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* تصاعد القلق نجددا بعد تحداعحي 
الحالة الصحيحة لحكحل نحن االسحتحاذ 
حسحن نشححسحيححاحع والحدكححتحور عحبححد 
الجليل السنكيس، وفي لحل غحيحاب 
الرعاية الصحححيحة الحاحنحاسحبحة فحقحد 
اصب: ذلء انرا نقلقحا جحدا. ونحنحذ 
االسبحو  االول نحن شح حر يحولحيحو 
دخل الدكتور السنكيس إضرابا عن 

الطعام نطالبا بإعادل كتابه الذع قضى اربعة اعوام في توليفه، وتوفير عحالي 
نناسب ورفع القيود عن االتصاالت العائلية. انا االستاذ حسن نشياع فقد نقل 
الى عيادل خاصة بعد ا  تداعت صحته، ونا ياال يفتقد الرعاية الحاحطحلحوبحة، 

 والفحوص الاناسبة لتشخيُ نعاناته في القلب والشرايين والركب.
 

يوليو دعا صندوا النقد السلطات الخليفية الحاكاة فحي  76* في يوم االرنين 
 البحرين إلى إجراء إصالحات نالية عاجلة إلعادل ضبط اوضاع ا الاالية.

وأكد الصندوا على أنه يتعين على البحرين بذل الاايد نن الج ود حتى لحو 
تاكنت نن جاع دعم إقلياي إضافي. وقال علي العيد ، رئيس بعثة الصندوا 

باجرد أ  تحتحعحافحى الحبحالد نحن “  ، إنه في نقابلة نع بلونبري في البحرين ،
االنكااش االقتصادع الناجم عن فيروس كورونا ، نن الحاحرجح: أ  تحححتحاي 

وسبق للصندوا أ  ذكر في وقت سابق نن ”. الجايرل إلى تعديل نالي عاجل
بالادة نحن الحنحاتحج الحاحححلحي  08.7هذا العام أ  العجا الاالي الكلي زاد إلى 

بيناا ارتفحع الحديحن الحعحام  7102اإلجاالي العام الااضي نن تسعة بالادة في 
 بالادة في العام السابق. 017بالادة نن الناتج الاحلي اإلجاالي نن  044إلى 

 
* دعا سااحة الشيخ عيسى قاسم سلطات الانانة  

إلى اإلفراي عن الاعتقلين السياسيين، نؤكدام أنح حا 
قضية اال تقبل التوجيلا، وذلء قبل التوصل إلحى 
ُّ التوافق على دستور عحقحدع  تسوية سياسية تخ

 وبرلاا  كانل الصالحيات.
وأوض: الشيخ قاسم في بيا  له أ  هنحاك ححقحوقمحا 
شعبيحة نح حدورل اكحثحيحرل وضحروريحة وال تحقحبحل 
التوجيل وال انتظار ج وزية البرلاحا  والحدسحتحور 
الاتوافق عليه، وال شيء يقتضي عقالم ونصحلحححةم 
توجيل هذه الحقوا، ونن ا إطالا السجناء السياسيين. وشدد على أ  تصحي: 
الاسار يجب أ  يكو  بالتوافق حول قحانحو  انحتحخحابحات عحادل بحيحن الحححكحم 
والاعارضة وبرلاا  ننتخب نن الشعب، إلى جانب دستور نتفق عليه. وأكد 
أنه نن غير الاقبول نطلقما أ  تكو  البحرين يوم دستورها األّول وبرلاحانح حا 
األّول على خّط الدياوقراطية بيناا يُصّر أحدت نن ا على التاّسء بحاالنحفحراديحة 
وتغييب الاشاركة الفعّالة والارجعية الشعبحيحة. وبحيحن أ  تصحححيح: الحاحسحار 
يتطلب صياغة قانو  انتخابات عادل نتوافق عليه بين الحكم والحاحعحارضحة، 

 ونن برلاا  ننتخب باالنتخاب الشعبي الحر، ودستور نتوافق عليه.
 

* اعتقلت قوات النظام السعودع، الحاحسحتحشحار الشحرعحي د. عحاحر عحبحد هللا 
فحي  الاساجد السعدو  إرر انتقاده قرار تقيد نكبرات

الاالكة. وكش  ننظاات حقوقية النقاب عن اعتقال 
قوات النظام لرئيس كتابة عدل عرقه السعدو  على 
خلفية قرار النظام السعودع تقيد نكبرات الاسحاجحد. 
والسححعححدو ، نسححتححشححار شححرعححي فححي فححقححه الححاححالححيححة 
اإلسالنية وتسوية الانازعات بحالحجحاحعحيحة الحعحلحاحيحة 
القضائية. وكتب الاستشار الشرعحي فحي نحقحالحه أ  
)الاايكرفو (، وسيلة حديثحة قحد أفحادت كحثحيحرا فحي 
إيصال الرسالة الاقصودل بوجال صوت وأسحاحعحه، 

  8البقية على صفحة  سواء في الاصال: الدينية أو الدنيوية.

 قضايا راهنة تستدعي
 اهتمام النشطاء ورواد التغيير

 
نع استارار نعانال السجناء السياسيين سواء بسبحب الحوبحاء ام لحرو. السحجحن 
السيدة ام غياب الرعاية الصحية الاناسبة، تتعاق الرغبة الشعبيحة فحي الحتحغحيحيحر 
الجذرع الذع ين ي الع د الخليفي االسود. هذه الرغبة ال تقلل نن ا رغبة البعض 
في استعجال النتائج غير الناضحة او إرجا. البعض اآلخر للنحيحل نحن عحايحاحة 
النضال الشعبي أو سعي البعض إلسدال الستار على الال  الخليفي األسود الذع 
يحتوع صفحات سوداء كالحة نن االضط اد والظلم والحتحعحذيحب والحقحتحل وهحدم 
الاساجد وسجن العلااء وإبعاد األحرار. واألنل ا  يعي الجايع خطر اسحتحاحرار 
الحكم الخليفي الذع ناضل الشعب الن ائه ننذ عقود، وا  يعالوا بشكل نتواصل 
لتحقيق هذا ال د. الاقدس النه تحرير للبالد والعباد. وهناك قضايا أربع ضاحن 

 هذا اإلطار تجدر اإلشارل الي ا 
االولى  جاء بيا  سااحة الشيخ عيسى احاد قاسم االسبحو  الحاحاضحي الحرافحض 

لحيحؤكحد  7117للدستور الخليفي الاقيت الذع فرد على الشحعحب فحي فحبحرايحر 
استارار التصدع لالستبداد الخليفي الادعوم باحا يحعحتحبحره الحطحغحال ادسحتحوراا. 
وطرح سااحة الشيخ ضرورل كتابة الشعب دستوره بويدع أبنائه ليحنحظحم الحححيحال 
البرلاانية نن اجل تفعيل نبدأ ا  الشعب نصدر السلطات والشرعحيحة والحححكحم، 
وا  الحكم الخليفي االستبدادع لن يسحاح: لحه بحاالسحتحاحرار. فحجحوهحر الحاحشحكحلحة 
البحرانية ا  الشعب تحكاه عصابة تاارس االجرام والخحيحانحة بحال ححدود، وا  
البحرين بحاجة لنظام سياسي دستورع يؤكد حاكاية الشعب نن خحالل بحرلحاحا  
ننتخب بإرادل حرل يتاخض عنه حكونة تاثل الشعب. هذا الدستور الحذع أشحار 
إليه سااحة الشيخ ينُ على فصل السلطات ويصب: ادال قانونية تانع اسحتحبحداد 
العصابة الخليفية، وترجع للشعب حقوقه. فحاذا ححدث ذلحء فسحيحكحو  بحاالنحكحا  
تحقيق عدد نن االنور  انح حاء الحححقحبحة السحوداء نحن الحححكحم الحخحلحيحفحي، وقح  
االضط اد الذع ياارسه بحق الشعحب، نحنحع االنحتح حاكحات الحتحي يحتحعحرد لح حا 
الاواطنو  بدو  توق ، وتجريم ناارسات التعذيب واالعتقال التعسفي والحقحتحل 
خاري القانو . وبذلء تنت ي رقافة اإلفالت نن العقاب التي يحتاي ب ا الخليفيو  
لحااية الجالدين. ا  نا طرحه سااحة الشيخ ياثل إحدى الحدعحانحات االسحاسحيحة 
لبحرين الاستقبل، التي يعيش أهل ا آنين على انفس م وحقوق م وحرياتح حم. فحاذا 
تحقق ذلء فسيكو  ضربة قاضية لاشرو  الطاغية الذع سعى لحفحرضحه بحالحقحول 
واإلكراه طوال العقدين االخيرين، اع ننذ ا  فرد نيثاقه على الشعب وألححقحه 
بدستوره الفاشل الذع رفضه الشعب وناضل إلسحقحاطحه وقحام بحوكحبحر رحورل فحي 

 تاريخه لتحقيق ذلء. 
الثانية  رباا خالج البعض شيء نن الخلط عندنا اعتبحر كحالم سحاحاححة  الشحيحخ 

فحبحرايحر.  03عيسى بوابة للعودل الى الوضع السياسي الاقيت الذع سبق رحورل 
فولا: البعض الى الاشاركة االاشروطةا في االنتخابحات الحخحلحيحفحيحة فحي الحعحام 
الاقبل. ويعتبر ذلء التفسير خاري سياا نطالبة الشيخ قاسم بدستور جديد يكتحبحه 
الشعب، التي تدفع لتسالالت عديدل  ف ل سيقبل الخليفيو  بحق الشعب في كتابة 
دستوره؟ وهل سيكو  هذا الدستور ادياقراطياا ليفت: الباب النتخابات برلاانية 
حرل تفضي الى حكونة ننتخبة كاا طالبت ب ا الجاعيات؟ وهل سحيحتحححقحق ذلحء 
خالل االرني عشر ش را الاقبلة قبل حلول نوعد انتخاب أعضاء نجحلحس عحبحيحد 
الطاغية؟ وناذا عن السجناء السياسيين الذين نالوا نن التعذيب والتحنحكحيحل نحا ال 
تحتاله الجبال؟ وناذا عن الش داء الذين ناا الخليفيو  أجسادهم بوحشية غحيحر 
نسبوقة؟ ا  نن الخطو الفادح تجاهل نشاعر عائحالت الشح حداء الحتحي نحا يحاال 
رجال ا يتعرضو  للسجن واالعتقال واالستدعاء بدو  توق ؟ ناذا عن زوجات 
الش داء الالتي رأين اجساد احبت ن الاااقة برصاص الحقد الخليفحي ونحبحاضحع 
جالدي م؟ نن يستطيع إقنا  عائلة الش يد فخحراوع او الشح حيحد عحلحي صحقحر او 
زكريا العشيرع او عبد الرسول الحجيرع با  الوقت قد حا  لغض الطر. عاا 
ارتكبه الطاغية وعصابته؟ ف ل هناك نسؤول عن الجرائم التي ارتحكحبحت بحححق 

 البحرانيين سوى الطاغية وعصابته؟ 
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 تضامن نيابي عربي
 مع االستاذ حسن مشيمع

 
يحولحيحو نحظحاحت نحدول  4في نساء السحبحت 

بعنوا  التكتل النيابي العربي للتضانن نحع 
 سجين الرأع القائد األستاذ حسن نشياع.

وشارك في الندول كحل نحن  الحنحائحب لحيحلحى 
الحداد )نن تونس(، عضو لحجحنحة الحححقحوا 
والحريات والعالقات الحخحارجحيحة بحاحجحلحس 
النواب، والنائب حسن سحالحم نحن الحعحراا، 
والنائب الحعحراقحي السحابحق، الشحيحخ نحححاحد 
الح حنححدواع واالسحتححاذ عحبححد الحغححنحي خححنحجححر 

 واالستاذ فاضل عباس نن البحرين.
تاحيحات الحنحدول بحححاحاس كحبحيحر وحضحور 
فاعل، وأل رت سعة الدعم لقضحيحة شحعحب 
البحرين ورنوزها خصوصا فحي االوسحاط 

 البرلاانية العربية والدولية.

يوليو قام سااحة الشيخ فاضل الااكي وعدد نن أباء الش داء  6في  
والنشطاء بايارل تضاننية نع الافري عنه االستاذ علي ن نا. وكحا  
قد اعتقل بسبب نشاركته في االعتصانات الاطالبة بحاطحالا سحراح 

 السجناء السياسيين. ونا ياال نجله أسيرا لدى الخليفيين.

ضان نسلسل االعتصانات التي ينظا ا النشطاء البحرانيو  بشكل ننحتحظحم، الحتحقحطحت هحذه الصحورل 
يوليو، انام نكتب رئاسة الوزراء البريطانية. ويسعى النشطاء للضغط على حكونحة  73عصر السبت 

لند  لتغيير سياست ا الداعاة للعصابة الخليفية، ودفع ا نحو دعم التحول الدياقراطي وإصالح الوضع 
الحقوقي. ونع تخفي  قوانين التباعد والحظر على التجاعات، اصبححت هحذه االعحتحصحانحات تحححظحى 

 باهتاام أكبر نن قبل الااّرل. حيث توز  البيانات التي تتحدث عن نعانال الشعب.

يوليو للاطالبة  74صورل نن تظاهرل أهالي بلدتي أبوصيبع والشاخورل نساء الجاعة  
باإلفراي عن سجناء الرأع. وهذه واحدل نن الاسيحرات الحيحونحيحة الحتحي يشحارك فحيح حا 
عائالت السجناء السياسيين. ويحاول الطغال الخليفيحو  نحنحع خحروي هحذه الحاحسحيحرات 

 بت ديد الاشاركين وابتاازهم، ولكنه فشل في ذلء.

 مناضل وطني آخر يترجل
 

يححولححيححو  73تححوفححي فححي 
الحاححنححاضحل يححوسح  حسححن 
العجاجحي، أححد نحؤسحسحي 
جب ة التحرير الوطني فحي 

. 0200البحرين في العام 
 0242ولد الفقيد في العام  

في الانانة، وانخحرط نحنحذ 
شبابه في العال الحوطحنحي، 
وجاعه الحدرب الحنحضحالحي 
الاشترك نع رنوز وطنيّة 
بارزل في تاريخنا، بين م القائد الوطني الارحوم أحاد 
الذوادع، وبسبحب دوره الحوطحنحي أعحتحقحل فحي الحعحام 

، رم نفي خاري البالد، حيث بحقحي فحي الحاحنحفحى 0266
حتى قيام الحيال النيابية األولى في نطالع السبعيحنحات، 
حين عاد إلى الحوطحن فحي ذرول الحنح حود الحوطحنحي 
والعاالي يون ا. اعتقل يوس  العجاجحي نحرل أخحرى 

، بعحد شح حور فحقحط نحن عحودتحه نحن 0223في يونيو 
الانفى، في إطحار ححاحلحة االعحتحقحاالت الحتحي شحاحلحت 
نجاوعة نن النشطاء الوطنحيحيحن والحنحقحابحيحيحن، وكحا  
واحدام نن أول نجاوعة طبّق علي ا قانو  أنن الدولحة 

 سْي الصيت، ونكث بالسجن عدل سنوات.
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، نُححقححل الححاححدافححع 7170يححولحيححو/تححاححوز  08بحتححاريححخ  
عحبحد الحجحلحيحل  البحريني عن حقوا اإلنسا  الحدكحتحور

السنكيس، وهو أكادياي وندو ، إلى الاستشفى بحعحد 
م على  عشرل أيام نن بدء إضراب  عن الطعام احتجاجا
سوء الاعانلة والاضايقات فحي سحجحن جحو. يحطحالحب 
نركا الخليج لحححقحوا اإلنسحا  السحلحطحات بحاإلفحراي 
الفورع عن الدكتور السنكيس، وفي حالة عدم الحقحيحام 
بذلء، االستجابة لاطالبه ححتحى يحنح حي إضحرابحه عحن 

 الطعام.
تم نقل الدكتور السنكيس إلى نسحتحشحفحى األنحن الحعحام 

، بحعحد أ  7170يوليو/تاوز  08بالقلعة للاراقبة في 
كغم وتحدنحت نسحبحة السحكحر فحي دنحه فحي لحل  2فقد 

نخاو.  على ولائ  بقية أعضحاء الحجحسحم وخحاصحة 
 الكلى.

 8لقد بدأ اإلضراب عن الطحعحام فحي 
م عحلحى 7170يوليو/تاوز ، اححتحجحاجحا

سوء الاعانلة، باا في ذلء نصحادرل 
كتاب قضى أربع سنوات في كحتحابحتحه 
عحن الحلحغحات والحلح حجحات الحاحححلحيحة. 
صحودر الححكحتححاب فححي أبححريحل/نححيحسححا  

، وتجاهلحت سحلحطحات السحجحن 7170
 طلباته الاتكررل بتسلياه ألسرته.

، أفحادت 7170يوليحو/تحاحوز  02في 
وسائحل إعحالم ححكحونحيحة أ  نحكحتحب 

طحلحب الحدكحتحور  أححال النيابة الحعحانحة
السنكيس لبحثه إلى ديحوا  الحاحظحالحم 
بوزارل الداخلية. كحاحا تضحاحن بحيحا  
النيابة العانة نعلونات خاطدحة ححول 

 اإلضراب عن الطعام.
شروعه في اإلضحراب عحن الحطحعحام، قحال إ   عند

الضابط نحاد يوس  فخرو رفض باستارار جايحع 
طلباته وأ  الضابط صادر أبحاره. اححتحج الحدكحتحور 
السنكيس نرارام وتكرارام على سوء الرعاية الطبية، 

حرنانه ألش حر طحويحلحة نحن السحدادات  باا في ذلء
لعكازاته التي يحتاج ا للاشي. لم يتلق أع  الاطاطية

 7170شيء حتى يونيو/حايرا  ويوليو/تاوز 
يشعر نركا الخليج لحقوا اإلنسا  بالحقحلحق نحن أ  
صحة الدكتور السنكيحس الحتحي تحعحرضحت لحلحخحطحر 
بالفعل وستعاني بشكل ال ياكن إصالحه إذا لم يوكل 
أو يوخذ دوائه. أصدر نركا الخليج لحقوا اإلنسحا  
وننظاحات غحيحر ححكحونحيحة أخحرى وخحبحراء األنحم 

في وقت  سابحق نحداءات  واالتحاد األوروبي الاتحدل
عديدل للسلطات لتوفير الحرعحايحة 
الححطححبححيححة الححاححنححاسححبححة لححلححدكححتححور 
السححححححنححححححكححححححيححححححس، وإطححححححالا 

باإلضافحة إلحى إصحابحتحه  سراحه.
باتالزنة نا بحعحد شحلحل األطحفحال 
ونرد فقر الدم الانجلحي، فح حو 
يعاني نن انفتاا كل  نن القحرص 
العنقي والقرص الفقحرع الحنحاجحم 
عن التعذيب وسوء الاعانلة التي 
تحعحرد لحح حا نحنححذ اعحتحقححالحه فححي 

 .7100نارس/آذار
السنكيس، هو عضو نجاوعة  إ 

)نححجححاححوعححة نححن  04الححبحححححريححن 
النشطاء والادافعين عحن ححقحوا 

 

 عن الطعام نقل الدكتور عبد الجليل السنكيس إلى المستشفى في األسبوع الثاني من إضرابه 

عبد ال حادع الحخحواجحة(، ححكحم  اإلنسا  بان في م
يونيحو/ححايحرا   77عليه بالسجن ندى الحيال في 

7100. 
أعضاء البرلاا   أرار ،7170يوليو/تاوز  00في 

البريطاني قضيته خالل جلسة شف ية في نحجحلحس 
اللوردات ححول انحتح حاكحات ححقحوا اإلنسحا  فحي 
البحرين، نتيحجحة اجحتحاحا  بحيحن رئحيحس الحوزراء 
البريطاني وولي العح حد الحبحححريحنحي فحي يحونحيحو/

، ححيحث لحم يحتحم نحنحاقشحة ححقحوا 7170حايرا  
 اإلنسا .

 تحرك اآل !
يطلب نركا الخليج لحقوا اإلنسا  نن داعحاحي  

الدكتور عبد الجليل السنحكحيحس الحتحغحريحد بحالحلحغحة 
العحربحيحة أو اإلنحكحلحيحايحة لحدعحول السحلحطحات فحي 

 البحرين إلى 
. اإلفراي الفورع وغير الاشروط عن الدكتحور 0

عبد الجليل السنكيس وجايع الادافعين عن حقوا 
اإلنسا  بان فحيح حم عحبحد الح حادع الحخحواجحة نحن 

 السجن؛
. السااح للدكتور السنكيس ولحجحاحيحع السحجحنحاء 7

بالحصول على الرعاية الطبية أرناء وجودهم فحي 
السجن والتوكد نن عدم تعرض م لسوء الاعحانحلحة 

 واإلساءل؛
 . تسليم أبحاث الدكتور السنكيس ألسرته؛ و4
. ضاا  وفي جايع الظرو. قدرل الحاحدافحعحيحن 3

عن حقوا اإلنسحا  فحي الحبحححريحن عحلحى الحقحيحام 
بونشطت م الاشروعة دو  خو. نن االنتقام وبال 

 قيود على ذلء باا في ذلء الاضايقة القضائية.

وأضا. الادير التنفيذع لانظاة أنريكيو  نن أجل 
األدلة على االنت اكات الحاحروعحة “ الدياقراطية أ  

والان جية لحقوا اإلنسا  فحي الحبحححريحن واضحححة 
ا تتطلع ننظاة أنحريحكحيحو  نحن “ واستطرد  ”.  تاانم

أجل الدياقراطية وحقوا اإلنسا  في البحرين إلحى 
اإلشرا. الاستار نن قحبحل الحكحونحغحرس، واتحخحاذ 
إجراءات قوية نن قحبحل إدارل بحايحد  لحدعحم الحقحيحم 
األساسيحة لحلحواليحات الحاحتحححدل، نحن خحالل إنح حاء 
انت اكات ححقحوا اإلنسحا ، وتحعحايحا الحاحؤسحسحات 
الدياقراطية، وضاا  تقديم ننت كي حقوا اإلنسا  

 ”.للعدالة في البحرين
هحححذا وفضحححح: سححححيححححاسححححيحححو  بححححريحححطححححانححححيححححو  

ونشطاء حقحوا اإلنسحا  نحا اعحتحبحروه  وأوروبيو 
تواطؤ حكونات غربيحة فحي غحض نحظحرهحا عحلحى 
التجاوزات التي ترتكحبح حا السحلحطحات الحبحححريحنحيحة، 

اعحتحقحاالت وانحتح حاكحات فحي ححق نحواطحنحيح حا،  نن
نستعرضين ش ادات صادنة عاا تعرد لحه عحدد 

 نن الاعتقلين والحقوقيين.
وشدد اللورد بول جياس سكريفين عضحو نحجحلحس 
الحلحوردات الحبحريححطحانحي فحي أحححدث نحدول نحظحاححت 

على الااحلحكحة “ أنه  حقوا اإلنسا  في البحرين عن
الاتحدل تعليق تاويل الدعم الخليجي ححتحى تحتحاحتحع 
هيدة نستقلة نثل األنحم الحاحتحححدل بحححق الحوصحول 
الكانل إلى الانانة، وتقديم تقرير كانل عن ححقحوا 
اإلنسا ، وأوضا  السجو ، ويجب أ  يكحو  ذلحء 

م الستارار تاويل الاالكة الاتحدل  ”.شرطا
أعتقد أ  الاالكة الاتحدل تساهم بشحكحل “ وأضا.  

نباشر وغير نباشر في انت اكحات ححقحوا اإلنسحا  
التي نراها في البحححريحن، وتضحع نصحالح: تحجحارل 

 ”.األسلحة قبل احترام حقوا اإلنسا 

يتحححرك الحكحونحغحرس األنحريحكحي ويضحغحط عحلحى 
حكونة الرئيحس جحو بحايحد  لحفحرد الحاحايحد نحن 
الضغوط على النظام الحبحححريحنحي، بسحبحب سحجحلحه 
السيئ في نجال حقوا اإلنسا ، ورصد انت اكحات 

 جسياة في حق عدد نن النشطاء.
وفححي أحححدث تححقححريححر أنححريححكححي، سححلححطححت لححجححنححة 
الحاححخحصححصحات بحاححجحلححس الححنحواب الضحوء عحلححى 
االنت اكات الصارخة والاستارل لححقحوا اإلنسحا  
في البحححريحن، نحن خحالل الحدعحول إلحى نحححاسحبحة 

 الاسؤولين عن تلء االنت اكات.
وعبرت اللجنة عن القلق إزاء التقارير الاحسحتحاحرل 
عن االنت اكات الواسعة النطاا لححقحوا اإلنسحا ، 
باا في ذلء استخدام االحتجاز التعسفي والحعحنح ، 
وعدم احترام اإلجراءات القانونية الواجبة والقيحود 
الافروضة على حرية التعبير والصحافة والتجاع. 
ودعت اللجنة وزارل الخارجية األنريكية إلعحطحاء 
األولوية للعال نع حكونة البحرين، إلحراز تحقحدم 
نلاوس، والدعول إلنشاء نحؤسحسحات ديحاحقحراطحيحة 
ونحاسبة الاسؤولين، بحاحا فحي ذلحء فحي الحقحوات 
الاسلحة ووزارل الداخلية، عن انحتح حاكحات ححقحوا 

 اإلنسا .
عحلحى الحتحقحريحر الحذع ”  القدس الحعحربحي“ واطلعت 

سلطت فيه الحلحجحنحة الضحوء بشحكحل خحاص عحلحى 
االنت اكات الجحسحيحاحة لحححقحوا اإلنسحا  نحن قحبحل 
حكونة البحرين، نع االستش اد باا ورد في تقرير 

الصحادر عحن وزارل  7171حقوا اإلنسا  لحعحام 
الخارجية األنريكية، والتي سردت سلوك الانحانحة 

 الفظيع ضد نواطني ا.
قضحايحا ححقحوا اإلنسحا  “ وخلُ التقرير إلى أ  

الا اة تشال  التعحذيحب، والحعحقحوبحة الحقحاسحيحة، أو 

الالإنسانية أو الا ينة، ولرو. السجن القاسية، بحاحا 
في ذلء عدم تحوفحر الحرعحايحة الحطحبحيحة الحكحافحيحة فحي 
السجو ، واالعتقال التعسفي، ووجود عدد نعتبر نن 
السجناء السياسحيحيحن، والحتحدخحل الحتحعحسحفحي أو غحيحر 
القانوني في الخصوصية، والقيود الافحروضحة عحلحى 

 النت اكات األخرى.لباإلضافة ” حرية التعبير
وعلق حسين عحبحد هللا الحاحديحر الحتحنحفحيحذع لحاحنحظحاحة 

إ  نحنحظحاحة “ أنريكيو  نن أجل الدياقراطية قائحالم  
أنريكيو  نن أجل الدياقراطية وحقوا اإلنسحا  فحي 
البحرين تقدر بشدل اإلجراءات التي اتحخحذتح حا لحجحنحة 
الاخصصات باجلس النواب، وتحت قحيحادل رئحيحسحة 
اللجنة الفرعية باربحرا لحي، لحتحسحلحيحط الضحوء عحلحى 

 ”.تدهور حالة حقوا اإلنسا  في البحرين
وشدد الحقوقي على ضرورل تكار  الج ود الدولحيحة 

إنح حاء ” لضاحا  تحححقحيحق الحعحدالحة فحي الحبحححريحن، و
التعذيب، واإلفراي عن السجناء السياسيين نثل زعيم 
الاعارضة حسن نشياع، واالنتقال إلى الدياقراطية، 
ونحاسبة الاسؤولين عن انت اكات ححقحوا اإلنسحا ، 
نن جايع الاستويات وصحوالم ألعحلحى نحنحصحب فحي 

 ”.الحكونة البحرينية

 الكونغرس يدعو وزارة الخارجية األمريكية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين
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نواب بريطانيون يطالبون الخارجية 
 بدعوة البحرين إلطالق سراح السنكيس

 
02/12/7170  

طالب خاسة نواب بريطانيين وزير خارجية بالدهم 
 بدعول السلطات الخليفية إلطالا سراح االكادياي.

اشحار الحنحواب فحي خحطححاب وجح حوه إلحى دونحنحيححء 
وعبدالوهاب ا  السنكيس بدأ اضرابا عحن الحطحعحام 

يونا احتجاجا على سوء الاعانلة في سحجحن  07ننذ 
جو.وذكر النواب أ  السنكحيحس تحعحرد لحلحتحعحذيحب 
وصدر عليه حكم بالسجن الاؤبد على خلفية قحيحادتحه 

فبراير نع بحاقحي قحادل الحثحورل وابحرزهحم  00لثورل 
الرنا حسن نشياع وعبحدالحوهحاب حسحيحن والشحيحخ 

 الاقداد وعبدال ادع الخواجة.
وأوض: النواب في رسالت م با  ننظاات ححقحوقحيحة 
دولية دعت الطالا سراح هؤالء القادل ونن ا العفو 

 الدولية وهيونن رايتس ووتش.
وطالب النواب وزير الخارجحيحة بحالحدعحول الطحالا 
سراح السنكحيحس والحرنحا حسحن نشحيحاحع وبحاعحادل 
ابحاث السنكيس التي صادرها نرتاقة ولحي الحعح حد 

 الخليفي وتوفير العالي الالزم له.
والنواب الحاحوقحعحو  أنحدرو غحويحن ولحورد بحراو  

 والبارونة بينيت ولورد سكرايفن ونيفندا نيشوو.
 

برلمانيون  يطالبون بإطالق سراح 
 المنشد اإلسالمي فواز عبد النبي

  
  12/12/7170الانانة، -البحرين اليوم

دعى نواب نن نجلس العاوم واللوردات البريطاني 
في رسالة نستعجلة إلى سفير البحرين في الاحاحلحكحة 
الاتحدل إلى ضرورل اإلفراي الفورع عن السحجحيحن 

 السياسي فواز عبد النبي.
وأشارت الرسحالحة الحتحي 
وقع علي ا الحلحورد بحول 
سححكححريححفححن نححن حححاب 
الدياقراطحيحيحن األححرار 
والحححبحححارونحححة بحححانحححيحححت 
وجححونححيححس إلححى جححانححب 
الحنححائحبححة لحيححلحى نححورا ، 
أشحارت رسححالححتحح ححم إلححى 
جححانححب نححن تححفححاصححيححل 
التعذيحب الحتحي تحعحرد 
ل ا فواز لنا  اعترافاته 
بححححاإلكححححراه. وذكححححرت 

 ١١الرسالة أنه وضع في الحبس اإلنحفحرادع لحاحدل 
يوم، تعرد خالل ا لسعتداء الحجحنحسحي والحتحعحذيحب 

 الوحشي.
وإلى جانب التعذيب في نركا اإلحتجاز، لم يسحاح: 
لاحاني السجين فواز بارافحقحتحه فحي الحتحححقحيحق نحع 
النيابة العانة، والتي باشرت التحقيق نعه في نحفحس 

 الاكا  الذع تعرد فيه للتعذيب.
النواب عبروا في رسالت م الاستحعحجحلحة إلحى سحفحيحر 
البححريحن فحواز آل خحلحيحفحة عحن اسحتحيحائح حم الحبحالح  
لسنت اكات الجسياة التي تحعحرد لح حا فحواز عحبحد 

 النبي.
ونن الاانع أ  تعقد جلسة استحدحنحا. يحوم اإلرحنحيحن 
القادم للنظر في الحكم الذع صدر ضد فواز بالسجن 

سنة في نوفابر العام الحاحاضحي. وهحو نحا ححدا  ١١
بالنواب البريطانيين لحلحاحطحالحبحة بصحفحة نسحتحعحجحلحة 
إلطالا سراحه في لل وجحود انحتح حاكحات جسحيحاحة 

 ونحاكاة شابت ا خروقات قانونية كثيرل.

 

عريضة في البرلمان البريطاني 
 تطالب بإطالق سراح حسن مشيمع

 
 لند -البحرين اليوم

يوليو نشر نحوقحع الحبحرلحاحا  الحبحريحطحانحي   6في 
عريضة تطالب بإطالا سراح الاعيم السيحاسحي 
األستاذ حسن نشياع ورنوز الاعارد وسجناء 

 الرأع في البحرين.
وعبرت العريضة عن القلق البال  إزاء استارار 
اعتقال نشياع ننذ عشر سنوات وهو يحبحلح  نحن 

 عانا. ٣٧العار 
وأدانححت الححعححريضححة تححعححرد الححرنححا نشححيححاححع 

” للتعذيب الوحشي واإلهاال الطحبحي الحاحطحول“ 
”. ححالحتحه نحا زالحت تحتحدهحور بشحدل“ نؤكدل أ  

وأعربت عن أسف ا لوفال الش يد عباس نحال هللا 
يؤكد أ  فشل سلطات “ وحسين بركات، وهو نا 

بحيحن  02-سجحن جحو فحي نحنحع تحفحشحي كحوفحيحد 
وفي هذا السياا حذرت العريضة نحن ”.  الناالء

أ  األستاذ حسن نشيحاحع وآخحريحن نحن الحفحدحات 
 األكثر عرضة للخطر.

وجددت العريضة الدعول التي أطلق ا البحرلحاحا  
األوربي نؤخرا ودعى في ا إلحى إطحالا سحراح 

 األستاذ نشياع وقادل الاعارضة.
وفي سياا غحيحر نحنحفحصحل تحنحاولحت الحعحريضحة 
تصريحات السفير البريطاني في البحرين والتي 
أشاد في ا بإجراءات سجن جو نن ناحية تحوفحيحر 
الححخححدنححات الححطححبححيححة، نححعححتححبححرل أنحح ححا تححتححنححاقححض 

األنم الحاحتحححدل وهحيحونحن رايحتحس “ تصريحات 
ووتش وننظاة العفو الدولية ونعح حد الحبحححريحن 
للحقوا والدياقراطية، الذين عبروا عحن الحقحلحق 
نن فشل السلطات الاستار في تحوفحيحر الحرعحايحة 

”. الطبية الكافية الرعاية فحي سحجحو  الحبحححريحن
يدين نا تقحوم بحه “  وقالت العريضة أ  الاجلس 

 ”.السلطات نن إهاال طبي نان ج ضد السجناء
الكحاذبحة الحتحي “  واستنكرت العريضة التوكيدات 

قدنت ا حكونة الاالكة الاتحدل ل ذا الاجلس فياا 
يتعلق بتوفير الرعاية الطبية للسجناء السياسيحيحن 

 ”.في البحرين
“ واختتات العريضة بدعول الحكونة البريطانية 

إلى استخدام كل النفوذ الحاحتحاح لحلحضحغحط عحلحى 
الححبحححححريححن نححن أجححل اإلفححراي الححفححورع وغححيححر 
الحاححشححروط عححن جححاحيححع السححجحنححاء السححيحاسححيححيححن 
البحرينيين الاعتقلين لاجرد ناارست م السحلحاحيحة 
لحق م في حرية التحعحبحيحر وتحكحويحن الحجحاحعحيحات 

القادل السياسييحن “ وخصت العريضة ”. والتجاع
الذين الذين يعتحبحرو  أكحثحر عحرضحة لحاحخحاطحر 

( وهم  األستاذ حسن نشياع ود. عبد ١١-)كوفيد
 ”.الجليل السنكيس واألستاذ عبد الوهاب حسين

برلمانية إيطالية  تدعو جامعة 
 السابينزا لتعليق التعاون مع الخليفيين

 72/12/7170  
دعت عضحو الحبحرلحاحا  
اإليطالي ورئيسة اللجنة 
الدائاة لحقحوا اإلنسحا  
لورا بولديحريحنحي عحاحيحد 
جحححانحححعحححة السحححابحححيحححنحححاا 
اإليحححطحححالحححيحححة جحححانحححعحححة 
السابحيحنحاا إلحى تحعحلحيحق 
الححتححعححاو  نححع حححكححونححة 
البحرين لكي ال تسحاهحم 
إدارل الجانعة في الاايد 
نن تبحيحيحض انحتح حاكحات 
حقوا اإلنسا  في البحرين ال سحيحاحا فحيحاحا يحخحُ 

 الحريات الدينية.
جاء ذلء في رسالحة وجح حتح حا الحنحائحبحة إلحى عحاحيحد 
الجانعة أعربت في ا عن قلق حا إزاء تحدهحور ححالحة 
حقوا اإلنسا  في البححريحن وبشحو  االتحفحاا الحذع 

فحي رونحا نحع ”  ال سحابحيحنحاا“ توصلت إليه جانعة 
فياا يتحعحلحق بحإنشحاء نحا  7108البحرين في نوفابر 

كرسي الالحء ححاحد لحلحححوار بحيحن األديحا  “ يساى 
 ”.والتعايش السلاي

أشارت النائبة إلحى جحلحسحة عحقحدتح حا لحجحنحة ححقحوا 
اإلنسا  في البرلاا  أواسط هحذا الشح حر نحن قحبحل 
ننظاة أنريكيو  نن أجحل الحديحاحقحراطحيحة وححقحوا 

والتحي تحطحرقحت  (ADHRB)اإلنسا  في البحرين 
لحالنحتح حاكحات اإلنسحانحيحة الحجحسحيحاحة والحاحاحارسححات 
التايياية ضد غالبية الاجتاع الحبحححريحنحي ال سحيحاحا 

 الطائفة الشيعية.
وأوضحت أن ا وج ت رسالة نحع بحعحض الحانحالء 
حول األنر إلى حاكم نحلحء الحبحححريحن لحوضحع ححد 
الستخدام عقوبة اإلعدام والظرو. الاؤلاة التي يتم 
في ا احتجاز السجناء في سجو  البحححريحن ألسحبحاب 

 سياسية أو كادافعين عن حقوا اإلنسا .
واختتات النائبة رسالت ا داعية عايد الجحانحعحة إلحى 

تعليق عالقة التعاو  نع السلطات البحرينية، نحن ” 
أجل تجنيب نؤسسة أكادياية نرنوقحة كحالحتحي أنحت 
عايدها عن الاشاركة في حاالت دعائية ت د. إلى 
إخفاء االنت اكات الجسياة التي ترتكحبح حا الحبحححريحن 

 “.بخال. القانو  اإلنساني الدولي

وّجححه نححائححب بححارز فححي 
البرلاا  األلااني رسالة 
إلحى وزارل الحخححارجحيححة 
األلاانية لالستفسار عن 
حالة الاعتقل البحريحنحي 
والناشط الحقوقحي عحبحد 
الححجححلححيححل السححيححنححجححيححس، 
وسول توبيحاس بحروغحر 
اإلححى أع نححدى )وبححوع 
طححححححريححححححقححححححة( وزارل 
الححخححارجححيححة والسححفححارل 

 األلاانية في الانانة تتخذا  إجراءات لصالحه؟ا
وقال بفلوجحر إ  قضحيحة االسحيحنحجحيحسا اجحاء ال 
يتجاأ نن ناارسات الحكونة البحريحنحيحة لحتحرهحيحب 
 الاعحارضحيحن السحيحاسحيحيحن وقحاحع اآلراء الحنحاقحدلا.
وختم أ  ااالدعاءات ضد السحيحنحجحيحس لح حا دوافحع 
سياسية، كاا أ  هناك أدلة على تعرضه لحلحتحعحذيحب 
وسوء الاعانلة في الحجا، وحرنانه نحن الحرعحايحة 

 الطبية الالزنة، واالتصال بوسرتها.
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أل ر تحقيق واسع النطاا بشو  تسحرب بحيحانحات 
م نن أرقام ال وات ، التي كحا  أصحححابح حا  01 ألفا

نست دفين للاراقبة، فحيحاحا يحبحدو، أ  بحرنحجحيحات 
التجسس التي ابتكرت ا نحجحاحوعحة إ  إس أو قحد 
استُخدنت في تس يل ارتكحاب انحتح حاكحات ححقحوا 
اإلنسا  على نطاا هائل في نختل  أنحاء العالم. 
ونن بين الاست دفين ل ذا التجسس رلسحاء دول، 
ونشطاء، وصحفيو ، باا في ذلء عائلة الصحفي 

 السعودع جاال خاشقجي.
إ  نشرو  بيغاسوس يكش  للعيا  كي  وجحدت 
الحكونات القاعية في برنجية التجسس لاجاوعة 
إ  إس أو السالح الافضل في نسحعحاهحا لحتحكحاحيحم 
أفواه الصحححفحيحيحن، واالعحتحداء عحلحى الحنحشحطحاء، 
وسحق أع نعحارضحة، األنحر الحذع يح حدد نحا ال 

  يُحصى نن األرواح
وقد اضطلع ب ذا التحقيق انشحرو  بحيحغحاسحوسا 

(Pegasus Project) وهو نشرو  رائد أرحاحر ،
م نن  81عنه التعاو  بين أكثر  نؤسسة  02صحفيا

بحلحدا ، بحتحنحسحيحق نحن نحنحظحاحة  01إعالنية فحي 
، (Forbidden Stories)اقصُ نححظحورلا 

وهي ننظاة غير ربحية تتخذ العاصاة الفرنسحيحة 
الحعحفحو   باريس نقرام ل ا، وبدعم فني نن ننحظحاحة

الدولية. وفي إطار هحذا الحاحشحرو ، تحم إخضحا  
الختحبحارات بحوححدث أسحالحيحب  ال وات  الاحاولة

بحغحيحة اقحتحفحاء أع آرحار  االستدالل العلاي الجنائي
 لبرنجيات التجسس.

وقالت األنينة العانة لانظاة العفو الدولية أنيحاس 
كاالنار  اإ  نشرو  بيغاسوس يكحشح  لحلحعحيحا  
كي  وجدت الحكحونحات الحقحاحعحيحة فحي بحرنحجحيحة 
التجسس لاجاوعة إ  إس أو السالح الافضل في 
نسعاها لتكايم أفواه الصحفيين، واالعتحداء عحلحى 
النشطاء، وسحق أع نعارضة، األنر الذع يح حدد 

 نا ال يُحصى نن األرواحا.
الحححقحائحق الحتحي   وأضافت كاالنار قحائحلحة  اهحذه

تكشفت تنس  أع ادعاءات لاجاوعة إ  إس أو 
الحححدوث، وتحعحود إلحى   بو  تلء ال جاات نحادرل

استخدام ننحر. لتقنيت حا. فحلحدحن كحانحت الشحركحة 
تاعم أ  برنجيحة الحتحجحسحس الحتحي ابحتحكحرتح حا ال 
تُستخدم إال في التحقيقات الحاحشحروعحة الحاحتحعحلحقحة 
بالجرائم واإلرهاب، فاحن الحواضح: إ  تحقحنحيحتح حا 
ل إساءل االستخدام بصحورل شحانحلحة؛ وتحرسحم  تسّ ى

الذع   الشركة صورل تكتسي الشرعية، في الوقت
تترب: فيه نن االنت اكات الواسعة النطاا لحقحوا 

 اإلنسا ا.
وقالت كاالنار  ا نن الواض: أ  أفعال الشحركحة 
م عحن الحغحيحاب الشحانحل  تثير أسدحلحة أوسحع نحطحاقحا
م لتحفحشحي  م خصبا للضوابط والرقابة الذع هيو نرتعا
االست دا. غير الاشرو  للنشطاء والصحححفحيحيحن 

بال ضابط ورابط. وإلى أ  يحححيحن الحوقحت 
الذع تحظح حر فحيحه هحذه الشحركحة، بحل هحذا 
القطا  بوجه عحام، قحدرتحه عحلحى اححتحرام 
حقوا اإلنسا ، فال بحد نحن فحرد ححظحر 
فورع ونؤقت على تصحديحر وبحيحع ونحقحل 

 واستخدام تقنية الاراقبةا.
م  وقد أرسلت نجاوعة إ  إس أو ردام نكتوبا
إلححى نححنححظححاححة اقصححُ نحححححظححورلا، 
وشركائ ا اإلعالنيين، قالت فيه إن ا اتنفي 

الحكحاذبحةا الحواردل فحي   بشدل... الحاحااعحم
التقرير؛ وأضحافحت أ  تحقحريحر الحاحشحرو  
الاشترك يستند إلى اافتراضات خاطحدحةا، 
وانظريات غير نؤكحدل بحاألدلحةا، وقحالحت 

نجددام إ  الرسالة التي تسعى الشركة لتحقيق ا هحي 
اإنقاذ األرواحا. وياحكحن االطحال  عحلحى نحلحخحُ 

 هذا الاوقع. أوفى لرد نجاوعة إ  إس أو في
 التحقيق

يدور نحور هذا التحقيق حول برنجيحة بحيحغحاسحوس 
للحتحجحسحس الحتحي ابحتحكحرتح حا نحجحاحوعحة إ  إس أو 
للتقنيات، وهي برنجيحة يحتحم تحركحيحبح حا خحلحسحة فحي 
هوات  الضحايا، ناا يسحاح: لحلحاح حاجحم بحاالطحال  
الكانل كل نا يحاله الحجح حاز نحن رسحائحل نصحيحة، 
ورسائل البريد اإللكتروني، والتسجيالت الصحوتحيحة 
والارئية، والايكروفو ، والكانيرا، واالتصحاالت، 

  وبيانات الاعار. الاسجلة على الج از.
األسبو  الحقحادم، تحعحتحام الحاحؤسحسحات   وعلى ندى
بحاحا   –الاشاركة في نشرو  بيغاسحوس   اإلعالنية

في ذلء صحيفة ذع غارديا  البريطانية، ولونحونحد 
الفحرنسحيحة، وزوت دويحتحشحه تسحايحتحونح  األلحاحانحيحة 

نشحر سحلحسحلحة نحن   –والواشنطن بوست األنريكيحة 
القصحُ والحتحححقحيحقحات الصحححفحيحة الحتحي تحكحشح  
بالتفصيل كي  تم اختيار زعاحاء الحعحالحم والسحاسحة 
ونشطاء حقوا اإلنسا  والصحححفحيحيحن بحاعحتحبحارهحم 

م نحتالة لبرنجية التجسس الاذكورل.  أهدافا
ونن خالل البيانات الحاحسحربحة والحتحححقحيحقحات الحتحي 
أجرت ا ننظاة االقصُ الاحظحورلا وشحركحالهحا 

أنكن ل م تحديد العاالء الاحححتحاحلحيحن  اإلعالنيو ، 
بلدام، هي  آذربحيحجحا ،  00لاجاوعة إ  إس أو في 

والححبحححححريححن، والححاححجححر، والحح ححنححد، وكححازاخسححتححا ، 
والحاححكحسححيحء، والحاححغحرب، وروانحدا، والسحعححوديححة، 

 وتوغو، واإلنارات العربية الاتحدل.
هذه األنور التي أنيط اللثام عن حا ال بحد أ  تحكحو  
باثابة حافا للتغحيحيحر؛ ال يحجحوز بحعحد اآل  إطحالا 
العنا  لقطا  الاراقبة وننحه حرية التصحر. كحاحا 
يشاء نن جانب حكونات ل ا نصلحححة نحححقحقحة فحي 
استخدام هذه التكنولوجيا القترا. انت اكات ححقحوا 

  اإلنسا 
 األنينة العانة لانظاة العفو الدولية أنياس كاالنار

ولحم تححتححخححذ نححجححاححوعححة إ  إس أو نححا يححكححفححي نححن 
اإلجراءات للححيحلحولحة دو  اسحتحخحدام أدواتح حا فحي 
الاراقبة غير الاشروعة التحي تسحتح حد. الحنحشحطحاء 

أو  -والصحفيين، بالرغم نن أن ا إنا كحانحت تحعحلحم 
أ  هحذا كحا  يحححدث  –لنقل كا  ينبغي ل ا أ  تعلم 

 بالفعل.
وقالت أنياس كاالنار  االخطول األولى التي يحجحب 
على نجاوعة إ  إس أو أ  تتخذها هحي الحاحبحادرل 
فورام بإغالا أنظاة العاالء حيثاا تتوفر أدلة جديرل 

ونشححرو    بحالحتححصحديححق عححلحى سحوء اسححتحخححدانح ححا.
م نن هذه األدلةا.  بيغاسوس يقدم فيضا

 استهداف عائلة خاشقجي
كاا ل رت أرناء التحقيق أدلة على است دا. أفحراد 

استخدام برمجيات التجسس لمجموعة إن إس أو اإلسرائيلية في استهداف النشطاء 
السعودع جاال خاشقجي باستخدام   عائلة الصحفي

برنجية بيغاسوس للتجسس، قبل وبعد نحقحتحلحه، فحي 
، عحلحى 7108أكتوبر/تشرين األول  7إسطنبول في 

أيدع عاالء سعوديين، رغم الحنحفحي الحاحتحكحرر نحن 
 نجاوعة إ  إس أو.

لدى ننظاة العفو الدولحيحة  الاختبر األنني وقد أربت
أ  برنجية بيغاسوس للتجسس تم تركحيحبح حا بحنحجحاح 
على هات  خديجة جنكيا، خطيبة خحاشحقحجحي، بحعحد 

 نقتله بوربعة أيام فقط.
كاا استُ دفت زوجته حنا  العطار بح حذا الحبحرنحانحج 
التجسسي أكثر نن نرل، خالل الفترل بين سبحتحاحبحر/

، وكحذلحء ابحنحه 7108وأبريل/نيسحا   7102أيلول 
عبد هللا الذع اختير هو اآلخر ضان الاست دفين نن 
أفراد عائلة خحاشحقحجحي فحي السحعحوديحة واإلنحارات 

 العربية الاتحدل.
وردام على ادعاءات نشرو  بيحغحاسحوس، أصحدرت 
م قالت فيه إ  اتحقحنحيحتح حا ال  نجاوعة إ  إس أو بيانا
تات بوع صلة لجرياة الحقحتحل الشحنحعحاء الحتحي راح 
ضحيت ا جاال خاشقجيا؛ وأضافت الشحركحة أنح حا 
م بشو  هحذا الحاعحم، فحي  اسبق ل ا أ  أجرت تحقيقا
أعقاب الجرياة الشنعحاء، ونحقحول نحرل أخحرى إنحه 

  زعم ال أساس له نن الصحةا.
 ال جوم على الصحفيين

 081وقد أل ر التحقيق حتى اآل  أ  نا ال يقل عن 
م فحي  بحلحدام قحد وقحع عحلحيح حم االخحتحيحار  71صحفحيحا

لالست دا. الاحتال باستخدام بحرنحجحيحة الحتحجحسحس 
التابعة لاجاوعة إ  إس أو، خالل الفترل بين عاني 

، بححاححا فححي ذلححء صحححححفححيححو  فححي 7170و 7106
آذربيجا ، والاجر، وال ند، والاغرب، وهي بلحدا  
ش دت حاالت قاعية نكثحفحة ضحد وسحائحل اإلعحالم 

 الاستقلة.
وتسلط نتائج التحقيق الضوء على الضرر الحقيحقحي 

 الناجم عن الاراقبة غير الاشروعة 
في الاكسيء، استُ د. هات  الصححفحي سحيحسحيحلحيحو 

. 7102بينيدا قبل أسابيع نعدودل نحن نحقحتحلحه عحام 
 70واكتش  نشرو  بحيحغحاسحوس نحا ال يحقحل عحن 

م وقع االختيار علي م السحتح حدافح حم؛  م نكسيكيا صحفيا
وقالت نجاوعة إ  إس أو إنه حتى وإ  كا  هاتح  
بينيدا قد استُ د.، فال ياكن أ  تكو  أع بيانات تحم 

 جاع ا نن هاتفه قد أدت إلى وفاته.
اسحتححخحدنححت بححرنحجححيحة بححيحغححاسحوس لحلححتحجححسحس فححي 
آذربيجا ، وهو بلد لم تعد فيه سوى قلة قحلحيحلحة نحن 

 31اإلعالم الاستقلحة. واخحتحيحر أكحثحر نحن   وسائل
م كوهدا. نحتالة للاراقبة، حسباا تبين  م آذريا صحفيا
نحن الححتحححححقححيححق. وخححلححُ الححاححخححتحبححر األنححنححي لححدى 

العحفحو الحدولحيحة إلحى أ  هحاتح  الصحححفحي   ننظاة
الاستقل سيفينتش واقفكياع، الذع يعال لحدى قحنحال 
انيدا ا التليفايونية الاستقلة، قد أصيب ببحرنحجحيحة 
بيغاسوس لادل تايد على عحانحيحن، ححتحى 

 .7170نايو/أيار 
م  31في ال ند، اختير نا ال يقل عن  صحفيا

نن جايحع وسحائحل اإلعحالم الحكحبحرى فحي 
م كوهدا. نحتحاحلحة لحلحتحجحسحس  البالد تقريبا

 7102علي م خالل الحفحتحرل بحيحن عحانحي 
. وأل رت اختبحارات االسحتحدالل 7170و

العلاي الحجحنحائحي أ  هحاتحفحي سحيحدهحارث 
فراداراجا  و م ك فينو، نؤسسحي شحبحكحة 
اذع وايرا اإلعحالنحيحة الحاحسحتحقحلحة عحلحى 

قد أصيبا ببرنجية بحيحغحاسحوس   اإلنترنت،
 .7170للتجسس في ش ر يونيو/حايرا  

  6البقية على صفحة 
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 7170يونيو،  72
أطحفحال  4عاقبت نحكاة تابعة للنظحام الحبحححريحنحي 

بالسجن لاحدل سحنحة عحلحى خحلحفحيحة نشحاركحتح حم فحي 
 احتجاجات سلاية نناهضة للنظام.

وأصدرت الاحكاة الكبرى الجنائية حكاا بالسحجحن 
سنحة، 02لادل سنة بحق كال نن  علي أحاد خايس 

 08سنة، حسن جعفر حسن  02ن دع عبد الوهاب 
 سنة.

وانتقدت الحقوقية البحرينيحة ابحتحسحام الصحائح  هحذا 
الحكم الحجحديحد بحححق األطحفحال نحتحسحائحلحة إ  كحا  

اإلصالحية سينصف م ويححاحيح حم نحن  العدالة قانو 
 سوء الاعانلة.

قضايا  3ووج ت الاحكاة ل ؤالء األطفال ت اا في 
سنوات في كحل  4ضدهم أحكام بالحبس  وصدرت 
 قضية سنة.

-2-00و ستكو  جلسة نحاكات م القادنة بحتحاريحخ 
 للحكم في القضية الرابعة. 7170

وجايع الت م الانسوبة ل م تتاحثحل بحححرا إطحارات 
سيارات خحالل تحظحاهحرات شحعحبحيحة خحالل إححيحاء 

 فبراير. 03الذكرى العاشرل لثورل 
وبحسب نصحادر ححقحوقحيحة، فحقحد تحعحرد هحؤالء 
األطفال لسوء الاعانلة، وبعض م قحدم لحلحاحححاكحاحة 

 دو  تحقيق.
وتستار نحاكم النظام في نحاكاة األطحفحال. رغحم 

 06نصادقة نلء البحريحن ححاحد بحن عحيحسحى فحي 
فبراير الااضي على قحانحو  الحعحدالحة اإلصحالححيّحة 

 لألطفال وحاايت م نن سوء الاعانلة.
بعد إقراره نن نجلسي الشورى والحنحّواب، والحذع 
يوتي تااننما نع اسحتح حدا. السحلحطحات الحبحححريحنحيحة 

 الاان ج لألطفال.
فضال عن اعتقال ونحاكاة الحعحشحرات نحنح حم نحنحذ 

فبراير/ شبحاط  03انطالا شرارل احتجاجات رورل 
 ، ونحاكات م تحت قانو  نكافحة اإلرهاب.7100

عححلححي فضححل »فححي حححيححن وّجححه الححنححائححب الححعححام 
، أعضاء النيابة العاّنة لتطبيق نحقحاصحد «البوعينين

ونحراعحال  «قانو  العدالة اإلصحالححيّحة لحألطحفحال»
 أحكانه أرناء التحقيق.

سحنحة  00»والات م في ا نن تايد أعحاحارهحم عحلحى 
 .«سنة 08حتى 

وندّدت ننّظاة العفو الدوليّة بحاحححاكحاحة السحلحطحات 
 البحرينيّة لألطفال في قضايا سياسيّة.

إّ  ذلححء يححتححعحارد نححع قححانححو  »وقحالححت 
العدالة اإلصالححيّحة لحألطحفحال واتحفحاقحيّحات 

 حقوا الطفل.
وطالبت الانظاة في بيا  سابق، ححكحونحة 
البحرين بااللتاام باتفاقيّة ححقحوا الحطحفحل، 
 ونعانلت م وفقما لابادئ نظام عدالة الطفل.
واألخححذ فححي االعححتححبححار نسححتححقححبححل هححؤالء 

 األطفال.
كا  حقوقي في ننظاة دولية بحارزل، دعحا 
الحاحاحلحكحة الحاحتححححدل والحواليحات الحاحتححححدل 
وحكونات أخرى إلى ضاا  عدم استخدام 
دعا ا األنني للبحرين في تعذيب األطفال 

 وإذالل م.
 ت ديد باالغتصاب

جاء ذلء في أعقاب تحححقحيحق اسحتحقحصحائحي 
كش  النحقحاب عحن تحعحذيحب قحوات األنحن 
البحرينية أطفاال وت حديحدهحم بحاالغحتحصحاب 

 والصعق الك ربائي.
وذلء بعد اعتحقحالح حم فحي قضحايحا نحتحعحلحقحة 
باححتحجحاجحات انحدلحعحت نحنحتحصح  الشح حر 

الااضي، الذع صاد. الذكرى العاشرل النتحفحاضحة 
 الاطالبة بالدياقراطية. 7100

وقال بيل فا  إسفلد، الادير الاشارك لحقوا الطفل 
 في هيونن رايتس ووتش 

إ  االنت اكات التي يرتكب ا نظام العدالة الجنحائحيحة “ 
في البحرين، هي الحلقة األحدث في سحجحل طحويحل 

 “.نن إيذاء األطفال
وأضا. إسفلد أ  الحغحرد نحن تحلحء االنحتح حاكحات 

 ”.توجيه رسالة قاعية“
كانت جاحاعحتحا  ححقحوقحيحتحا ، كشحفحتحا فحي تحححقحيحق 

طفال تتراوح أعاارهم بحيحن  04استقصائي أ  نحو 
عانا اعتُقلوا نن نطلع فبراير/ شباط إلحى  02و 00

 ننتصفه.
لدى نحاولة السلطات قاع الاحتجين ونحنحعح حم نحن 

 التجاع إلحياء الذكرى العاشرل لالنتفاضة.
 ضرب على األعضاء التناسلية

ونقل تحقيق ننظاة هيونن رايتس ووتش الحاحعحنحيحة 
ونع د البحرين للحقوا والدياقراطية، ونقره لند ، 

 عن األطفال وأسرهم القول 
فحبحرايحر إ   00و 03إ  خاسة أطفال اعتُقلوا فحي 

شرطيَْين في ذلحء الحاحركحا ضحربحوهحم وأهحانحوهحم 
 وهددوهم بالصعق بالك رباء نن بطارية سيارل.

والش ر الجارع، انطلقت ححاحلحة الحكحتحرونحيحة عحبحر 
ننصات التواصل االجتااعي للدفا  عحن األطحفحال 
بسجو  النظام البحريني نان كانت تقحل أعحاحارهحم 

 عانا عند االعتقال. 08عن 
وأعلن نشطاء وبين م حقوقيو  انطالا الحالة تحت 
هاشتاا #حق م، وأكدوا أ  الغرد نن الحالة هحو 
دعم حق هؤالء الاعتقلين في أ  يعيشوا طحفحولحتح حم 

 بشكل طبيعي نع أسرهم.
 بدالم نن القضاء على نستقبل م ببقائ م في السجو .

وشددوا عحلحى ححق األطحفحال الحذيحن لح حم آبحاء فحي 
السجو  أ  ينحعحاحوا بحوحضحا  آبحائح حم، نحطحالحبحيحن 
سلطات النظام بحإعحادل الحححيحال الحطحبحيحعحيحة لح حؤالء 

 األطفال عبر إطالا سراح م.
وأضافوا أ  أطفال البحرين هحم جحيحل الحاحسحتحقحبحل، 
وحق م أ  يكونوا علحى نحقحاعحد الحدراسحة بحدال نحن 
السجو . وأكدوا على حق م بو  يتم تطبيق القحانحو  
عحلححيح ححم بححورحر رجحعححي نححن خححالل قححانحو  الحعححدالححة 

 اإلصالحي لألطفال.

 استخدام برمجيات التجسس أطفال انتقاما بسبب نشاطهم 3محكمة خليفية تسجن 
 0البقية نن ص 

كاا أل ر التحقيق اختيار صحفييحن يحعحاحلحو  فحي 
وسائل إعالم عالاية كبرى، نثل األسوشيتدبحرس، 
والسحي إ  إ ، ونحيححويححورك تححايحاححا، ورويححتححرز، 
كوهدا. نحتالة للتجسس علي م. وكحا  نحن أبحرز 
هؤالء الاست دفين نن الصحححفحيحيحن والصحححفحيحات 
الصحفية روال خلح ، رئحيحسحة تحححريحر صحححيحفحة 

 فاينانشل تاياا.
وقالت أنياس كاالنار اإ  عدد الصحفحيحيحن الحذيحن 
م نحتالة يُحظح حر  وقع االختيار علي م ليكونوا أهدافا
في أجلى وضحوح كحيح  يحتحم اسحتحخحدام بحرنحجحيحة 
بيغاسوس كودال لترهيب وسحائحل اإلعحالم الحنحاقحدل 
للحكونات؛ األنر هنا يتعلق بالتحكم فحي السحرديحة 
العانة لألحداث، ونقاونة النقد والتاحيُ، وقاحع 

 أع صوت نعاردا.
وأضافت كاالنار قائلة  اهذه األنور الحتحي أنحيحط 
اللثام عن ا ال بد أ  تكو  باثابة حافا للتغيحيحر؛ ال 
يجوز بعد اآل  إطالا الحعحنحا  لحقحطحا  الحاحراقحبحة 
وننحه ححريحة الحتحصحر. كحاحا يشحاء نحن جحانحب 

اسحتحخحدام هحذه   حكونات ل ا نصلحة نحقحقحة فحي
 التكنولوجيا القترا. انت اكات حقوا اإلنسا ا.

 كش  النقاب عن البنية التحتية لبيغاسوس
التفاصيل الفنيحة  تصدر ننظاة العفو الدولية ا ليوم

لتححقحيحقحات االسحتحدالل الحعحلحاحي الحجحنحائحي  الكانلة
الاعاقة التحي اضحطحلحع بح حا نحخحتحبحر األنحن لحدى 

 الانظاة في إطار نشرو  بيغاسوس.
ويورق تقرير نن جية الاختبر تطور ال جاات التي 
استخدنت في ا برنجية بيغاسوس لحلحتحجحسحس نحنحذ 

، ويتناول بشيء نن اإلسح حاب الحبحنحيحة 7108عام 
 211التحتية ل ذه البرنجية، باا في ذلء أكثر نن 

 نجال يتعلق ببرنجية بيغاسوس.
وتقول إتيا  ناينير، وهي أخصائحيحة تحكحنحولحوجحيحة 
باختبر األنن لدى نحنحظحاحة الحعحفحو الحدولحيحة  اإ  
نححجححاححوعححة اإ  إس أوا تححاعححم أ  بححرنححجححيححتحح ححا 
تستعصي على االكحتحشحا.، وال تُسحتحخحدم إال فحي 
التحقيقات الجنائيحة الحاحشحروعحة؛ وهحا نحححن اآل  
نسوا الحدلحيحل الحدانح  عحلحى بحطحال  هحذا الحاعحم 
السخي ا. وليحس هحنحاك نحا يحوححي بحو  عحاحالء 
نجاوعة اإ  إس أوا لم يستخدنوا هحم اآلخحرو  

اإلرهحاب   برنجية بيغاسوس في تحقيقاتح حم بشحو 
والححجححرائححم؛ كححاححا أ  كححونسححورتححيححوم االححقححصححُ 
م تحخحُ  الاحظورلا وجد ضان الحبحيحانحات أرقحانحا

م في م.  نجرنين نشتب ا
وأضافت إتيا  ناينير قائلةم  اال بد نن وضحع ححد 
حل بحرنحجحيحة  لالنت اكات الواسعة النطاا التي تسحّ ى
بيغاسوس ارتكاب ا؛ وأنلنا أ  تكو  األدلة الدانغحة 
التي سو. ننشحرهحا عحلحى نحدى األسحبحو  الحقحادم 
حافاام يدفع الحكونات إلصحالح قحطحا  الحاحراقحبحة 

 الذع ال يخضع ألع ضوابطا.
وقالت نجاوعة إ  إس أو إن ا اتنفي بشحدلا هحذه 
االدعاءات، وقالت إ  االكثير نن ا هي نحظحريحات 
م خطحيحرل ححول  ال تؤيدها أع أدلة، ناا يثير شكوكا
نصداقية نصحادركحم، فضحالم عحن األسحاس الحذع 
تستند إليه قصتكما. ولم تؤكد نحجحاحوعحة اإ  إس 
أوا تن ى أسااء الحكونات التي تُحعحدا نحن عحاحالء 
الاجاوعة، ولو أن ا قالت إ  نشرو  بحيحغحاسحوس 
اعتاد على اافتراضات نغلوطةا في هذا الصحدد. 
وبالرغم نن نحفحيح حا اإلجحاحالحي لحالدعحاءات، فحإ  
نجاوعة اإ  إس أوا قالت إن ا اسحو. تحواصحل 
التحقيق في جايع االدعاءات الجديرل بحالحتحصحديحق 
فحيحاححا يحتححعحلحق بسحوء االسححتحخحدام، وسحو. تححتحخححذ 

 “.اإلجراءات الاالئاة بناء على نتائج التحقيقات



 

 2/ 364صوت البحرين / 

 االنقالب على ثورة تونس استمرار لمشروع قوى الثورة المضادة

 

تونس هي الدولة الوحيدل الحتحي انحتحصحرت فحيح حا 
الثورل الشعبية. كا  ذلء ب د. التعتيم على خطط 
تحال  قوى الثورل الاضادل التاام ن اات ا الحقا. 
وبإسقاط التجربة الحتحونسحيحة يحعحتحقحد األشحرار ا  
الطريق لتدنير الشعوب العربيحة وادخحال الحيحوس 

فحلحم يحبحق، فحي  في قلوب ابنائ حا سحيحكحو  سح حال.
نظرهم، نن آرار الربيع العربحي سحوى الحتحجحربحة 
التونسية التي سعوا ننذ البداية لانع سقوط نظان ا 
كانحال، وحصحروا بحالحتحغحيحيحر بشحخحُ الحرئحيحس 
فحسب. وقد شجع م الرتكاب جريات م نا فحعحلحوه 
باصر في نثل هذه االيام قبل راانية اعوام عندنحا 
قانوا ب ندسة وضع شحعحبحي وسحيحاسحي أتحاح لح حم 
التدخل بحتحوححش، نسحتح حدفحيحن جحاحاعحة االخحوا  
الاسلاين والرئيس الانتخحب، وأراقحوا نحن دنحاء 
الاصريين أنح حارا، ونحا يحاالحو  يحفحعحلحو . هحذا 
التوحش فحي الحتحعحاطحي نحع نحححاوالت الحتحغحيحيحر 
السياسي في الانطقة  العربية انطلق نحن تحححالح  
قوى الثورل الاضادل التي تسعى لحااية االستبداد 
واالحتالل. ان ا نعادلة شيطانية توافق علي ا طغال 
الخليج ونصر نن ج ة والاحتلو  االسرائيحلحيحو  
على الطر. اآلخر. وقد تحقق بعض نا خططحوا 
له، فوصب: هناك تطبيع لم يكن في الحسبحا  قحبحل 
حدوره، وكا  هناك الدعم االسرائيلي االنني الذع 

 انكشفت آخر صفحاته في نشرو  بيجاسوس.
فإلى أين تسير اوضا  الانطقة؟ وهل يعني هيانة 
تحال  قوى الحثحورل الحاحضحادل انحتحصحارا نح حائحيحا 
لالستبداد واالحتالل وهاياة سحاححقحة لحلحشحعحوب؟ 
هذا نا يونله الاشاركو  فحي الحتحححالح  الشحريحر، 
ولكن هلل في خلقه شؤو   ويحاحكحرو  ويحاحكحر هللا 
وهللا خير الاحاكحريحن. فحتحوسحع دائحرل االضحطح حاد 
والقاع واالستبداد والديكتاتوريحة يحححدث تحفحاعحال 
نتسلسال حتى يصل الى نحقحطحة االنحفحجحار، عحلحى 
غرار نا حدث قبل عشرل اعحوام. ولحن يسحتحطحيحع 
التحال  الشرير سحق الشعوب العربحيحة فحي كحل 
نرل، خصوصا بعد ا  سحجحلحت قحوى الحاحقحاونحة 
انتصارات كبحيحرل عحلحى االححتحالل الصح حيحونحي. 
ولذلء فالاتوقع ا  تحنحتحصحر إرادل الشحعحوب فحي 
االنفجار الشعبي الاقبل، ال  تلء هي سنة الحيال، 
فالشعوب تحنحتحصحر، وا  هحانحت نحرل فحانح حا ال 
تستسلم، بل تستعيد قوت ا وتعيد الكرل نحن جحديحد. 
االناراتيو  والخليفيو  يعلاو  ذلء جيدا، ولذلء 
ياعنو  في القاع واالضط حاد عحلحى انحل سحححق 
إرادل التغيير لدى الشعحوب. واألنحل ا  يحواصحل 
الاحنحاضحلحو  صحاحودهحم سحواء فحي السحجحو  او 
خارج ا، ال  التغيير السياسي 
ضحرورل تححقحتححضحيحح حا نصحالحح: 
االنححة وا  كححا  الححاحححححتححلححو  
يسعو  لانع حدوره بوية وسيلة 
لدي م. نطلوب نن الاناضلحيحن 
االسحتحعححانحة بحاهلل وحححده وعححدم 
انتظار الحدعحم نحن اححد، فحاهلل 
غالب على انحره ولحكحن أكحثحر 

 الناس ال يعلاو .
الل م ارحم ش حداءنحا األبحرار، 
واجعل ل م قدم صدا عحنحدك، 
وفححء قححيححد أسححرانححا يححا رب 

 العالاين
حركة احرار البحرين 
 االسالمية
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الاباشر في ليبيا بدعم خحلحيحفحة ححفحتحر واسحتح حدا. 
الحححكححونحة الحتحي اعحتححر. الحعححالحم بح حا. والح ححد. 
استدصال كل نا يتصل بالربيع العربحي نحن رحورل 

  وانجازات. 
التحال  الشرير يضم الحكحيحا  االسحرائحيحلحي الحذع 
ن دت االنارات والخليحفحيحو  لحتحسح حيحل اقحتحححانحه 
الساحة السياسية العربية نن اوسحع ابحوابح حا. ونحا 
االعال  عحن نحظحام ابحيحغحاسحوسا نحؤخحرا الحذع 
طورته شركة اسرائيلية واستخدم الختراا هوات  

ال  انسا  في العالم اال ضان سيحاا  01اكثر نن 
التدخالت التي تاارس ا قوى الثورل الاضادل لانع 
التحول الحديحاحقحراطحي فحي الشحرا االوسحط بحكحل 
الوسائل  السياسية واالننية والعسكرية. وحيث ا  
تونس كانت هي الانطلق للربحيحع الحعحربحي، وهحي 
التي استعصت على كافة الاحححاوالت لحاحنحع قحيحام 
ناارسة ديحاحقحراطحيحة نحححدودل، فحقحد اصحبح: نحن 
اولويات قوى الثورل الاضادل است داف ا ن اا كا  
الثان. ونن الاؤكد وجود حاجة لتبرير اع تحدخحل 
اجنبي في شؤو  الدول التي ش دت حراكا رحوريحا 
قبل عشرل اعوام. هذه الارل سبق االنحقحالب الحذع 
قاده الرئيس قيس سعيّد على التجربة السياسية فحي 
بلده اتصاالت نستارل نن ابولبي نع رنوز نافذل 
في الحححكحم الحتحونسحي، االنحر الحذع سحّ حل نح حاحة 
االنقالب على البرلاا  والدستور. وياحكحن الحقحول 
ا  نا جرى في تونس يحتل الارتحبحة الحثحانحيحة نحن 
حيث نجاح خحطحط الحتحححالح  الشحريحر. فحاذا كحا  
التحدخحل الحعحسحكحرع فحي الحبحححريحن بحاكحورل تحلحء 
الحتحدخحالت لححفحرد ا رادل نحجحاحوعحة الحتحححالحح  
الشرير، فا  تجربة هذا التحال  في نصر كحانحت 
نشجعة للغاية. فقد سحقت الاعارضة في ذلء البلد 
العربي العريق بال رححاحة او هحوادل، ححتحى قحتحل 
الرئيس الانتخب بإحدى الاناانات تححت إشحرا. 
العسكر الذع يديره السياسي. وبصحاحت الشحعحوب 
الححعححربححيححة عححاححا جححرى فححي نصححر، بححعححد افححتححعححال 
تظاهرات واححتحجحاجحات ضحد االخحوا ، فحقحد تحم 

  التا يد لاايد نن التدخالت العسكرية الوقحة.
ننذ البداية كا  لدى تحال  قوى الثورل الحاحضحادل 
خطة لالنقالب على الوضع في تحونحس واعحادتح حا 
الى اوضا  نا قبل الثورل التي فجحرهحا الحاحواطحن 
نحاد بوعاياع الذع حرا نفسه ون حد الحطحريحق 
النطالا رورات الربيع العربي. وفجول تم اإلعال  
عن رحيل زين العحابحديحن بحن عحلحي عحن الحححكحم، 
وتوق  التغيير عند ذلء الحق. وتحم اإلبحقحاء عحلحى 
النظام كانال بدو  الرئيس. وتم الترويج لاقولة ا  

تتواصل نعانال الشعوب الحعحربحيحة فحي لحل تحغحول 
االسححتححبححداد والححاححسححتححبححديححن. وجححاء االنححقححالب عححلححى 
الدياقراطية في تونس ننسجاا نحع سحيحاسحات قحوى 
الثورل الاضادل ونشاريع ا نحنحذ اكحثحر نحن عشحرل 

يحولحيحو  76اعوام. ونا جرى في تونس يوم االرنين 
اناا هو استارار لناط التصدع للشعوب وتطلعات ا، 

فححي   ذلحء الححتحصححدع الححذع انححطحلحق بشحكححل فححاضح:
عحنحدنحا تحدخحلحت الحقحوات  7100ننتصح  نحارس 

السعودية واالناراتية لضرب رورل شعب البحريحن. 
يون ا صات الجايع خاري البحرين، وترك شعبح حا 
يتلقى الضربات الارّوعة نن قبل الغاال والاحتلين. 
حين ا طرحت نقحوالت غحريحبحة عحن روح الحربحيحع 

تحجحسحيحدا ححقحيحقحيحا   العربي الذع يفحتحرد انحه كحا 
لتطلعات الشعحوب نحححو الحححريحة والحديحاحقحراطحيحة. 
فطرحت نقوالت طائفية ونذهحبحيحة لحتحكحتحاحل دائحرل 

عحاحيحل ‘ االستفراد بشعب البحرين. ف و اشيعيا و 
إليرا ا و ارورته طائفيةا. هذا نحا طحرححه رنحوز 
سياسية ودينية كحبحيحرل اسحتحدرجحت لحالنحخحراط فحي 
نشرو  قوى الثورل الاضادل الحتحي تضحم كحال نحن 
السعودية واالنارات ونصحر وححكحونحة الحبحححريحن 

االسرائيلي. لقد كا  ذلء الحتحدخحل   باالضافة للكيا 
فحصا نباشرا للوعي العربحي ونحدى قحدرتحه عحلحى 
نعرفة الحقيقة والتصدع للحثحورل الحاحضحادل. ولحكحن 

البحرين وفر لتححالح  قحوى   خاري  صات الجايع
الثورل الاضادل قول نعنوية عاليحة شحجحعحتح حا عحلحى 
نواصلة نشرو  التصدع للشعوب ورورات ا والفتء 

  ب ا بدو  رحاة. 
اكثر نحن عشحرل   ا  نا جرى في تونس بعد عشرل

االناراتي للبحريحن   –أعوام نن االجتياح السعودع 
استارار لذلء التدخل. فحلحو تحححركحت األنحة آنحذاك 
ووقفت نع شعب البحرين ودعحاحتحه فحي الحتحصحدع 
للعدوا  لساهم ذلء في كسر إرادل التحال  الشرير. 
ولكن عدم حدوث ذلء دفع ا لحلحتحدخحل فحي سحوريحا 
لحر. نسار رحورتح حا نحححو الحعحنح  وفحي الحعحراا 
لتشجيع االرهاب لحيحكحو  ذريحعحة السحتحخحدام الحقحول 
الافرطة ضدا لشعوب بدعوى نكافحة االرهاب. رم 
تواصلت التدخالت االخرى الاروعة. فاحا هحي اال 
اقل نن عانين حتى است دفت تحجحربحة نصحر شحبحه 
الحديححاحقححراطحيححة، ودعححاححت قححوى الححثحورل الحاححضححادل 
االنقالب العسكرع الذع قاده عبد الحفحتحاح السحيحسحي 
لياارس في االرد فسادا غير نسبوا، وليفجر في 
الخصونة ضد االخوا  الاسلايحن الحذيحن اسحقحطحت 
حكونت م وقتل شباب م ونسحالهحم ونحكحل بح حم أيحاحا 
تنكيل. ونا احكام االعدام بالجالة التي تصدر بححق 

افرادهم الاعتقلة اال احد نصاديق 
الحرب الشانلة على اية نحححاولحة 
للتحول الدياقراطي خصوصا نحا 
يسحححاحححى أالسحححالم السحححيحححاسحححي. 
وتححواصححلححت تححدخححالت الححتحححححالحح  
الشرير، فبدأ العدوا  على اليحاحن 
بعد ا  تارد شعب ا على نا ساحي 
االحاححبححادرل الححخححلحيححجححيحةا وأسححقححط 
حكونة عبد ربه هحادع نحنحصحور 
الحححاحححدعحححونحححة نحححن السحححعحححوديحححة 
واالنارات. فكي  يتارد الشحعحب 
اليايني علحى إرادل قحوى الحثحورل 
الحححاحححضحححادل؟ ولحححوال صحححاحححوده 
واستبساله طوال ستة اعحوام نحن 
الحححححرب لححتححم اسححتححدححصححالححه نححن 
االرد. وجاء التدخل االناراتحي 
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لقد ذكر هللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن هؤالء بشكل واضح:  اا  
الذين يكفرو  بآيات هللا ويقتلو  النبيين بغير حق ويقتلو  الحذيحن يحونحرو  
بالقسط نن الناس فبشرهم بعذاب أليما. فحاحا الحذع فحعحلحه أولحدحء الشح حداء 

 ليجعل م نذنبين يستحقو  التعذيب حتى الاوت؟
الثالثة  تار هذه االيام الذكرى الثانية إلعدام الشابين علي الحعحرب وأححاحد 

. كانت جرياة بشعة ارتكب ا الطاغية الحححالحي 7102يوليو  72الااللي في 
وعصابته عن سبق إصرار وترصد، ولم تنفع كافة نحاوالت وقح  تحنحفحيحذ 
تلء الجرياة، برغم تدخل الانظحاحات الحححقحوقحيحة الحدولحيحة والحبحرلحاحانحيحيحن 

شح حرا  73الدوليين، والاناشدات التي صدرت نن شتى االطحرا.. فحبحعحد 
على تنفيذ تلء الجرياة، نا الابرر األخالقي والديني للحديث بلغة االحترام 
للرنوز التي ارتكبت الجرياة؟ أين هي لغة اإلباء والكرانحة والحعحال الحتحي 
نضحت ب ا كلاات أن ات الش داء نثل والدل علي نشياع وعحلحي الحاحؤنحن 
وعلي الشيخ وعلي بداح؟ نن يالء الجرأل لتخطي نشاعر عائالت هحؤالء 
ونصافحة قاتلي م. وقبل هؤالء الش يدين ألم يوقّع الطاغية ححاحد الحخحلحيحفحة 
على إعدام ساني نشياع وعباس السايع وعلي السنكيس؟ أليس ذلحء قحتحال 

 03عادا وإزهاقا ألرواح بريدة؟ فاا جااء القتلة؟ وأيحن هحي روح رحورل 
فبراير التي دفعت عشرات اآلال. نن الاواطنين لحلحخحروي فحي الشحوار  
نطالبين بان اء الحقبة الخليفية السوداء؟ فان يتعب نن النضال فليس علحيحه 
جناح ا  يتنحى، ونن يخشى تبعات الاوق  السياسي الاطالحب بحالحتحغحيحيحر 
فليس نطالبا بتحايل نفسه نا ال يطيق. انا التبر  بحااية الجالدين والقتحلحة 
والسفاحين وهادني الاساجد تححت نسحاحيحات االحعحقحالنحيحةا و االحواقحعحيحة 
السياسيةا ونقولة اعفا هللا عاا سل ا ف و انحياز للظالم ضحد الحاحظحلحوم، 
ووقو. نع القاتل ضد الضحية. وهذا ليس نن شيم الحاحؤنحنحيحن واألححرار 
خصوصا أهل البحرين الذين عرفوا بشكيات م ووالئ م لحسحسحالم ورنحوزه 
خصوصا الش داء وعلى رأس م االنحام الحححسحيحن بحن عحلحي الحذع يسحعحى 
الخليفيو  لطاس ذكره والتنكيل بان يسعحى لحالححتحذاء بسحيحرتحه. رححم هللا 
الش يدين علي العرب وأحاد الااللي، والش داء الثالرة قبل م ساني نشياع 
وعلي السنكيحس وعحبحاس السحاحيحع الحذيحن نحاقحت جسحد كحل نحنح حم أربحع 
رصاصات خليفية حاقدل رم سلات نالبس م الالطخة بدنائ م الحااكحيحة الحى 

 أن ات م إنعانا في الظلم واالضط اد والتنكيل والشااتة.
الرابعة   جاء الكش  االسبو  الحاحاضحي عحن نشحرو  بحيحغحاسحوس الحذع 
يتضان برنجيات التجسس التي ابتكرت ا نجاوعة اإ  إس أوا االسرائيلية 
الذع استخدم الرتكاب انت اكات ححقحوا اإلنسحا  عحلحى نحطحاا هحائحل فحي 
نختل  أنحاء العالم. ونن بين الاست دفيحن لح حذا الحتحجحسحس رلسحاء دول، 
ونشطاء، وصحفيو ، بحاحا فحي ذلحء عحائحلحة الصحححفحي السحعحودع جحاحال 
خاشقجي.هذا الاشرو  يكش  للعيا  كي  وجدت الحكونات القاعحيحة فحي 
برنجية التجسس لاجاوعة إ  إس أو السالح الافضل في نسعاها لتحكحاحيحم 
أفواه الصحفيين، واالعتداء على النشطاء، وسحححق أع نحعحارضحة، األنحر 
الذع ي دد نا ال يُحصى نن األرواح. وقد است د. البرنانج هوات  العديحد 
نن النشطاء البحرانيين ونن بين م الحقوقحي السحيحد أححاحد الحوداعحي. هحذه 
االساليب تكش  خطر التعاو  بين حكام االنحارات والحبحححريحن نحن جح حة 
والكيا  االسرائيلي نن ج ة اخرى، على كرانة البشر وحقوق م. وقد سبق 
للخليفيين استخدام برنانج افين فيشرا الختراا اج ال الكونبيوتر لعدد نن 
الاعارضين البحرانيين. واحتج ضحايا االختراا آنذاك على هذا االنحتح حاك 

  0البقية نن ص :  قضايا راهنة 

 الحححنحححاال  فححديحححتحححء شحححلحححوا غحححدال
 تحححوقححح  قحححلحححُب الحححوجحححود الحححذع
 تححرّجححل عححن كححاهححلححيححه الشحح ححيححد
 وخححلّحح  قححونححا أنححاتححوا الحححححيححال
 عحلحى الححخحافححقحيححن تحجححلّحى الححردى

  
 شححح حححادتُحححه سحححجحححلحححتححح حححا الحححدنحححاء
 وصححرخححتُححه زلححالححت كححربححالء
 قححرو ت تححاححر ويححبححقححى الصححدى
 شححعححاُر اإلبححاءى ونححعححنححى الححوفححاء
ححا ضححاححيححرا غححدا  إذا نححس يححونم
 وا  النس الصخَر نثل النحسحيحم
 نححن الححطحح  الحححت لححنححا رححورل
 إذا ذُكحححرت هحححلّحححل الصحححانحححدو 

    
 فيا صحرخحةَ الحححّقى نحن كحربحالء
 ويحا ابححن عحلححّي وسحبححَط الحرسححول
 رأيححتُححء طححيححفمححا عححلححى الححخححافححقححيححن
 ونححن وجححنححتححيححء يححلححوح السححنححاء
 فححلححم يححر قححلححبححي غححيححَر الححنححدى
 رأيت الظبا نسحرعحات الحخحطحى
 وهحححبّحححت ريحححاح الصحححبحححا نحححححححوه
 فحححيحححا رحححائحححرا جحححلحححلحححتحححه الحححدنحححاء
 لححء هللا يححا نححثححخححنححا بححالححجححراح
 وقححفحححَت وتحححعحححلحححم ا  الحححححححتحححو.
 فكحنحَت الشحعحاَر وكحنحَت الح حتحا.
 نححنحححححَت الححكححالَم أصححوَل الححكححالم
 وقححلححَت وقححد طححافححت الححذكححريححات

 الححححقا والحاححجحدُ والححعحاديححات  أنحا
 

 أيححا راكححبمححا صحح ححول الححاححسححتحححححيححل
 أتعر. نا الحب نا الحذكحريحات؟
 أتحححعحححلحححم نحححا قحححالحححه الحححنحححاكحححثحححو 

 بحححلحححيحححل طحححويحححل  تحححعحححال إلحححيحححنحححا
 ودعحححنحححا نحححعحححربحححد نحححن وححححيىحححه
 فححاححا شححونححنححا ا  ركححبححنححا الححاحححححال
 فححيححا سححيححدع يححا شحح ححيححدما عححلححى
 سححعححيححَت إلصححالح شححو ى الححعححبححاد
 ورحححَت تححواجححه أعححتححى الححطححغححال
 أخا الحرب كنت اإلبا والصاود
 صححعححدت شحح ححيححدا لححرب السححاححاء
 سالُم على السبط فحي الحخحالحديحن

 الشهيد الخالد، من وحي كربالء

الصارخ لحقوق م وخصوصيات م، وطالبوا الحكونة البريطنية باتخاذ اجراءات 
ضد حلفائ ا في الرفا ، ولكن بدو  جدوى. ويعيش الالجدو  البحرانيو  فحي 
بريطانيا هواجس التجسس واالعتداء الخليفي بشكل نستحاحر، خصحوصحا بحعحد 
حوادث عديدل في هذين الجانبين. واألنل ا  تؤدع الجح حود الحتحي قحانحت بح حا 
الانظاات الحقوقية لاواج ة  التعاو  الشرير نحع الحكحيحا  االسحرائحيحلحي  فحي 
نجاالت التجسس االلكتروني واتخاذ اجراءات رادعة لتلقين ا دروسا تحاحنحعح حا 
نن تكرار جرائا ا نستقبال. فاذا كانت الدول الدياقراطحيحة غحيحر قحادرل عحلحى 
توفير هذه الخصوصية لاواطني ا فاا جدوى الحديث عن الدياقراطية وحقوا 
االنسا  وإقانة حكم القانو ؟ نطلوب اجراءات صارنة تجّرم قحيحام ايحة دولحة 

 خاري الحدود تخترا اج ال نعارضي ا وتنت ء خصوصيات م.

 بححاححلحححححاححة الححطحح  عححنححد الححقححتححال
 بإرث الحسين اكحتحسحى بحالحكحاحال
 لححيححعححري نحححححو السححاححا فححي جححالل
 وعاروا الفساد وعحاشحوا الضحالل
 وبحححاألفحححق الححححت لحححيحححال  رحححقحححال

  
 ندادا جحرى نحن أنحاقحي الحرجحال
 تحححرددهحححا خحححيحححلُححح حححا والحححجحححاحححال
 هحححتحححافحححا يُحححرداد، شحححعحححرا يُحححقحححال
 وعححنححواُ  درس  ورأُس الححاححقححال
 كححححيححححنححححبححححو  نححححاء  نححححقححححّي  زالل
 غححدا الصححخححُر أيححقححونححةم لححلححجححاححال
 نححفححاصححلحح ححا الححقححتححل واالعححتححقححال
 فححيحححشحححتححاا ذو رححورل  لحححلحححوصحححال

    
 ويححا دَم نححن يححعححشححقححو  الححنححضححال
 ويححا نححن وررححت الححعححال والححكححاححال
 وعند اصطكاك الحقحنحا والحنحصحال
 ونححن حححاجححبححيححء يححلححوح الححجححالل
 والح لححعححيححنححّي طححيححُب الححخححصححال
 لححتحححححاححي بححقححايححاه بححيححن الححتححالل
 تححححكححححفّححححن أشححححالءه بححححالححححرنححححال
 ويححا صححرخححةم رددتحح ححا الححجححبححال
 وححححيحححدما تحححفحححدّيحححه ريحححُ: الشحححاحححال
ُُ والحاحوُت يُحنح حي الحجحدال  تربّح
 وكنَت الاحعحانحي وكحنحَت الحجحاحال
 وعححلّححاححتححنححا الصححبححر واالعححتححدال
 وروُححححء ُشحححعحححلحححتُححح حححا نحححا تحححاال
 سححوضححرب لححلححنححالححريححن الححاححثححال

  
ا بححعححيححدَ الححاححنححال  لححتححصححنححع نصححرم
 أتعر. يا صاححبحي نحا الحوصحال
 ونن عن خطاب الرسحاالت نحال
 لححنحححححتححسححي الحححححّب حححتححى الححثححاححال
 ونححكححر  كححوَس الححطححال فححي خححبححال
 فحححعحححالحححاحححنحححا فحححاسحححدت ال نحححححححال
 دنحححاء  أسحححيحححلحححت وأخحححرى تُسحححال
 وسرَت على هحدع خحيحرالحرجحال
 لححتححقححلححع داء الححفححسححاد الححعححضححال
 وقد ححا  وقحت السحرى والحنحاال
 ونححاتححوا جححاححيححعححا بححيححوم الححقححتححال
 ونححرحححى لححه، حححاز كححّل الححكححاححال

 


