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يلصاعد الب بلب  يبومبيبا نبلبيبجبة البلبدهبور 
الملواصا لصحة الدكبلبور عبببد البجبلبيبا 
السنكيبس البذي تبلبراجبع صبحبلبه يبومبيبا 
خصوصا وقد قاى ما يب بر  الشبهبريبن 

يوليو  8منذ ان بدأ إضرابه عن الطعام في 
الماضي. ووف ا آلخر المعلومات المسل باة 

 08”  السبنبكبيبس“ من عا لله  ف د الدكلور 
كغم  وتمت إزالة اللن بيبط البوريبدي  نبه 
كان يسبب له ا لبم  وفب بوهبو حبالبيبا  فبي 
مركز كانو الطبي للمراقبة. وت و  عا لله: 

إنه يجد صعوبة في النوم بسبب اللواجد المسلمر للحراس في غرفله  الذين “ 
يزعجونه بشكا ملكرر. ويلمركز هؤتء الحراس يلمركزون في غرفله على 

 قاعة في اليوم ويااي ونه. 84مدار 
 

مبن مبخبطبط  * حذلر  ية   الشيخ عيسى احمبد قباقبم
تنفذه حكومة ولي البعبهبد البخبلبيبفبي قبلبمبان لبلبفبكبيبك 
المعارضة السياقبيبة فبي البببالد.  وقبا  أن حبكبومبة 
البحرين تواجه ضغطا من المعارضة تسعى لللخبلبص 

تبدخبا ” منه بال ثمن مجده للشعب البحراني. واضاف: 
في مساومات مع أفراده من تلك المعارضة  بناء  عبلبى 
دراقةه ُمحكمةه تبؤِدلي إلبى انسبحبا  البمبعباري ببعبد 

وحذلر قاقم من أن هدف هذا المخطط هو “, المعاري
 خلخلة صفوف المعارضة وبما يؤدي إلى انهيارها.

 
م حبكبمبا  ببالب بلبا ٠٢٠٢أغسبطبس  ٣* نفذت حكومة    قعود يوم الثالثاء 

تعزيرا  بح  الشا  أحمد بن قعيد الجنبي.  كان الشهيد أحمد بن قعيد الجنبي 
مدرقا  طرد من وظيفله ظلما  لدفاعه عن حرية المعل د واللعبد بمبذهبب أهبا 
البيت عليهم السالم  ثم قجن لنفس ال اية  وحوكم وصدر ضده حكم ال بلبا 
تعزيرا . ومع تنفيذ حكم اإلعدام )ال لا تعزيرا ب ا خير  يصبا عبدد ا حبكبام 

حكما  في زيادة مبرعبببة  ٢٠م إلى ٠٢٠٢أغسطس  ٣المنفذة منذ يناير وحلى 
 % عن العام الساب  ٨٦تصا إلى 

 
* نفذت العصابة الخليفية قياقلها باضطهاد الحرية الدينية لالغلبية الساح بة 
من الشعب بمحاولة منع إقامة مراقم عاشوراء. وف د اقلدعت عبددا كبببيبرا 
من المواطنين لللح ي  لمنعهم من المشاركة في  البمبراقبم. وأمبرت وزارة 
الداخلية الخليفية مأتم العزاء في جبلة حبشي بإزالة تفلة ذكر فيبهبا أن يبزيبد 

المواطنون في بلدة النويدرات بلزيبيبن جبدران  فاق  شار  للخمر. بينما قام
البلدة بصور شهداء الثورة وفاء لهم وتأكيدا على البلبمبسبك ببالب بصباص مبن 
قلللهم. واقلدعى الخليفيون الشيخ عبدالمحسن مال عطية الجمري لللح ي  في 

جعفر الدرازي عبلبى   مركز شرطة المحرق. كما قاموا تأمر بلوقيف الرادود 
خلفية مشاركله في إحياء مصا  قبط رقو    )عب. واعلدوا كبذلبك عبلبى 

مبببظببباهبببر عببباشبببوراء 
والرايات المبثبببة عبلبى 
بيوت اتهالي في مدينة 
حبمبد  البدوار البراببع  
وكببذلببك فببي مببنببطبب ببة 
المصلى والبالد ال بديبم 
والسهلة الجنوبية. وفبي 

اغسببطببس قببامببوا  09
ببالبلبحب بيب  مبع الشبيببخ 
محمد الرياش حو  مبا 
طبببرحبببه فبببي إحبببدى 

  8البقية على صفحة  محاضراته.

 ثالث قضايا تستحق االهتمام:
 عاشوراء، االستقالل، افغانستان

 
ثالث محطات يجدر اللوقف عندها لمن يسعى لللعرف على اتوضاع في 

الجزيرة المبلالة باتقلبداد والظلم. ومع انها تبدو   البحرين وافاق اللغير في هذه
ملرابطة بلحاظ الصورة العامة لالوضاع   غير ذات صلة ببعاها ات انها

ومجلمعة من معان تلصا بالوضعين   تنطوي عليه مفردة  جهة ونظرا لما  من
المحلي وا قليمي. هذه المحطات الثالث هي: موقم عاشوراء اآلخير  ظروفه  
تجلياته وموقعه في الوجدان الشعبي على المسلويين النفسي والسياقي. وذكرى 

في منلصف الشهر الماضي وحظيت ب در من ات هلمام   اتقل ال  اللي مرت
الشعبي في ظا تجاها رقمي يعني الكثير لملابعي اوضاع البحرين. أما المحطة 
  الثالثة فهي ما حدث في أفغانسلان مؤخرا وصلة ديناميكيله السياقية بالخليج. 

لعا من أو  ما شاهده العالم خبال  مبوقبم عباشبوراء هبذا البعبام حبالبة البرقبي 
واللحار اللي ميزته من حيث اإلعداد وحجم المشاركة والخبطبا  البمبطبروو. 

الموقم وعدا هبا   هذا من جهة  ومن الجهة الم ابلة موقف العصابة الخليفية من
الذي لم تسلطع اخفاءه  والذي تجلى في ال مع الشرس باتقاليب الملعددة. فبمبنبذ 

المنظمة اللي كانت مبثبات   اليوم اتو  من محرم انلظم المواطنون في مسيراتهم
لالللزام بالاوابط الصحية من تباعد وارتداء الكمامات. كما انلظموا في حاور 
ا لمجالس واقلمعوا للخطباء والرواديد  واحلفظوا ب در من الحماس الذي تكبون 
لديهم نليجة ذلك. وقد اعلاد البحرانيون منذذ ع ود على مواجهة ال مع البخبلبيبفبي 
المدعوم بامكانات الدولة كلها. فالدولة في البحرين ت تمثا الشعب وليس هبدفبهبا 
اتقاس خدمله كما يبفبلبري ان تبكبون  ببا اصبببحبت اداة ببايبدي البعبصباببة 

الحاكمة  فأجهزة اتمن تأقست من اجا حماية الحكم الخليفي واللصدي   الخليفية
للطلعات الشعب  وأبرز أقاليبها ال مع البمبنبظبم. وببرغبم مبحباوتت عبنباصبرا 
للدريب البريطانية أخفاء ذلك ات ان عناصر اللعذيب ت تسلبطبيبع البلبوقبف عبن 
اضطهاد المواطنين. فكان لها دورها في اتعلداءات البمبلبواصبلبة طبوا  اتيبام 
العشرة من الموقم. ف با حلو  شهر محرم قامت ههاتجهزة باقلدعاء اصحبا  
المتتم ووجهت لهم اللهديد والوعيبد ببالسبجبن والبلبعبذيبب اذا قبمبحبوا ببخبرو  
المواكب او طرحت قاايا قياقية في متتمبهبم. ثبم جباء دور البخبطببباء البذيبن 
اقلدعي العديد منهم واعل ا بعاهم. في البداية كانت هناك توجيهبات عبنباصبر 
اللعذيب بعدم اللعري للحكم اتموي بالن د او اتهامه ب لا الحسين وقبببي نسباء 
رقو   . ثم جاء دور الرواديد  وهم الملخصصون في قبراءة قصبا بد البرثباء 
وترتيب وقعها ومخاطبة العواطف الشعبية تقلحاار اقلشهاد اتمام البحبسبيبن 
عليه السالم وأهله وأصحابه. هؤتء الرواديد طوروا اداءهم كبثبيبرا فباصبببحبوا 
مؤثرين في الشبا  المشاركين في المواكب العمالقة اللي اصبحت ظاهرة م ل بة 
تعداء الشعب. فحجمها يحاصر الخليفيين الذين يحكمون البالد كأقلية عددية من 
جهة وف،ة غريبة في الث افة واللاريخ عن المواطنين. وقد اعل ا العديد من هؤتء 
بسبب مشاركاتهم المؤثرة وقدرتهم على جذ  الجماهير العاش ة للحبسبيبن وجبده 
وأبيه. وقد اصبخ امرا معلادا ان يظهر الخليفيون مكملين للمشوار الذي بدأه يزيد 
بن معاوية والسفاحون معه. لذلك كان عاشوراء هذا العام تظاهرة عمبالقبة ضبد 
نظام اتقلبداد والبطش  تميز بالخطا  الملحار والرقالة البواضبحبة وا داء 

  الفني الرفيع المسلوى وا قاليب السلمية في م ابا ال مع الخليفي. 
المحطة الثانية تمثلت بعيد اتقلب بال  فبي مبنبلبصبف شبهبراغسبطبس لبالحبلبفباء 

. هذه الذكرى 0790بالذكرى الخمسين لالنسحا  البريطاني من البالد في ا لعام 
اصحبت منذ ثالثة ع ود محطة على طري  الناا  الشبعبببي البهبادف لبلبحبريبر 
البالد والعباد من الطغمة الخليفية الحاكمة بالنار والحديد. تزامنت البذكبرى هبذا 
العام مع موقم عباشبوراء اتمبر البذي قبلبص مبن اتهبلبمبام الشبعبببي البواقبع 
واللظاهرات المصاحبة لها بسبب اتنخراط في فعاليات عاشوراء. وتهبدف هبذه 
الفعاليات للح ي  عدد من اتهداف: اولها توعية الشعب بالمناقبة وماذا تبعبنبيبه  

 ودفعه للمزيد من البحث واتطالع على تاريخ البالد المعاصر. 

mailto:info@vob.org
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 بحرانيون يتذكرون االنسحاب البريطاني

عشية الذكرى الخمسين تقل ال  البببحبريبن عب بدت 
نبدوة خباصبة شبارك فبيبهبا عبدد مبن الشبخبصبيببات 

اغسطس  09البحرانية. ع دت الندوة عصر الجمعة 
عبر البفباباء اتفبلبراضبي وشبارك فبيبهبا كبا مبن 
الدكلور عبد الهادي خلف  اتكاديمي والبمبعباري  
والسيد رضي الموقوي  الناشط السبيباقبي وعابو 

واتقلاذ فاضا عباس  اتمين البعبام “  وعد” جمعية 
الساب  لجمعبيبة البلبجبمبع البوحبدوي البديبمب براطبي  

 والن ابي السيد هاشم السيد قلمان الموقوي. 

المواطنون في بلدة النويدرات يزينون جدران البلدة  اغسطس: 05ا حد 
بصور شهداء الثورة وفاء لهم وتأكيدا عبلبى البلبمبسبك ببالب بصباص مبن 

 قلللهم  وذلك ضمن فعاليات إحياء ذكرى عاشوراء  

 ندوة افتراضية بذكرى االستقالل

نظم المركز ا وروببي لبلبديبمب براطبيبة وحب بوق 
أغسبطبس  06اإلنسان ندوة افلراضيبة اإلثبنبيبن 

الذكرى الخمسين لالنسحا  البريطانبي “  بعنوان
بمشاركة بباحبثبيبن “  من الخليج: اإلرث والمسار

 وناشطين. 
تحدث في الندوة المبعباري البببحبرانبي البببارز 
الدكلور قعيد الشهابي مسلطا الاوء على دوافع 
 اتنسحا  البريطاني من منط ة الخليج. وكان

الملحدث الثاني الناشط البريطاني قبام والبلبون  
المدير اللنفيذي لمنظمة تحرير البلبيبببت وتبيبببت 
ووتش. كانت  خر الملحدثين جوقي ثم من معهد 

البلبي  (BIRDالبحرين للح وق والديم راطيبة) 
تطرقبت فبي كبلبمبلبهبا حبو  وضبع ا كباديبمبي 
البحراني المار  عن الطعبام فبي قبجبن جبو 

 بالبحرين عبدالجليا السنكيس.

 البحرانيون في لندن يحيون ذكرى االستقالل
 

أغسبطبس أمبام مب بر ر باقبة  04نظم ناشطون اعلصاما ظهبر السبببت 
الوزراء وقط العاصمة البريطانية لبنبدن. ورفبع البنباشبطبون البالفبلبات 
واطل وا الشعارات اللي تندد بالدعم البريطاني للنظام الخليفي الحاكم فبي 
البحرين. وكان من بينها تفلة عرضت بعبارات بسيطة واقبع البببحبريبن 

 بعد مرور نصف قرن على اتقل ال .
واشاروا الى ترقخ الدكلاتورية وقمع الحريات وانلهاك حب بوق اتنسبان 
والدعم البريطاني للنظام  مؤكدين على أن البحريبن ببحباجبة البى ببدايبة 

 جديدة مطالبين المجلمع الدولي بالمساعدة للح ي  ذلك.
وتم إحياء المناقبة بفبعبالبيبات أخبرى مبن ببيبنبهبا نبدوتبان فبي البفباباء 

اغسطس  وباتنبجبلبيبزيبة يبوم  09اتفلراضي باللغة العربية يوم الجمعة 
 اغسطس. 06اتثنين 
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 8180أغسطس  89اإلثنين     80عربي -لندن
كشفت صحيفة لاإلندبندنتل البريطانية عن اقلبخبدام 
حكومة المملكبة البمبلبحبدة أمبوا  دافبعبي الابرا بب 
البريطانيين للمويا مؤقسة حكومية بحرينية  ملبهبمبة 
ب لاللسلرل على تعذيبب واغبلبصبا  نشبطباء حب بوق 

 المرأة.
وتُظهر وثا ب  تبم البكبشبف عبنبهبا فبي إطبار حبريبة 
المعلومات أن دعم الحكومة البببريبطبانبيبة لالسبريل 
بماليين الجنيهات في دو  منط ة الخليج يشما تمويا 
هي،ة لمثيرة للجد  إلى حد كبيرل يزعبم أنبهبا أخبفبت 

 81093أدلة على اغلصا  وتعذيب ناشطات في عام 
نجاو يوقف وابلسام الصا غ  ناشطلان زعملا أنهبمبا 
تعرضلا تعلداء جنسي من قبا السلطات البحرينبيبة؛ 
تهاجمان اآلن حكومة المبمبلبكبة البمبلبحبدة لبلبمبويبلبهبا 
مؤقسة ح وق اإلنسان في البحرين  والمعروفة باقبم 
لا مانة العامة لللظلماتل  بحسب ت رير الصبحبيبفبة 

 "803البريطانية  الذي ترجمله لعربي
وُقجنت السيدة يوقف  وهي موظفة حكومية قاب ة   

بعد إدانلها  عبر فبيبسبببوك   8109في نيسان/ أبريا 
لسباق جا زة البحرين البكبببرى  وانبلبهباكبات حب بوق 

 اإلنسان في الدولة الخليجية.
وفي حديثها ل لاإلندبندنتل  قالت يوقف  اللي تزعم 
أنها تعرضت لالغلصا  والمااي ة وقوء المعامبلبة 
في السجن: لت توجد كلمات يمكن أن تصف المبحبنبة 
اللي عانيت منها على يد قوات ا من البحرينية  وأنبا 
غابت عندما علمت أن المملكة الملحدة دربت نفبس 
 الهي،ة اللي غطت اتنلهاكات البلبي عبانبيبت مبنبهبال.
وتمو  حكومة المملبكبة البمبلبحبدة أمبانبة البلبظبلبمبات 
البحرينية من خال  صندوق اقلراتيجية الخليج  الذي 

مليون جنبيبه إقبلبرلبيبنبي لبخبمبس دو   834خصص 

 81803خليجية خال  عام 
وبينما ي و  الوزراء إن الصندوق يعزز العبالقبات  

بين المملكة الملحدة ودو  الخليج  يحذر نشطاء من 
اقلخدام ا موا  للدريب مسؤولين عن اللسلر علبى 

 انلهاكات ح وقية.
وقالت ابلسام الصا غ  وهي المدافعة البببارزة عبن  

  قببمببت 8107حب ببوق الببمبرأة: لفبي صبيببف عببام 
شخصيا  بسرد اتنلهاكات البشعة اللي تعرضت لهبا 
لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانبيبةل  
معلبرة أن ذلك فاقم وطأة البكبشبف عبن دور لبنبدن 

 بعدم المؤقسة البحرينية.
ووصفت الصا غ ذلك الدعم البريطاني بأنه لخيبانبة 

 مدمرةل.
وت و  الصا بغ إنبهبا تبعبرضبت لبليبذاء البجبسبدي 
والجنسي وتعرضت للهديدات ب للها هي وأطبفبالبهبا 
عندما تم احلجازها في مبنى جهاز ا مبن البوطبنبي 

 81093بالبحرين في أيار/ مايو 
وت و  الناشطة  اللي تحظى بدعم مبنبظبمبة البعبفبو  

الدولية  إنها عانت من اللعذيب لمدة قبببع قباعبات 
ت ريبا  وقالت قاب ا لمنظمة ح وق اإلنسان الرا بدة: 
لل د ضربوني على أنفي وركلوني في ببطبنبي  مبع 
العلم أنني تعرضت لعملية جراحية في أنفي وأنبنبي 
كنت أعبانبي مبن الب بولبون. أغبمبي عبلبي مبرتبيبن 

 واقلي ظت من الماء البارد الذي أل ي عليل.
وت دمت كا من يوقف والصا غ بشكاوى إلى أمانة 
اللظلمات  اللي تسلرت على انلهاكبات ا مبن ببدت 

 من الدفاع عن ح وق المعل للين.
وقا  قيد أحمد البوداعبي  مبديبر مبعبهبد البببحبريبن 

  لصببحببيببفببة (BIRD)لببلببحبب ببوق والببديببمبب ببراطببيببة 
اإلندبندنت  إن ا مانة للم تبعبري قبوى تبحب بيب  

 

 تقرير: لندن تمّول مؤسسة بحرينية "تتستر" على تعذيب واغتصاب

 كاذ ل.
وتنفي الحكومة البحرينية مزاعم قوء البمبعبامبلبة 
بح  المواطنلين  البلبلبيبن تبلبسباءتن عبن قبببب 

 غيا  تح ي  شفاف.
وأشار الوداعي إلى أن حكومة المملكة الملحدة ت 

 تزا  تدعم الهي،ة المثيرة للجد .
وقا : لمرة أخرى  اقلخدمت البحبكبومبة أمبوا  
دافعي الارا ب لدعم الهي،ات اللي قامت بإخفباء 
أدلة مروعة على اتغلصا  واللعذيب مبن قبببا 

 قوات ا منل.
وأضاف: لتدعي حكومة البمبمبلبكبة البمبلبحبدة أن 
دعمها الذي يبلغ ماليين الجنيهات للديبكبلباتبوريبة 
فبي البببحبريبن يسباعبد عبلبى اإلصبالو؛ هبذا ت 
يساعد  إنه يمكلن المعلدين ويعزز ث افبة اإلفبالت 
من الع ا  المرعبة في البالد. يبجبب أن يبنبلبهبي 

 هذا اللمويا على الفورل.
وتابع: لهذه العالقة السامة بين المملكة البمبلبحبدة 
والبحرين لها تكلفة بشرية. ل د وقفت البنباشبطبات 
الشجاعات اللواتي عانين من أفظبع اتنبلبهباكبات 

 وكشفن العالقة الفاقدة بين هذه الحكوماتل.

في مؤقسات الدولة. واعلبر عباس ان هناك تغبيبر 
في شكا الوجود البريطاني في البالد  وأن السياقة 

 الخارجية ظلت مرهونة بيد المملكة الملحدة.
أشار عبباس إلبى ان البمبنبطب بة يبلب باقبمبهبا البيبوم 
محوران أحدهما محور الم اومة واآلخر هو محور 
الصهاينة الذي يام عربا اليوم. وأكد عباس عبلبى 
ان الدور البريطاني ت يزا  موجودا وان ما حصا 
لم يكن اقل ال  ح ي ي. وبيبن أن البدولبة البعبببريبة 
تنو  عن شاه إيبران فبي مبمبارقبة دور شبرطبي 
الخليج. واخللم عباس حديثه باإلشارة إلى أن دو  
الخليج وضعت جميع رهاناتها في قلة الصبهبايبنبة 

% مبن 51معلبرا ذلك خيارا خاط،ا  ومبؤكبدا أن 
 أوراق اللعبة السياقية مرهونة باللغيرات اتقليمية.

 النقابي سيد هاشم الموسوي
كان  خر الملحدثين الن ابي قيبد هباشبم البمبوقبوي 

الببذي شببدد عببلببى أن غببيببا  
الديم راطية تسبب في كوارث 
اقلصباديبة مشبيبرا إلبى حبالبة 
ال مع اللي اجلاحت البببحبريبن 
منذ إلغاء البببرلبمبان وتشبريبع 
قانون أمبن البدولبة. وتبطبرق 
إلى تاريخ العما النب باببي فبي 
البببببحببريببن مشببيببرا إلببى أن 
المسلشار الببريبطبانبي رفبي 

في الخمسينات من ال رن الماضي م لرحا للاقيبس 
ن ابة في البحرين طرحه البمبنباضبا عبببدالبرحبمبن 
الببببباكببر.واخببلببلببمببت الببنببدوة بببلببوجببيببه أقبب،ببلببة مببن 

 المشاركين.

البحرين.. نصف قرن عبلبى انبجبالء “  تحت عنوان
نبظبمبت نبدوة افبلبراضبيبة “  اتقلعمار البببريبطبانبي

أغسطس أكاديميون وقياقيون ن ابيبون  09الجمعة 
بحرانيون قلطوا فيها الاوء على واقبع البببحبريبن 

 بعد مرور نصف قرن من نيلها اتقل ال .
تحدث فيها كا من ا كاديمبي البببحبرانبي البدكبلبور 
عبدالهادي خلبف والسبيباقبيبيبن رضبي البمبوقبوي 
وفاضا عباس والن ابي قيد هاشم الموقبوي  فبيبمبا 

 أدار الندوة الصحافي عباس صفوان.
 األكاديمي عبدالهادي خلف
كان أو  الملحدثين الدكلور 
عبببببدالببهببادي خببلببف الببذي 
تحدث عن خلبفبيبة البوجبود 
العسكري البببريبطبانبي فبي 
منط ة الخليبج البذي ببدأتبه 
المملكة الملحدة ببمبمبارقبة 
دور شبببرطبببي البببخبببلبببيبببج 
لحبمبايبلبه مبن ايبران ومبن 
الجزيرة العربية وكذلك لحماية حكام المبنبطب بة مبن 

 بعاهم البعي.
لفت خلف إلى أن ق بوط نبظبام الشباه البذي تبولبى 
مهمة شرطي الخليج ع ب اتنسحا  البريطاني من 
المنط ة  أحدث فراغا أمنيبا فشبلبت السبعبوديبة فبي 
مأله  مشيرا إلى أن الوتيات الملحدة اقلعادت دور 
الشرطي عبر قواعدها العسكرية في المنط ة  وهي 
تلجه اليوم إلى ت ليص تواجدها وتسليم دور شرطي 
الخليج إلى إقرا يا. واعلبر خلف أن البحرين هبي 
 اليوم المسرو ا و  تخلبار هذا الدور اإلقرا يلي.

وبشأن ما يطرو حو  إمكانية إصبالو البنبظبام فبي 
ل د وصلبت إلبى أرذ  البعبمبر ” البحرين قا  خلف 

وخال  تجربلي الطويلة أقبو  لبكبم ببأن البنبظبام ت 
 “.يمكن إصالحه من الداخا  وهو يريد عبيدا ف ط

 السياسي رضي الموسوي
وتطرق السياقي رضي الموقوي في حبديبثبه عبن 

ح ي ة اتنسحا  البببريبطبانبي 
من المنط ة معلبببرا انبه كبان 
انسحابا شكلبيبا. أشبار رضبي 
كذلك إلبى أن واقبع البلبنبمبيبة 
المسلدامة ظا مبلبخبلبفبا رغبم 
حجم الناتج المحلبي البمبرتبفبع 
في الخليج الذي يبلغ أكثر مبن 

تريليون دوتر مع زيبادة  035
في العمالة ا جنبية. وفبي مبا 

يلعل  بالببحبريبن أشبار رضبي إلبى وأد البلبجبرببة 
النيابية في البحرين بعد اتقل ال  بعامبيبن ودخبلبت 
البالد في فلرة وصفها بالمظلبمبة. وأكبد البمبوقبوي 
على أن خيار البحراني هبو الصبببر واتقبلبمبرار  
 داعيا السلطات أن مغادرة ع لية اتقلفراد بالسلطة.

 السياسي فاضل عباس
وتسبباء  السببيبباقببي فبباضببا 
عباس عن ح ي ة اتقبلب بال  
وعما إذا كان مبجبرد تبغبيبر 
لببلببحببدود البببببريببطببانببي فببي 
البحرين  مشيرا إلبى وجبود 
مببببخببببلببببلببببف الببببخبببببببببراء 
والمسلشارين الببريبطبانبيبيبن 

 شرطي الخليج الجديد والبحرين هي البوابة“ إسرائيل”في ندوة بذكرى استقالل البحرين: 

 إمرأة تستخدم هاتفها
 ى الذي يضمنأمام المب 

 مجموعة 
 إن إس أو اإلسرائيلية
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 يتضامنون مع السنكيس“ أكثر من مائة أكاديمّي دوليّ 
 

وقلع أكثر من م،ة أكاديميل دولبيل  رقبالبة  مبفبلبوحبة  تابامبن با مبع ا كباديبمبيل 
  وطالبوا السلطات البحرينيلة ”الدكلور عبد الجليا السنكيس“البحرينيل المعل ا 

بإي اف تعرياه للمعاملة المهينة  وإرجاع أببحباثبه البلبي صبادتبهبا السبلبطبات 
 ا منيلة.
با   57إلى أنل السنكيس البالغ من العمر  أكاديميل بريطانيل  ”101“ وأشار عبام 

يعاني من ملالزمة ما بعد شلا ا طفا   وهو موجود اآلن في المسلشفبى ببعبد 
أربعة أقابيع تب بريبب با مبن اإلضبرا  عبن البطلبعبام  وفب بد أكبثبر مبن عشبرة 

على حدل  –كيلوغرامات من وزنه  ويعاني من انخفاي مسلوى السكلر في الدلم 
 وصفهم.

ووصفوا مصادرة أبحاث الدلكلور السنكيس بأنلها ع وبة قاقيبة وغبيبر عبادلبة  
إنله يجب أن يلوقلف اضطهاد وقبوء مبعبامبلبة  ”ماكا  قميث”فيما قا  الدكلور

على حبدل  –الدكلور السنكيس  وطالب باإلفرا  الفوريل عنه دون قيده أو شرطه 
 قوله.

ا من قالة قللين محاضر    ”جامعة مبانشبسبلبر“ وكان من بين الموقلعين على الرل
حيث درس الدكلور السنكيس للحصو  على درجة الدكلوراه  وطالبوا ببأن ت 
ياطرل إلى تعريي حياته للخطر  للأمين ح وقبه ا قباقبيلبة وعبودة مبلبكبيلبلبه 

 بحسب تعبيرهم. –الفكريلة 
  إلى أنله ت يوجد أيل ”الدكلور براين دولللي“ وأشار الباحث في جامعة كوليد 

عذره لهذا اتنل ام  لحرمان السنكيس من الرعاية الطبيلبة البمبنباقبببة  ولسبحبب 
 على حدل قوله  –أبحاثه ا كاديميلة لمحاولة إذتله 

 
 تحالف إماراتي صهيوني يستحوذ على مجموعة

 بي إف سي القابضة في البحرين
  

 اقلصاد .. –البحرين اليوم 
على اتفاقيبة لبالبقبلبحبواذ عبلبى  اإلماراتي الصهيوني وقع كونسورتيوم فينابلر

مجموعة بي إف أس ال اباة وم رها البحرين. وبموجب الصف بة قبيبلبم دمبج 
المجموعلين إلنشاء أكبر مجموعة خدمبات لبلبحبويبا وصبرف البعبمبالت فبي 
منط ة الشرق ا وقط وشما  إفري يا تحت مظلة مجموعة جديبدة تبدعبى ويبز 

 فاينانشيا .
وقالت مجبمبوعبة ببريبزم 
قبببويسبببرا إن البببكبببيبببان 
المندمج الجديد قيحصبا 
على ترخيص للعما فبي 

دولبة فبي  91أكثبر مبن 
 المنط ة.

كببببمببببا أوضببببحببببت أن 
 81المجموعة اللي تام 

مليون عميا   قلصبخ المشغا الوحيد الذي له وجود مباشبر فبي جبمبيبع دو  
 مجلس اللعاون الخليجي الست.

تحت مظللها شركة البحرين المالبيبة  ”  مجموعة بي إف قي ال اباة ” و تام
بببي إف قببي   وشببركببة البببببحببريببن لببلببصببرافببة فببي الببكببويببت  وشببركببة

لبلبمبدفبوعبات فبي  ببي إف قبي والخدمات المالية في الهنبد  وشبركبة فوركس
البحرين  والمرخصين من قبا مصرف البحبريبن البمبركبزي وببنبك البكبويبت 

 المركزي وبنك اتحلياطي الهندي على اللوالي.
 

السلطات الخليفية تستولي على نحو نصف أموال 
 صندوق احتياطي األجيال القادمة

  
 اقلصاد .. –البحرين اليوم 

أظهر الحسا  الخلامي لحسا  احلياطي ا جيا  ال ادمة  انبخبفباي إجبمبالبي 
ملبيبون ديبنبار فبي عبام  708المطلوبات واتحلياطي المالي للحسا  من نحو 

%  49  ببنبسبببة تبجباوزت 8181مليون دينار في عام  581إلى نحو  8107
 مليون دينار العام الماضي من الصندوق. 451بسبب اقليالء الحكومة على 

وجاء اتقليالء الخليفي على أموا  الصندوق للمويا العجز في الموازنة الذي 
 8180مليار دوترب في النصف ا و  من العام  0398مليون دينار ) 581بلغ 
 ف ط.

٪ العام الماضي  حسب ت ديرات صندوق 534وانكمش اقلصاد البحرين بنسبة 

 

الن د الدولي  وتراكمت على البحرين كميات كبيرة من الديون  رغم تبلب بيبهبا 
مليارات دوتر من حلفاء خليجيين لمساعدتها على  01مساعدات مالية ب يمة 
 تجنب أزمة ا لمانية.

بالم،ة مبن البنباتبج  099وقا  صندوق الن د الدولي إن الدين العام ارتفع إلى 
.يذكبر أن خبببراء 8107بالم،ة في  018المحلي اإلجمالي العام الماضي من 

يحملون النظام الحاكم في البحرين مسؤولية ا زمة اتقبلبصباديبة فبي البببالد 
 بسب الفساد وقوء اإلدارة والسياقات ال معية اللي تسلنزف الموازنة.

يشار إلى أن صندوق احلياطي ا جيا  ال ادمة في الببحبريبن تبأقبس ببهبدف 
اتدخار لألجيا  ال ادمة  عن طري  اقلثمار جزء من عا دات النفبط خبار  

 مملكة البحرين.
 

لجنة توم النتوس: السنكيس سجين رأي ومدافع 
 عن الحرية يجب إطالق سراحه فوراً ودون شروط

 
دعت لجنة توم تنلوس ا ميركية لح وق اإلنسان 
إلى إطالق قراو ا كاديمي البحراني البمبابر  
عن الطعام في المبعبلب با بسبجبن جبو ببالبببحبريبن 

 واصفة إياها بسجين رأي.
وقالت اللجنة في تغريدة لها على حسابها الرقمي 

السنكبيبس قبجبيبن رأي ومبدافبع عبن  “ في تويلر
“, الحرية يجب إطالق قراحه فورا  ودون شروط

وأشاعت الدعوة بلغريدة أخرى أعادت فيها نشبر 
ت رير لوكالة رويلرز اإلخبارية بشأن الوضع الصحي الملدهور لبلبسبنبكبيبس 
الذي أعلن إضرابا عن الطعام منذ أكثر من ثالثة أقابيع احلجاجا على قبوء 

 المعاملة داخا قجن.
 

ناشطين  9سلطات البحرين اخترقت هواتف 
 بحرانيين باستخدام برنامج بيجاسوس اإلسرائيلي

 من المنامة .. –البحرين اليوم 
 8180أغسبطبس  84أظهر ت رير أصدره قليزن ت  الكندي نشر الثالثاء 

أن السلطات الحاكمة في البحبريبن اخبلبرقبت هبواتبف نباشبطبيبن قبيباقبيبيبن 
 NSOوح وقيين بحرانيين باقلخدام برنامج بيجاقوس الذي تنلجبه شبركبة 

 اإلقرا يلية.
الل رير أعده مخلصين في ا من المعلوماتي هم كا من بيا مرزاك   وعلبي 
عبد اإلمام   ونورا الجيزاوي   وقيينا أنسليس   وكريسلين بردان   وجبون 
قكوت رايللون   ورون ديبرت. حدلد الل رير تسعبة نشبطباء ببحبرانبيبيبن تبم 
اخلراق أجهزة  يفون الخاصة بهبم ببنبجباو بباقبلبخبدام ببرنبامبج ببيبغباقبوس 

 81803وفبراير  8181اللجسسي بين يونيو 
و النشطاء المخلرقة هواتفهم هم ثالثة أعااء مبن وعبد )جبمبعبيبة قبيباقبيبة 
بحرانيةب  وثالثة أعااء من مركز البحرين لح وق اإلنسبان  ومبعبارضبان 

 بحرانيان يعيشان في المنفى   وعاو في جمعية الوفاق .
أشار الل رير إلى انه تم اخلراق ما ت ي ا عن أربعة من البنبشبطباء مبن قبببا 

LULU  وهو مشغا لبيجاقوس أكد معدوا الل رير أنه ينسبونه بث ة عبالبيبة  
 إلبى حببكبومببة الببببحبريببن الببمبعببروفبة بببإقباءة اقبلببخبدام بببرامبج البلببجبسببس.
ي يم اثنان من النشطاء المخلرقة هواتفهم في لندن وهما كا من الناشط موقى 

 عبد علي والمدون يوقف الجمري.
لفت الل رير إلى أن السلطات الحاكمة في البحرين لديهبا تباريبخ مبن الب بمبع 
الوحشي للمعارضة واللابيبيب  عبلبى حبريبة البلبعبببيبر  نشبطباء حب بوقبيبيبن 
ومعارضين وأعااء في المعارضة السياقية. تسلخدم الحكومة بشكا ملزايد 
ضوابط اإلنلرنت وبرامج اللجسبس   وتسبلبهبدف ا فبراد داخبا البببحبريبن 

 وخارجها.
   8101و منبذ عبام 

اشببلببرت البببببحببريببن 
بببرامببج تببجببسببس مببن 

F i n F i s h e r و  
Hacking Team  و

NSO Group3  ببيلبن
معدوا البلب بريبر أنبهبم 
قاموا بلحليا قبجبالت 
الهواتبف فبوجبدوا أن 

 تسعة أجهزة تخص تسعة نشطاء بحرانيين قد تم اخلراقها.



 

   6/ 464صوت البحرين /

 

 

 البحرين اليوم 
نظم البمبركبز ا وروببي لبلبديبمب براطبيبة وحب بوق 

أغسبطبس  06اإلنسان نبدوة افبلبراضبيبة اإلثبنبيبن 
الذكرى الخمسين لالنسحا  البببريبطبانبي “  بعنوان

ببمبشباركبة بباحبثبيبن “  من الخليج: اإلرث والمبسبار
 وناشطين.

 الدكتور سعيد الشهابي
تببببحببببدث فببببي الببببنببببدوة 
الببمببعبباري البببببحببرانببي 
البببببارز الببدكببلببور قببعببيببد 
الشهابي مسبلبطبا الابوء 
عببلببى دوافببع اتنسببحببا  
الببريبطبانبي مبن مبنبطب بة 
الخليج قببا نصبف قبرن  
وعن اإلرث الذي تبركبلبه 

المملكة الملحدة في المنط ة ودورها لمرحلة مابعبد 
 اتنسحا .

أشار الشهابي إلى عدة ملغيرات وقفت خلف قبرار 
اتنسحا  البريطاني منها أقلصادية بعد ان خرجت 
المملكة الملحدة منهكة من الحر  العالمية الثانبيبة  
واقل ال  الهند البلبي كبانبت تبوصبف ببدرة البلبا  
 البريطاني إضافة إلى ماحدث في قناة السويس.

لفت الشهابي إلى أن هناك بعي اإليجابيبات البلبي 
تركلها بريطانيا ومنهبا تبعبلبيبم البلبغبة اتنبكبلبيبزيبة 
وتنظيم المرور لكنها ت ت ارن باإلرث الث يا البذي 
تركلها على صعيد ال مع ومصادرة البحبريبات فبي 

 البحرين.
أشار إلى حا البرلمان ووقف العما ببأو  دقبلبور 
للبالد بعد اتقل ال  ثم حملة ال مع اللي شارك فيها 
بريطانيون وعلى رأقهم أيان هندرقون البذي قباد 
ما يسمى بجبهباز ا مبن البوطبنبي البمبسبؤو  عبن 

 تعذيب المعارضين البحرانيين.
 04كما انها دعمت النظام البخبلبيبفبي عب بب ثبورة 

فبراير ومارقت دور المبيي لصفحة انلهاكاته في 
المحافا الدولية. واخللم الشهابي كلمله باشارة إلبى 
ان بريطانيا لم تلعلم الدرس لحد اآلن فبهبي تبلبرك 
البببببلببدان دون ان تببرتببب أوضبباعببهببا مسببلببشببهببدا 

بباتنسببحبا  ا خببيبر مببن 
 أفغانسلان.

 الناشط البريطاني 
 سام والتون

كببان الببمببلببحببدث الببثببانببي 
الناشط البببريبطبانبي قبام 
واللون المديبر البلبنبفبيبذي 
لمنظمة تبحبريبر البلبيبببت 
وتيبت ووتش الذي تطرق 

في كلمله إلى اقلمرار المملكبة البمبلبحبدة فبي دعبم 
نبظبام    خبلبيببفبة ومببعبارضبة البمبجببلبمبع البمبدنببي 

 البريطاني لهذه السياقة.
لفت إلى مبيعات ا قلحة البريطانية إلى البببحبريبن 
وإلى إزدواجية المملكة المبلبحبدة فبهبي مبن نباحبيبة 
تاع البحرين عبلبى قبا بمبة البدو  ذات ا ولبويبة 
بالحاجة للحسين اوضاع ح وق اإلنسان  ومن ناحية 
أخرى تاعهبا عبلبى قبا بمبة البدو  ذات ا ولبويبة 

 اللجارية.
وانل د واللون المسؤولين البريطانيين الذي يزورون 
البحرين ويدعون أن ح وق اإلنسان على أجبنبدتبهبم 
 لكن في الواقع فإن مبيعات ا قلحة على أجندتهم.
كما أشار إلى اللعباون فبي مبجبا  تبدريبب ضببباط 
الشرطة من البحرين في جامعة هبيبدرقبفبيبلبد البلبي 
فلحت لهم فرعا فبي مبركبز شبرطبة البمبحبرق فبي 
البحرين  وهو معروف بأنه مركبز تبعبذيبب. وببيبن 
واللون ان المجلمع المدني البريطاني يعاري هبذه 
السياقة وقد نجخ في منع صف ة لصادرات ا قلحة 

 إلى البحرين.
 الناشطة جوسي

كانبت  خبر البمبلبحبدثبيبن 
جببوقببي ثببم مببن مببعببهببد 
البببببببحبببريبببن لبببلبببحببب بببوق 

 (BIRDوالديم راطية) 
اللي تطرقت في كلبمبلبهبا 
حبو  وضبع ا كباديبمببي 
البحراني المابر  عبن 
البطببعببام فببي قبجببن جببو 
ببالبببحببريبن عببببدالبجبلبيببا 

 السنكيس.
تحدثت عن الدكلور السنكيس وت رير من اتحبزا  
 في البببرلبمبان حبو  حب بوق اتنسبان فبي البخبلبيبج
وتخصص امبوا  لبدو  البخبلبيبج وهبي مبرتبببطبة 
باتنلهاكات ولم تبوضبخ كبيبفبيبة صبرف اتمبوا . 
أشارت في بداية كلملها إلى ت ريبر قبدمبلبه أحبزا  
بريطانية في البرلمان بشأن المساعدات اللي قدملها 
بريطانيا لدو  البخبلبيبج لبلبحبسبيبن أوضباع حب بوق 
اإلنسان لكنها في الواقع اقلخدمبت لبلبببيبيبي تبلبك 
اتنلهاكات ومبنبهبا البمبرتبكبببة ببحب  اتطبفبا  فبي 
البحرين وجرا م الحر  اللي ارتكبلها السعودية في 

 اليمن.
وبشأن الدكلور السنكيس أشارت إلى أنه دخبا فبي 
احلجاجا على المعاملة الال إنسانية والمبهبيبنبة البلبي 
يلعري لها في قجن جو وللمطالبة ببإعبادة كبلبا  
ألفه في السجن وصادرته السلطات   وخصبص لبه 

 أربع قنوات من البحث.

 ندوة بذكرى االنسحاب البريطاني من الخليج
 المملكة المتحدة تركت إرثا ثقيال من القمع 

إعالم عبري: المنامة استضافت 
 عاما 11سفارة إسرائيلية منذ 

كشفت وقا ا إعبالم عبببريبة عبن وجبود قبفبارة 
عبامبا   00قرية إقرا يلية تعما في البحرين منذ 

تحت غطاء شركة تجارية  واقلخبدمبت جبوازات 
 قفر أجنبية.

وأكدت مصادر إقرا يلية أن لممثلية دببلبومباقبيبة 
قرية إقرا يلية نشطت على مدار أكثر مبن عشبر 
قنوات في البحبريبنل  ببحبسبب مبا أورده مبوقبع 

"I84"  اإلقبرا بيبلبي البذي أكبد أن هبذا البكبشبف
ليعلمد على مصادر من كال البطبرفبيبن  ووثبا ب  

 لهي،ة الشركات البحرينيةل.
وأكببد مسببؤولببون أن لالببمببمببثببلببيببة الببدبببلببومبباقببيببة 
اإلقرا يلية نشطت في العباصبمبة البمبنبامبة تبحبت 

 غطاء شركة تجارية للشجيع اتقلثمارل.
وذكر الموقع  أن لوجود هذه الممثلية  وقع تبحبت 

عبامبا  لبكبن اآلن  00طا لة منع النشر على مدار 
كشفت هذه اللفاصيا واتتصباتت البدببلبومباقبيبة 

 اللي أديرت من خلف الكواليسل.
كما أفاد موقع لولالل العبري أن لاتتصاتت لفلخ 
ممثلية إقرا يليبة قبريبة فبي البمبنبامبة ببدأت عبام 

  بعبد اجبلبمباعبات قبريبة أجبرتبهبا وزيبرة 8119
الخارجية اإلقرا يلية في حينه تسيبببي لبيبفبنبي مبع 
نظيرها البحريني أحمد بن خليفة  لكن قطبع قبطبر 

 8117عالقاتها مع تا أبيب فبي شببباط/ فبببرايبر 
وإغالق الممثلية اإلقرا يلية في الدوحة قاهم ب يام 
البحرينيين بمنخ الاوء ا خابر لبفبلبخ مبمبثبلبيبة 

 إقرا يلية في المنامةل.
ونوه إلى أنه لبعد أشهر من تولي نلنياهو منبصبب 

قبجبلبت الشبركبة  8117ر باقبة البحبكبومبة عبام 
" C e n t e r  F o r  I n t e r n a t i o n a l 

Development"  فببي السببجببالت البببببحببريببنببيببة
وعببمببلببت بببمببجببا  الببلببسببويبب  الببلببجبباري وجببذ  
اتقلثمارات في البحرين  واللي اقلخدمت كغطاء 

 للممثلية اإلقرا يلية في المنامةل.
وأوضخ الموقع أن لالشركة غبيبرت اقبمبهبا عبام 

إلى اتقم الحالي والذي يحظر الكشف عنه  8109
 قبا  أمنية  وتسوق الشركة نفبسبهبا عبلبى أنبهبا 
جهة ت دم خدمات لزبا بن فبي أوروببا والبوتيبات 
الملحدة  ممن يرغبون في دخو  السوق البحرينية 

 بمجاتت غير مرتبطة بالنفطل.
ويلواجد في مكاتب الشركة بالمنامة لدبلوماقيبون 
إقرا يليون يعملون في وزارة الخارجية يبحبمبلبون 
جوازات قفر أجنبية  وهم من نشطوا في البحرين 

طيلة هذه السنوات كرجا  
 أعما ل  بحسب الموقع.

وزعببببببم لولببببببالل أن 
لمبجبمبوعبة صبغبيبرة مببن 
المسؤولين فبي البببحبريبن 
عرفوا بوجبودهبا  وخبال  
هذه الفلرة قام العاملون بها 
بببدفببع صببفبب ببات تببجبباريببة 

لشركات إقرا يلية في البحرين  واقلخدمت ك نباة 
تواصا قرية بين لإقرا يال والبحبريبن  ورجبا  
اتتصا  المركزيون من البببحبريبن  كبانبوا وزيبر 

 الخارجية وعددا من مسلشاريه الم ربينل.
وعند طلب تا أبيب فلخ قفارة إقرا يلية لبهبا فبي 
المنامة بعد توقيع اتفاقية اللطبيع  أكبد مسبؤولبون 
في وزارة الخارجية اإلقرا يلية  أنهم يبخبطبطبون 
تقلغال  البنية اللحلية الملوفبرة خبال  السبنبوات 
 العشر البمباضبيبة إلقبامبة السبفبارة اإلقبرا بيبلبيبة.
وقا  مسؤو  إقرا يلي: لعمليا  مبا قبيبكبون هبو 

 اقلبدا  الالفلة عند المدخال.
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 8180    04نادر الملروك  السبت  
خببرجببت البببببحببريببن مببن اإلطببار اتقببلببعببمبباري 
 05البريطاني في العصر الحديث  وتحديبدا  فبي 

  وف  السردية اللبي تبحبكبيبهبا 0790   من عام 
الوثا   الملاحبة. كبان يبفبلبري أن يشبكلبا ذلبك 
انفكاكا  عن طوق اتقلخدام والبهبيبمبنبة البطبويبا 
الذي فرضه البريطانيبون  وت قبيبمبا مبع ببلبو  
المجلمع المحلي مسلبوى عبالبيبا  مبن البلبحبصبيبا 
اللعليمي  بما يعنيه ذلك مبن تبهبيلبؤ شبعبببي ذاتبي 

 للوللي مهامل بناء الدولة المسل لة.
  حيث تأريخ اتقل بال  البمبحباط 0790بين عام 

  تباريبخ إعبالن البمبلبكبيبة 8118بالجد   وعبام 
اتقلبدادية في البحرين  تفنلن البببريبطبانبيبون فبي 
تجريب أدوات إعادة البلبمبوضبع وتبكبريبره  ببال 
ة اللي تمسك  مات  وبما يُب يهم ال ول ق وف أو محرل
بكال أوراق البلبعبببة  عبلبى رغبم انبزيباو البلبا  
اته  وتتكا حبدود اإلمبببراطبوريبة  البريطاني ودرل
العظمى لمصلحة ا ميركيين تارة  والبلبجباذببات 
اإلقليمية تبارة أخبرى. لبم يبكبن تبجبدُّد السبطبوع 
البريطاني فبي البببحبريبن  مبأمبونبا  مبن البعب بوق 
والع ببات  إتل أن البمبخبزون البمبلبراكبم أقبعبف 
اإلنكليز على اللسللر واتبلكار  وكانبوا نباجبحبيبن 
ره مبنباورة  في حدود كبيرة  على نبحبو مبا تُصبول
اتنسحا  من الخليج  في نهاية السلينيات  تماشيا  
مع المصالخ البريطانية الداخليبة  وتبحبت ظبال  

 ”البنبوقبلبالبجبيبا“اتتفاقات السرية  وعلى إي اع 
اتقلعمارية اللي عبلرت عنها العودة البريطبانبيبة 
إلى الخليج  بعد أربعين عاما   على طب  ال باعبدة 

في البببحبريبن   ”إتش إم إس“البحرية البريطانية 
  وأُقد  السبلبار 8104اللي تمل اتتفاق عليها عام 

عنها بعد نحو ثالثبة أعبوام. لبم تبلبوقلبف حبجبارة 
المحرق والمنامة عن اتنهمار على البريطانييبن  
وهم أدركوا منذ زمن أن الشبعبب البببحبريبنبي ت 
ز  يمكن فكل الحبصبار عبنبه  إتل ببحبدود مبا يبعبزل
احلياجات الكولوناليات المعاصرة  ولذلك لم يكفل 
اتقلعمار البببريبطبانبي  مبنبذ زمبن  عبن إعباقبة 
البحرينيين  وإشغالهم في الهوامش أو في الخواتم 
غير المنجزة  واقلدراجهم نحو اإلحالة المرجعية 
على محطلات الصراع  وعلى مناقبات تجبرفبهبم 
جرفا  في منحبدر اتنب بطباع عبن خبببرة البزمبن  
والل طيع الداخلي. فعا المسلعمر البريطانيل ذلبك 
كله  مرارا  وتكرارا   عببر ببرامبج مبلبنبوعبة فبي 
اللفبكبيبك والبلبشبطبيبر  وإخبفباء رمبوز البنبابا  
البوطبنبي  مبع تبرفبيبع مببببرمبج لبمبثبيبري البفبلببن 

 والشواغا المجندة.
 مهارات اإلنكليز واجتهادات البحرينيين

كان يمكن أن يجري ذلك بإت ان دموي يشبه إببادة 
ر  الهنود البحبمبر  لبوت عبادة البنبهبوي البمبلبكبرل

واإلزعا  حلى الرم  ا خير  واللي داوم عبلبيبهبا 
بة إعبالم  شعب البحرين ونخبه الدينية والوطنية. ثبمل
ومجلمع مدني في الغر  يراوحان خار  منظبومبة 
السيطرة  وهناك أعااء برلمان يشغلهم ضميبرهبم 
قبا الخلود إلى النوم أو احلساء الشباي السبيبالنبي. 
في هذه البلبرببة  يبكبافبخ ببحبريبنبيبون عبلبى أري 
بريطانيا  ابلداء من البرعبيبا ا و  البذي افبلبلبحبه 

  وصبوت  إلبى جبهبود 0790قعيد الشهابي  عبام 
واجلهادات البجبيبا البجبديبد  عبلبى طبريب بة أحبمبد 

  أو ”المملكة العبظبمبى“الوداعي في ولو  دهاليز 
على طري ة موقى عبد عبلبي وعبلبي مشبيبمبع فبي 
احلال  مباني السفارات وافلراش الشوارع. ولكبن  

اللي تلنافس فيبهبا   –وعدا ع يدة اتللحاق ببريطانيا 
ق    خلبيبفبة  فب بد  -مشيخات الخليج  على رغم تفول

 -اقلثمر اإلنكليز كا الفرص  واعلبروا كا شبيء 
ببمبثباببة مبواد خبام  -مهما بلغ في اللع يد أو اللحلُّا 

قابلة إلعادة اللسييا واللدوير  وضْبط المصبنبع إذا 
اقلاى ا مر. يفسلر ذلك  في البعبمب   جبانبببا  مبن 
نجاحات اإلنكليز في البدخبو  والبخبرو   ببفبابا 
وفرة الحيا الذكية في تنفيذ تكليكات الشدل والجبذ . 
يللخلص شيء من ذلك في بناء العالقات وفكلها  مع 
ا نظمة والمعارضات على حدل قبواء  وقبد تبمبيلبز 
البريطانيون في أذكى توظيف لهذه البمبهبارات فبي 
الخليج  على النبحبو البنبمبوذجبي البذي حصبا مبع 
العصب العُماني في ثورة ظفار  بعد توليف مخر  
بريطاني  من من تلك ا حداث  يجبمبع ببيبن حبيبلبة 
اللخللص من تركبة ثب بيبلبة تبجباوزت صبالحبيبلبهبا  
وإبببرام صببكببوك مسببلببحببدثببة لببلببمببريببر اتقببلبب ببواء 
اتقلعماري عبر واجهة محليبة مابمبونبة البوتء. 
فلماذا ت يسأم البريطانيون عن إشعارنا بأنهم عبلبى 
ما يرام  وأن مسلعمراتهم  ما ظهر منها وما بطن  

 لن تغمرها ما وراء البحار وحيلانها 
 ولي العهد البحريني والمشاكلة األميركية

عندما حال وليل العهد البحريني  قلمان بن حمبد    
خليفة  في لندن  في شهر حزيران الماضي  كانبت 

  وليس الالبا   تُخفي أمبورا  مبا وراء ”كورونا“
بيبن  الزيارة. يطبيبر قبلبمبان ببن حبمبد عبلبى جبنباح 
عريا ين  بعدما مكلنله ر اقة الحكومة  إلى جانبب 
وتية العهد  من ملفلات السبيباقبة واتقبلبصباد  أي 
الداخا والخار   ما يعبنبي أنبه ببات مبؤهبال  لشب ل 
الطبرق وتبرمبيبم البنبفبوس والبخبرو  عبلبى لبعبببة 

في بيت الحكم  عبلبى أمبا  ”ا جنحة الملصارعة“
تهي،ة أفاا ا جواء للحظة الللويج المرت بب عبلبى 
العرش. والبريطانيون  ولبيبس غبيبرهبم  مبعبنبيبون 
بلرتيب م دلمات هذه المراقيم ونلا جها  وف  تعاليم 
الاببابببط اتقببلببعببمبباري جببون يببيببلببس  وخبببببرات 

 .”قانت هيبرقبت“  ومرجعيات ”قكوتالند يارد“
إتل أن ر ببيببس الببحببكببومببة البببببريببطببانببيببة  بببوريببس 

 المتحّور االستعمارّي في البحرين
بف ببأنبه  ه أن يبوص  ببال “جونسون  لبم يبكبن يبهبزل

بسبب ل اء قلمان بن حمد   ن اللبورد ببو  ”أخالق
قكريفن وأمثاله يعرفون أن حكومة بالدهم معبنبيبة  
أوت  وأخببيبرا   ببالصببفب ببات الببلبجبباريبة واقبلببمببالك 
الشيوخ  وت يشغلها ح وق اإلنسان وت الرطانة في 
اتللزامات  إتل بمبا لبه صبلبة بباتبفباقبات البحبمبايبة 

 وتسيير اتنلدابات. 
ولكن الملغيلر الطارئ  هو أن ذلك ت يبلببباعبد عبن 
مسار اللداخا ا ميركي  في عهد جو بايدن  البذي 
ت يُخفي الرغبة في اقلعما  أدوات ضبببط جبديبدة 
في منط ة الخليج  وتعويما  لخبطبا  بباراك أوببامبا 

  ولبكبن 8109على منصة ا مم الملحدة في أيلو  
. إتل أن مرحلة ما بعد جمبا  خباشب بجبي  باندفاع أقال
تلطللب شكال   خر في المشاكلة ا ميبركبيبة البلبي ت 
تسلثني البريطانيين  حيث المنازعة هنا ليست على 
قا مة عبريب بة مبن البمبيبراث البببريبطبانبي البمبثب با 
باتنلهاكات وحماية البطبغباة  وإنبمبا عبلبى تبفبريبج 
الساحات المحاطة والمبحباصبرة ببالبريباي  وببمبا 
بر  يريخ الديم راطيين في البيت ا ببيبي  وت يبفبجل
حبمباقببات أخبرى مبن السبعبوديببة. يببببدو  فببي هببذا 
المصبل  ملف البحرين منزويا  فبي مبالحب  أجبنبدة 
اللفاوي  ولكنه غير غا ب عبن البطباوتت البلبي 
يلداو  فيها كبببار اإلقبلبيبمبيبيبن البخبرا بط البمب بببلبة 
وقبيبنباريبوات البحبلبو  البمبمبكبنبة. فبمباذا قبيبفبعببا 

 البريطانيون 
 إخالء الّسجون وإبقاء االستبداد

يعرف اإلنكليز أن السجون يمكبن أن تبكبون ببواببة 
الحلو   ولكن بالنسبة إلى البببحبريبن  ت يبجبب أن 
يكون ا مر على منوا  إيرلندا أو جنو  أفبريب بيبا. 
قدلمت الخبرة البريطانية لنظام البحريبن مبعبالبجبات 
وتدريبات عديدة  للحسين أوضاع السبجبون  وأفبلبخ 
ذلك في تح ي  أكثر من هدفه مزدو   بما في ذلبك 
تببخببفببيببف وطببأة اتنببلبب ببادات  والببمببببباعببدة بببيببن 
المعارضين  واخبلبطباف أجبزاء غبيبر قبلبيبلبة مبن 
الشارع المحلي. إتل أن الر ية البريطانية للحال فبي 
البحرين ت تلجاوز جدران السجون  إتل فبي نبطباق 
محدود  وبما ت يؤثلر على بنية الحكم المبطبلب  فبي 
البببببالد. وفببي حببيببن أن اإلفببراجببات وفبب  قببانببون 
الع وبات البديلة  وبرامج أخرى  يبمبكبن أن تبوفلبر 
إراحة جانبية مؤقلة؛ فإن ا ميركيبيبن يسبعبون إلبى 
توقيع الدا رة قليال   ليس في اتجاه الفبر  البكبببيبر  
وإنلما اتنفرا  الذي يلالءم مع مسللزمات اللفاوي 
على الملفات ا خرى في المنط ة  وهو ما قد يعني 
إخالء السجون  واإلب اء على اتقلبداد الم نلبن. مبا 
يجلهد فيه البريطانيون  وف  اللناصبخ ا مبيبركبي  
هو في هذه الدا رة تحديدا   وعلى مسافة غير بعيبدة 

البوفبود البببحبريبنبيبة  ا مبنبيبة وغبيبر  ”شا عة“من 
ا منية  اللي تروو وتجيء على طهران. مبن تبلبك 
الدا رة ونظا رها  ينبغي اللأملا كثيرا  في البببيبانبات 
ا خيرة آلية    الشيخ عيسى قاقم  في شأن الح ل 
السببببيبببباقببببي والببببحببببال 
البببدقبببلبببوري  وإطبببالبببة 
النظر أكثر في البمبتتت 
المفلوحة للعصيان داخا 
قجون البحرين  وما إذا 
كان قيُفبابي ذلبك إلبى 

عبلبى  ”قجون مفلوحبة“
هوى البببريبطبانبيبيبن  أم 
إلى شيء  خر يشبببه مبا 
جرى بعد أحداث السجن 

ببد  8101فببي عببام  ومببهل
تنطالق أكبر ثبورة فبي 

 تاريخ البحرين.
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في اللصدي لمشروع اإلقالم السياقي قد تكبلبلبت 
بالنجاو بعد ان دفبعبت ببعبي تبجبلبيباتبه لبلبحباق 
بمشروع اللطبيع مع قوات اتحلال  اإلقرا يلبيبة. 
ومع ان من الساب   وانه إعالن قح  البلبحبالبف 

اإلقرا يلي بشكا كاما ات ان  -الخليفي-اتماراتي
المؤشرات تكشف حالة الهلبع فبي ذلبك البمبحبور 
الشرير. وبعيدا عن أداء حركة طالبان في شكلبهبا 
الحالي ف د أعاد اللغيير شي،ا من اللوازن السياقي 
للصراع المحلدم ببيبن البمبحبوريبن البمبذكبوريبن  
وكببذلببك بببيببن دعبباة اإلصببالو السببيبباقببي وقببوى 
اتقلبداد والديكلاتورية. ومن المبلبوقبع ان تشبهبد 
الح بة الم بلة مراجعة جادة للسياقات البخبارجبيبة 
اتمريكية والبريطانية ببعبد ان شبعبر البغبرببيبون 
بهزيمة قياقاتهم الخارجية اللي لم تبعبد ببالبفبا بدة 
د واكلشفوا ان  عليهم. هذا اذا نظروا بواقعية وتجرل
روقيا والصين هرعلا تحبلبابان البلبغبيبيبر فبي 

  أفغانسلان.
ان مراجعة السياقة ضرورة لكا من يبمبارقبهبا  
قواء في أوقاط المعارضة ام البحبكبم ام البدو  
الداعمة للحكم. ولعا من أولى الثوابت اللي يجب 
ان يسلوعبها داعمو أنظمة اتقبلبببداد خصبوصبا 
النظام الخليفي في البحرين  ان الشعو  هي اللي 
تب ى  بينما البطبغباة يبزولبون  وان البدعبم غبيبر 

امبريبكبي   –المحدود من قبا البلبحبالبف اتنبجبلبو 
لهؤتء الطغاة لن تابمبن بب باءهبم. فب بد دعبمبت 
واشنطن ولندن حكومة أفغانسلان بالما  والرجا  
والموقف  ومع ذلك لم تسلطع الصمبود أقبببوعبا 
واحدا بعد ان قررت أمريكا قبحبب ذلبك البدعبم. 
انهم يدعمون نمورا من ورق ت تسلطيع اتعلماد 
على قدراتها للب اء. وهذا يعيد الى الذاكرة ما قاله 
عبد الرحمن الباكر للم يم السياقي البريطاني فبي 

  حسببب مببا جبباء فببي الببوثببا بب  0756الببعببام 
البريطانية: ارفعوا ايديكم عن نظام البحرين يومبا 

قاعة. فالشعو   84واحدا  وقوف نس طه خال  
اقوى من الطغاة وان تفرعن البطبغباة  حسبب مبا 
قاله الشهيد السيد محمد باقر الصبدر رحبمبه  . 
بهذا الصمود يواصا شعبب البببحبريبن فبعبالبيباتبه 
الدينية والسياقية بدون خوف او قل   واثب با ببان 
  قيح   النصر له على الخليفيين الذيبن خبانبوا 
  ورقبولبه وا مبة وفبلبسبطبيبن والشبعبب. هبذا 
اتيمان بحلمية النصر نباببع مبن الب بر ن البكبريبم 
أوت  ومن ح ا   اللاريخ ثبانبيبا  ونبفباذ الب بانبون 
اإللهي ثالثا  ومن ال راءة البواعبيبة لبلبواقبع. هبذا 
اتيمان يدفع المواطنيبن لبلبثبببات 
والصبببمبببود ببببوجبببه البببمبببحبببن 
واتضببطببهبباد  وهببذا مببا تببحبب بب  
طوا  ما ة عبام. فبببرغبم البدعبم 
البريطاني غير المحدود للعصابة 
الخليفية فانها لم تسلطع ان تبغبيبر 
قواعد اللعبببة  فباقبلبمبر بب با هبا 
مببرهببونببا بببالببدعببم البببببريببطببانببي 
واتمريكي  وهو دعم لبه حبدود 
ونهاية  ولن تكون نهايلهم افاا 
من نهاية حكام أفغانسبلبان البذيبن 

  دعملهم أمريكا وبريطانيا.
البلبهبم ارحبم شبهبداءنبا ا بببرار  
واجعا لبهبم قبدم صبدق عبنبدك  
  وفك قيد أقرانا يا ر  العالمين
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عببلببيببه افاببا الصببالة والسببالم. وقببد تببكببررت 
اتقلدعاءات هذا العام قبا بدء المبوقبم وخباللبه  
اتمر البذي قباهبم فبي تبعبمبيب  البمبفباصبلبة ببيبن 
البحرانيين والخليفيين. راببعبا: اعبلب با  البخبطببباء 
والرواديد الذين تطرقوا للح ا   المرتبطة بالثورة 
الحسينية ومابامبيبنبهبا ا يبديبولبوجبيبة والبثب بافبيبة 
والسياقية. كما تطرق ببعبابهبم لبلبفبسباد ا مبوي 
خصوصا الملجسد في شخص الحاكم  نذاك  يزيبد 
بن معاوية  الذي أمبر بب بلبا    ببيبت رقبو    
وعلى رأقهم اتمام الحسين بن علي عليه السبالم. 
وما يزا  بعي هؤتء أقيرا بطوامبيبر البلبعبذيبب 
الخليفية. هذه الح ا   ضرورة لفهبم احبد جبوانبب 
ا زمة السياقية واإلنسانية في البحرين المسلبمبرة 
منذ اتنسحا  البريطاني في مثا هذه ا يبام قبببا 
نصف قرن. ويشعر النشطاء والخطباء والبرواديبد 
بارورة ترقيخ مفاهيم الثورة الحسينية كالحبريبة 
والكرامة والح وق كمنطل ات  ي حبراك شبعبببي 
يسعى إلصالو البالد ونظامها السياقي. وقبلبظبا 
  المناقبات الدينية ن اط تماس قاخنة بين الطرفين.
اما ال اية الثانية فهي ما حدث في أفغانسلبان فبي 
ا قبوع ا خير. ف د جاء انلصار حبركبة طبالبببان 
على الحكومة المدعومة من اللحالف الغربي ب يادة 
أمريكا ليطوي صفحة اقلمرت عشرين عامبا مبن 
اتضطرا  والبحبر  البداخبلبيبة. فبمبا ان اعبلبن 
الر يس ا مريكي جبو ببايبدن عبن قبراره قبحبب 
ال وات اتمريكية مبن ذلبك البببلبد حبلبى هبرعبت 
الحركة للعب،ة طاقاتها وتصعبيبد البهبجبمبات عبلبى 
كافة ا قاليم حلى اقلطاعت السيطرة على كباببو  
بعد إجبار الر يس أشرف غني علبى البهبر  البى 
طاجيكسلان المجاورة. هذا اللحو  السريع أحبدث 
خلال كبيرا في اللوازنات السياقيبة فبي البمبنبطب بة 
واتقليم. ف د رحبت باللغييبر اغبلبب قبوى مبحبور 
الم اومة )وكذلك رقويا والصين وتركبيباب ببيبنبمبا 
اعلبر هزيمة كبيرة للمحور الملحالف مع أمبريبكبا 
والكيان اإلقرا بيبلبي. هبذا البلبغبيبر مبن شبأنبه ان 
ينعكس قلبا علبى قبوى البثبورة البمبابادة ببرغبم 
الصورة السلبية لحركة طالبان في اذهان الكثيرين 
بسبب تشددها في مجا  اللطبي ات الديبنبيبة. وكبان 
من نليجة ذلك اللغيبيبر اصبطبفباف البمبجبمبوعبات 
اإلقالمية في اغلب البلدان العربية مبع البلبغبيبيبر  

امريكبي -واعلباره هزيمة للسياقة المحور اتنجلو
الملحالف مع قوى الثورة البمبابادة. كبمبا اعبلبببر 
صف ة قوية لالمارات اللي كانت تعل د ان جهودها 

قايلان شغللا با  النشطاء البحرانيين وعددا كبيرا  
من المواطنين في ا يام ال ليلة الماضية: اتضطهاد 
الديني الممنهج الذي كانت له مصادي  كثبيبرة مبنبذ 
بداية موقم عاشوراء الحالي. اما الثبانبيبة فبهبي مبا 
حدث في أفغانسلان مؤخرا واقليالء حركة طالببان 
على الحكم. ولكا من هاتين الب بابيبلبيبن ارتبداداتبه 
على الوضع البحراني المابطبر  فبي ظبا حبكبم 
العصابة الخليفية. ومن الارورة ببمبكبان البلبوقبف 
عند هاتين ال ايلين  مع اتقلمرار في تأكيد أهمية 
الذكرى الخمسين لالقل ال  اللي مرت فبي البراببع 
عشر من هذا الشهر. وبرغم محاوتت الحكم طمس 
المناقبة ببكبافبة ا قبالبيبب كبالبلبجباهبا اإلعبالمبي 
والسياقي واللنكيا بمبن يسبعبى تحبيبا بهبا  ات ان 
الوعي الوطني افشا تلك المحاوتت اليا سة وأظهر 
الخليفيين معزولين تمامبا عبن السبكبان ا صبلبيبيبن 
)شيعة وقنةب. ومن أهم ثمرات اتحلفباء ببالبذكبرى 
تعم  الوعي بارورة تصبعبيبد البعبمبا السبيباقبي 
للاغط على ال وى الداعمة للخليفبيبيبن  خصبوصبا 
البريطانيين  للغيير قياقلهم الل ليدية اللي أصبحت 
وبات على مصالخ الشعب البريطاني نفسبه. ولبيبس 
مسلبعدا ان يعود البريطانيون الى رشدهم بعد فشبا 

 451قياقلهم في أفغانسلان اللي قلا فيها اكثر من 
من الجنود البريطانيين على مبدى عشبريبن عبامبا  
أثبلت تطورات ا يام ا خيرة فشلها. واذا كان هناك 
من ينظلر للسياقة الخارجية البريطانية فسوف يرى 
ان مصلحة الشعب البريطاني لن تبلبحب ب  ببالبعبودة 
 قاليب اللدخا ال ديمة  وان بناء ال واعد العسكرية 
كما حدث في البحرين لن يجدي نفعا. قيرى هؤتء 
المنظلرون ان ترويج الحرية والديم راطية واحلرام 
ح وق اتنسان في هذه البلبدان قبيبكبون أقبا كبلبفبة 

  وأكثر نفعا.
في ا قبوعين الماضيين تصاعد اللوتر داخا البالد 
مجددا بسبب السياقة الخليبفبيبة البمبعباديبة لبلبشبعبب 
البحراني وهويله وانلما ه الدينبي والبمبذهبببي. هبذا 
اللوتر يحدث كا عام بسبب عداء الخليفيين للنهاة 
الحسينية وإصرارهم على تعمي  انلما هم للمشروع 
اتموي الذي وقف الحسين ضده وأقب بطبه ببدمبا به 
الزكية. هذا العداء اتخذ  كما في ا عوام السبابب بة  
اشكات عديدة منها: أوت: تحريك ا بواق البرقبمبيبة 
لللعدي على معل دات الغالبية الساح ة مبن السبكبان 
ا صليين  تارة بلزوير البلباريبخ  وأخبرى ببحبرف 
الن اش عن هوية الثورة الحسينية وثالثة باقلبهبداف 
الع ا د وال يم الدينبيبة لبدى هبذا الب بطباع السبكبانبي 

الواقع. ثانيا: البلبصبدي لبلبمبظباهبر 
المرتبطة بموقم عاشوراء  وتسليط 
مرتزقة العصابة الخليفبيبة لبلبلبعبدي 
عليها بشكا قبافبر. فب بد تبعبرضبت 
البرايبات واتعبالم والبالفبلبات فبي 
مناط  عديدة لحملة منبظبمبة قبادهبا 
ديوان الطاغية. وقد تم توثبيب  تبلبك 
اتعبلبداءات ببلبب بطببات مببر بيببة فببي 
مببنبباطبب  عببديببدة مببثببا الببنببويببدرات 
والسنابس والدراز وقواهبا. ثبالبثبا: 
اقلدعاء ر قاء المبتتبم والبخبطببباء 
وتحذيرهم من رفع الشعارات البلبي 
تظهر هوية الثورة وأهدافها ومبنبهبا 
اللصدي للظلم وم باومبة اتقبلبببداد 
والحكم ال بلي البذي كبان يبزيبد ببن 
معاوية يمثله والذي يعلبببر مسبؤوت 
عن إراقة دماء    ببيبت رقبو    
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ثانيها: تشجيع المواطنين لالطالع على الدور البريطاني في البحرين قبببا اتقبلب بال   
عاما  اي منذ  051وكيف قاهم ذلك الدور في تكريس حكم العصابة الخليفية على مدى 

اللي تخلى الخليفيون بموجبها عن السيادة علبى البببالد واصبببحبوا  0881توقيع اتفاقية 
أذنابا أذتء لالجنبي. ثالثها: اللعرف على النبابا  البوطبنبي البذي تبكبلبا بباتنسبحبا  

  ومبن صبفبحبات ذلبك البنبابا  البعبرا بي الشبعبببيبة فبي 0790البريطاني في العام 
وانبلبفباضبة  0798العشرينات من ال رن الماضي والعما الوطني المشلرك في البعبام 

. رابعها: إعادة الث ة للجيا البجبديبد 0765والحراك الطالبي والعمالي في العام  0756
بنفسه وقدرته على اللغيير الجذري في البالد. فاذا كان أقالفه قد اقلطاعوا المبشباركبة 

اقلالع جذور االبفبسباد البخبلبيبفبي   في صنع اتقل ال  عن بريطانيا  فانهم قادرون على
بوعيهم وناالهم. خامسا: تصعيد الاغط على بريطانيا إلعادة النظبر فبي قبيباقباتبهبا 
الداعمة للحكم الخليفي واللوقف عن منع اللحو  الديم راطي. هذه اتهداف واضحة في 

  اذهان رموز المعارضة قواء المعل لين منهم ام الذين يعيشون في المنافي.
المحطة الثالثة تلمثا باللغيير الكبير الذي حدث في افغانسلان الشهر الماضبي. فبمبا ان 
قرر الر يس اتمريكي جو بايدن قحب ال وات اتمريكية من ذلك البببلبد ببعبد عشبريبن 
عاما من اللدخا العسكري المباشر  حلى تمكنت حركة طالبان من السيطرة على البالد 
واإلطاحة بالحكومة اللي يرأقها أشرف غني. هذا اللغير له دتتته وتبعاته خصبوصبا 
مع توجه الوضع العام في العالمين العربي واتقالمي البى حبالبة غبيبر مسبببوقبة مبن 
اتقل طا  بين الشعو  الملطل ة للحرية والرافاة لالحلال  اتقبرا بيبلبي والبهبيبمبنبة 
الغربية على م درات اتمة  والحكومات اللي أعلن بعاها علنا خيانله قاية فلسطبيبن 
وأصر على اللصدي للمجموعات المعارضة اللي تطالب باللحو  البديبمب براطبي. فب بد 
انزعجت قوى الثورة الماادة البمبلبمبثبلبة ببالبكبيبان اتقبرا بيبلبي ومصبر والسبعبوديبة 

اقبالمبي يبدعبم   –واتمارات والخليفيين  بعد ان اتاحت بوادر تحالف قياقي عربي 
الشعو  ويدعم فلسطين ويسلطيع إحداث تغيير ح ي ي في الموازين السياقية اتقليمبيبة 
وربما الدولية. ل د تفاجأت هذه الجهات بسرعة ق وط نظام مدعوم من امريكا عسكريبا 
وامنيا  خصوصا بعد ان اعبلبببرت ببعبي قبطباعبات لاتقبالم السبيباقبيل مبا حبدث 
لانلصارال على امريكا يااف لما ح  ه المجاهدون اتفغان من انلصار على السوفيات 
قبا ثالثين عاما. هذه المرة لم يكن لالمارات دور في ما حدث في افغانسلان  وهي اللي 
كانت تلطلع للهيمنة على العالمين العربي واتقالمي بلدخالتها العسكرية واتقلصاديبة 
واعل اد قادتها ان بلدهم اصبحت لدولة عظمىل. اللغير السبيباقبي فبي افبغبانسبلبان لبه 
جوانبه السلبية الكثيرة خصوصا بلحاظ قمعة طالبان اللي كانت قد حكمت البالد ما بين 

قببلبمبببر اترهباببيبة. وثبمبة  00  وتم اق اط حكوملها في إثر حوادث 8110و  0776
اعل اد واقع بلوجه طالبان للغيير قياقاتها ومواقفها اتيديولوجية  والسعي لللحالف مع 
الدو  اتقليمية لمواجهة اللدخالت اتجنبية في البلدان اتقبالمبيبة. هبذا البمبنبحبى امبر 

الخليج خصوصا الذين توجهوا في الشهور اتخيرة لللطبيع مع كيان   مزعج جدا لحكام
اتحلال  اتقرا يلي كاتمارات والخليفيبيبن. ويبلبوقبع تبراجبع حبظبوظ هبذه اتنبظبمبة 

بالنار والحديد ويعلمدون على الدعم اتجنبي   خصوصا الخليفيين الذين يحكمون شعبنا
ل مع اللحركات الوطنية للحرير البالد من الهيمنة ال بلية واتقلبداد الخليفي والبلبطبببيبع 
مع العدو. انها واحدة من اللحظات اللاريخية اللي اصابت هؤت الطغاة في م لا  برغم 

قبيباقباتبهبم   تظاهرهم بالسيطرة المطل ة على الوضع. ولكن هذه لالسيطرةل ت تثببلبهبا

 زينب: صوت الثورة الخالد  0الب ية من ص عاشوراء، االستقالل، افغانستان:  
 أدركُت من شرف الع يبلبة
 مبببن كبببرببببالء عبببرفبببلُبببهبببا
 ومببن الببمببديببنببة أصببلببهببا
ِك زيبببببببببنبببببببببب بببببببببا  هلل درُّ

 تصب  من حوِلِك اتطبفبا ُ 
 وعلى ال نا رأُس البحبسبي 
 تببببهببببفببببو لببببه أطببببفببببالببببه
 وقببلببو  تببلببك الببطبباهببرا
 فبببي قبببلبببببببِك البببمبببوجبببوعِ 
 عببببن أمببببة خببببذلببببت ول 
 هببببلبببت لابببر  مبببعبببالبببم
 عببن أمببة ُقببلبببببت مببعببان 
بلبت عبن صبهبوة  ال  وترجل

 واغبببلبببالبببت البببببببدر  البببذي
 خبببانبببت رقبببالبببة ربلِبببهبببا
بببهبببم  أيببن الشببهبببامبببةُ ويبببح 

 
 يببا زيببنبببببا هببا كببنببِت إت
 هبببا أنبببِت إت أخبببُت مبببن
 تبمببشبيببن فبي أردى الببزمببا
 ما عاد ِحجُرِك يحان ال 
 حلى البنبابارة أصبببحبت
 والدهبر أصبببخ يبخبلبط ال 
 قبببولبببي لبببنبببا لبببمبببا ركبببب 
 ورأيبببت قبببافبببلبببة  السبببببببا
 هببال شببعببرِت بببغببربببة ال 
 هبببال رأيبببِت كبببلبببا   جبببدل 
 أومببببا رأيببببِت فببببلببببو   ل 
 مببن ضببيلببع البب ببر ن   مببن
 لببمببا رأيببِت حصببان ببه وال 
 أهببلببفببِت حبب ببا بببالببظببالمببة 
 أرأيبببِت حبببرمبببلبببة  يشببب ل 
 أرأيببِت فبببي نبببهببر البببفبببرا

 يبا زيببنببببا بببالصببببر صببر 
 أنببببت الببببعببببالُ  لببببدا ببببنببببا
 تببهببواِك أفبب،بببدتُببنببا  وهبببا
 يببا بببنببت  خببيببِر ا نبببببيبباء
 روحببي وقببلبببببي الببوجببودُ 

ال معية اللي تكشف عم  قل هم من الحراك الشعبي الذي لم يلبوقبف 
  فبراير. 04منذ ع ود با ازداد حماقا وإصرارا منذ انطالق ثورة 
للبحب بيب    شعوبنا اذ ا على موعد للجديد ثوراتها اتصالحية الهادفة

حريلها وحماية ح وقها واقلرداد دورها في حكم بلدانها وادارتبهبا. 
هذا الموعد لن يلأخر طويال بعد ان بدأت مالمخ الل ه ر الغربي من 

مبع البمباضبي   المنط ة  وشعر الحكام باقلرا  قباعبة البمبفباصبلبة
ال ريب الذي مارقوا فيه أبشع أشكا  ال مع واتضطهاد واتقلبداد. 
وا ما ان تشارك النخب والعلماء والكللا  في ترقيخ هبذ البوعبي 
من جهة وتعمي  ث ة الشعو  بنفسها من جهة اخرى للنطل  مجددا 
في ناالها الهادف لللغييبر واتصبالو وغبلب  صبفبحبة البمباضبي 
ا قود خصوصا فصوله اللبي تبلبابمبن خبيبانبة ببعبي اتنبظبمبة 

البجبوهبريبة. نبدعبو     الخليجية لح وق الشبعبو  وقابيبة اتمبة
قبحانه وتعالى ان يح   لشعوبنا حريلها وتطلعاتها ويب بصبم ظبهبر 

  اعدا ها من المحللين والمسلبدين  فاهلل أشد بأقا وأشد تنكيال.

  إرث ببا بببه قببيببُم الببفبباببيببلببة
  قبد لببفبهببا شبرُف الببببطببولببة
  ورثت من الباري رقبولبه
  حببوراء صببابببرة جببلببيببلببة
   رخ مبن عبذابباته مبهبولبة

  ينير م بلبل بنبا البعبلبيبلبة    ن
  قبد أيببلبمبوا تبلببك البطببفبولببة

  حزيبنبة تبببكبي رحبيبل به تِ 
   هبباتو وأقبب،ببلببةو طببويببلببة
   بببي    خبببانبببعبببة ذلبببيبببلبببة
  اإلقالم واغلالبت أصبول به
   ي الخير وال يم ا صبيبلبة
  أمببجبباد والبب ببيببم الببنبببببيببلببة
  تبببأببببى مبببروءتُبببنبببا افبببول بببه
  وببب ببلببلببه خببانببت رقببول ببه
  أيببن اإلبببا أيببن الببرجببولببة

 
  ا صبببيبببلبببة رايبببة  البببحببب 

  لببم تشببهببِد الببدنببيببا مببثببيببل ببه
  ِن وفي خبطبايباه البمبهبولبة
  أطيبار  فبي تبلبك البخبمبيبلبة
  تبببببكببيببِك ببباهببلببة نببحببيببلببة
  أوراق  ت يببدري فصببول ببه
   ِت على المحاما يا ع يلة
  وشعرِت بالمحبن البثب بيبلبة
  إقببالم والببفبب،ببة البب ببلببيببلببة 
  ِك مببزقببلببه يببدُ البب بببببيببلببة 
   بب ببوِم تببغببلببا  الببطببفببولببة
  باع البحبسبيبن  ببكبالِ حبيبلبة
  أهبُا قبد قببمبعبوا صببهبيبل ببه
  هببا تببذكببرِت البببببلببولبببة 
  بسببهببِمببه نببحببر  الببطببفببولببة
  ِت دمبباء  رواد الببفبباببيببلببة
  ِت شعار  ثورتنا ا صبيبلبة
  ودواء أمبببلبببنبببا البببعبببلبببيبببلبببة
  يهبوى البجبوى إت خبلبيبل به
  وزهببرة  الببدووِ الببجببمببيببلببة
 فببداِِك يببا رمببز  البببببطببولببة

 


