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يونةو استلاد الس ةىن السىةىاسىيب حسىةىن  12* في 
ب نتة   ارا ال في توفةر الىعىالج الىالزم 28 رك ب 

ف  قد ترك  رااه ز جى  12-في إثر إصا ته  كوفةد 
مرمل   أر ع  أ فال يتام ف  عم البالد غضب شديد 
 اتاام مكلوف للعصا   ال لةفة   االا ال  التقصةر 
 انتااج سةاسات تستادف السكان االصلةةن  ىالىقىتىل 
 التصفة ف  انتظم مئات ال وا نةن في تلةة  رمزي 
لللاةد فة ا احتج السى ىنىاا السىةىاسىةىون  ىد سىوا 
ال عامل  من قبل ال لةفةةن  جالديامف  عبرت ز ج  
اللاةد عن أل اا اللديد لىفىقىد ز جىاىا الىاي رفىض 
ال لةفةون ارفىراج عىنىه  ىرغىم  ىرااتىه مىن الىتىاىم 
ال زيف  التي لفقواا  دهف ك ا ان تقاع  مسؤ لي الس ن في تقىديىم الىعىالج 

 فىي إثىر ذلىك انىطىلىقىت   عد ارصا   ساام في  فاة اللاةد حسةن  ىركىاتف
الدعوات م ددا من ال اات الد لة  داعة  ر الق سراح الس ناا السةاسةةن 

 خصوصا ان  عضام قض  اكثر من علرة اعوام  طوامةر التعايبف
  

* أحدث رحةل الحقوقة  ارماراتة  اللا  ب آالا 
صديقب في حادث مر ري مفتعل مساا السىبىت 

يونةو غضبا شديدا في ا سا  ال عار ةن ا  12
ل لة ةةنف   جات أصا ى  االتىاىام لىلىسىلىطىات 
االماراتة  التي كانت قد اعتقلت  الدة الضىحىةى  
 عا تهب ثم أجبرت العا ل  كلاا عل  ترك البالد 

  جىاىت االتىاىام الى  اجىاىزة   للن اة  أنفسامف
االمن االماراتة   تد ةر الحادث ال ر ع   نطقى  
اكسىفىىوردشىىةىىرب خصىىوصىىا مىى   جىىود قىىرا ىىن 
الستادافات سا ق  لنلطاا آخرينف  قىد تىعىددت 
االعتىدااات عىلى  الىنىلىطىاا الى ىلىةى ىةىةىن فىي 

السنوات األخةرة في  لدان عديدة مثل كندا   ريطانةا  مالةىزيىاف  يىعىتىقىد ان 
ملة ات ال لةج تحظ   دعم قوات االحىتىالل االسىرا ىةىلىةى  خصىوصىا  ىعىد 

 جاا رحةل آالا صديىق  التطبة  معاا من قبل حكومتي االمارات  البحرينف
في ظر ف غامض  ما تزال اللر   البريطانة  تحقىق فىةىاىاف  ثى ى  قىنىاعى  

 تزداد رسوخا  أن حادث االصطدام كان مد ّراف
 

 15* أقدمت السلطات السعودي ب يىوم الىثىالثىاا 
يونةوب عل  قط  رأ  ال عتقل اللا  مصطىفى  
آل در يش  او مقةد الةدينب ثم تّم الت لص مىن 
جث انه في مكان م اول  تا   "الى ىر ج عىلى  
 لىىي األمىىر"ب أي أنىىه يىىقىىف فىىي صىىفىىوف 
ال عار  ف  منعت السلطات السعىوديى   سىا ىل 
ارعالم من نلر ر ا ن "م  ىوعىات الىتىعىزيى " 
ال اص   اللاةد مصطف  آل در يش من أاالىي 
جزيرة تار ت في القطةفف  كان اللاةد اعىتُىقىل 
 او قاصٌر  سبب ملاركته في  عىض فىعىالىةىات 

ف  اعتُق ل 4115الحراك اللعبي في القطةف عام 
ات إلةه اتاامات مزعوم  عندما كان ع ره  سنى ب  17اللا  مصطف ب  ُ ّج 

أي أنه في العرف الحقوقي يُعَد قاصراًب  م  ذلك قامت السلطىات  ىإعىدامىهف 
  عد  لب إدارة مباحث الدمام التحقةَق معهب قام  الده الى ىحىامىي اىاشىم آل 
در يش  تسلة ه إل  اللر  ب  ت كَّن من إخراجه  كفال  مالة ب ثم سلّ ه إلى  

 اللر   رنااا القضة   معرف  التام ال وجه إل  ا نهف
ض للتعايب  التنكةل  االنتااكىاتب   نُقل اللا  مصطف  إل  ال باحث  تعرَّ

تا  ب أقلاا ال لارك  في التظاارات ال طىلىبىةى  فىي  13 لُفّ قت إلةه أكثر من 
 القطةفب  أُجبر عل  التوقة  عل  ما كتبه ال حقّ قون من اتاامات مزعوم ف

  8البقية على صفحة 

 النضال البحراني متواصل
  حتى سقوط الطغيان الخليفي

سىقىو   ىحىايىا الىو ىاا سىواا داخىل  يزداد الو   البحراني تعقةدا م  اسىتى ىرار
خارجااب  توجه اصا   االتىاىام لىلىعىصىا ى  الى ىلىةىفىةى   سىوا اردارة   الس ون ام

 الت طةنف  يتضح  لكل أكبر د راا في الت طىةىن لىلىتى ىلىص مىن قىادة اللىعىب 
الصامدين الاين قضوا اكثر من علرة اعىوام  راا الىقىضىبىانف  جىاا اسىتىلىاىاد 
ال عقتل السةاسي حسةن  ركات مؤخرا لةضةىف لىحىالى  الى ىضىب الى ى ىتىزنى  فىي 
النفو   التي ستتفاقم تدري ةا حت  تنف ر في شكل ثورة أخرى لتسقن نظام الب ىي 
 اال طاادف  لم يعد تردي أ  اع حقوق االنسان خافةا عل  أحدف فاا اىم خىبىراا 
االمم ال تحدة التا عون ل   وع  الع ل حول االعتقال التىعىسىفىي يىؤكىد ن لىلىعىالىم 
الظلم الفاحش الاي ارتكبه ال لةفةون  حق كل من مح د رمضان  حسىةىن مىوسى  
ال حكوَمةن  ارعدام  يطالبون  إ الق سراحىاى ىا فىوراف  اىااىي مىاري لىولىورب 
ال قّررة ال اص  ال عنة   حال  ال دافعةن عن حقوق ارنسان تستنكر تىتىحىدث عىن 
عبد الاادي ال واج ب الاي تّم إعالن احت ازه تعّسفةاً من قبل فريق األمم الى ىتّىحىدة 
العامل ال عني  ارحت از التّعسفيب  عبد ال لةل السنكة ب ال حكوم ظل ا  ىالسى ىن 

ب  مداف  آخر يدعى  نىاجىي فىتىةىلب 4111ال ؤ د  تام تتعلّق   زاعم ارراا  عام 
 تا   "تلكةل منّظ ات غىةىر ملىر عى "ف  4113عاًما في  15حكم علةه  الس ن 

اناا شاادات د لة  تدين نظاما مارقا لم يحظ يوما  دعم شعبهب  لم يستط  حىكىامىه 
نظرااام ال لة ةةن في استقطا  الدعم اللعبي الىاي يىعىتىبىر مصىدر   ان ينافسوا

  اللرعة  اال ل ألي حكمف 
في ااه الظر ف تت ل  حت ة  الت ةةر في البحرينف  يىومىا  ىعىد آخىر تىزداد اىاه 
الحت ة  رسوخا  عد أن أغلقت كاف  ال نافىا لىلىولىوج الى  مى ىال لىلىحىل السىةىاسىي 
"ال ر ي" حسب ما جاا عل  لسان القا د الس ةنب األستاذ عبد الىواىا  حسىةىنف 
ااا الت ةةر تؤكده ايضا حال  اللعور  الال  لدى رموز ال لةفةةنف  ال انىاك اىلى  
أع ق من شعور ر ة   زرا ام  ال وف من إعالن زيارته االخةرة ال   ريطانةا؟ 
فقد أكدت مصادر من م ل  الوزراا للصحاف  البريطانة  ان الزيارة كانت "سري  
العتبارات أمنة "ف ف ا ااه االعتبارات؟  ما او التىاىديىد االمىنىي الىاي كىان  لىي 
العاد ال لةفي ي لاه  او في  ةاف   ريطانةا العظ  ؟ االمر ال ؤكد انه يىعىلىم ان 
الكلف عن الزيارة قبل حد ثاا سةدف  الىكىثىةىريىن لىالحىتى ىاج  ىده االمىر الىاي 
سةحرجه امام مضةفةه  امام االعالم  الرأي العامف م  ذلك كانت  ضىعى  اصىوات 
من  حايا التعايب ال لةفي عند مدخل مقر ر اس  الوزراا كافة  لحد ث استىنىفىار 
أمني كبةر يعةد الط أنةن  للضةف ال رت فف  اكاا تضةق الدنةا عل  الظالم  ىرغىم 
ما ي لكه من امكانات عسكري   أمنة   استى ىبىاراتىةى ف  اىكىاا يصىبىح الى ىسىؤ ل 
ال لةفي مصداقا لآلي  الكري  : ال يقاتلونكم اال فىي قىرى مىحىصىنى  ا  مىن  راا 
جدر"ف  قد اعتاد شعب البحرين رؤي  الفئران ال لةفة   اي تلوذ   حوراا  تبعث 
مرتزقتاا لالنقضاض عل  ال وا نةن  د ن رح  ف أااه اي الل اعى  الى ىطىلىو ى  

  م ن يط   في حكم  لد  شعب؟ 
الضعف  ال ور أصبحا س   م ةزة للعصا   ال لةفة   عد ان فقدت شرعةتاا  سبب 
ما ارتكبته من جرا م  حق ا ناا البحرينف ااا الضعف يكلفه غةا ام الىكىامىل عىن 
ال لاد السةاسيب  عدم ظاورام الفاعل عل  ال سىتىوى اللىعىبىيب  ا ىطىراراىم 
لالتكاا عل   عض البحرانةةن لعل في ذلك استىعىادة للىيا مىن الى ىصىداقىةى ف ألىم 
يستدع الطاغة  س اح  السةد عبد هللا ال ريفي لةتكيا عىلىةىه؟ ألىم يىقىل لىه لىحىظى  
استقباله: سنعةد العالقات م  ايران؟ ف ن الاي  لب منام اعادة تلىك الىعىالقىات ا  
قطعاا؟ في ذلك الةوم كان الطاغة  يتوق  ردا اي ا ةا من القةادة األيىرانىةى   ىعىد ان 
 عث مسؤ ل امنه الو ني ال   اران مرتةن لةطلب إعادة الىعىالقىاتف  لىكىن فىي 
الحالةن قو ل ااا ال الد  رفض  ا ىح مىن االيىرانىةىةىنف فىكىةىف يىقىبىلىون اعىادة 
العالقات م  عصا   استقدمت عد ام اللد د ال  ال نطق   ىعىد ارتىكىا ىاىا الى ىةىانى  

 العظ    حق هللا  االم   الو ن  اللعب؟ 
لقد دف  االيرانةون ث نا  ااضا لالك التطبة ب اذ تعر ت سفنام  منلآتام للىعىد ان 
االسرا ةلي في  حر ع ان  ال لةجف ألة  من العوامل التي ادت الى  ذلىك اسىتىقىدام 
الصااين  ال  مةاه ال لةج لةصبحوا عل  حد د ايران ال باشرة؟ فال اناك جىريى ى  

  في نظر اريرانةةن أكبر من ذلك؟
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 مطالبة بعقوبات ضد الخليفيين

عقىدت مىنىظى ى  امىريىكىةىون مىن اجىل 
الىىديىى ىىقىىرا ىىةىى   حىىقىىوق االنسىىان فىىي 
البحرين  ند ة عبر الفضاا االفترا ي  

يونةىوف شىارك  12 ذلك عصر االثنةن 
في الند ة كل من ال حامة  البريىطىانىةى  
انااةتا مراديب  ال حامي الىبىريىطىانىي 
مايكل  ىوالك  الىبىاحىث مىارك ا يىنىز 
جونزب  الناشن علي ملىةى ى ف  نىاقىش 
الىى ىىلىىاركىىون  ىىر رة قىىةىىام االتىىحىىاد 

عىقىو ىات ” اال ر  ي  تطبةق ما يس   
 ىىحىىق رمىىوز الىىنىىظىىام “  مىىاغىىنىىةىىتىىسىىكىىي

ال لةفي في البحىريىنف  اعىتىبىر  ىعىض 
ال تحدثةن النظام القضا ي في البحريىن 
أحد  جود الق   في البالدف ك ا  رحت 
 ىىعىىض جىىوانىىب السىىةىىاسىى  الىى ىىارجىىةىى  
لالتحىاد اال ر  ىي   ىر رة تىطىبىةى  

  عض  نوداا في حال  البحرينف

يونةو نظم ال عار ون البحرانةون اعتصاما اما م مبن  ر اس   5في يوم السبت 
الوزراا في قلب العاص   البريطانة ف   الب ال لاركون الحكوم  البريىطىانىةى  
 ت ةةر سةاستاا الداع   لل لةفةةنب  دعم التحول الدي قرا ي  ش ب االنتااكات 

 ال تواصل  لحقوق االنسانف

يىونىةىو  17في يوم ال  ة   .
 قف اعضاا من منظ   القلم 
الىىبىىريىىطىىانىىةىى  امىىام السىىفىىارة 
السعودي  في لندن مىطىالىبىةىن 
 االفراج عن را ف  د ي فىي 
الاكرى الىتىاسىعى  العىتىقىالىهف 
  البوا كالك  ا الق سىراح 
الناشىن الىحىقىوقىي  لىةىد ا ىو 

 ال ةرف

أحد ال وا نةىن يىرفى  صىورة اللىاىةىد 
يىونىةىوب  13حسةن  ركات يىوم االحىد 

عندما انتا  م ل  الفاتح  عل  ر حه 
الطاارةف مئات ال وا نةن شاركوا فىي 
تودي  اللاةد معر ةن عن غضبام  د 
السةاسات الحىكىومىةى  الىتىي كىثىةىرا مىا 
 حرمت ال عتقلةن من حقام  في العالج

يونةو اقة ت ند ة خاص  لىلىتىضىامىن مى  االسىتىاذ حسىن  12في يوم السبت 
ملة     قة  الس نااب شارك فةاا عدد من البرل انةةن العر ف  كان من  ةن 
ال تحدثةن النا ب العراقي خالد االسديب  النا ب السا ق عن ج عة  الوفىاقب 
الدكتور جالل فةر زب  النا ب  الكاتب الىلىبىنىانىي نىاصىر قىنىديىل  الىنىا ىب 
التونسيب زاةر م لوفف  النا ب اللبنانيب قاسم ااشمف  شارك علي ملة  ب 
ن ل االستاذ حسنب  طرح نباة عن ا  اع  الىده الىتىي تىتىردي تىدريى ىةىاف 

  ادارت الند ة االعالمة   أمل شبةبف

يونةوب ند ة   ناسب  الةوم  42نظم تكتل ال عار   البحرانة  عصر ال  ة  
االصىالح السىةىاسىي فىي ” العال ي للتضامن م   حايا التعىايىب  ىعىنىوان: 

شارك في الند ة كل من أنور الرشةد من الكويت  أح د ال ؤيد من “. ال لةج
 الة ن  ا تسام الصايغ من البحرين  أدار الند ة عبا   وصفوانف 
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تحالفت تس  منظ ات لحقوق ال رأة لتسىلىةىن الضىوا 
عل  ملارك  ال  ل  األعل  لل رأة في منتدى جىةىل 
ال سا اةف  البت كل من منظ   أمريكةىون مىن أجىل 
الىديىى ىىقىرا ىىةىى   حىقىىوق ارنسىىان فىىي الىىبىحىىريىىنب   

CODEPINK    بWomen’s March Global 
ب  معىاىد  EPAPI Parisب  منَّا لحقوق ارنسانب   

ب  (IGGالنوع االجت اعي في ال  رافةىا السىةىاسىةى  
 Women in مركز ال لةج لحىقىوق ارنسىان ب   

War   بLa Minutieuse   في رسال  ملترك   أن
تعةد فرنسا النظر في الدعوة ال وجا  إلى  الى ى ىلى  
األعل  لل رأة في البىحىريىن لىحىضىور مىنىتىدى جىةىل 

 ال سا اة في  اري ف
ب أ  ح ال  ل  األعل  لىلى ىرأة 4141يناير  31في 

أنه سةلارك في منتدى جةل الى ىسىا اةب  اىو تى ى ى  
عال ي لل سا اة  ةن ال نسةنب تعقده اةئ  
األمم ال تحدة لل رأة   تلترك في ر استه 
كل من فرنسا  ال كسةكب  ار اقى  إلى  
ر اس   شراك  ال  ت   ال دنيف سىةُىعىقىد 
ال ؤت ر في  اري  من يونةو إل  يىولىةىو 

ف   عد قرار السفةر الفىرنسىي 4141لعام 
 دعوة  فد من ال نام  لحضور ال ؤت رب 
اجىىتىى ىىعىىت تسىى  مىىنىىظىى ىىات ردانىى  اىىاه 

 الدعوةف
نعتقد أن ال  ل  األعل  لل رأة ال يلىتىزم 
  بادئ ال نتدىب  أن  جوده لن يؤدي إال 
إل  تعزيز الرسال  ال ضلل   أن البحرين 

 تح ي حقوق ارنسان  لكل فعالف
تم تنا ل ااا األمر  الكامل في رسىالىتىنىا 

الىى ىىلىىتىىركىى ب  الىىتىىي يىى ىىكىىن اال ىىالع عىىلىىةىىاىىا 
  الفرنسة :  ارنكلةزي  انا

تكر  حكوم  البىحىريىن ثىقىافى  انىتىاىاكىات حىقىوق 
ارنسىىانف كىى ىىا حىىارت األمىىم الىى ىىتىىحىىدة  االتىىحىىاد 
األ ر  ي في عدة مناسبات مىن أن الىد لى  تسى ىح 
 التعايب  سوا ال عامل ب  ال تىلىتىزم  ىالى ىعىااىدات 

 الد لة ف
 ررت السلطات البحرينة ب   ا فىي ذلىك الى ى ىلى  
األعىلى  لىىلى ىرأةب قىراراىا  ىعىدم الىتىنىىفىةىا الىكىامىىل 
لالتفاقةات الد لة  مثل اتفاقة  القضاا عىلى  جى ىةى  
أشكال الت ةةز  د ال رأة  االتفاقة  الد لة  للحقىوق 
الىى ىىدنىىةىى   السىىةىىاسىىةىى ف  مىىن خىىالل عىىدم  فىىا ىىاىىا 
 التزاماتاا   وجب القانون الد ليب فإن الحكىومىات 

 ى ىا فىي ذلىك   –ال دعوة لل لىاركى  فىي الى ىنىتىدى 
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تست ىر  ىوقىاحى  فىي إدامى    –الحكوم  البحرينة  
انتىاىاكىات حىقىوق ارنسىانب  تىفىلىل فىي اتىبىاع 
ال عايةر الد لىةى  لىتىحىسىةىن أ  ىاع مىوا ىنىةىاىا 

  خصوصاً النسااف
تعاني النساا  لكل خاص من انتىاىاكىات حىقىوق 
ارنسانف    ن النظام القانىونىيب يىتىم مىنىحىاىن 
حىقىوقًىا أقىل مىقىارنى   ىنىظىرا ىاىن مىن الىرجىىالب 
 يواجىاىن عىقىو ىات أشىد مىن السىلىطىاتف  فىي 
مناسبات عديدة النتااكات حىقىوق ارنسىان الىتىي 
تستادف النسااب التزم ال  ل  األعلى  الصى ىت 
 ةن ا أعر  ال  ت   الد لي عن قىلىقىهب  ى ىا فىي 
ذلك الحكومىات  الى ىنىظى ىات غىةىر الىحىكىومىةى  
 ال نظ ات الد لة ف  في  ىعىض الىحىاالتب زاد 
ال  ل  الو   سوااً من خالل مىدح إنى ىازات 
الحكوم   تعزيز فكرة ت كةن ال رأة 
عل  الىرغىم مىن الىتىاىديىدات الىتىي 
تىىواجىىاىىاىىا مىىن قىىبىىل الىى ىىوا ىىنىىةىىن 

  السلطاتف
تدعو منظ   أمىريىكىةىون مىن أجىل 
الدي قرا ىةى   حىقىوق ارنسىان فىي 
البحرين  غةىراىا مىن الى ىنىظى ىات 
الحكوم  فرنسا لت نب توفةر منصى  
لل  ل  األعل  لل ىرأة  السىلىطىات 
البحرينة  لإلعالن عن التىحىسىةىنىات 
السطحة  التي تؤدي  لكل فعال إل  
تبةةض صورة ال  لك ف كى ىا يى ىب 
عىىلىى  الىى ىى ىىتىى ىى  الىىد لىىي اتىى ىىاذ 
إجىىرااات أقىىوى فىىةىى ىىا يىىتىىعىىلىىق 
 ىىانىىتىىاىىاكىىات حىىقىىوق ارنسىىان فىىي 

ر ة  الىوزراا الىبىريىطىانىي  ىوريى  جىونسىون 
ولي العاد ال لةفي سىلى ىان  ىن حى ىد  ىن رحب  ي

عةس  آل خلةف  في شارع دا نةنغ في  سن لىنىدن 
 4141يونةو/حزيران  17في 

نبىدأ مىن صىحىةىفى  الى ىارديىان  مىقىال لىلى ىحىرر 
الد لىومىاسىي فىي الصىحىةىفى ب  ىاتىريىك  يىنىتىورب 
 عنوان: "انتقادات شديدة لبوري  جونسون  سبب 

 اجت اعه م   لي العاد البحريني"ف
 يلةر الكاتب إل  أن جىونسىون اتىاىم  ىتىفىضىةىل 
الت ارة عل  قضة  التعايبب  عد أن التق   ر ة  
الوزراا البحرينيب  لي العاد األمةر سىلى ىان  ىن 
ح د آل خلةف ب في دا نةنغ ستريتب ل ناقل  اتفاق 

 ت ارة حرة م  د ل ال لةجف
 جاا في  ةان دا نةنغ ستريتب  عد 
االجت اع الاي لم يتم ارعالن عىنىه 
 لكل مسىبىق ب  سىبىب "مى ىا ف 
أمنة "  حسب أحد ال سؤ لىةىنب أن 
ال انبةن اتفقا عل  "زيىادة تىعىزيىز 
تىىعىىا نىىنىىا االقىىتىىصىىادي  األمىىنىىي 

  الد لوماسي"  حسب الصحةف ف
 أشارت ال ارديان إل  أن ال  لكى  
ال تحدة تتطىلى  إلى  إ ىرام صىفىقى  
ت اري  جديدة م  د ل ال لةجب إمىا 
 لكل ثنا ي عبر د ل فردي  أ  من 
خالل م ل  التىعىا ن الى ىلىةى ىيب 

 الاي يضم البحرينف
 تعد د ل م ل  التعا ن ال لة ىي 
مىىن أكىىبىىر اللىىركىىاا الىىتىى ىىاريىىةىىن 
لل  ىلىكى  الى ىتىحىدةب حىةىث  ىلى ىت 

مىلىةىار جىنىةىه  25الت ارة الثنا ة  ما يقىر  مىن 
 ب  حسب الصحةف ف4112إسترلةني في عام 

 أشارت ال ارديان إل  انه من ال رجح أن تواجه 
ال  لك  ال تحدة تدقةقا  رل انةا مكثفا ألي صفقات 
ت اري  م  د ل ال لةج  سبب س التاا في م ىال 
حقوق ارنسانف  نقلت عن لورد سكريفىن قىولىه: 
"أشعر  القلقب  لكن لألسف لم أتفىاجىأ مىن قىةىام 
ر ة  الوزراا  ت ديد الس ادة الح راا  تفضةىل 
الت ارة عل  التعايب من خالل اجت اعه م   لي 
العاد الةومف حت  البةان الصىحىفىي الىرسى ىي لىم 

 ياكر انتااكات حقوق ارنسان"ف
 تعتبر ال  لك  ال تحدة حلةفا مقر ا من البحرينب 

 تقول إناا تع ل م  البحرين ل ساعدة البالد عىلى  
 إصالح نظاماا ال نا يب  حسب الصحةف ف

 توقعت ال ارديان تصىاعىد حىدة الضى ىو  عىلى  
 ريطانةاب  عد قول مدير معاد الىبىحىريىن لىلىحىقىوق 
 الدي قرا ة  ) ىةىرد( سىةىد أحى ىد الىوداعىي: "إذا 
كانت  ريطانةا تسع  حقا إل  ا رام صىفىقى  تى ىارة 
حرة م  نظام يحت ز الس ناا السةاسةةن كىراىا ىنب 
يعا  األ فال  يلقي  النقاد حت  ال عتدلىةىن مىنىاىم 
في الس نب ف ن الضر ري أن تكون قضايا حقوق 

 ارنسان في ص ةم أي عالق  ت اري  مستقبلة "ف
 أشارت إل  أن م  وع  "ريبريف"ب  اي ح ىلى  
منااض  لعىقىو ى  ارعىدامب تىحىدثىت  ىد راىا عىن 
قضىةىىتىىي مىىحىى ىد رمضىىان  حسىىةىىن 

 اى ىا رجىالن يىواجىاىىان  -مىوسى  
عل  األقل  4117عقو   ارعدام منا 

  سبب ما "اعترفا  ه" تحت التعايبف
 نىقىىلىىت الصىىحىىةىىفىى  عىىن الىى ىىاىىتىىةىىن 
الحقوقةتةن قولا ا في تقرير ملتىرك 
تىزامىن مى  الىزيىىارة: " ىىةىن عىامىىي 

ب حىكى ىت الىبىحىريىن 4141  4111
شىى ىىصىىا عىىلىى  األقىىل  51عىىلىى  

 4111 ىىىارعىىىدامف  ىىىةىىىن عىىىامىىىي 
ب أي العقد الاي سبق الر ةى  4111 

العر يب كان عدد الاين تم إعىدامىاىم 
سبع "ف  أ افت ان ال اتةن زع تىا 
أن س ل الىبىحىريىن فىي مىا يىتىعىلىق 
 عقو   االعدام لكل فرد من السكانب 
"لم يكىن أفضىل  ىكىثىةىر مىن سى ىل 

 إيران"ف

 انتقادات لبوريس جونسون بعد لقائه بولي العهد الخليفي
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أ لقت ال قررة األم ة  ال عنة   أ  اع ال دافعةىن 
عن حقوق ارنسان دعوة  لىإلفىراج الىفىوري عىن 
ثالث  مدافعةن  ارزين عن حقوق ارنسان يقىضىون 

 أحكاما مطول   الس ن في البحرينف
إنىاىىا تلىعىر  ىالىقىلىق إزاا “  قىالىت مىاري لىولىور

االحت از ال طول لعىبىد الىاىادي الى ىواجى   عىبىد 
ملىةىرة إلى  انىاىم “  ال لةل السنكة   ناجي فىتىةىل
محر مون من الحصول عل  

 العالج الطبيف
ك ا حثت السلطات ال ىلىةىفىةى  

عىلى  إجىراا تىحىقىةىق “ عل  
نىىزيىىه  مسىىتىىقىىل فىىي مىىزاعىىم 
التعايب أثىنىاا  جىوداىم فىي 

 “.الس ن
إن تى ىريىم “  قالت لىوسىوار 

ال دافعةن عن حقوق ارنسىان 
انتقاما ل اودام الى ىلىر عى  
 السل ة  للىدفىاع عىن حىقىوق 
اآلخىىريىىن فىىي الىىبىىحىىريىىن ال 
يتعلق فقن  األثر الضار عل  

حةاة اؤالا األفراد  أسرامب  لكن لألثر الى ىر ع 
 “.الاي ي لفه عل  الفضاا ال دني في البالد 

أشار ال وق  إل  أن خىواجى ب الىاي شى ىل سىا ىقًىا 
منصب ر ة  مركىز الىبىحىريىن لىحىقىوق ارنسىان 

سىنىوات لىحىد اآلنب  11بأمض  في الس ن مىدة 
 كان من أ ا ل الاين  التام االعتقاالت في أعقا  
 داي  االحت اجات ال ؤيدة للديى ىقىرا ىةى  فىي عىام 

 قد أعلن فىريىق األمىم الى ىتىحىدة الىعىامىل  ب4111
 ال عني  االحت از التعسفي احت ازه تعسفةاًف

 لفت الى ىوقى  إلى  خىر ج علىرات اآلالف مىن 
النا  إل  شوارع البالد في ذلك الوقتب مطالبىةىن 
 إصالحات دي قرا ة ب      حد للىتى ىةىةىز  ىد 
األغلبة  اللةعة ب  في نااي  ال طافب إناىاا حىكىم 

 عاًماف 425ملكة  آل خلةف  الاي است ر 
ك ا أشار إل  أنىه ُحىكىم عىلى  سىنىكىةى   ىالسى ىن 
ال ؤ دب  ُحكم عل  فتةىلب أحىد مىؤسىسىي جى ىعىةى  

عاًما  15شبا  البحرين لحقوق ارنسان ب  الس ن 
تلىكىةىل مىنىظى ىات غىةىر “  تىاى ى   4113في عام 
 ”.ملر ع 

 أفادت لولور  تلقةاا تقاريىر تىفىةىد  ىأن الى ىواجى  
عان  من كسور في الوجه ب  ةن ا تم   ى  فىتىةىل 
 سنكة  في الحب  االنىفىرادي  حىرمىانىاى ىا مىن 
الرعاي  الطبة  األساسة   من حقا ا في مى ىارسى  

 شعا را ا الدينة ف
 أشار التقرير إل  تعرض البحرين لضى ىو  مىن 
منظ ات حقوق ارنسان  سىبىب أ  ىاع السى ىون 
  ا في ذلك االكىتىظىاظ  سىوا الصىرف الصىحىي 

  نقص الرعاي  الطبة ف
في  قت سا ىق مىن اىاا اللىاىرب تىوفىي الىنىاشىن 
البحريني حسةن  ركاتب الاي كان يقضي عىقىو ى  

  الس ن مدى الحةاةب  عد إصا ته  كور ناف
 كان مفوض األمم ال تحدة السامي لحقوق ارنسان 

 سىبىب ”  تنتاك القانون الد لي“ اتام البحرين  أناا 
معاملتاا للس نااب الاين تم توثةق عى ىر  ىعىضىاىم 

 عاًماف 13حت  سن 
ب ُحكم عل  ما ال يىقىل 4111   4111  ةن عامي 

ش ًصا  ارعدام في البحرينب  فقًا لتقريىر  51عن 
صادر عن عاد البحرين للحقوق  الدي قرا ة ف ك ا 

 

أفادت األمم ال تحدة  أن مدافعةن آخرين عن حقىوق 
ارنسانب   ن فةام عبا  الع ران  علي عبد ارمام 

عىامىا  15ب حوك وا غةا ةا  حكم علةىاىم  ىالسى ىن 
لتلكةل منظ ى  غىةىر ملىر عى   نلىر مىعىلىومىات 
كاذ  ف لقد تم منحام حق الىلى ىوا  يىقىةى ىون حىالىةًىا 

ب أسقطىت  4115   4114خارج البالدف في عامي 
 السلطات البحرينة  جنسةتامف

 خبيرة أممية تدعو الخليفيين
 إلطالق سراح ثالثة مدافعين عن حقوق اإلنسان

 ملفّات االضطهاد
 عبّاس حسن حسن )الستري(

 
كان عبّا  حسن علي حسنب سا ىق فىي شىركى  

عاًما تقريبًا عندما تىّم  46ر يانب يبلغ من الع ر 
اعتقاله  خطفه من سةارة خارج منزلهف تعىّرض 
عبّا  للتعايب  تّ ت إدانته في محاك   ج اعةّ  
غةر عادل ف أُصةب عبّا   فةر   كور نا  ىعىد 

 11أ   11فىي  تفلىي الىو ىاا فىي سى ىن جىوف
ب تىّم اعىتىقىال عىبّىا  مىن د ن 4117ديس بىر 

ماّكرة توقةف خىارج مىنىزلىه مىن قىبىل  ىبّىا  
ملثّ ةن يرتد ن مال   مدنةّ ف حىاصىر الّضىبّىا  
الّسةارة التي كان عبا  يستقلّاا   ر وه  ر ًا 

  مبرًحا  اختطفوهب  لم ياكر ا سبب اعتقالهف
 عد إلقاا القبض علةهب اتّصىل عىبّىا   ىعىا ىلىتىه 
ر الغام  أنه موجود في دا رة التّحقةق ال نا ةّ ب 

يوًمىا  45 لكن  عد ذلك انقط  االتصال  ه  ةل  
من االست وا ف قام  بّا  ال بىاحىث الى ىنىا ىةّى  
 تعايب عبا  جسديًّا  نفسةًّاف   عوا عبّا  في 
ح رة شديدة البر دة حةث ال يستطة  ت ةىةىز مىا 
إذا كان الوقت لةىالً أ  نىاىاراًب  قىامىوا  لىتى ىه 
 مارسوا التّ ةةز  ده  سبب  ا فىتىه الّلىةىعىةّى ف 
ك ا تعّرض عبا  للّضر  ال برح مىّ ىا تسىبىب 
له  إصا ات عدة  مناا ألم في الظارب  اح رار 
 اسوداد في أجزاا كثةىرة مىن جسىدهف اعىتىرف 
عبّا  تحت التّعىايىب  ىالىتّىاىم الى ىوّجىاى  إلىةىهب 

  دّه في ال حك  ف است داماا  تمّ 
كتا ب ذ  “ اتّام عبّا   االنض ام إل  م  وع  

ب أديىن 4118مىايىو  5ارراا ىةّى ف فىي ”  الفقار
 حكم علةىه  ىالّسى ىن لى ىدّة علىر سىنىوات فىي 
محاك   ج اعة ف  تىّم سىحىب جىنىسىةّىتىه لىكىنّىاىا 
أعةدت إلةه فة ا  عد   وجب عىفىو مىلىكىيف  لىم 
يحصل عبا  عل  الوقت الىكىافىي لىلىتّىحىضىةىر 
لل حاك    تقديم األدلّ  ك ا أنّه ُمن  مىن مىقىا ىلى  

 محامةهف
 عد تفّلي   اا كور نىا فىي الىبىالد فىي مىار  

ب تّم استبدال الّزيارات   كال ات فةديو لىم 4141
 47مىىىدتىىىاىىىا علىىىر دقىىىا ىىىقف فىىىي  تىىىتىىى ىىىا ز
ب ثبتت إصا   عبا   فةر   كى ىا 4141مار 

تبةّن عل  تطبةق  زارة الّصح ف  فقًا لعا لتهب لم 
يىقىم الىطىىاقىم الىطىىبىي  ىتىىفىقّىد عىىبىا  أ  إجىىراا 
الفحوصات لىه يىومىةًّىاف لىم يىتىّم ا ىالع عىبّىا  
 الّس ناا اآلخرين  لكىل مىنىتىظىم عىلى    ى  
فةر   كور نا فىي الّسى ىنف   ىعىد أن تىعىافى  
 عبا  من الفةر   تّ ت إعادته إل  زنزانتهف

تلّكل م ارسات البحرين  إدارة الّسى ىن تى ىاه 
عبا  انتااكات لالتّفاقةّات القانونةّ  الدّ لةّ  الّتي 
تعد البحرين  رفًا فةااب مثل اتّىفىاقىةّى  مىنىااضى  
التّعايب  غةره من  ر   ال عامل  أ  العقو ى  
القاسة  أ  الاّلإنسانة  أ  ال اةن ب  العاد الدّ لىي 

 ال اّص  الحقوق ال دنةّ   الّسةاسةّ ف 

 الشيخ عبدالجليل المقداد من زنزانته

 أتعرض إلهمال وتقصير
 يرقى إلى حد التعذيب 

 
 ال نام  –البحرين الةوم 

 12 ّجه اللةخ عبدال لةل ال قىداد أحىد قىادة ثىورة 
فبراير نداا من داخل س نه  لأن ال عاملى  السىةىئى  
 اراى ىىال الىىلىىتىىان يىىتىىعىىرض لىىاىىا فىىي سىى ىىن جىىو 

 لكىي ال “  البحرينف  قال اللةخ في رسال  قصةرة 
أكون مقصرا في حق نفسي فف فأنا أتعرض را ىال 
 تقصةر يرق  إل  حد التعايبب  أح لام مسؤ لىةى  

 ”.أي شيا يعرض عليّ 
 يقضي اللةخ ال قداد حك ا  الس ن ال ؤ د أصدرته 
 ده ال حاكم ال لةفة    ن ما عىرف  ى ى ى ىوعى  

فبرايىر  12التي تضم قادة  رموز ثورة  13 حرين 
عل  خلفة  ملاركته في الحراك ال  ااىةىري الىاي 

 .4111اندل  في البحرين عام 
 من جانبه اتام ال عارض البحراني البارز الدكتور 
سعةد اللاا ي السىلىطىات الىحىاكى ى  فىي الىبىحىريىن 
 السعي لقتل البحرانةةن  رموزامأ  قىال اللىاىا ىي 

يت االون الدعوات ر الق ”في ت ريدة عل  تويتر 
سراح اللةخ عبد ال لةل ال قىداد الىاي يىعىانىي مىن 

”  يضىةىف “  امراض عديدة يبد   عضاا خىطىةىرا
ادف ال لةفةةن؟ قتل البحرانةةن  رموزام  التعايب 
 االعىىدام  نلىىر الىىو ىىااب خصىىوصىىا رمىىوزاىىم 

 “.ال أسورين
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كلف تس ةل صوتي للرمز البحراني حسن ملىةى ى  
است رار تداور   عه الصحي  عدم تلقةىه الىعىالج 
 الرعاي  الصحة ف  قال أن اآلالم قىد تىفىاقى ىت فىي 
ركبته   دأت  السريان في أعالااب  أنه يىعىانىي مىن 
 عف عند ال لي  ي ل  السقو  عل  األرض من 
شدة األلمف  أرج  ملة   ذلك إل  غةىا  الىتى ىاريىن 

 الريا ة   عدم توفر العالج الالزمف

  ةّن ملة   كالك أنه يستعةن  ال سكنىات لىتى ىفىةىف 
اآلالمف  أشار إل  انه لم يعد قادرا عل  أداا الصىالة 
ال ستحب  إال جلوسا  أما الصلوات الواجب  فىةىؤديىاىا 
 قوفا م  آالمف  لفت ملةى ى  إلى  غىةىا  االاىتى ىام 

 فىي “.  اليوجد اات ام  بةعىي  ىارنسىان“   صح  ال عتقلةن داخل س ن جو قا ال
ال تام اكد الرمز ملة    أن السلطات لن تقدم له العالج الالزم إن لم يكن اىنىاك 

   ن علةاا من ال ارجف

 أطباء بحرانيون يدعون لتدابير فورية للحد من كورونا

وّجه الدكتور البحراني على الفرج وبالنيابة 
عن أطباء بحرانيين رسالة مفتوحة للسلطات 
الحاكمة في البحرين، طالب فيها باتخاذ 
تدابير حازمة وفورية للحد من انتشار وباء 

الرسال  أشارت إل  فلل ارجرااات كورونا. 
التي ات اتاا السلطاتب داعةن إل  إل  

 “. ر رة  قف ااه الكارث  االنسانة ”
 دعا األ باا السلطات إل  ارعالن أ ال عن 
فلل التلقةح الصةني   ال بادرة السريع  

  تطعة ات أخرى فاعلة ف
ك ا دعوا إل  ت نةد كل القطاعات الحكومة    
مناا القطاعات األمنة    العسكري  لح ل  
تطعةم  اسع    سريع   تطعة ات فاعل    

 دعم األاالي  لكٍل  ارئ ف
  البوا  وقف ج ة  مداخل البلد   خاص  للقادمةن من الد ل ال و واة األخرىب 

م ا أ طراا  ١١٢٢ إعادة االعتبار لكل الكوادر الطبة  التي ا لت منا 
 عضاا للا رة لل ارجف  ت نةد الكوادر العامل  في القطاع ال اص أ  إست دام 

 ال ستلفةات ال اص  لعالج ال صا ةنف
 اخةرا تقديم خدمات  بة  معتبرة لكل الس ناا السةاسةةن في البحرين   إ الق 

 سراحام لتفادي  فةات أخرىف
ياكر أن البحرين نلاد موج  غةر مسبوق  من تفلىي الىو ىاا ادت إلى  تصىاعىد 

 اعداد ارصا ات  الوفةات
 

 آية هللا قاسم يكشف حقيقة ملف اإلصالح المزعوم
 لولي العهد الخليفي سلمان

 
تساال آي  هللا اللةخ عىةىسى  أحى ىد قىاسىم عىن 
ال لر ع ارصالحي الاي ر ّجت لىه ا ىراف 
م  تولي  لي العاد ال لةفي سىلى ىان لى ىنىصىب 
ر ة  الوزراا خلفا لعم أ ةه ال قبور خلةف  الاي 

 توفي أ اخر العام ال ا يف
أيىن قىطىار “   قال قاسم في ت ريدة عل  تىويىتىر

ارصالح الاي أّكدت الصحاف  الحكومة  سرع  
َّسىىت  انىىطىىالقىىهب   ّلىىرت ركىىا ىىه كىىثىىةىىًراب  يىىأ
ال ت لفةن عنه كثةًراب  سفّات رأيام أي تسفةىهب 
 ذلك فىي سىةىاق الى ىطىا ىات األ لىةّى  لىر ىةى  

 “.الوزراا ال ديد
  رح قاسم تساؤالت ع ا إذا كان التر يىج لىه 
كان اشتبااا أ  انه كان كالما  ال مىو ىوعأ أ  
صدقا تم التراج  عنهأ  ع ا إذا كان ازيال م  ال ففضل السكوت عنهأ أ  كىان 

 للت رير فانكلف عدم جد اه  قدرته عل  ال داعف
 اختتم قاسم ت ريداته  التأكةد عل  أن اللعب البحراني لن يتراج  عن ال طالىبى  

  إصالح  صفه  اللامل  الصادقب الاي ال يأمن  ال يسعد الو ن إال  هف
ياكر أن أ رافا رّ جت لولي العاد ال لةفي عقب تىولىةىه ر ىاسى  الىوزراا 
 اصف  إياه  ارصالحي الاي يحتفظ  عالقات جةدة م  البىحىرانىةىةىنأ لىكىن 
سةرته في الحكم أثبتت مدى ا  ةته  عد انةته  د اللعبأ إذ  ىدأ عىاىده 
 اعتقال األ فال  تعايبام  التضةةق عل  س نىاا الىرأي  حىرمىانىاىم مىن 
 العالج  مااج تام داخل الس ون  الس اح  تفلي فةر   كور نا  ةنامف

 

 العالمة السيد مجيد المشعل
 يتفقد عائالت المعتقلين ويطالب بإطالق سراحهم

  
 ال نام  –البحرين الةوم 

يواصل العالم  سةد م ةد ال لعل ر ة  ال  ل  العل ا ي زياراته التفقدي  
لعا الت ال عتقلةن  اللادااف  في ف ر نلا  له ظىاىر السىةىد فىي مىقىطى  
مصور في  ةت الرمىز الى ىعىتىقىل اللىةىخ 
عىبىدالىى ىلىىةىل الى ىىقىدادب أعىر  فىةىىه عىىن 

 تضامنه م  اللةخ  عا لتهف
 دعا ال لعل السلطات إل  إ الق سراح 
كاف  الس ناا السةىاسىةىةىن فىي الىبىحىريىنأ 
ملةرا غل  ال  ا ر التي تحدق  اىم فىي 

 ظل تفلي فةر   كور ناف
 سبق لل لعل ان زار مىنىزل قىا ىد ثىورة 

 فبراير الرمز حسن ملة  ف 12
 تأتي الزيارة إل   ةىت الى ىقىداد  ىعىد أن 
أ لق اللةخ من معتقله في س ن جو ندااا 
 لأن   ىعىه الصىحىي ملىةىرا إلى  انىه 
يتعرض را ال صحي يرق  إل  مستوى 
التعايبف  يتعرض الس ناا السةاسةون  خاص  قادة  رموز الثورة إل  ما 
يعتقد  انه م طن خلةفي يادف إل  تصفةتام داخل الس ن عبر حىرمىانىاىم 
من العالج الالزمف  تستادف السلطات ال وا نةن الاين يتفقىد ن عىا ىالت 
اللاداا  ال عتقلةن  من  ةنام الناشن علي ال انا الاي اعتقلته السلطات ثم 
افرجت عنه إثر مطالبته  أ الق سراح معتقلي الرأي  من  ى ىنىاىم ا ىنىه 

 ال عتقل في س ن جوف
 

فريق أممي يدعو لإلفراج عن  المحكوَمين .
 باإلعدام محمد رمضان وحسين موسى

 جنةف –البحرين الةوم  
دعا الفريق األم ي العامل ال عني  االحت از التعسفي إل  ارفراج عن ال عتقلىةىن 
البحرانةةن ال حكومةن  االعدام مح د رمضان  حسةن موس   منحا ا تعىويضىا 

مى  “ يونةو  قىال فىةىه  17 فقا للقانونف جاا ذلك في تقرير نلره الفريق ال  ة  
    كل مال سات القضة  في االعتبارب ال سة ا خطر تىعىرض السىةىد رمضىان 
 السةد موس  ألذى جسدي  نفسيب فإن الحل ال ناسب او ارفراج عن الرجىلىةىن 

 “. فقا للقانون الد لي… فورا  منحا ا التعويض ال ناسب
 يواجه رمضان  موس  خطر تنفةا الحكم  عد أن أيدت ال حك   ال لةفة  الىعىلىةىا 
حك ا  اعداا ا  فقا العترافات انتزعت تحت التعايىبب  ىحىسىب مىنىظى ى  الىعىفىو 

ب اللتةن أكدتا تعىر ىاى ىا (BIRD)الد لة   معاد البحرين للحقوق  الدي قرا ة  
للتعايب  لالعتداا ال نسي  الضر   الحرمان من النوم  غةراا من االنتااكاتف 
 قال فريق األمم ال تحدة ال كون من خ س  خبراا إنه يعىتىبىر رمضىان  مىوسى  
محت زين عل  أس  ت ةةزي   سبب آرا ا ا السةاسة  ل لاركتا ا في احت اجىات 
مطالب   الدي قرا ة أ ملةرا إل  ان ااه القضة   احدة من عدة قضايىا عىر ىت 

 علةه في السنوات األخةرة تتعلق  الحرمان التعسفي من الحري  في البحرينف
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الاي قال: أال  ان الدعّي  ن الدعي قد ركز  ةىن 
السل   الال ب  اةاات منا الال ب يأ   هللا لنا ذلك 
 ال ؤمنونف ثقاف  اللاادة اىاه تىراث احىتىضىنىه 
شبا  البحرين األ ّي  تحدّى  ه الط اة الاين مىا 

   رحوا يحك ونه  النار  الحديدف 
اناك في زا ي  من الس نب كان حسةن  ىركىات 
يتعبّد لر ه  تى ىتىلىج شىفىتىاه  ىالصىالة مىن اجىل 
ارسالم  الو ن  اللعبف  عل  مدى السىنىوات 
الثالث التي قضااا  راا القضبان منا اعىتىقىالىه 

كىانىىت صىىور فىىلىىاات كىىبىىده  4118فىي الىىعىىام 
 ز جته ال تفارقهب يقىرأ فىي  جىواىاىم مىالمىح 
العزة  الكرام ب  يعلم انام أ ناا شعب ال يىلىةىن 
 ال ياىةىن  ال يسىتىسىلىم لىلىطى ىةىان  االسىتىبىداد 
 االحىىتىىاللف كىىانب كىى ىىةىىرهب يىىعىىلىىم ان الىىطىى ىىاة 
ال لةفةةن أ افوا ال ا ح  ال  ترسان  أسلىحىتىاىم 
التي يست دموناا  لكل متواصل  ىد اللىعىبب 
 أنام سةست دمون ااا السالح  توحش  سىاديى  
 د األحرار الى ىرتىاىنىةىن فىي سى ىونىاىمف  ىقىي 
متوكال عل  هللاب مصلةىا  قىار ىا لىلىقىرآن حىتى  
فتكت ال ا ح   ه  لم تى ىاىلىه  ىويىالف ارتىفىعىت 
االصوات مطالب   إخراجه من الس ن م   ىقىةى  
األسرى البحرنةةنب  لكن الطاغىةى  الىاي امىتىأل 
قلبه حقدا  غةظا رفض ذلكب فلم يى ىكىث سىوى 

  يومةن حت  عرجت ر حه ال  الس ااف 
في زمن الاوان  االستسالمب  قي حسةن  ركىات 
شام ا  اامته حت  النااي ف ف عت عا لته  رحةله 
ال بكرب  لكن رف  أ ناؤه رؤ سام عىالىةى ب  اىم 
يرثون من  الدام اللاةد قةم ال ىاىاد  الصى ىود 
 التحدي  رفض االحتالل  االستبداد  الط ةانف 
من منزل اللاةدب اتفت الز ج   أ ناؤاا  الحق 
 أعلنوا ظالمتاىم لىلىعىالىمب  سىّ ىلىوا شىاىادتىاىم 
للتاريخف لقد اسىتى ىا  اللىعىب لىاىمب  خىرجىت 
جحافله البطل  مؤ ّن  اللاةد في مىوكىب رمىزي 
ع الق اخترق شوارع "الديه"  ىاىتىافىات تىؤكىد 
ص ود الو ن  اللعب  است رار الىثىورة عىلى  
الظلم  الط ةانب  أر اح مرتبط   الس اا تست د 
مناا العون  النصرف فال مكان في ذاكرة الو ىن 
لالستسالم ا  الةأ  ا  التراج ب فىاىاه الىااكىرة 
تتوس   است رار كل ا أ ةف لاا شاةد جديد قتله 
ال لةفةونب  تنطق  الصالة قا ل : اللام تقبل مىنىا 
ااا القر انف ما أشبه اللةل   البارح ب  ما أ ىول 
اللةل ال لةفي األسودب  ما أشد  ق  الظلىم عىلى  
الو ن  اللعبف لكن ااا الظلم اصىبىح الىوقىود 
الىىاي يلىىعىىل الىىثىىورة فىىي نىىفىىو  
االحرار  يكلف أقىنىعى  الى ىنىافىقىةىن 
 الىى ىىا ىىنىىةىىن  الىى ىىرجىىفىىةىىن  عىىبىىدة 
اللىىةىىطىىانف فىىي أرض أ ال يىىقىىطىىن 
شعب أ   االستكان  لىلىظىلىم  رفىض 
ان يقر االحتالل  االسىتىبىدادب  آمىن 
 ىىالىىنىىصىىر الىىاي  عىىده هللا لىىعىىبىىاده 
الصالحةن الثا تةىن الصىا ىريىنف اىاا 
الوعد لن يتأخر  ويال  ع ىا قىريىب 
سةسقن الظلم  الط ةىان  االسىتىبىداد 
 االحىتىالل  الى ىةىىانى ب  سىةىنىىتىصىىر 
اللىعىىب عىىلىى  أعىداا هللا  الىىحىىريىى  

   االنسانة   الو نف
اللام ارحم شاداانا األ رارب  اجعىل 
لام قدم صدق عندكب  فك قةد أسرانا 

  يا ر  العال ةن
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 ال تحسبن الاين قتلوا فىي سىبىةىل هللا أمىواتىاب  ىل 
  أحةاا عند ر ام يرزقونف

شاةد آخر يلتحق  قافل   حايىا الىقى ى   الىتىعىايىب 
 28 ارا ال  الحقد القبلي ال قةتف ففىي غضىون 

من تداعي حالته الصحةى  نىتىةى ى  اصىا ىتىه   ساع 
 فةر   كور ناب صعدت ر ح الى ى ىااىد حسىةىن 
 ركات ال  ر اا شاكة  ظلم ال لةفةىةىن  إجىرامىاىم 
 خةانتامف فأي جسد ال تتداع  قوته نتة   ال ضىب 
الصامت ال  تزن في نفو  البحرانةةنف  أي  ر ح 
كبةرة يستطة  جسد اناكته العلل  الظلم  التعىايىب 
ح لاا؟  أي قىلىبب مىاى ىا كىان كىبىةىراب يسىتىطىةى  
االحتفاظ  نبضه ما دامىت كىرامى  األمى  يسىحىقىاىا 
أشباه الرجال في زمن رديا ا تلةت  ىه أمىتىنىا  ىال 
حد د؟ لم يكن اللىاىةىد  ىركىات عىلى  مىوعىد مى  
ال وتب  ان كان قد جاز نفسه لتح ىل الى ىصىا ىب 
 الىى ىىلىىقىىاتب  أعىىد ر حىىه لىىالرتىىفىىاع الىى  عىىالىىم 
ال لكىوت الى ى ى ىور  ىالىنىقىاا  الصىفىاا  اريى ىان 
 ال لودف كان ااا ال وا ن البحراني البطل شااىدا 
عل  ظلم الط    التي  ل ت في الدمىاا  غىاصىت 
حت  أخ ص قدمةاا في الع ال  حت   ىلى ىت أشىنى  
مستويات ال ةان   العارف كان حسةن  ركات شاادا 
 شاةدا عل  إاان  أم   استاداف شعب  قتل جةلف 

عل  ال طو  االمامة  فىي الى ىعىركى    عا  حةاته
األزلة   ةن الحق  البا لب  الصراع ال حتدم مىنىا 
عقود  ةن اللعب الىبىحىرانىي الىعى ىالق  الىطى ى ى  
ال لةفة  التافا  التي  جدت  التااب  عد عقود مىن 
احتىالل االرض  ا ىطىاىاد اللىعىبب فىي أرض 
أخرى محتل   حثاالت أخرى استقدمت من اصقاع 

  االرض لناب أرض غةرامف
رأى اللاةد حسةن  ركات قوافىل اللىاىداا تسىبىقىه 
ال  ال ن ب  م  وعات األحرار تنف  من األرضب 
  واقم العل اا تنف  في أقاصي االرضف لم يرض 
اللاةىد  ىركىات لىنىفىسىه ان يىعىةىش  ىال اىدف ا  

لم يقبل  ان يقف مىراقىبىا مىن قى ىم الىتىالل   انت ااف
متفرجا عل  سحق كرام  شعبهب صامتا أمام أ واق 
الدجل  النفاق التي ترّ ج ال نكر  تىبىرر الى ىةىانى  
 تزيّن الع ال ب  تىقىلىل مىن شىأن شىرف الىنىضىال 
 كرام  ال وقف  إنسىانىةى  الىتىوجىهف كىان  ىركىات 
اناك في ال عارك التي شادتاا البالد مىنىا نىاىضى  
شعباا في اكبر ثورة في تاري هب يىراقىب الىو ى  
عن كثبب لة  من عل  ق م التالل  ل عل  قارعى  
الطريق الاي ارتضاه لنفسهب يقطعه شىبىرا شىبىراب 
يلم ترا ه الاي تطأه أقدام الى ى ىااىديىن  اللىرفىاا 

 األ طال  اللادااب  يسع  لتىطىاىةىر 
ما دنسته أقدام ال زاة  الع الاف كىانب 

البحرانةةنب يتفى ىر غىةىظىا   ك ةره من
عندما يس   أ ا ةل ال رجفىةىن  كىالم 
الىى ىىدّاحىىةىىن مىىن الحسىىي الىىقىىصىىاع 
 مساحي االحاي   شىراذمى  الىتىاريىخ 
الاين س حوا النفسام ان يكونوا مطايا 
للط اة  مركبا ألعىداا االنسىانىةى ف لىم 

 ركات  اىو الىاي شىاىد   يكن حسةن
جرا م الى ىلىةىفىةىةىن مىنىا الىةىوم اال ل 
النطالق ثورة اللعب ال ظفرة مستعدا 
الن يعةش عل  اامش الحةاة ا  يكتفي 
 ال راقب  عىن  ىعىدب ا  يىتىحىول الى  
قطع   و  يست دماا الىطى ىاة لىبىنىاا 
أم اد  ا ة  يؤسسونىاىا عىلى  جىثىث 

  األحرار  دماا اللادااف 
كان  ركات صنىفىا آخىر مىن الىبىلىرب 
رأى في من سبقه مىن اللىاىداا ُمىثُىال 

علةا تستاويه فةسع  للحاق  ااف رأى في عىلى  عىبىد 
جسىده  ىالىعىطىاا   الاادي ملة   أ ل مصىدر نضىح

عندما استتقبل أ ل   لقات الحقد ال لةفي فىي الىةىوم 
األ ل النطالق ثورة الو ن ال ظىفىرةف  مسىح عىلى  
أعضاا كريم ف را ي التي قّطعاا جالد  ال لةفةىةىنف 
 ل لم اام  أح د فرحان ال فضوخ  نتةى ى  الىعىد ان 

ارماراتي لةقدمىاىا ثى ىنىا لىحىريى  شىعىب   –السعودي 
 ناض  أم ف سار عل   ريق من سبقه مىن عىظى ىاا 
الو ن را ةا  قضاا هللاب منتظرا قىدرهب راغىبىا فىي 
لقاا ر ه  ىد ن خىوف ا  تىردد ا  تىراجى ف حىكى ىه 
الط اة  الس ن مدى الع ر فقال لنفسه: ما عساني ان 
أعةش؟  ما قة   العةش  ال كرام  ا  اوي  ا   عىم؟ 
قال لنفسه: ان العةش  ىال اىويى  انى ىا اىو مىن شىةىم 
الباا م التي ينحصر ا اا في ملا كرشتاا  الىعىلىفب 
فىىقىىىررت ان تىىعىىىةىىش لىىىتىىأكىىىل فىىىحىىسىىىبف  مىىىنىىىا 

ادرك حسةن  ىركىات ان اللىاىةىد  4118 في  اعتقاله
يحةا  عد موتهب  ان من يقبل  ىدنىةىا   ىةىعى  يىعىةىش 
مةتاب  ان الحةاة ان ا تقا    قدار ما يقدمه ال ى ىااىد 
من فكره  عطا ه ما يبق  مثال لل  اادينب كى ىا قىال 

   اللاةد السةد مح د  اقر الصدرف 
ما أ ول الطريق ال  العنااب  ما أقصر الىدر  الى  
الراح   ال لودف ما أشد عاا  من يحةا  ال اىويى  أ  
 عم ا  ادفب  ما أعظم كرام  من يستبىدل الىعىةىش 
الو ة   نااي  ملرف  تأخاه ال  مسىتىقىر رحى ى  هللا 
فىىةىىلىىتىىحىىق  ىىاللىىاىىداا  الصىىالىىحىىةىىن  حسىىن أ لىىئىىك 

الاين اختار ا  ريق اللاادة أصبحوا كىبىارا  رفةقاف 
في حةاتام   عد اسىتىلىاىاداىمف كىان حسىةىن  ىركىات 
 احدا من اؤالا العظ ىاا الىايىن تى ىا ز ا حىواجىز 
ال وف  أصبح شوقىاىم لىلىقىاا هللا دافىعىا لىاىم ألداا 
ال سؤ لة   ح ل األمان   تحدي الط اةف  ال اىنىاك 
نااي  أشرف من استنكار الظلم  الرد عىلى  الىظىالىم؟ 
قال رسول هللا )ص(: سةد اللىاىداا حى ىزة  ىن عىبىد 
ال طلبب  رجل قام إل  إمام جا ر فأمره  نااه فقتلهف 
 اا او شاةدنا العظةم يرتقي الى  ر ىه مىن سى ىنىهب 
فىتىىعىىرج ر حىىه الى   ىىار ىاىىا مسىتىىبىىلىرة  ىىالىنىىصىىر: 
 يستبلر ن  الاين لم يلحقوا  امب أاّل خىوف عىلىةىاىم 
 ال ام يحزنونف ف نا اعتقالهب حسىم حسىةىن  ىركىات 
خةارهب فأصبح  احدا من رجال هللا ال  اادين الايىن 
ال يسكتون عل  الظلم  ال يتعايلون م  الط ىاةف لىقىد 
أصبحت الزنزان  الضةق    نه ال ىفىّضىل: قىال رّ  
الس ن أحب إلّي م ا يدعونني إلةهف في زمىن يسىا م 
ال لةفةون البحرانةةن فةه عل  االستسالم ا  التعرض 
للتنكةلب  جد اللاةد  الته في ش ص سةد اللىاىداا 
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ال ثال في الكويت حةث قامت السىلىطى   ىإصىالح 
اللر    عد قتل إمىرأة  ىقىةىت أخىبىرت اللىر ى  
مراراً عن تعر اا لىلى ىطىاردة د ن أن يىفىعىلىوا 

 ”.شيا ل ساعدتاا
اناك فرق  ةن قوانىةىن الىنىسىاا “  قالت اللاا ي: 

من الطا ف  اللةعة   النساا من الطا ف  السنة  في 
البحرينف قانون األحوال الل صة  لىلىنىسىاا لىدى 
الطا ف  السنة  تم اقراره  ةن ا قانون الىنىسىاا لىدى 
الطا ف  اللةعة  لم يتم اقراره ألنىه اعىتُىبىر تىقىةىةىد 
لسلط  ال ىؤسىسىات اللىةىعىةى  الىتىي تىرى قىوتىاىا 
 سلطتاا محصورة أصىالً مىن قىبىل الىنىظىامف إذاً 
 قةت السةطرة عل  النسىاا مىن االمىور الىواحىدة 
التي تستطة  ااه ال ؤسسات إست دام سلطتاا فةاا 
 لم ترد أن ينتزع ااا منااف عنداا ال نعىرف مىن 
نلومب النظام أ  ال ؤسس  الىديىنىةى ف إن الى ى ىتى ى  
الديني في البحرين ال يزال محافظاً جداً فال نىرى 

 نضاالً نسوياً قوياًف
 حول ال  ل  األعل  لل رأة قالت اللىاىا  إنىه 

ب إعت د ال  لى  4111يست دم لق   النسااب ففي 
خطا  السلط  الىاكىوري  الىطىا ىفىي  ىإسىتى ىدام 
صورة ال رأةف لألسفب ااه ال ؤسسات تعتبر من 
قبل ال ر  م ثل  للنساا البحرينةات في حةن أناىا 

 فقن  سةل  أخرى لق    السةطرة عل  النسااف
ب إست ىدم شىعىار 4116 عن السعودي ب قالت في 

 ااا اللعار كان يىتىضى ىن كىل ”  أنا  لة  أمري“ 
حريات ال رأة السعودي   مسؤ لةتاا عن نفىسىاىاب 
لة  فقن حق القةادةف األفكار النىسىويى  أصىبىحىت 
أفكار سعودي  محلة   انتلرت  لكل سري ف كىان 
رد السلط  إعتقال النسىويىات  إعىتىبىار الىتىفىكىةىر 
النسوي خطر أمنيب  الرغم من السى ىاح لىلى ىرأة 

  القةادة فااا كان قرار إقتصاديف

تست دم قوتاا لق   الىتىنىوع  اىاا أمىر سىا ىد فىي 
ال نطق ف قد تست دم االختالفات ل صالحاا  عنداا 
تصبح ااه الاويات  سةل  لاا للحفاظ عل  قوتاىاف 
القوات االستع اري  األمريكة   الىبىريىطىانىةى  لىاىا 
د ر  تأثةر عل  ااه األنظ  ف في البحرينب عا ل  
آل خلةف  السنة  تحكم األغلبة  اللةعىةى   ىار ىافى  
إل  عدد اا ل من الع ال ال  تر ةنب اناا تستى ىدم 

 “سةاسات دي  رافة  لت ةةر ال  ت   البحرينيف 
أكدت ااسو أّن العقبات ال تأتي من ارسالم  ل اي 
حديث    لىةىدة مصىالىح الىنى ىبى  الىحىاكى ى ب فىفىي 
البحرينب الطا فة  تدف  نحىو عىدم الى ىسىا اة  ىةىن 
الرجل  ال رأة في قانون ال نسة  مىثىالً  اىاا مىن 
أجل الحفاظ عل  نظام الحىكىمب فىعىقىبىات الى ىنى  

حىةىن إزداد  4111 الطا ف  تع ل معاً خاص ً منا 
 النزاع  ةن أغلبة  اللعب  األسرة الحاك  ف

الناشط   الباحث  البحرينة  آالا اللاا ي أكدت أّن 
عطل ناج التا ةش ال عت د من  4111الحراك في 

قبل الد ل   ار اف  إل  األع ىال االسىتىعىرا ىةى  
في إ ار ت كةن ال رأةب فعصرن  السلط  تض ىنىت 

فىي “ ترمةز ال ىرأة رر ىاا الى ىر ف  أ ىافىت 
ب الىىنىىسىىاا نىىزلىىن إلىى  اللىىارع  ىىالىىبىىن 4111

 االعتراف  إنسانةتانب  كان ادف السلطى  عىزل 
النساا عن نلا ان عبر أعنف  سىا ىل االعىتىداا 

 ”. التعايب كي يبتعدن عن مساحات النضال
الناشط  البحرينىةى  آالا اللىاىا ىي اللىاىا ىي: فىي 

ب خرجت النساا إل  اللوارع للدفىاع عىن  4111
إنسانةتانف كان ادف لد ل  او إ عاد الىنىسىاا عىن 
نلا ان  ىاسىتى ىدام االعىتىداا  الىتىحىر   سىوا 

 ال عامل  رجباران عل  التراج ف
أ  حت اللاا ي أنه أصبح اىنىاك نىقىا  نسىوي 
جديد في السنوات ال    ال ا ة ب عىلى  سىبىةىل 

نلىر فىريىق األمىم الى ىتّىحىدة   – 4141يونةىو  17
الىىعىىىامىىىل الىىى ىىىعىىىنىىىّي  ىىىاالعىىىتىىىقىىىال الىىىتّىىىعىىىسىىىفىىىي 

منصور سل ان حسنب  ك ةل ج ع   لأن رأيًا الةوم
ن ل النّاشط  في ال  ت   الى ىدنىي فىي الىبىحىريىن 
 س ةن  الرأي السا ق ب السةّدة ن اح أح ىد حىبىةىب 
يوسفب  الّتي أعلن الفريق العامل في  قت سا ىق 

اعتقالاا تعّسفةًّاف تم القبض عل  كى ىةىل عىنىدمىا  أنّ 
كان قاصًراب  خض  ألكثر من علريىن مىحىاكى ى  

عاًمىا    47 تاٍم م تلف ب  ُحكم علةه  الس ن ل دة 
أشار  عد االسىتىئىنىافب  ُمىنى  مىن مىواصىلى   11

أّكد الفريق العىامىل أّن اعىتىقىال  تعلة ه في الّس نف
ك ةل او اعتقال تعّسفّيب نظًرا إل  عىدم قىانىونىةّى  
اعتقالهب  االنتااكات ال  تلف  لحقّه فىي مىحىاكى ى  
عادل ب  حرمانه من الحصول عل  ت ثةل قانونىّيب 
إل  إكرااه عل  توقىةى  مىحىا ىر مىعىدّة مسىبىقًىاب 
ً مىن نلىا ىات  فضالً عن استادافه خطوة انىتىقىامىا
 الدتهف  نظًرا إل  خطورة ااه االنتااكاتب أحىال 
الفريق العامل قضةّته إل  الفريق العامىل الى ىعىنىّي 
 حاالت االختفاا القسرّي  غةر الّطوعّيب  ال قّرر 
ال اّص ال عنّي  ىالىتّىعىايىب  غىةىره مىن  ىر   
ال عامل  أ  العىقىو ى  الىقىاسىةى  أ  الىاّلإنسىانىةّى  أ  

ال اةن ب  ال قّرر ال اّص ال عنّي  استقىالل الىقىضىاة 
  ال حامةنف
 رنامج الّلكا ى التّا ى  لىألمىم الى ىتىحىدةب  من خالل

تتلقّ  منّظ   أمريكةّون من أجل الدّي قرا ةّ   حقوق 
 انتظام معلومات  (ADHRB)ارنسان في البحرين 

من أفراد  حرينةّىةىن كىدلىةىل أسىاسىّي فىي الّلىكىا ى 
إل  مكاتب ارجىرااات الى ىاّصى  الىتّىا ىعى   ال قدّم  

لألمم ال تّحدةف  عل  ااا النّحوب كانت الوثا ق التىي 
اي مصدر ال ىعىلىومىات  ADHRBج عتاا منّظ   

التي استند إلةاا الفريق العامل في رأيىه فىي قضىةى  
 ك ةلف

(ب الاي 4/4141في الّرأي )رقم 
ب قىّرر 4141مىايىو  3تبنّاه فىي 

الفريق العامل أّن حرمان كى ىةىل 
من حّريىتىه  احىتى ىازه اىو أمىّر 
تىعىّسىىفىّي  فىقًىىا لى ىى ىتىىلىف فىئىىات 
أسىالىىةىب عى ىىلىهب   ىالىىتّىالىىي اىىو 
انتااك للقانون ال حلّي البحريىنىّي 
 للعديد من أحكام القانون الدّ لي 
لحقوق ارنسىانف  ىلىب الىفىريىق 
العامل من حكوم  البحرين اتّ اذ 

نظ ت منظ   أمريكىةىون مىن أجىل الىديى ىقىرا ىةى  
 حقوق ارنسان في البحرين  ىالىتىعىا ن مى  مىعىاىد 

 (IGG)النوع االجت اعي في ال  رافةا السةاسىةى  
أ  اع ال رأة في د ل ال لةىج: “ ند ة تحت عنوان 
 ً ب نىاقىش الى ىلىاركىون خىاللىاىا ” البحريىن نى ىوذجىا

ارنتااكات التي تعانةاا ال رأة عىلى  صىعىةىد أ سىن 
 حقوقااف

الصحافة   ال دافع  عن حقوق ارنسان نزيا  سعةد 
أكدت أّن     ال رأة ي تلف في كل  لد لىكىن كىل 
النساا في د ل ال لةج تعاني االنتااكات ذاتااب فىال 
تستطة  ال رأة الز اج د ن إذن الوصيف في  عض 
الد لب ال يستطعن منح الى ىنىسىةى  أل ىفىالىاىنب  ال 

 يستطعن السفرب أ  العةش لوحدانف
لفتت سعةد إل  أّن اناك عىقىبى  أسىاسىةى  تىواجىاىاىا 
ال رأة  اي قانون ال نسة  الاي ي ن  األم من مىنىح 
ال ىنىسىةى  أل الداىا  اىاا مىو ىوع يىركىز عىلىةىه 
النلطاا في البحرينب  كالك مطلىب إلى ىاا الى ىادة 

التي تس ح لل  ىتىصىب أن يىتىز ج الضىحىةى   353
لإلفالت من العقا  في البحرينف  أ  حت سىعىةىد 
أّن ال  ل  األعل  لل رأة لم يقدم ال ساعدة لىلىعىديىد 
مىىن الىىنىىسىىاا الىىلىىواتىىي ذاىىبىىن إلىىةىىهب فىىةىى ىىا  ىىدأت 
ال   وعات النسوي  تنسق  تتعا ن  توثىق قضىايىا 
العنف األسري  ارغىتىصىا  لى ىواجىاىتىاىاف اىنىاك 

 تضامن  اس   ةن النساا في ال نطق  أيضاًف
األستاذة في جامع  ديو ك منلئ   رنامج الدراسات 

عىكى  مىا يىظىن “ النسوي  فرانسة  ااسو قىالىت: 
ال ر ب اناك تنوع كبةر في ال لةج  حىتى   ى ىن 
الد ل نفساا  النسب  لو   ال رأة ارجت اعي فىاىاا 
يترتب حت  عل  اةكلة  العوا لف اناا أيضاً ت تلىف 
حسب ال نسة  في الد ل ب العرقب الدينب  خىاصى ً 
الو   ارقتصادي  ارجىتى ىاعىيف أنىظى ى  الىحىكىم 

تدا ةر فوريّ    ر ريّ  ل عىالى ى    ى  كى ىةىل 
 جعله متوا ً ا م  ال عايةر الدّ لةّ  ذات الّصىلى ب 
  ا في ذلك تلك ال نصوص علةىاىا فىي ارعىالن 
العال ي لحقوق ارنسان  العاد الىدّ لىي الى ىاص 
 الحقوق ال دنةّ   السةاسىةّى ف  فىي اىاا السىةىاقب 
أشار الفريق العامل إل  أّن ارجرااات ال نىاسىبى  

 في قضةّ  ك ةل اي:
ً  اجىب “…   إ الق سراحىه فىوراً  مىنىحىه حىقىا

النفاذ في الحصول عل  تعويضات  جبر أ رار 
 ذلك  فقًا ل ا ينّص علةىه الىقىانىون الىدّ لىيف فىي 
سةاق   اا كور نا ال نتىلىر حىالىةًّىاب 
 التّاديد الاي يلّكلىه فىي السى ىونب 
يدعو الفريق العامل الىحىكىومى  إلى  
اتىى ىىاذ إجىىرااات عىىاجىىلىى  لضىى ىىان 

 إلى   ب” إ الق سراحه على  الىفىور
  ان إجراا تحقةق كامل  مستقّل “ 

حول الّظر ف ال حةط   ىالىحىرمىان 
التّعسفي لك ةل من الحريّ ب  ى ىا فىي 
ذلك اردّعاا  أنّه تعّرض للىتّىعىايىبب 
 اتّىى ىىاذ الىىتّىىدا ىىةىىر الىى ىىنىىاسىىبىى   ىىدّ 

 ”.ال سؤ لةن عن انتااك حقوقه

 خبراء األمم المتحدة: إعتق الكميل جمعة تعسفي واالنتهاكات الممنهجة قد تكون جرائم ضد االنسانية
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يطرح البعض تساؤالت عن إمكان التوصل الى  صىةى ى  
حل سةاسي لآلزم  في البىحىريىنف  فىي اللىاىرالى ىا ىي 
قدمت ج عة  الوفاق  رقى  فىي اىاا ار ىار اعىتىبىرتىاىا 
"خريط   ريق" لحل سةاسي يقوم عل  أسىا  تىحىقىةىق 
قدر من مطالب اللعبف مناا حكوم  مىنىتى ىبى   مى ىالى  
ذات صالحة   دستور يكتبه اللعبف  يىتىسىاال الىبىعىض 
عن مدى  اقعة  تلك ال طالب  االادافف في ال  ت ىعىات 
ال تحضرة ال تبد ااه ال طالب عصة  عل  التحىقىقب  ىل 
اناا ت ثل القدر االدن  م ا او مع ول  هب لة  في الىد ل 
الدي قرا ة  فحسبب  ل حىتى  فىي د لى  خىلىةى ىةى  مىثىل 
الكويتف ألم تكن البحرين قبل خ ىسىةىن عىامىا فىي   ى  
كااا؟ ل اذا انقلب ال لةفةون عل  ذلىك الىو ى   أدخىلىوا 
انفسم في جحر  ب  سدّ ا منافىاه عىلى  انىفىسىاىم؟ لىقىد 

الكري  : ي ر ون  ةوتام  أيىديىاىم   اصبحوا مصداقا لآلي 
 أيدي ال ؤمنةن فاعتبر ا يىا أ لىي اال صىارف لىقىد أنىاى  
ال لةفةون انفسام في البحرينف ااه اي الحقىةىقى  الىتىي ال 
ي ادل فةاا اال ال نافقون  االنتاازيون  الوصولةونف ف ن 
يستطة  انفاذ ال لةفةةن من ااا ال أزق؟ ألىةى  مىأزقىا ان 
يكىون رمىوز الىحىكىم مىتىاى ىةىن  ىارتىكىا  جىرا ىم  ىد 

قبىل ا ىنىاا اللىعىب؟    مكر اةن  ال حد د من  االنسانة 
ألة  مأزقا ان ي د ال لةفةون انفساىم حىلىفىاا  ىبىةىعىةىةىن 
للصااين  في الوقت الاي أ ق  اللعب تحالفىه الىتىاريى ىي 
 ال بد ي  االخالقي م  اال فلسطةن؟ فكةف يتعايش اىاا 
الطرفان  فق صة   سةاسة  مقبول ؟ فإن أقر ال لىةىفىةىون 
تحوال دي قرا ةا معىقىوال فسىةىؤدي ذلىك حىتى ىا لصىعىود 
ال  لصةن من ا  نااالو ن ال  مواق  القوة لةفر وا قط  
العالقات م  العد ف ك ا سة د ن ا نفسام مطالبةن قىانىونىا 
 تسلةم مرتكبي ال را م  د االنسانة  ال  ال اات الد لةى  

  ذات االختصاصف فأي تعقةد أكبر من ذلك؟
االرجح ان الو   لن يت ه نحو الحلحل  السةاسىةى  عىلى  
ااا النحوب  ل سةظل جامدا على  الىو ى  االمىنىي الىاي 
يتفاقم  است رار حت  ينف ر م ددا لىةىسىقىن الىنىظىام اىاه 
ال رة ج ل   تفصىةىالف اىاا السىةىنىاريىو يىؤكىده اللىعىور 
الوا ي لدى رموز العصا   الحاك   الايىن يلىعىر ن ان 

سىتى ىتىلىف جى ىلى    اي  حلحل  سةاسة  مقبول  اىاه الى ىرة
 تفصةال عن سا قاتااب  لن تتم  د ن محاك ى  الى ىالديىن 
ل ا ارتكبوه من جرا م  بقىا لىلىقىانىون الىد لىيف  قىد أكىد 
النلطاا الحقوقةون  السةاسةون خالل فعالةاتام   ىنىاسىبى  
الةوم العال ي للتضامن م   حايا التعايب  ر رة إل ىاا 
سةاس  ارفالت من العىقىا  الىتىي حىالىت د ن مىحىاكى ى  
مرتكبي جرا م التعايبب فاستى ىر  ىد ن تىوقىف فىي كىل 
ال حطات التي انتفض اللعب فةاا من اجل حىقىوقىهف  مىا 
تزال ااه السةاس  مست رةب فىاىل حىرمىان السى ىنىاا مىن 
الرعاي  الطبة  خصوصا الرموز كاالستاذ حسن ملىةى ى  
 الدكتور عبد ال لةل السنكة   اللةخ عبد ال لةل ال قىداد 
سوى ا طااد م ناج  انتااك أل سىن حىقىوق االنسىان؟ 
ال لةفةون لن يقبلوا يوما  أن يحاسبوا عل  جرا امب  رغم 
 جود أدل  موثق  عل   لوعام في "التعايب ال ى ىنىاىج" 
الاي لم يتوقف حت   عد صد ر تقرير  سةوني قبل علرة 
اعوامف  اللعب لن يقبل  أي  صة   سةاسة  تعةد ال لةفةةن 

  1البقة  من ص :  

  أقتفي الحقَّ شعاًعا  طريٍق  لق   
ع في الدّج  أفزع نحو   هللا خةر  الُ فز 

  ااه در ي  أصحا ي معي
 نحن نوٌر من من إلٍه مبدع  

  نحن أصٌل في كتا   ال الق  ال ستودع
  ّ   نكتب التاريَخ سفًرا  دماا  الرُّ

  لم أسا مب لم أزل معتص اب لم أخض 
   أحل  مقط   فا ر ةني من اوى "جّو"

    أاازيج الضحايا شنّفي لي مس عي
  

  أرجا نا أيُّاا الطاغون في
  ال أ الي إن قطعتم إصبعي

   عد أن أ مأ هلل ف وًرا
  لسواه أ دًا لم ي ل   

  لست أخل  إن كسرتم أ لعي
   نزعتم كلَّ قلبي  أخاتم مس عي

  عاّ  وني  ال كا ي  احفر ا لي مض عي
قوا جس ي ك ا يحلو لكم  ال بض    مّز 

   ش وخ ال و  لن تَر ا إال التحدّي 
  

  أياا القا ون في قريتنا
نا ملَا البطون   قد كرعتم من دم 

   فقأتم من  قايا الطفل  آماَق العةون
   رقصتم فوق أشالا  الضحايا في الس ون
   اسم  فرعوَن جرت أحكاُمكم ال ت  لون

   ظننم أنكم  اقون في دنةاكُمب  ئ  الظنون
   ستبقون ملوًكاب عبثا تعتقد ن

  عن  الدي راحلونب اكاا األمر يكون
  حكم هللاُ علةكمب ان هلل شؤ ن
  سةولّي ج عُكمب إنكم منازمون

  
  فاحك وني ألَف عام

   اس نوني في الظالم
   اعتقلواب يا قاتلةناب قادةَ اللعب الكرام

  سأصلي في ز ايا الس ن من أجل السالم
  سأمدُّ األصبَ  ال  ر َح من تحت الركام

ئا هلل ال ي ل  حكايا االتاام   موم 
ب شامٌخ فوق ال  ام   فاو حرٌّ

لوا يا لعن َ التاريخ يا عاَر األنام   سّ  
  ان لللعب اتافا نافاا مثل الساام

ه األ ُل إسقاُ  النظام   ا ُّ
  

  حةن ي لاني الظالم
ردي في   ام    يناجي اللفَق األح َر    

  حةن ي فو في ز اياه األنام
   عل  ال دّين ت ري دمع ٌ من مستضام

  عاشٍق في اوى لةاله اام
  حةناا يابن غةُث هللا من فوق  ال  ام
   يولّي الزمُن األسودُ في ُجنح  الظالم

  
  في لةالي الزمن  الصامت  من  ةن الداور
  يت لّ  ال بُر الصادُق من  ةن السطور
  ثم يأتي ال سدُ الباردُ من  ةن القبور

  يسط  من جنبةه نور   يصلّي  اكةًاب
  لسُت إال  ة ً ا من  ةن فرسان  الث ور
  اا أنا أختالب أ كي  احًكاب كلّي سر ر
 إننيب في القةد يا سّ اُن كاللةث الاصور
   ز ةري سوف ي تالك من تحت القبور

 
 زكريّا ذ حوهب  ةّقوا في أمره كل فسةح
  قتلوا يحةي لرفض الفحش   الفعل  القبةح
   فانلر ني  ال ناشةرب  ذُّر ني لريح
  ستر ن الل ر ال قطوع  الثأر يصةح

   اصلبوني صا را ان شئتم مثل ال سةح 
  اآلي  الكبرى  أشالا ال ريح  ستر ن

   غدا أرجُ  من خلفي شاةدٌ  ذ ةح
  ستر ني قد ت لّةتب أنا الدين الصحةح
  ااه قصتي الح راُاب من قلٍب جريح
  ُكت بت من غا ر  الدار   عنواٍن فصةح

  قبةح إناا قص ُ شعٍب  د  اغوت
 صدّقوني أياا العالم 

  أن النصر من  ةت الصفةح

 زفرات ليث مقيّد في عرينه

ال  الحكم ال طلق الاي ي ارسه الىطىاغىةى  الىحىالىي 
 عصا تهف  في الوقت الاي تتكثىف فىةىه الىدعىوات 
لالفراج عن الس ناا السةاسةةن فان ذلك ال يىرتىبىن 
 صفق  سةاسة  أ داف فلة  اناك صفق  مقبولى  لىدى 
الطرفةنف فىاللىعىب يىريىد 
نظاما سىةىاسىةىا مىحىكىومىا 
 دستور جديد يكتبه  ةديهب 
 يىىىفىىىضىىىي الىىى    ىىى  
سىىةىىىاسىىىي ديىىى ىىىقىىىرا ىىىي 

منت ب   م ال     حكوم 
منت بى  ذات صىالحىةىات 
كىىىامىىىلىىى ف  فىىىي أحسىىىن 
األحوال قد يوافىق قىطىاع 
مىن اللىعىىب عىىلى  إ ىقىىاا 
ال لةفةةن كوجود رمىزيب 
 ةن ا يىطىالىب الىكىثىةىر ن 
 إنااا  جودام السىةىاسىي 
كامىال ىعىد ان فلىلىوا فىي 

 ناا د ل  عصري  حديث ف ااا ال وقف اللعبي لة  
تطرفا ا  تلددا  ل ي ثل إيى ىانىا راسى ىا  ىالىحىريى  
 تطوير األداا السةاسي  إقام  منظىومى  سىةىاسىةى  
عل  أسىا  "لىكىل مىوا ىن صىوت"ف امىا الىدعىم 
البريطاني  االسرا ةلي  معه االماراتي  السعودي 
فلن يستطة  من  حد ث الت ةةر الاي تأخر  ويىالف 
 لة  من مصلح  االقلةم ا  العالم  قاا البحرين في 
أزم  متواصل  الن ذلك سةنعك  عل  أمن ال لىةىج 
 حكومات د لهف فىالىثىورة عىادة تى ىتىرق الىحىد د 
 تىؤثىىر عىىلىى  الىىد ل الى ىى ىىا رةف  مىىن مصىىلىىحىى  
حكومات د ل م ىلى  الىتىعىا ن الىوقىوف  ى ىانىب 
شعب البحرين النه او الاي ي لك مقومات الىبىقىااف 
اما الظلم  االستبداد فإل  ز ال  ان  ىال الىزمىنف 
 سواا ات ات تلك الد ل ااا الى ىوقىف ام أصىرت 
عل  دعم العصا   ال لىةىفىةى ب فسىةىواصىل اللىعىب 
حراكه السةاسي حت  ينتاي ااا الىكىا ىو  األسىود 
الاي جثم عل  الصد ر  ويال  أ ق  الى ىوا ىنىةىن 

  في أزمات متواصل  عبر العقودف


