسماح باالنتخابمات
ّ
التي تسمممح لملمشمصمب بمتمقمريمر مسمتمقمبمل بملمدهم
باإل افة الى ذلك ،استنكر لجوء وات الحمكموممة
الممى الممصممنممف ممد المممممتممظمماهممريممن والممنممشممطمماء
المصار ين مؤكدا م يه دما اآلي مم المرئميمس
المرجوة
بايدي في من به لتحقيق اإلجراءات
ّ
ومن جهته أكد النائب لن المحمزب المديمممقمراطمي
كريس باباس من والية نميموهماممبمشميمر وب مفمتمه
ل وا في لجنة توم النتوس لحقوق اإلنساي ،أكمد
تكريس لمله لمتمصمزيمز مقموق اإلنسماي المدولميمة
والمدفمماع لممنمهمما الممى جممانممب ممحمماربممة اإلرهمماب
والتهديدات الصسكرية ،مائمال “ :لمطمالممما ّ
لمززت
سياسة الواليات المتحدة الخارجية قوق اإلنسماي
المحمرة
تاريخياا كما أنّهما لمززت تمبمادل األفمكمار
ّ
واالهتمامات األمريمكميمة األخمرى مول المصمالم
فتستطي الواليات المتحدة التي تصمل م الشركاء
بهد المسالدة في نشر وتطبيق ي الديمقراطيمة
في مصظ المناطق غير المستقمرة فمي المصمالم أي
تبني مجتمصات منة”.
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الشعب راهن على فلسطين فانتصر:
ودخل بقواته المدججة بالسالح للبلدة المحاصرة،
ماسم
فيما استنفر المممصمتم ممموي لمحمممايمة يمة
بأجساده الصارية ،وكاي له ما أرادوا ،استشهد في
ذلك الصدواي كل من :محممد لملمي ابمراهميم أ مممد
الساري 88 ،لاما ،محمد كاظ محسن للي ناصر
زين الدين 11 ،لاما ،أ ممد جممميمل أ مممد ممحمممد
الص فور  41لاما وممحمممد أ مممد سمن ممحمممد
مداي  88لاما و محمد لبدالكري المصمكمري48 ،
لاما الذي أللنت لائلته بصد ثالثة أيام انها تصرفمت
للى جثمانه في المممسمتمشمفمى المصمسمكمري ي ما
لهؤالء الخمسة الشهيد م طفى مداي المذي كماي
د استشهد في  81مارس  ،8142بصد شهريمن ممن
اول لدواي شنه الخليفيوي في  86يمنمايمر 8142
ستة شباب بحرانيين مز ته لمة المحمقمد المخملميمفميمة
بدوي اي يرتكبوا جرما لقد بقيت مشمالمر المحمزي
والغ ب تصتمل في نفوس الشصمب ،خ موصما اي
القتلة يصيشوي تحت الحماية الخليفية ،ول يصا ب أية
منه جريمة القمتمل المجمممالميمة همذل ت ما المى
جريمة مماثلة أخرى تمت بمل خمممسمة الموام ممن
مدت لمة
ذلك الو ت ففي  88فمبمرايمر 8148
القتل الخليفية أرواح ست فتميمات بمحمرانميمات همن:
فاطمة لبد الجليل لميماد 41 ،لمامما ممن ممنمطمقمة
الحجر ،مري لبد الجليل لياد 42 ،لاما من منطقة
الحجر ،غيداء لبد الرسول 46 ،لاما ،من منطمقمة
السهلة ،طاهرة لبد الرسول 42 ،لاما من منمطمقمة
السهلة ،مروة مكي48 ،لاما من منطقة سار ور ية
أ مد لباس 88 ،من منطقة النمصميم همذا المممسمار
الدموي من التاريخ الخليفي المصاصر يؤكمد تموسم
الفجوة بين الطرفين وبلوغها الة الاللودة
الثالث :شارك الشصب البحراني أهله في فملمسمطميمن
الن ر الكبير الذي ققول للى المحتل االسرائيملمي
وافشاله لدوانه االخيمر لملمى غمزة انمهما فمر مة
كبيرة تفوق الت ور خ وصا بملمحماظ المممو مفميمن
المممممتم مماديممن المملممذيممن الممتممزم بممهممممما الممخمملمميممفمميمموي
والبحرانيوي فقد هرول الخليفميموي لملمتمطمبميم مم
الصدو ال هيوني ،و بل أ مل ممن لمام كماي وزيمر
خارجيته ،لبد اللطيف الزياني ،ي افح المسؤولين
االسرائيليين بمصيّة وزير خارجية االممارات ،لمبمد
بن زايد كانت تلك اللحظة وا دة من اللحظات
السوداء المؤلمة في تاريخ البحرين التي ما بر مت
تدل فلسطين وأهلها وتشاطره اآلالم واآلمال لقد
ارتكب الخليفميموي جمريمممة المخميمانمة المصمظمممى
ورسوله واالمة وشصب فلسطين كمانموا يمراهمنموي
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للى تحالفه م االسرائيليين فيمكموي سمالممهم مم
مد
محتلي فلسطين لماممل موة لمهم فمي مربمهم
البحرين وأهلها امما الشمصمب المبمحمرانمي االصملمي
(شيصة وسنة) فقد و ف د تلك الخيانة وخرج فمي
مظاهمرات لم تمتمو مف مد المتمطمبميم  ،وتمواصمل
استهدافه السياسة الخليفية لمبمر وسمائمل المتمواصمل
االجمتممممالمي بمنممممو غميمر مسمبمموق ولممنمدممما شممن
االسرائيليوي لمدوانمهم االخميمر لملمى غمزة ،كماي
مو ف البحرانيين وا حا وشجالا ومكمشموفما فملم
يترددوا لحظة في التصبير لمن دلمممهم أهملمهم فمي
غزة ،بل خرجوا في تمظماهمراتمهم والمتم مامماتمهم
بشمكمل يموممي هماتمفميمن مد اال متمالل وممن أجمل
فلسطين بينما و ف الخليفيوي لبا و مالمبما والمالمما
م الصدو االسرائيلي ،فملم يشمجمب لمبمد الملمطميمف
الزياني الصدواي االسرائيلي ول يدع لو مف اطمالق
النار اما اإللالم الخليفي فقد تص ّمد لدم نشر أخبمار
الصدواي اال بشكل مقت ب في ال فحات الداخملميمة
لقد كاي مو ف الخليفيين لارا لليه وللى لفائهم
من كام االمارات والسصودية بيمنممما كماي ممو مف
مشرفا اصبح محل تقدير في الصال المصمربمي
الشصب
ّ
خ وصا في فلسطين المحتلة فقد كاي مو فا مبدئيا
وانسانيا واسالميا ،استصلى للمى المجمراح وتمجماوز
مشالر األل الناجمة لن غياب الدل الصربي لشبابه
لندما كاي يتصرض للفتك الخليفي لقد راهن الشصب
للى فلسطين وأهلها من منطقاته المبدئية ،فنمجمحمت
رهاناته ،بينما راهمن المخملميمفميموي لملمى اال متمالل
فخسروا الرهاي واصبح لمار المهمزيمممة تمال مقمهم
كذلك لقد كانت موا ف مشرفة ممن لملممماء المديمن
الذين اصدروا بيانا مشتركا د الصدواي بمرغم مما
ينطوي لليمه ذلمك المممو مف ممن ممخماطمر تمرتمبمو
با تمال الفتك الخليفي بمن يخالف سياساته وو فت
المراة بشجمالمة فمائمفمة فمي الممميماديمن هماتمفمة مد
اال تالل ودالمة الحق الفلسطيني وو مف الشمبماب
واالطفال والشيوخ للى الشوارع المصماممة رافمصميمن
لل فلسطين ومنمدديمن بمالمصمدواي ،وممصمبّمريمن لمن
استصداده للدفاع لن فملمسمطميمن واهملمه والمممسمجمد
اال ى
مرة اخرى يتجسد الخال المبمحمرانمي – المخملميمفمي
بأجلى صورل ،ومصه رهمانمات المطمرفميمن ،الشمصمب
والص ابة الخليفية لقد ن ر المظلومين وهمزم
لمتمحمرر بملمدانمنما
المحتلين وهذل ممقمدممة بمصموي
وأرا ينا من كيد االلداء والمحتلميمن ،و غمالمب
للى أمرل ولكن أكثر الناس ال يصلموي

انتصار غزة وفلسطين
يا غزة الثورة
سجلت للتاريخ
مال الفرساي
وهبّة األ رار
وكنت في الميداي
رائصة القدرة
مامة د هتفت بدو ها
هذيلها طالس كبو ها
غناؤها كنو ها
يا غزة الثورة
يومك مثل أمسه
بالماء والخ رة

جاء الو وش في لجل
نيابه تستصجل األجل
وجرمه يفتك باألمل
وأنت ال خو وال وجل
يا غزة الثورة
للى ثراك صامدة
بالصزم والقدرة
بالموت جاءك ال هاينة
يمشوي ير وي كالشياطنة
وما دروا اي هنا الربابنة
في غزة الثورة
ليناك نحو القدس يممت
في سالة الصسرة
للى ثراك يلتقي الجمصاي
جند اإلله والقر ي
و فنة سيدها الشيطاي
في غزة الثورة
ما كاي في التاريخ
اال والثورة
جند اإلله ادموي
من السماء نازلوي
للقدس واال ى يقاتلوي
من غزة الثورة
جحافل ديدنها التسبيح
لنوانها الن رة
يا أمة اإليماي والوليد
الن ر ي نصه دم الشهيد
والمسجد اال ى يلوح من بصيد
يا غزة الثورة
هناك نلتقي مصا
في مسجد ال خرة
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