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* في خطو  عجاعة متميز  اوافق رماوز الا اور  وعااامااؤهاا عاااا رفاض 
المشروع الخايفي المسما "الةقوبات البدياة" الذي ياقاضاي باإلاالق ساراح 

وقال االستاذ حسن مشيمع فاي   بةض المةتقاين السياسيين وفق عرول مذلة.
بيان اصدره الش ر الماضي انه يفضا  الاباقاا  فاي الساجان عاااا الاخاروج 
بموجب هذا القانون ال ااف لتجري  البحرانيين األبريا  في مقاب  إخاراجا ا  

ا لسااجاان. وكااان االسااتاااذ عاابااد   ماان
الوهاب حسين قد صرح مرارا باةادم 
جدوى رهان الطااغاياة عاااا إرهااق 
المةتاقااايان السايااسايايان، او ان ذلاك 
سيضةف مقاومت   استبدااه و اااماه. 
اما سماحة الشيخ عيسا قاس  فقال انه 
م  يرفض المشروع القبياح الاذي ياجارو
األبااريااا . وياارفااض هااؤال  ماا ااح 
الادياكاتااااور فارصاة لاااتاحاايا  عااااا 
الضغط الدولي عايه إلخال  الساجاون 
بةد ان أمةن في المةتقاين السياسيييان 

  اةذيبا وا كيال وقتال.
 

عاداا مان الاماوالا ايان مان   سبتمبر اعتقات اج ز  االمن الخايفية 37* في 
م طقة الس اة الشمالية عرف من بي    كال من: السيد مصاطافاا الاطاااياباي، 
حسين خضيري وكمي  ا لخباز. كما اعتق  من م طقة سماهيق في السااعاات 

سبتمبر سبةة موال ين ه : مصطفا حسان، جااسا  الاةاكاااة،  35االولا من 
يوسف الجفيري، محمد محموا. حسن عاي أحمد وعاي عبد المحسن وسامان 
عاي سامان. واعتق  من م طقة بوري ك  من: محموا صابر واحمد أبوااكي. 

  كما اعتق  الشاب عمار فاض  عباس من المطار.
  

* اخ  عدا من السج ا  السياسيين في إضراب مفتوح عن الطةام احتاجااجاا 
عاا سو  المةاماة والحرمان من الةالج والدوا . ومن هؤال  فضياة الشاياخ 

ميرزا المحروس الاذي قضاا حاتاا اآلن اكا ار مان 
عشر  اعوام في سجون الطغا . وياةااناي الشاياخ مان 
مرط القولون، وال يسمح له بمقاباة نجاه المةتق  في 
السجن نفسه. كما بدأ المةتق  عابااس رضاي إضاراباا 
عن الطةام احتجاجا عاا حرماناه مان الادوا . وقاال 
لوالداه: اعذري ي يا أماه، فا  أعد قاارا عاااا ااحاما  

أعااان الشااب ساياد ماحاماد أناور اخاولاه فاي  األل ".
فاي  0عا ابار رقا   39إضراب عن الطةام في مب ا 

 سجن جو بالبحرين وذلك احتجاجا عاا سو  مةاماته.
 

* أصدرت محاك  ال ظام أحكاما قاسية بالسجن عاا عدا من الموال ين. فقاد 
حكت عاا خمسة عباب بخمسة عشر عاما وه : محموا عبد الةزياز، حسان 
عاي أحمد، محمد حميد، عاي م دي وعاي عبد هللا. وقضات بساجان عاابايان 
أخرين بةشر س وات: حسن عاي أحمد وعبد هللا عبد الكري . اما أحمد م ادي 
وعال  حميد فقد حكما بخمسة اعوام، وحص  ياسر جواا ثالث سا اوات ماع 

  غرامة اباغ ربع مايون اوالر.
  

* في األسبوع األول من سبتمابار أقادمات الساااطاات 
السةواية عاا إعدام الشاب عدنان بن مصطافاا اباو 
الشرفا بةد محاكمة اافاتاقار ألاناا ماةاايايار الاةادالاة. 
واا مته زورا بت ريب اساحة لك  ا ل  استطاع إثاباات 
ذلك. وبرغ  ما قي  عن عزم الساطات السةواية عاا 
اجميد ممارسة اإلعدام، فقد اجاوز عدا الذين قتا   آل 

  عخصا. 342سةوا هذا الةام 
  

  4البقية على صفحة 

 نحو معارضة بحرانية متراّصة
 إلنهاء العهد الخليفي األسود

 
برغ  القمع واالضط اا الذي مارسته الطغمة الخااايافاياة الاحااقاد  باحاق ابا اا  
البحرين خصوصا عاما ه  ورموزه ، فما يزال ارابال الجماهير بالقاا  قوياا 
وفاعال ومحوريا في حركة الصراع بين البحرانيين والخاايافايايان. وقاد جاا ت 
بيانات سماحة الشيخ عيسا أحمد قاس  واألستاذين حسن مشيمع وعبد الوهااب 
حسين صفةة بوجه الطغيان واالستبداا، واأكيدا عاا ثوابت الاولان والشاةاب 
وال ور . فاذا كان الطاغية وعصابته ومرجفوه يظ ون ان   سي الون من كرامة 
الشةب وإراااه ومواقفه فما أبةده  عن الحقيقة. واكفي اإلعار  الاا ماا فاةاااه 
الخايفيون لترويق مشروع   الفاع  الذي أرااوا به حفاظ ماا  وجا ا ا  ااحات 
مسما "الةقوبات البدياة" ليتضح كيف ا  إسقاله ببيانات مان رماوز الاولان 
وقاااه. فقد رفض الشيخ عيسا واالستاذان الكريمان إهانة المةتقاين السياسيين 
بالشرول الم ي ة التي جةا ا عرلا لاإلفاراج عا ا ا ، واعاا لاإلاصارار عاااا 
المطالب السياسية ورفض حصر األزمة البحرانية بالجانب الحقوقي واألم اي. 
وأصدر االستاذ حسن مشيمع من ورا  القضبان بايااناه الاذي رفاض فاياه اياة 

قوله باآلية الكريمة "رب السجن أحب إلاي   عرول لاخروج من السجن مختتما
مما يدعون ي إليه". وفجأ  انقاب المزاج الةام وعاات مشاعر الكرامة والاةاز  
لا فوس، فأصدر الةديد من السج ا  مواقف رافضة لامشروع الخايافاي، االمار 

  الذي اعتبر صفةة مدمر  لاطاغية وولي ع ده وعصابته ومرجفيه.
لقد من هللا عاا الشةب بوجوا هؤال  الةمالقة، الذين نكا  با ا  بادون رحاماة. 
فاألستاذان قضيا حتا اآلن عشر س وات ونصفا أسرى لدى الطغمة المجرماة. 
أم سماحة الشيخ عيسا قاس  فقد أبةد الا خاارج الاباالا، ويساةاا اآلن لادفاع 
الحراك السياسي والحفا  عاا قضية الشةب ومطالبه، وم ع المحاوالت الدنيمة 
لحرف مسار ال ور  او حرف أهداف ا. وال يقدور هذه ال ةمة إال من يتةاماق فاي 
ال ظر في التاريخ الطوي  لمح ة الشةب سوا  في نصاف الاقارن الاذي أعاقاب 
االستقالل امن نصف القرن الذي سبقه والذي اميز بحراكات عةبية متاواصاااة 

. فالرج  نذر نفسه د وخدمة الدين ورأى ان ذلك ال يتحقق اال 3700م ذ الةام 
بالوقوف مع المظاومين والمستضةفين امت اال ألمار هللا ااةاالاا: َوَماا لَاُكاْ  اَل 
يَن يَقُولُاوَن  ْلدَانف الوذف َجالف َوال وفَسا ف َواْلوف َن الروف يَن مف ف َواْلُمْستَْضةَفف اُقَاافاُوَن ففي َسبفي ف َّللاو
ن  يًّا َواْجةَ  لو َا مف ن لودُنَك َولف الف ف أَْهاَُ ا َواْجةَ  لو َا مف هف اْلقَْريَةف الظو ذف ْن َهَٰ ْج َا مف َربو َا أَْخرف

يًرا )ال سا    ).94لودُنَك نَصف
ويمكن اسايط الضو  عاا عدا من األمورالتي ميزات خطابات سماحة الاقاائاد 

  الشيخ عيسا قاس ، وم  ا ما ياي:
اوال: ان ا إيمانية ارسخ قي  السما  واربط الحراك السياسي بالموقف الشرعي، 
ليصبح ال ضال عباا  يتقرب اإلنسان ب ا الا هللا سبحانه. فالم اضاااون لاياساوا 
لالب ساطة او مال او جاه، ب  ي طاقون عاا أساس أاا  التاكاااياف الشارعاي 

ل   بوجوب التصدي لاظا  والوقوف بوجه الظالمين. هاذا الاباةاد اإليامااناي حاوو
ال ضال الا عباا  ال يستطيع االنسان التخاي ع  ا، امت اال لقاولاه ااةاالاا: وإذ 
يةدك  هللا إحدى الطائفتين أن ا لك ". فاإليمان يُشةر االنسان بانتاصااره وفاوزه 

ان من الضرور  بمكان االستمرار  سوا  حقق هدفه السياسي ام استش د اونه. 
في التزوا بالشح ات اإليمانية الن ا المةين الضروري لمواصاااة الاجا ااا مان 
أج  الحق، وبدون ا قد اؤثر الضغول التي يمارس ا الخااايافاياون باتاوجاياه مان 

 االجانب خصوصا الص اي ة عاا المة ويات والمواقف.
اسةا إلعاا  الحيوية والتوازن لاحراك السياسي والميداناي، وما اع   ثانيا: ان ا

ركوا الوضع بما يضر بالولن والشةب والقضية. ولذلك ما فتي  يركز عاااا 
الاةا اف. وقاد   ضرور  االستمرار في الةم  السامي، ويم ع المي  لاتطرف او

عرفت ثورات البحرانيين م ذ مائة عام بطبيةت ا الساماياة، فااا  ياةارف عا ا اا 
ممارسة الة ف، برغ  محاوالت الخايفيين وصم ا بذلك واإلفرال في الحاديام 
عن اإلرهاب ووص  آالف السج ا  السياسيين بالة ف، االمر الذي ل  يساتاطاع 

 إق اع الةال  به. 

 سيد محمد أنور 

mailto:info@vob.org
http://www.vob.org/
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م ذ مطاع ع ر سبتمبار ااواصااات الاماظااهارات 
واالحااتااجاااجااات ضااد الااتااطااباايااع الااخاااااياافااي مااع 

ااحات عاةاار ماةًاا سبتمبر و 3االسرائيايين. ففي 
، مظاهرات رافضة لااتاطاباياع ماع  البحريننقاوم التطبيع..  خرجت احتجاجات في مختافة م الق 

وا ديداً بتةيين السفير الاخااايافاي لادى الاكاياان الصا اياوناي الاذي وصا  إلاا   الكيان_الص يوني
اغسطس ليباعر لم مااه الخيانية. وحم  المحتجون في اظااهار  جاابات  13افي   فاسطين_المحتاة

غرب الفتات رافضة لاتطبيع، ورااوا عةارات مفااها بأن "التطاباياع   أبوصيبع_الشاخور م طقة 
وأحرق المحتجون الةا  اإلسرائاياااي فاي الاتاظااهار  الاتاي حامااات عاةاار "  ال يم و  البحري يين".
  " مؤكدين اضام    الكام  مع حق الشةب الفاسطي ي في اقرير مصيره .  مةا_نقاوم_التطبيع

سبتمبر انتظ  لالب الةاوم الدي ية البحرانيون بمدي ة ق  المقدسة في جااساة  34في 
خاصة ضد التطبيع ومةاهدات الحك  الخايفي مع كيان الةدو االسرائياي احت عةار 

وكان الفتا حماس البحرانيين في الم جر لقضايا ول    “.  بحري يون ضد التطبيع” 
 المحت .

استمرارا لالحتاجات البحرانياة ضاد الاتادخا  الساةاواي الاةاساكاري فاي 
البحرين، اقيمت الوقفات االساباوعاياة اماام السافاار  الساةاواياة باما اطاقاة 

وسط ل دن. ورفع المشاركون الفتاات ااطاالابا ا  باالاخاروج مان “  مايفير” 
 البحرين ووقف الحرب عاا اليمن.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B9%D8%A7_%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9?src=hashtag_click
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 35/27/0203 
أعان الرمز البحراني المةتق  األستاذ حسن المشيمع  

رفضه ألي عرط باإلفراج المشرول ع ه من سج ه 
 في البحرين.

وقال مشيمع في اصريحات نقا ا ع  ا نجااه الا ااعاط 
إن خيرت بايان حارياة ماكاباااة ذلاياااة ”  عاي مشيمع 

مشرولة أو البقا  في السجنَّ فإن السجن أحاب إلاي 
 ”.مما يدعون ي إليه

لك ه عادا ”  مح ة كبير ”  ووصف مشيمع السجن بأنه
اإلنسان المؤمن ا ون عاااياه الاماااماات إذا ” عاا أن

واعا الرمز مشياماع إلاا ”.  اةاق باد سبحانه واةالا
 التةاق باألم  وعدم اليأس من رحمة هللا.

يذكر أن الرمز مشيمع يقضي حكما بالساجان الاماؤباد 
فبراير التي انادلاةات فاي  35عاا خافية قياااه ل ور  

 .0233البحرين عام 
ويةاني مشيمع من متاعب صحية متةادا  فاي ساجان 
جو وقد اعت م ظمات حقوقية اولية وبرلمانيون مان 
مختاف أنحا  الةال  الساطات الخايافاياة إلاا اإلفاراج 
ع ه, لكن الساطات الخايفية ارفاض اإلصاغاا  لاتاااك 

 ال دا ات.
وسبق وأن أعان نجاه ال اعط عاي مشاياماع إضاراباا 
عن الطةام أمام السفار  الخايفية احتجاجا عااا ساو  

 مةاماة والده ولامطالبة بتوفير الةالج الالزم له.
 

 ترحيب وإشادة واسعة بصمود حسن مشيمع
 34/27/0203 

اوالت المواقف المرحبة والاماشاياد  باالاماوقاف الاذي 
أعاان عا اه األساتااذ حسان مشاياماع بارفضاه إفاراج 
مشرول ع ه من سجن الخايفيين الذي قضا فيه أك ر 

 من عشر س وات.
فقد أعاا المةارط البحراني البارز الادكاتاور ساةاياد 
الش ابي بصموا الرمز مشيمع وثابااااه عاااا مابااا  
الدين والولن والشةب, لكن الش ابي عبر عن خشيته 
عاا حيا  الرمز من بطش األقازام الاذيان ياغاضابا ا  

 عموخ الةمالقة بحسب اةبيره.
الخوف عاااا “وأكد الش ابي في اغريد  عاا أن 

حيا  الرموز المةتقااايان حاقاياقاي، فاالاخااايافاياون 
مشايارا ”  مةروفون ببطش   وامويت   واوحش ا 

إلا ممارست   البطش ضد األستاذ مشيمع, غايار 
أنه أعار إلا أن التاريخ ياؤكاد ان اإلفارال فاي 

 التوحش والدموية يةجالن بسقول السفاحين.
وعد المةارط البحراني إبراهي  عريف ماوقاف 

رساالاة باااياغاة حاول األما  وقاو  “ مشيمع أناه 
االيمان والتمسك باحاقاوق الا ااس حاتاا الارماق 

مشيرا إلا أن مشيمع ااخذ هذا الموقاف ”  األخير
رغ  كبر س ه والمتاعب الصحاياة الاتاي ياةااناي 

 م  ا.
كما أعاا المةارط البحراني عبدالغ ي الخ اجار 

المجاهاد ” بصموا الرمز مشيمع قائال في اغريد 
الةتيد يقدم أروع قدو  في صمواه وثباااه وياقادم 
ارساً لاتفاني والاتاماساك باماوقاف الارفاض ألي 
عرول مذلة يريد أن يماي ا عاااياه الساجاان ألناه 
صاحاب قضاياة وماؤمان باحاقااناياتا اا ومساتاةاد 

 ”.لاتضحية ألج  ال اس والولن
 معتقلون سياسيون يعاهدون مشيمع
 على الصبر ورفض اإلفراج المشروط

  ٠٣٠٤, ٠٣سبتمبر 
في سجن جو عاا رفض    34أكد مةتقاوا مب ا 

اإلفراج المشرول واعم   لموقف الرماز حسان 
 مشيمع

وأعان مةتقاون سياساياون باالاباحاريان فاي باياانايان 
م فصاين رفضا ا  لاماا يساماا با اظاام الاةاقاوباات 

 البدياة .
وأكدوا اعم   لموقف الرمز حسن مشيمع الرافاض 

 لإلفراج المشرول.
ناؤياد وناقابوا  ”  كما قال مةتقاوا باد  عالي في باياان

الةزم والةز  الحسي ية التي ما حااا عا ا اا أساتااذناا 
 المجاهد صوت المحرومين المشيمع الةزيز.

وأضافوا لةباقر  ال ظاام الاخااايافاي: كايادوا كايادكا  
ً مان  واسةوا سةيك  يا حمقا، فان اروا ها ه ا عياماا

 ”.هوان
في سجن جو عاااا رفضا ا   34وأكد مةتقاو مب ا 

اإلفراج المشرول واعم ا  لاماوقاف الارماز حسان 
نةاهد بأن ا لن نقب  بإقرار الةاباياد و “ مشيمع قائاين 

موقف ا حاول الارفاض الاقاالاع لاقااناون الاةاقاوباات 
 كما حيوا روح اإلبا  آلية هللا قاس .” البدياة

 
 نجال الشهيد حسن الستري 

 السجن أحب إلينا من  ل العقوبات البديلة
 03/27/0203  

كما أعان ناجاال الشا اياد الاباحاراناي الاحااج حسان 
الستري المسجونان فاي ساجان جاو فاي الاباحاريان 

 رفض ما القالع لاةقوبات البدياة.
واكد ك  من صاااق وعابااس ماوقافا اماا الارافاض 

إذالل ال ياماكان “ لاةقوبات البدياة واصفين إياها ب
أن يقدموا عايه بةد ك  التاضاحاياات الاتاي قادماتا اا 
الةائاة في سبي  القضية الحقة من قب  انطالق ثور  

 بحسب ما نق  ع  ما.“, فبراير وحتا اليوم 35
وراا السجي ان موقف والدا   الرافض ل ذا القانون 

السجن أحب إلي اا مان اإلذالل وعاكار مان “  قائاين
 “.اسبب ل   بك  هذه الةذابات

ويقضي ممات السج ا  السياسيين عقوبات ماتافااوااة 
بالسجن في البحرين عااا خااافاياة مشااركاتا ا  فاي 

 .0233الحراك الذي اندلع في البحرين عام 

 

 والمعتقلون السياسيون يدعمونه“ العقوبات البديلة”األستا  حسن مشيمع يرفض 

وقد عرعت الساطات الخايافاياة قااناوناا لاإلفاراج 
المشرول ع    وصف بالمآل, ماا حادا باالارماز 
حسن مشيمع إلاا إعاالن رفضاه لاه, وقاد لاقاي 
موقفه ارحيبا وااأيايادا مان عارياحاة واساةاة مان 
السج ا  عبر بيانات أصدروها لات دياد باالاقااناون 
ولامطالبة باإلفراج عن سج ا  الرأي اون قيد او 

 عرل.
 

 معتقلو الرأي في سجن جو بالبحرين:
 نرفض رفضا قاطعا قانون العقوبات البديلة

 
03/27/0203  
  من الم امة )سجن جو. ..-البحرين اليوم 

أصدر مةتقاو الرأي فاي ساجان جاو باالاباحاريان 
سبتمبر بيانا أعا وا فيه رفضا ا  لاماا  02اإلث ين 

  يسما بالةقوبات البدياة.
بةم المةتقاون في بيان ا  ثاالثاة رساائا  أوالهاا 
 لااحااكااومااة ولااي الااةاا ااد الااخاااااياافااي سااااامااان
فحواها أن   يرفضون قانون الاةاقاوباات الابادياااة 
ويرونه قانوناً مجحفاً يستبدل  اماً بآخر باحاساب 
ماروا في الباياان, مشادايان عاااا ااابااع رماوز 

  المةارضة في السجن الرافضين ل ذا القانون.
وأما رسالت   ال انية فألهالي السج ا  حيوا فايا اا 
صبره  وثباا   متقدمين بالشاكار لا ا  وماحايايان 
رفض   لالبتزازات. وحيوا في رسالت   الا االا اة 

المخاصين عاا ثباااا ا  “ جميع رموز المةارضة 
” وصمواه  وإخالص   لقضية عةب   وولا ا ا 

وخصوا بالذكر آية هللا الشيخ عيسا أحمد قاس  ، 
واألستاذين المجاهدْين األستاذ عبدالوهاب حسين 

المشرفة الصااماد  “و حسن مشيمع عاا مواقف   
الشجاعة التي لطالما استمد السج ا  مان ثااباتا ا  

  ”.ومواقف  
وعاهد السج ا  الارماوز الاقااا  عاااا ماواصاااة 
المسير  وبأن   لن ي  وا ولن ياقاباااوا باأن ياااقاوا 
ً وباماا ياجابار عاااا ااقاديا   الةصا استسالما
الت ازالت. كما اعوا في بيان   من وصفوه  

الا ا اوط “ ب  لا خب المؤم ة والاماتاصادياة 
بدوره  في بيان المواقف وإيضااح الارؤى 
بما ال يدع مجاالً لاتأويالت والقرا ات التاي 
احول اون ااخاذ المواقف الم اسبة فاي كا  

  ”.وضع مستجد
واا مت حركة الحريات والديمقرالياة فاي  

البحرين )حق.، الساطات في المماكة بتدبير 
عماية اصفية ااخ  السجان ألمايا ا اا الاةاام 
والقيااي المةارط حسن مشيماع، ماحاماااة 

الاتاداعاياات “ إياها المسؤولية عماا ساماتا اا 
التي ستحدث في حال أصيب بأي ” الخطير 
  مكروه.

المجتمع الدولي ماما االً فاي ” حق“ولالبت 
الم ظمات الحقوقية األممية بالضاغاط عاااا 
ساطات البحرين، وحماية حاياا  أمايان عاام 

  الحركة وباقي سج ا  الرأي والضمير.
عضاواً فاي الابارلاماان  35ومؤخراً، وقاع 

البريطاني، بي    رئيس المةارضة السااباق 
جيرمي كوربين، عاااا رساالاة مساتاةاجاااة 
لوزير خارجية بالاه  يطالبون في ا بإلالق 
سراح قاا  المةارضة في الباحاريان، وذلاك 
ازام اً مع الذكرى الةاعر  العتقال  ، وفاق 
ماا ذكارت ما ااظااماة أماريااكااياون مان أجاا  
  الديمقرالية وحقوق اإلنسان في البحرين.

 رئيس حزب الةمال السابق، جيريمي كوربين يتضامن مع مشيمع والس كيس
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 سبتمبر 0
اةبر الم ظمات الموقةة عاا هذا الباياان عان قاااقا اا 
إزا  استغالل حكوماة الاباحاريان لاجاائاحاة كاوروناا 
لاتضيق عااا الاحارياات الاديا اياة ضاد الاماوالا ايان 

، فاي  0203هذا الةام  موس  عاعورا  خالل الشيةة
وزار  الاةادل  حادات لا اذا الاةاام أغساطاس 8ع ر 

إجرا ات احترازية خالل موسا   والشؤون اإلسالمية
عاعورا  با اا  عاااا ااوصاياات الافارياق الاولا اي 
لاتصدي لفيروس كورونا، مضمون ااك اإلجارا ات 

عاا مراس  عةائر عاعورا  من حيام  التضييق هي
حيم  أق  حد ممكن، إلا الحد من مشاركة الموال ين

إلقااماة  الاديا اي أمام المأا  )الامابا اا الةزا  ا  حصر
والاةااعار مان ماحارم اا   وفي يومي التاسع الةزا .

فرط المستوى البراقالي لاخاطار اناتاشاار فاياروس 
 ٠٣إلاا  من مشاركة الاماوالا ايان وا  الحد   كورونا،
 ً ا  م ع مسايارات الاةازا   كما فقط في المأا ، عخصا

وحصاارهااا فااي مساااحااات صااغااياار  مااكااتااظااة 
أمام ااك  المؤسسات واألوقااف الاديا اياة  بالمشاركين

)المآا  والحسي اياات.، وهاي مسااحاة ااخاالاف مابادأ 
التباعد االجتماعاي، وباةاد الاياوم الاةااعار مابااعار  

وفاي  إلا الماساتاوى األخضار، إرجاع حالة البالا ا 
الاا  الةازا  مان الاخاروج نفس الوقت ا  م ع مراس 

 في بةض المآا . الشوارع الةامة
انت اكات وزار  الداخاية: االساتادعاا ات والاتاحاقاياق 

 بغرط الترهيب واجري  الخطاب الدي ي
باستدعاا  خاطاباا  وما اشاديان  وزار  الداخاية قامت

عااركاوا فاي  ومسؤولين في إاار  المآا  وماوالا ايان
و كذلاك  ب دف التحقيق مة  ، عاعورا  عةائر إقامة

ياافاطاات اياا اياة عاااا جاادار  ماع مان قاام باتااةاااياق
وا  عاا إثر ذلك احاريار ماخاالافاات ماالاياة  م زله، 

 ٠٣٣ ) ألف اي ار باحاريا اي الا ٠٣٣اراوحت بين 
 بت مة مخالفة إجرا ات كورونا. اوالر. ٠٠٣٣الا 

احاد  كما ا  اسجي  حالة واحد  باإلعتدا  ضرباً عاا
ااحامايا   كما اا  في مركز عرلة القضيبية، الخطبا 

إاار  المآا  مسؤولية األفراا الماخاالافايان إلجارا ات  
االحترازية، إضاافاة  إلاا اا افاياذ عاد   اعاتاقااالت 

الا ذلك فان ت  رصد ماا قاامات باه عارلاة  اةسفية.
ماواكاب الاةازا   المجتمع بتصوير الاماشااركايان فاي

أرقااام  واااةااقااباا اا  بااةااد انااتاا ااا  الشااةااائاار واسااجااياا 
أفراا عرلة الماجاتاماع باتاصاويار  كما قام سياراا  ،

الم ازل التي نصابات ياافاطاات ساواا  عاااا ساور 
الخاصة بماك   الةقاري، كماا  األسطح أو في الم زل

فرضت نقال افتيش من عأن ا اخوياف الاماشااركايان 
 من خالل اشكي  مخالفات مالية.

إحالة م مة التةادي عاااا الاياافاطاات الاةااعاورائاياة 
لشؤون البادياات لاااتاساتار عاااا الادور األما اي فاي 

 االنت اكات.
والتخطيطالةم الباديات وعمون األعغال وزار  قامت
با اازع الايااافاطاات الساواا  واامازيااقا اا، كامااا  راناي
فيما يبدو لاتغطية عاا  رايات سواا  بمصاار  قامت

اور وزار  الااداخااااايااةَّ حااياام أنو الااتااقااال الصااور 
والفيديوهات من قب  الموال ين لاااةا ااصار األما اياة 
وهي اتةدى عاا المظاهر الةاعورائية سيشك  إااناة 
صريحةَّ لذلك كان الاجاو  لاجا اة رساماياة مادناياة. 

م ع خطيب عراقي وهو السيد هاع  البطال  وا  هذا،
من الخطابة من قب  عاؤون الاجا اساياة والاجاوازات 

سجن جاو  سج ا  في واإلقامة، كما ااقي ا عكاوى من
افيد بحرمان   من ماماارساة  ٠و مب ا  ٤٠في مب ا 

 في بداية موس  عاعورا . عةائره  الدي ية
في ممارسة الشةائر والحريات الدي اياة مان  الحق إنو 

 

الحقوق التي كفا ا الدستور البحري ي في ماااه ال ااناياة 
الدولاة ااكافا  حارياة  أنو  والذي ي ج عاا والةشرين،

و الاماواكاب  الضمير وحرية الاقاياام بشاةاائار األاياان
كاماا  االجتماعية وفقا لاااةاااات الامارعاياة فاي الاباالا.

الادولاي الاخااص  البحرين لرف في اافاقية الاةا اد أنو 
بالحقوق المدنية والسياسية والاتاي اا اج فاي مااااا اا 

إنسان الحق في حرية الفاكار  لك  أنو  ال ام ة عشر عاا
إ ا اار  والوجادان والاديان ويشاما  ذلاك حارياتاه فاي

أو مةتقده بالتةباد وإقااماة الشاةاائار والاماماارساة  اي ه
لاكا   أنو  أيضا في الوقت نافاساه عاااا والتةاي ، ونؤكد

إقااامااة الشااةااائاار  اياان و مااذهااب خصااوصاايااة فااي
أن اتدخ  فاياه  أن اكف  هذا الحق و ال مسمولة والدولة 

ااحات  يتوائ  مع لبيتة ا السياسية واألما اياة واق  ه بما
ب وية ال ااس  والمس ب ذا الحق يةتبر مسًّا حجق متةدا ،

وحرياا   ويجب عاا الساااطاات احاتارام هاذا الاحاق 
 واالعتراف بحقوق   وهويت   واقبا ا.

 التوصيات:
حاكاوماة  اطالاب الاما اظاماات الاحاقاوقاياة الاباحاريا اياة

باحترام الحق في ممارسة الشةائر والحريات  البحرين
عن است اداف  والتوقف واستقاللية الشأن الدي ي الدي ية

عاااا ماماارساة  الموال ين الشاياةاة وعادم الاتاضاياياق
الشةائر الحسي ية وعدم التدخ  في الشاؤون الاخااصاة 
بالمآا  والحسي يات وماراسا  الاةازا ، والاتاوقاف عان 
استدعا  الخطاباا  والاما اشاديان وعاماوم الاماوالا ايان 
والمسؤولين عن الةزا  والمآا  لاتحقيق ب دف التضيق 

منهمات حقوقية: سلطات البحرين استغلت جائحة كورونا للتضيق علظى 
 الحريات الدينية ضد المواطنين الشيعة خالل موسم عاشوراء هذا العام

أو الاتاوقاياف،  و فارط عاقاوباات ماالاياة عايا ا 
ياجاب ماحااساباة الاماساؤولايان الاماتاورلايان  كماا

لاةاماوم الاماوالا ايان  بانت اكات الحريات الاديا اياة
الاحاكاوماة  الم ظمات الحقوقاياة وادعو والمقيمين،

األممي الخاص بالحريات الديا اياة  لامقرر السماح
لزيار  البحرين من أج  الوقوف عاا االنت اكاات 

 التي امس حرية الدين والمةتقد.

 فريدوم هاوس: البحرين غير حّرة
  

في احدث ااقاريار “  فريدوم هاوس” م ظمة  ص فت
باأنا اا غايار حار  مشاياار  إلاا أن  لا اا الااباحارياان

 ال اعطين يتةرضون لا جمات والتجسس.
الذي أكدت فاياه  0203جا  ذلك في اقريرها لاةام 

حارياة اإلناتارناات ال اازال ماقاياد  فااي “ عاااا أن 
الابااحارياان، والسااااطااات اااواصا  حاظاار الااماواقااع 
اإللكترونية وإجبارها عاا حذف المحتوى الم شور 
إلكترونيًا، وخاصة الم شورات التي ا تقد الحكوماة 

 “.عاا وسائ  التواص  االجتماعي
لفت التقرير بشك  خاص إلا أن الساطات ااحاظار 
ال قاعات التي ا تقد التطبيع مع إسرائي ، واست دف 

 الذين ي تقدون سياساا ا.
لكن الم ظمة بيو ت أن الساطات ال اتخذ أي إجارا  
ضد من يمارس خطااب الاكاراهاياة الاماوجاه ضاد 

 المةارضة او الشيةة.
ولفتت الم ظمة إلا أن قوات األمن الخايفة اعتقات 
وسج ت عداا من من مستخدمي وسائ  الاتاواصا  
االجتماعي, كما بي ت وجوا جيش الكتروني يادافاع 
عن الساطات ويروج لاكراهية ضد نشطا  حاقاوق 
اإلنسان، ويروج مةاومات زائفة عان نشاالاااا ا ، 
ويت ا  باةاضا ا  باالاةاماالاة إلياران، كاالاماةاارط 

 المخضرم الدكتور سةيد الش ابي.
وأعار التاقاريار إلاا الاتاجاساس عاااا الا ااعاطايان 
البحرانيين وخاصة بةد عرا  بارنااماق باياغااساوس 
لاتجسس من ماجاماوعاة إن إس أو، وهاي عاركاة 

 إسرائياية.
الادول ضامان ثاالثاة ”  فاريادوم هااوس“ واص واف 

اص يفات بحسب الحريات في اا وهاي حار  وحار  
جزئيا وأسوأها الدول غير الحر  وهي التي ااغاياب 
ع  ا الحقوق السياسيوة، وي تشر في اا عادم احاتارام 

 الحريات المدنيوة بصور  واسةة.

مراسلون بال حدود: ما ا تنتهر 
 البحرين لإلفراج عن السنكيس؟

 
ماا ااظاامااة مااراساااااون بااال حاادوا وماا ااظاامااة  لااالااباات

من أج  الديمقرالية وحقوق اإلنسان فاي  أمريكيون
الساطات الخايافاياة بااإلفاراج  (ADHRBالبحرين) 

الةاج  عن المدون البحراني عبد الجاي  السا اكاياس 
الذي سُجن عاا مادى السا اوات الاةاشار والا اصاف 
الماضية في البحرين والمضرب عن الطةام م ذ ماا 
يقرب من ثالثة أع ر احتجاًجا عاا المةااماااة الاتاي 

 يتاقاها في السجن.
أعارت مراساون باال حادوا إلاا أن السا اكاياس ال 
يتغذى حاليًا إال عاا الما  ومسحوق الحايب المذاب 
في الما , ما أاى إلا انخفاط مستاوى الساكار فاي 
امه بشك  خطير ، كما انخفض ضاغاط الادم وعادا 

 خاليا الدم البيضا  بشك  كبير.
يحتق الس كيس عاا المضايقات المستمر  مان قابا  
حراس سج ه ، الاذيان ياتا اصاتاون عاااا ماكاالامااااه 
ال اافية مع عائاته ، وغالبًا ما يفصااون خاط هاااافاه 
اون سابق إنذار ، ويبقونه احت المراقبة المساتامار  

 في زنزانته ، ويم ةونه من ال وم.
كما امت مصاار  الةم  البح ي الذي كان ي جزه في 
السجن اون أي مبرر. وسبق لاس كياس أن أضارب 

، أضارب  0234عن الطةام مرات عد  وفي عاام 
يوم احتجاًجا عااا ساو   122عن الطةام ألك ر من 

 مةاماته.
لفتت الم ظمة إلا أن ا اعت في مارس المااضاي و 
في الذكرى الةاعر  العتقاله ، اعت السااطاات إلاا 
اإلفراج ع ه ألن صحته ادهورت بشك  ماطارا فاي 
السجن, ف و ال يحص  عاا الرعاية الطبية الم اسبة 
لمشاك  الةضالت ال ااجة عن حالة عا  األلفال في 
لفولته ، ويواجه صةوبة في الاماشاي بساباب ااآكا  

 الوسائد المطالية عاا عكازيه.
وقالت صابري ا ب وي ، رئيسة مكتب الشرق األوسط 

ندعو ساطات البحرين إلا “في مراساون بال حدوا: 
اإلفراج الةاج  عن عبد الجاي  الس كاياس مان أجا  

”. حقوق اإلنسان التي ادعي المماكة أنا اا ااحامايا اا
إنه ألمر مؤساف وغايار ماقاباول أن ناديان “مضيفة 

 روف سج ه, هذا المدون يضطر إلا الااجاو  إلاا 
هذه الطريقة المتطرفة التي اةرط صحاتاه لاخاطار 

 “.كبير 
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 من ج يف .. –البحرين اليوم  
ساباتامابار عاااا  00عقدت ندو  افتراضية ال الثا  

لاماجاااس حاقاوق اإلنساان  58هامش الادور  ال ا 
الم ةقد  حاليا في ج يف, ساط خالل ا الماشااركاون 
الضو  عاا أوضاع المدافةين عن حقوق اإلنساان 

 في البحرين.
ياجاب عاااا الاباحاريان “  ال دو  التي حمات ع وان

اإلفراج الفوري عن حميع المدافاةايان عان حاقاوق 
عارك في ا متحدثون مان “  اإلنسان ومةتقاي الرأي

م ظمات حقوقية اولية إضافة إلا المقرر األماماي 
الخاص الاماةا اي باحاالاة الامادافاةايان عان حاقاوق 

اارها الحقوقي خالد إباراهايا  مان Hاإلنسان, فيما 
 .(CGHRمركز الخايق لحقوق اإلنسان) 

حسااااااياااااان عااااااباااااادهللا 
(ADHRB) 

احادث فاي باداياة الا ادو  
الحقوقي البحراني حسايان 
عبد هللا المدير الاتا افاياذي 
لم ظاماة أماياركاياون مان 
أج  الديمقرالية وحقاوق 
اإلنسااان فااي الاابااحاارياان) 

ADHRB)  الذي اطارق
في حدي ه إلا أهمية اور 
 األم  المتحد  لاحد من االنت ااكاات فاي الاباحاريان,

ناحاتااج إلاا ماطاالاباة ” وقال في هذا الاخاصاوص 
اإلجرا ات الخاصة بمواصاة عماا ا  وااواصااا ا  
الممتازين، وإلا جانب زياا  الوعي ، نحتااج إلاا 
إرساال رساالاة واضاحاة إلااا حااافاا   الاباحارياان 
لامطالبة باإلفراج غير المشرول عن المدافةين عن 

 “.حقوق اإلنسان
وعدا عبادهللا عاااا أهاماياة قااناون مااغا اياتاساكاي 
األميركي الذي يفارط عاقاوباات عاااا ما اتا اكاي 

أاا  “  حقوق اإلنساان وعاد عابادهللا الاقااناون باأناه
الفتا “,  اساعد في مكافحة ثقافة اإلفالت من الةقاب

إلا أن الساطات الحاكماة فاي الاباحاريان ااكاافاي  
المسؤولين الذين يراكبون انت اكات حقوق اإلنسان 

 بدالً من محاكمت  .
أكد عبدهللا عاا أهمية افةي  قانون ماغ تسكي ضاد 

يرس  إعار  واضحة إلا ”  البحرين قائال بأن ذلك 
حكومة  البحرين بأن المدافةين عن حقوق اإلنسان 
ليسوا إرهابيين وأن التةذيب لان يُاقاابا  باةاد اآلن 
باإلفالت من الاةاقااب وأن أفاةاالا ا  ساتاكاون لا اا 

 عواقب.
اطرق عبدهللا خالل كاماتاه إلاا حاالاة األكاااياماي 
المدافع عن حقوق اإلنسان عبدالجاايا  السا اكاياس, 
الذي وصفه بأنه أحد المدافاةايان الارئاياسايايان عان 
حقوق اإلنسان الذين عرفوا كيفية اساتاخادام ناظاام 
األم  المتحد , مشايارا إلاا أناه فاي إضاراب عان 
الطةام حاليا بةد صاارت الساطات كتابه الاذي ال 
عالقة له بالسياسة ب  بالحوار الباحاراناي, واصافاا 

 لمجلس حقوق اإلنسان 84على هامش أعمال الدورة 
 دعوات لتطبيق قانون ماغنيتسكي ضد البحرين 

رسالة حول حقوق اإلنسان في 
البحرين تحرج وزير الخارجية 

 الفرنسي
 سبتمبر 8

ااقا جان إياف لاوارياان ”:  القدس الةربي”ل دن  
وزير الخارجية الفرنسي رسالة عديد  الا جة مان 
نائبة فرنسياة حاول أوضااع حاقاوق اإلنساان فاي 
البحرين، أصابته باباةاض اإلحاراج عاااا ضاو  
 السااااياااااقااااات الااااحااااالاااايااااة لااااالنااااتااااخااااابااااات.
وقدمت ال ائاباة بارناجايار باولاياتاي نا ااياة الشا ار 
الماضي إلا وزير الخارجية رسالة الاةت عاي اا 

، اطالبه فيا اا باالاحاصاول عاااا ” القدس الةربي“ 
اوضيحاات حاياال ماوقاف باارياس مان األحاداث 
 والاااتاااجااااوزات الاااحااااصاااااااة فاااي الاااباااحاااريااان.
وخالبت السياسية الفرنسية وزير خارجية بالاهاا 
باغة حاا  ومباعر  وسألته عان الاخاطاوات الاتاي 

)وزار  الخارجية. لات ادياد ”  الكيدورسي“اقوم ب ا 
 بتاك التجاوزات.

ً ما اصاب  واستةرضت ال ائباة الاتاي اشاغا  أيضاا
سكراير لج ة الشاؤون الاخاارجاياة فاي الاماجاااس 
الول ي )الغرفة السفاا في البرلاماان الافارنساي.، 
افاصي  عن األحداث في الم امة. وعدات برنجير 
أن باريس حتا اآلن موقف ا مخج  وغير مشارف 
وال يتوافق وقايا  الاجاما اورياة فاياماا ياحادث فاي 

 البحرين من اجاوزات.
وأكدت ال ائبة الفرنسية عاا وزير الاخاارجاياة أن 
يوافق ا برا عام  حول المباارات والخطوات التي 
اتخذها باريس حيال انت اكات حقوق اإلنساان فاي 
 الااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااااااااريااااااااااااااااااااااااان.
وااازااا فااي اآلونااة األخااياار  الضااغااول الااتااي 

واواجه انتقااات واساةاة  حكومات غربية اواج  ا
لاغاض الا ااظار عان الاتاجاااوزات الااماراااكابااة فااي 
البحرين، وآخرها كانت مع الاحاكاوماة الافارنساياة 
التي ابحم عن حاول لاخروج من مأزق ا اقضات 
 خطاب ا مع مواقف ا الحقيقية حول حقوق اإلنسان.

سااباقااً، عاااا وثاياقاة ”  القدس الاةارباي“ والاةت 
خاصاة اضاما ات ناج اساتاجاواب قادماه عضاو 
البرلمان الفرنسي كزافييه بالوزكيافاياتاش، لاوزيار 
الخارجية جان إيف لواريان، حول موقف بارياس 
من اساتامارار اناتا ااك الاحارياات األسااساياة فاي 
البحرين. وأثار موقف هذا البرلماني الاذي ياما ا  

، الاذي أساساه ” الاجاما اورياة إلاا األماام“ حزب 
الرئيس الفرنسي الحالي إيمانوي  ماكرون، زوبةة 
سياسية في فرنسا، وفضح زيف االاعاا ات الاتاي 
اصدرها بةض الج ات مان أنا اا نصايار  الاقايا  

 الجم ورية.
كما لالب عضو مجاس الةموم ومجاس الاوراات 
في البرلمان البريطاني واين ايفيد، حكاوماة باالاه 
بالتدخ  من أج  إلالق سراح كا  الاماةاارضايان 
السياسيين في الباحاريان وعاااا رأسا ا  الساجايان 
األقدم وال اعط الحقوقي عبد الاجااايا  السا اكاياس، 
ً أن ياحاصا  عاااا را  اون قيد أو عرل، متاما اياا

 قريب وعاج  عاا مطالبه هذه.

الطريقة التي ااةاامااات 
ب ا الساطات مةه بان ا 

اااااةااااذياااابًااااا “  كاااااناااات
 ً  “.واضحا

وبااايواااان عاااابااادهللا أن 
الدكتور الس كيس حارم 
ماان رؤيااة أخصااائااي 
لاابااي وأن ساااااطااات 
السجن ال اأخذه إلا جاسات المتابةة، موضحا بأن 

 ه اك م  جية من اإلهانة واالعتدا  عايه.
 (UNماري لولور) 

وعاركت المقرر  األممية الخاصة المة ياة باحاالاة 
المدافةين عن حاقاوق اإلنساان مااري لاولاور فاي 
ال دو  مشدا  عاا أن ا اتابع ماع الاباةا اة األماماياة 
الدائمة في ج اياف حاالاة الامادافاةايان عان حاقاوق 
اإلنسان في  البحرين، وأن ا وستدافع ع    ناافاياة 
أن   إرهابيون كما اصف   

 الساطات الخايفية.
أعارت لولور إلا أن أحد 
األمور التي يمك  ا القاياام 
باا ااا هااو إرسااال رسااائاا  
رسمية اوضح بالتفاصايا  
االنت اكات التي ياتاةارط 
ل ا المدافةون عن حاقاوق 
اإلنسان في البحرين وهاو 
مافةاته في مااياو, عا ادماا 
أثارت قضية الحقاوقايايان عاباد الا اااي الاخاواجاة 

مان  0وناجي فتي  المسجونين في البحرين و حالة 
 المدافةين في الم فا.

 (AMNESTY)سيما والتي غ 
وعاركت في ال دو  أيضا الباح ة في م ظمة الةفاو 

 32الدولية سيما والتي غ التي أعارت إلاا مارور 
أعوام عاا بد  االنتفاضة المؤيد  لاديمقرالية فاي 
 الاااباااحاااريااان، الاااتاااي 
ارااااكااابااات خااااللااا اااا 
الساااااطااات انااتاا اااكااات 
كبير  لك  ا لافاتات إلاا 
أن الساطات الاخااايافاياة 

ااااجااااهااا  ” ااااواصااا  
التوصاياات الارئاياساياة 
لاااااجاا ااة  الاابااحاارياان 
الاامااسااتااقاااااة لااتااقااصااي 

 “.الحقائق
ً جادياد   وبيو ت والتي غ أن الساطات وجادت لارقاا
إلسكات م تقديه مشير  إلا قانون الةقوبات البدياة 

لفارط ” ، الذي استخدمه 0239الذي عرعته عام 
قيوا اةسفية م   حظر السفر مدى الحياا  أو ما اع 

 “.المحتجزين من التةبير عالنية عن آرائ  
  (HRW) هبة زيااين

واست ج ت الباح ة فاي ما اظاماة هاياومان راياتاس 
وواش هاباة زيااايان حارماان الساااطاات 
الخايفية لمةتقاين بارزيان مان الاحاصاول 

مان “  عاا الرعاية الصحية الالزمة قائاة
المشين أن ااحارم  الاباحاريان ماةاتاقااايان 
بارزين م   ا. عاباد الاجااايا  السا اكاياس 
وحسن مشيمع من الحصول عاا الرعاية 
“ الطبية، مما يةرط حاياااا اماا لاااخاطار

هاذا الاحارماان الاتاةاسافاي مان “  مضيافاة
الرعاية الطبية يمكن أن يارقاا إلاا حاد 

 “.الةقوبة خارج نطاق القضا 
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 بس  هللا الرحمن الرحي 
اةبر المباار  الول ية البحري ية لمقاومة التطبيع  

مع الةدو الص يوني عن استغراب ا من اإلصارار 
الرسمي عاا االستمرار في عماية الاتاطاباياع ماع 
الكيان الص يوني وعقد االافاقيات الاةادياد  ماةاه 
رغ  رفض وم اهضة مكونات الشةب البحريا اي 
ل ذا التوجه الخطر عاا الجي  الحالاي واألجاياال 
القاامة، ليس عاا الفاسطي يين فحسب، با  ياماتاد 
ذلك إلا ك  الادول الاةارباياة وعاةاوبا اا وما ا اا 
البحرين التي وقةت اافاقية التطبيع قب  قرابة عام 
والحقت ا بتوقيع مذكرات افاه  وسةات لاااتاةااون 
مةه في أك ر من مجال وحق  وآخرها في المجال 
الصحي، حيم رحبت وزير  الصحة الباحاريا اياة 
فائقة الصالح بالتةاون مع االحتاالل الصا اياوناي 
في الاماجاال الصاحاي، وذلاك اثا اا  لاقاائا اا فاي 
الةاصمة الاما ااماة ماع الاقاائا  بااعاماال السافاار  
الصا ايااونايااة فااي الابااحارياان إيااتااي ااااغا اار يااوم 

7 7أغساااااااااااااااااااااااااااااااطاااااااااااااااااااااااااااااااس0 0 7 0. 
إن ا في "المباار  الول ية الباحاريا اياة" نارى فاي 
إمةان الجانب الرسمي فاي الاتاطاباياع ماع الاةادو 
الص يوني وفي مختاااف الاماجااالت، هاو ااوجاه 
ي اقض الموقف الشةبي الاباحاريا اي وماؤساساات 
المجتمع المدني التي نم ا اا، وياخاالاف الامابااا  
السامية التي اربي ا عااايا اا والاقاوانايان الاماحاااياة 
ومي اق الةم  الول اي وخصاوصاا فاي الافاصا  
السابع الذي يؤيد الحق الفاسطي ي ويؤكد الوقوف 
ضد االحتالل بكافة أعكاله واالوي ه. كما نجد في 
هااذا الااتااوجااه اشااجاايااع لااكاايااان االحااتااالل عاااااا 
االستمرار في اراكاب جرائمه والماما ااناه باةادم 
محاسبته عاا عماياات الاقاتا  والاتا اجايار وهادم 
م ازل الفاسطي يايان عاااا أهااا اا ولاراها  مان 
اياره  وممارسة أبشع أسالياب الا اازياة باحاقا ا  
وحرمان   من ابسط حقوق االستشفاا  وإصاراره 
عاا قت  الجرحا اون عالج بترك   ي زفون فاي 
موقع إصابت   برصاص ج اوا االحاتاالل الاحاي 
وم ع لواق  اإلسةاف الفاسطي ية مان إساةاافا ا ، 
ورفض عالج األسرى وارك   يمواون ببط  فاي 
ساجاوناه الارهاياباة الاتااي اشاباه ساجاون الا اازيااة 

 والفاعية.
لقد أكدت اجارب البادان التي لبةات ماع الاةادو 
الص يوني عاا أن هذا الكيان الياماكان الاركاون 
إليه وال ال قة به خصوصا في الحقول والمجاالت 
الحيوية كالصحة والتةاي  والمياه ومقومات الحيا  
األخرى، األمر الذي يقاواناا الاا الاتاأكاياد عاااا 
ضرور  ارك الجااناب الارساماي لا اذه السايااساة 
والتوقف عن السير في نا اق الاتاطاباياع الامادمار، 
فكاما لبةت اولة عربية مةه وعاقادت ااافااقاياات 
سالم ومةاهدات واحاالافاات، زاا االحاتاالل مان 
جرائمه في قت  الفاسطي يين بدم بارا ومضااعافاة 
عمايات السطو ومصااار  الاما اازل واألراضاي 
 ومارس سياسية الت جير باطاراها  مان باالاها .
إن ااريخ الشةب البحري ي هو ااريخ نااصاع فاي 
الوقوف الا جانب الشةب الفاسطي ي ومع مطالبه 
الةاالة، ول  يسج  التاريخ ان هذا الشةاب األباي 
خذل أو لةن عقيقه الفاسطايا اي فاي  ا اره، ماا 
يفرط مطالبة الحكومة البحري ية باالاتاوقاف عان 
هذا ال  ق الضار الذي لن ياقاوا إال إلاا اادمايار 
القطاع الصحي البحري ي ، كاماا ناطاالاب باوقاف 
التطبيع عاا كافة المستويات وإلغا  كافة اافاقيات 

التطبيع ماع االحاتاالل وإعااا  االعاتاباار لاماكاتاب 
مقالةة "إسرائايا " وفاتاحاه مان جادياد، واحاتارام 
الموقف الشةبي البحري ي الم اهض لاااتاطاباياع ماع 
االحتالل الص يوني الغاع  والذي ياقاف اوماا فاي 

 الجانب الصحيح من التاريخ.
الرحمة والمجد والخاوا لش دا  فاسطيان والاخازي 

 والةار لكيان االحتالل الص يوني
 المبادرة الوطنية البحرينية
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 االاحاا الةام ل قابات عمال البحرين -
  التجمع الول ي الديمقرالي الوحدوي -
 الجمةية البحري ية لمقاومة التطبيع مع الةدو  -
  جمةية االصالة االسالمية -
  جمةية الشبيبة البحري ية -
  جمةية م اصر  فاسطين -
 جمةية الم بر الول ي االسالمي -
 جمةية الم بر التقدمي -
  جمةية أوال ال سائية -
 جمةية األجتماعيين البحري ية -

 المباار  الول ية البحري ية لمقاومة التطبيع مع الةدو الص يوني:

 نرفض التعاون مع قوات االحتالل في المجال الصحي

 التجمع القومي الديمقرالي -
  جمةية الوسط األسالمي -
  جمةية الصف االسالمي -
 الجمةية البحري ية لاشفافية -
 جمةية المرأ  البحري ية -
 جمةية فتا  الريف -
 االاحاا ال سائي البحري ي -
 جمةية التجمع الدستوري -
 اجمع الوحد  الول ية -
 ن ضة فتا  البحرين -
  جمةية الشباب الديمقرالي البحري ي -
 جمةية ستره لالراقا  بالمرأ  -

منهمة أميركيون تطالب مجلس حقوق 
 الخليفييناإلنسان بإجراءات جدية ضد 

 البحرين اليوم 
لالبت م ظمة اميركياون 
مان اجا  الاادياماقارالايااة 
وحاااقاااوق اإلنساااان فاااي 

 (ADHRBالبحريان) 
مجاااس حاقاوق اإلنساان 
التابع ل يمة األم  المتحد  
باابااد  إجاارا ات جااديااة 
لوقف انتا ااكاات حاقاوق 

 اإلنسان في البحرين.
جا  ذلك في كامة ألقااهاا 

باس  الم ظمة ال اعط الاباحاراناي ياوساف الاحاوري 
خالل الحوار التفاعاي الجاري في ماجاااس حاقاوق 

 الم ةقد  في ج يف حاليا. 58انسان بدوراه ال 
أعارت الم ظمة في كامت ا إلا خطاب أرساه ساتاة 
خبرا  أمين مستقاين إلا حكومة البحرين واضامان 
االنت اكات التي يتةرط ل ا المدافةون عن حاقاوق 
اإلنسان في البحرين بسبب افاع   عن ااك الحقوق 

 واةاون   مع اآلليات األممية.
ومن بين هؤال  الذين ذكاراا ا  الاتاقااريار األماماياة 
األكاايمي الدكتور عبدالجاي  الس كيس الذي اعتقا  
بسبب نشالااه الحقوقية وألنه من مؤسساي الاةاما  
الحقوقي الداعي لاتاواصا  ماع الا اياماات األماماياة 

 وبضم  ا مجاس حقوق اإلنسان.
لفتت الم ظمة إلا أن الس كيس. الاذي اخا  عا اره 
ال الم من اإلضراب عن الطةام احتجاج عاا سو  
مةاماته ااخ  سجن وعاا مصاار  أبحاثه, اةرط 
لاتةذيب بأوامر مباعر  من وزيار الاداخاااياة راعاد 
عبدهللا الخايفة مشير  إلا أن األخير يحظا بسياسة 

 االفالت من الةقاب.
واختتمت الم ظمة مداخات ا بالتأكيد عاا أن مااجاا  
في اقرير الخبرا  هو نقطة في بحر االنت اكات فاي 

الاباد  “  البحرين ااعية مجاس حقاوق االنساان إلاا
بإجرا ات جدية حتا يت  السماح لجميع الاماقارريان 
الااخاااصااياان باادخااول الاابااحاارياان والااوقااوف عاااااا 

 “.االنت اكات المبرمجة في الباد

 

 األستا  عبد الوهاب: احذروا االستعجال 

فبراير األستاذ عباد الاوهااب  ٤١أصدر مفجر ثور  
سبتمبر بايااناا حاذر فاياه مان  ٤١حسين يوم الجمةة 

 استةجال الحاول السياسية.
البيان الذي ا اول حم   ونشر حساب أستاذ البصير 

إلا المةارضة وال شطا  ياحا ا ا  عاااا  عد  رسائ 
الااتاالحاا  ورصوف الصاافااوف والاقاايااام بااالااواجاابااات “ 

 ”.والتحاي بالصبر وال بات
الشاجار  الاتاي “  بيان األستاذ وصف ال ور  باأنا اا 
، ماؤكادا عاااا ” اسقا بدما  الش دا  ومداا الةاماا 

وعرج البيان عاا الش دا  عازى ”.  ال اموت“  أن ا 
األثر األعمق الذي اليمحاا والافاضا  األكابار ”  ل  

أورثوا لشةبا ا  “ ، مضيفا بأن الش دا  ” الذي الي كر
 ”.وألسره  خاصة عرفاً اليخفا ومجداً الي سا

بيان األستاذ وجه خطابا مباعرا لا شطا  والمبةاديان 
الذين يستمارون فاي ارب الا اضاال ماةاتابارا أنا ا  

صوَت الحق والةدل الاحار الا ااار باالاماظاااوماياة “ 
الظاهر  يصادعاون باااساان الاحاال ولساان الاماقاال 

الم تظر م    ” واابع البيان مشجةا”. صباحاً ومسا ً 
أن يواصاوا السير باقتدار وثبات، وأن يقولوا رأي ا  
الحر المست ير فيما يحدث من األمور بشجاعٍة أاباياٍة 

 ”.مسؤولة
ماوعاواون ” وأكد األستاذ أن الجماهير والمةارضة 

بحتمية ال صر والظفر وعداً حقاً صااقاً من ع اد هللا 
وقد أعااا “.  سبحانهُ واةالا، فال يضره  من خالف  

البيان بالجماهير م م ا وفائ   واضحياا  ، ومشايادا 
باحتضان   لامةارضة الوقت الذي أعاا فياه الاباياان 
بالجماهير الباحاراناياة لاوفاائا اا واضاحاياااا اا الاتاي 

الصابر  المحتسبة المساتاماياتاة “ احتضن المةارضة 
 ”.لجميع فمات وعرائح المجتمع

البيان اطرق إلا الشأن السياسي محاذرا مان ماغاباة 
ناباذ األنااناياة والاتافارا “ ، وااعيا إلا ” االستةجال“ 

واالستبداا واألخذ بالتكام  في األاوار وال ظر بةين 
الاابااصااياار  واالعااتاابااار إلااا مااتااطااااابااات الااحاااضاار 

“ وعادا الاباياان إلاا الاةاما  عاااا ”.  والماساتاقابا 
االستجابة الجامةة لارأي والمتوازنة في كا  وضاع 
مستجد بما يُاحاصاد خاياره ويُادفاع عاره واليا اقاض 

ضياق األفاق وخاطاأ “ مجداا احذيره من ”. الغرط
الحسابات واالستغراق في الاااحاظاة والاتافارياط فاي 
المكتسبات واالستحقاقات ومتطابات الاماساتاقابا  أو 

 ”.اضييع الفرص
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  معالم المعركة الفاصلة المقبلة بين البحرانيين والخليفيين

 

لاةائاة المحتاة ااأكاياد آخار لاغارباتا اا عان الاولان 
والشةب وإصرارها عاا سياساا ا التي اةتمد القاو  
واإلكااراه باادال ماان الااحااكاا  وفااق قااياا  الااتااراضااي 

  واالحترام واالعتراف المتباال واقاس  الساطة. 
خامسا: التطبيع مع محتاي فاساطايان لاتاوفايار الاقاو  
الةسكرية واالم ية الخارجية لحماية حك  الاةاصااباة 
الخايفية. لقد أصبحت هذه السياساة الساباب األخايار 
لاطالق األبدي بين البحرانيين والاخااايافايايان الاذيان 

الخيانة الةظما بدون اراا. وفي األساباوع   اراكبوا
الماضي اكتمات خيانت   باستقبال سافايار االحاتاالل 
من قب  لغا  الرفاع وبد  سفايارها  لادى االحاتاالل 
عماه في ا  أبيب. ومر  أخارى جادا الاباحاراناياون 
ع ده  مع قضية فاسطايان ماةاتاذريان د ولشا ادا  
القضية ولارساول هللا الاذي صاااا باماساجادهاا فاي 
القدس. فطرحوا عةار "بحرانياون ضاد الاتاطاباياع، 
وحولوه الا عار  عاا وسائ  التواص  االجتماعي، 
وغراوا وكتبوا المقاالت واحدثوا لاوساائا  االعاالم 
وخرجوا في الشوارع هاافين ضد التطبيع والخيااناة 
واعتق  بةض   بسبب ذلك. لاقاد ااضاحات لاباياةاة 

وااأكاد لاااقااصاي والاداناي اناه   االستبداا الاخااايافاي
يم   الشةب ابدا، وان ه اك باوناا عااساةاا بايان   ال

الطرفين، وان اية محاولة لفرط التةايش ستافاشا . 
إعااالماا اا    صااحاايااح ان الااخاااااياافاايااياان و اافااوا

لتمرير جريمت  ، واستاةااناوا باةادا غايار   وابواق  
المطباين والمرجفين ولكن ذلك لن يحاقاق    قاي  من

ل   ما يريدون من اطبيع وخيانة وسياسات اشرعان 
ولان   حكم   واستبدااه . لقد حدث الطاالق األبادي

يستطيع أحد إعاا  ال قة بيا ا اماا، او إعااا  اساوياق 
الحكا  الاخااايافاي باماقاوالت الاواقاةاياة والاةاقاالناياة 

 والمصاحة. 
سااسا: محاولة اةميق اختراق الصف الول اي عان 
لريق مجموعات اإلرجاف والغوغا  واةميق حالاة 

وقد بادأت أصاوات  ا لتشكيك في اوسال الموال ين.
اإلرجاف اتصاعد من ع اصر كانت محسوبة عاااا 
المةارضة، وهذه  اهر  لبيةية ااماارسا اا اناظاماة 
االستبداا اائما وفي كا  ماكاان، وال ااةاكاس ذكاا  
سياسيا خارقا. ولكن متا نجحت ااك األصوات فاي 
كسر عوكة الشةوب؟ لقد مورست هذه األساليب من 
قب  ال ظام الة صري في جا اوب أفارياقاياا، وأرسا  
الرئيس االبيض آنذاك، ايكايرك مبةوثيه الا السجن 
ل  ي مانديال عن مواقفه وقاالاوا لاه: الارئاياس يارياد 
اإلفراج ع ك، ولك ه يطاب م ك الاتاةا اد باالصامات 
وعدم ممارسة اور سايااساي. فارفاض ذلاك جاماااة 
وافصيال, ومرت األيام واحرر مانديال وسقط ال ظام 
الة صري. وكان ه اك مرجفون في إيران فاي أياام 
ال ور  وقبا ا وفي الةراق ومصر والسةواية. ولكن 
حركة الشةوب ال يمكن مصاارا ا باالباواق 
الساطوية او التضاي  والتشويش او الاوعاوا 
الكاذبة. لقد سخر هللا ل ذا الشةب قاار  كبارا 
كسروا عوكة الخايفيين مارارا، وأرغاماوها  
عاا اقدي  الت ازالت. هاذه الامار  لان ياقابا  
هؤال  بأق  من حدوث اغير سياسي جوهري 
يؤاي إلن ا  الحقبة السواا  وقطع اابر الفتن 
الخايفية والضرب عاا ايدي الةاب يان باأمان 
الولن والاماوالان وسايااا  الاباالا، وقاطاع 

 جذور الخيانة والةمالة واالستمصال. 
وبةون هللا سيتحقق ال صر لاولان والشاةاب 
وي  ار ال ظام الخائر الخائن الجائر الاظاالا ، 

 بإراا   هللا اةالا.
 حركة احرار البحرين االسالمية
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 القبضة الحديدية عاا الولن والشةب.
ثال ا: احديد سقف ما لدى سامان بن حمد متم ال ب  
"الةقوبات البدياة" لحصر قضية الاباالا باالاحاالاة 
االم ية. وقد استغ  الخااايافاياون الاحاالاة الا افاساياة 
لاةائالت والسج ا  لفارط هاذا الاماشاروع، باةاد 
اج يد عا ااصار لاتاروياجاه باةاد ان اا  ااحاسايا اه 
بمساحيق كاذباة، وا ا ااره خاطاو  جاباار  عاااا 
لريق احرر السج ا  من لوامير الاتاةاذياب. وقاد 
انساق البةض ورا  ااك الماقاوالت وروجاوا لا اا 
ويحاول الخايفيون لرح ا كخيار وحاياد لاخاروج 
المةتقاين من السجون، وبذلك رفضوا المطاالاباات 
الجاا  من الج ات الحقوقياة والسايااساياة الادولاياة 
باالفراج الفوري غايار الاماشارول عان الساجا اا  

بسياوناي   السياسيين. هذه الدعو  انطاقت من لج ة
قب  عشر  اعوام وكررها الحقوقيون والسياسياون 

بااياا اامااا يسااةااا الااخاااااياافاايااون   بشااكاا  مااتااواصاا .
بمشروع الةقوبات البدياااة الاذي ياديان   لتجاوزها

السج ا  ويجبارها  عاااا الاتا اازل عان حاقاوقا ا  
االنسانية التي يافاتارط ان ال يسااوماوا عااايا اا. 
ونؤكد ه اك حتمية احرر السج ا  من الارق لادى 
الخايفيين، وسيجد الذين يقباون بالةقوبات الابادياااة 
ان   وقةوا عاا الت ازل عن حقاوقا ا  وحارياتا ا ، 
وان من ل  يوقوع ذلك ساياتاحارر أيضاا الن أسايااا 
الخاايافايايان أماروها  باإخاال  الساجاون. ويساةاا 
الطاغية وعصابته لتسجي  نقال اضافية في الوقت 
ه الارماوز األباطاال كااالساتااذيان  الضائع. لقد وجو
حسن مشيمع وعبد الوهاب حسيان والشاياخ عاااي 
سامان والدكتور السك يس والبقية ضارباة مادمار  
لمشروع الةقوباات الابادياااة وقاال االساتااذ حسان 
مشيمع كامته التاريخية راا عااا ذلاك الاماشاروع 
القذر: رب السجن أحب إلي مما يادعاونا اي إلاياه. 
فطوبا له وندعو هللا ان يحميه من كيد ا لخايفايايان 
الذين يخططون لتاصافاياة ماةاارضاي مشاروعا ا  

 االجرامي الخياني.
راباةاا: اسااتاخادام كااافاة الاوسااائا  لاقااماع الشاةااب 
البحراني ولو اطاب ذلك استماصاالاه. لا  ياتاوقاف 
القمع يوماا فاي الاتاارياخ الاباحاراناي الاماةااصار، 
فالمةتقاون السياسيون اكتظت با ا  الساجاون ما اذ 
اك ر من نصف قرن، وما يزالون يساقاون فارااى 
وجماعات الا الزنزاناات ألبساط األسابااب. وماا 
االعتقال الجماعي الذي حدث االسباوع الامااضاي 
وإصدار االحكام الجائر  بحق عدا الموال يان إال 
اأكيد لطبيةة الخايفيين كةاصااباة ماارقاة اساتاخادم 

عاا األغابية السااحاقاة مان   الة ف لفرط حكم ا
الشةب البحراني األصاي )عيةة وس اة.. كاماا ان 
االعتماا عاا األج بي لاتاوفايار الاحامااياة واألمان 

حتا األسبوع الماضي ربما كان لدى الاباةاض مان 
الذين ل  يةوا بةد حقيقة الحك  الاجااثا  عاااا صادر 
الشةب اعتقاا بوجوا نية لادى ولاي الاةا اد رئاياس 
الوزرا  الاحاالاي لاااقاياام باباةاض "االصاالحاات" 

األمور أكدت بما ال يادع   السياسية. ولكن مجريات
مجاال لاشك اوجه الخايفيين لاتاصاةاياد الاقاماع ضاد 
الشااةااب الااا مسااتااويااات غااياار مساابااوقااة، وعاادم 
استةدااه  لاقيام بأية مباار  إصالحية. ويوماا باةاد 

فبراير وواقةية  35آخر اتأكد صحة م طاقات ثور  
المطالبين بتغيير جوهري سقفه إن ا  حقبة حك  هذه 
الةصابة التي ازااا اوحشاا بامارور الاوقات. ومان 

  مةال  اغول ا ما ياي:
أوال: اإلصرار عاا أسالاياب الاماراوغاة والاخاداع 
والتضاي  والتدليس. فما برح الخايفيون يستخدماون 
لغة المةارضة إلسكات االصوات الاماةاارضاة فاي 
الداخ  والخاارج. وقاد ساخارت وساائا  اعاالما اا 
وابواق ا ضمن حماة اعاالماياة ونافاساياة مادروساة 
لزعزعة ثقة الشةب ب فسه وقدرااه واب ائه، وإاخال 
الشك في ال فوس حول مدى الاقادر  عاااا ااحاقاياق 
التغيير. كما يسةا الخاايافاياون إلساكاات االلاراف 
المطالبة باالصالح الحقوقي والسياسي مان خاارج 
الحدوا. فالخايفيون يتحادثاون لاااجا اات الاحاقاوقاياة 
الدولية كمجاس حقوق االنسان والبرلمان االوروبي 

باااغاة   واعضا  البرلمانات والحاكاوماات الاغارباياة
االصالح وحقوق االنسان لتخفيف الضاغاول الاتاي 
استطاع ال اعاطاون إياجاااهاا مان خاالل نشاالا ا  
المتواص . يتحدث الخايفيون لبةض الةااماا  باااغاة 
الدين واالمن واالستقرار، ويروج مارجافاوها  لاغاة 
التفاه  والبيت الواحد مستخدمين الةصا والاجازر . 
ويساةاون الخاتاراق الاماجاماوعاات االيادياولاوجايااة 
والسياسية عن لريق باةاض افارااهاا باةاد جا اوا 
ماتااواصااااة لشارا  ماواقاافاا ا  وااجاا اايادهاا  لصااالااح 

الصا اياوناي. كاماا يساةاون   –المشروع الاخااايافاي 
الستخدام بةض المفرج ع    من السج ا  والةائدين 
من الخارج لاتاروياق ماقاوالت اا ادف لاماحااصار  

  الة اصر ال ابتة واشكيك ال اس ب ا. 
ثانيا: عدم وجوا أي اوجه لاحوار مع المطالبين باه 
او اإلصالح الذي احدث البةض ع ه. فبرغ  اكرار 
الدعو  لاحوار من قب  بةض المجموعات السياسية 
فقد اكد الخايفيون رفض   المطااق ألي حاوار ذي 
مة ا، برغا  ااماريار باةاض اإلياحاا ات باوجاواه 
)الحوار. مع بةض الةاما  او السياسيين السااباقايان 
او الوج ا . وع د التحقق ياتاضاح عادم وجاوا اي 
حوار مطاااقاا، با  ماحااوالت ماتاواصاااة لاتاماياياع 
المواقف عديمة الجادوى. فاالاخااايافاياون يارفضاون 
االعتراف بشةب البحرين فضال عن التحاور مةاه. 

وبرغ  كشف خطط التج يس ومصاايق ا ما 
يزال البةض مساتاةادا لاااتا اازل عان قاياماه 
ومباائه وان يكون سولا لاخااايافايايان عاااا 
اخواه وب ي قومه. فالحوار يتضمن استةدااا 
لتقدي  بةض التا اازالت، بايا اماا لاياس لادى 
الخايفيين اية نية لتقدي  اي ا ازل خصاوصاا 
في المجال السياسي. فا ا  يساةاون لافارط 
كامت   عاا الشةب اائاماا، اباتادا  بافارط 
الدساتاور، مارورا باماجاالسا ا  الصاورياة، 

ولاياس  وصوال الا لبيةة الحاكا  وهاوياتاه.
ه اك اي اختالف في ال وايا والاماماارساات 
بين أفراا الةصابة، بدلي  ان صةوا ساماان 
بن حمد الا رئااساة الاوزرا  لا  يصااحاباه 
اغيير في الم اصب والمساؤولاياات وآلاياات 
ااخاذ القرار او اية اجرا ات أخرى لتخفيف 



 

  8/ 564صوت البحرين / 

هذه المقاومة المدنية المتوارثة عبر األجيال، ساهمت في بقاا  عاةاااة الا اور  
متاقاد  بايان الاماوالا ايان عاااا ااةادا اناتاماا ااا ا  الاماذهاباياة   ضد الخايفيين
  واأليديولوجية.

سماحة الشيخ عيسا أحمد قاس  ا اغمت مع مشاعر الشةب   ثال ا: ان خطابات
واطاةااه وأهدافه وآالمه. وبقي  هذا الخطاب ثابتا عاا مرور الس وات. فا او 
يدرك مة ا احقق اغيرات سياسية حقيقية ام ع الطغا  الخايفيايان مان الاتا امار 

عااماا  56عاا  الشةب واالستبداا الذي افة   إللغا  التجربة البرلمانية قابا  
بجر  قا  واحد . يدرك سماحة الشيخ ان لدى الشةب ثوابت واهدافا واطاةات، 
وانه يريد الةيش بكرامة عاا ارضه، ويرفض احاويا  الاباحاريان الاا لاقاماة 
سائغة لامحت  الخايفي الذي يتصرف وكأن ا ماك لاااةاصااباة وحادهاا. الشاياخ 
عيسا ماتزم ب وابت األمة كذلك، ويرفاض جارياماة  الاتاطاباياع ماع ماحاتاااي 
فاسطين، الذي مارسوه باس  البالا والشةب، ويؤكد لاتاريخ الرفض الاماطاااق 
ألي عك  من أعكال االحتالل سوا  احتاالل الصا اايا اة أرط فاااساطايان ام 

 احتالل الخايفيين أرط البحرين. 
الدي ي والتجربة السياسية،   رابةا: ان ما يميز الشيخ عيسا انه جمع بين الةا 

فقد كان له اور ريااي في كتابة استور البالا الذي ألغاه الخااايافاياون، والاذي 
كان يفترط ان يساه  في ب ا  اولة حدي ة بةد انت ا  الحقبة االستةمارية قابا  
خمسين عاما. حدث ذلك من خالل عضوبة الشيخ في المجاس التأسيساي باةاد 
انتخابه بأكبر عدا من األصوات التي حظي ب ا االعضا  الم تخبون. ثا  كاان 

، وقاا الكتاة الدي ية في 3794و  3791له اور قيااي بالمجاس الول ي ما بين 
المتحالف مع الكتاة الول ية لرفض قانون امن الدولة السي  الصايات   موقف ا

خالل المجااس باةاد عارضاه فاي اكاتاوبار   الذي حاول الخايفيون امريره من
. هذه التجربة السياسية ازااات نضجا في الةقوا الالحقة لاتاجاةا  مان 3795

  الشيخ عيسا قائدا اي يا وسياسيا وقاارا عاا الةطا  حتا بةد اقدم عمره.
خامسا: ان كامات الشيخ قاس  نابةة من مةانا  واجربة ووعي والتزام. فم ذ ان 
خاط انتخابات المجاس التأسيسي قب  حوالي نصف قرن، ما برح صامدا في 
الميدان، اار  ااخ  البالا وأخرى خارج ا. وفي ك  األحوال ل  ي فص  لحظة 
عن الجماهير، فقد قضا عمره المديد بايا ا اا، كاةاضاو ما اتاخاب باالاماجاااس 
التأسيسي ث  الول ي، وكإمام جماعة بمساجد الدراز والم امة، ورئيسا لجمةية 

، وكإماام جاماةاة 3785التوعية اإلسالمية حتا إغالق ا األول في مطاع الةام 
في المراح  الالحقة، وكقائد عمالق است دفه الحك  الخايفي بوقاحة وحااصار 
م زله قرابة الةشرين ع را، وقت  ستة من الموال ين عاا أعتاب م زله. لاقاد 
فقد الشيخ عيسا في حيااه من األحبة والمجاهدين عداا كبيرا، وارك ذلك فاي 
نفسه لوعة سةا إلخفائ ا وهو يواجه المح ة ااو األخرى، رغبة فاي الاحافاا  
عاا مة ويات الجماهير ورغبة بةدم م ح الا اظاام فارصاة لاااغاباطاة والافارح 

 والشةور بال صر.
سااسا: انه أارك في الفتر  األخير  ضرور  اوحيد الموقف الول ي من خالل 
رص صفوف المةارضة لتستطيع اقدي  مشروع سياساي ماتاكااما  وماتاوافاق 
عايه لم ع الخايفيين من استغالل الفراغ السياسي لتمرير رؤاها  االساتابادااياة 

ان ه اك قدرا أانا متوافاقاا   الرافضة لإلصالح السياسي. اارك الشيخ عيسا
عايه من قب  البحرانيين، يتم   بكتابة استور جادياد يضامان حاقاوق الشاةاب 
ويحفظ سياا  الولن وي  ي عقوا االستغالل واالحتالل واالستبداا. وقد جا ت 
اعو  سماحته مؤخرا لامةارضة لتوحيد صفوف ا والتوافق عاا لرح سياساي 

في مقاب  المشروع الخايفي، افةة جدياد  لااا اشاطاا  ااخا  الاباالا 
وخارج ا. هذه الدفةة اشجع ال شطا  لكي ياموا صفوف   ويجماةاوا 
أمره  وي طاقوا في مضمار ال ضال بالتآزر مع الجماهير الابااساااة 
التي أ  رت عزلة الخايفيين. واألم  ان يتةام  الاجاماياع ماع هاذه 
الدعو  بشك  جاا ونوايا صااقة إل ا اار صاف ولا اي ماتاراص 
يحاصر الطاغية وعصابته ويم ع التشرذم ويحرم الحك  من القادر  
عاا التوغ  باصطياا األفراا الضاةافاا  واساتاغااللا ا  لاماماارساة 

 اإلرجاف ب دف إضةاف مة ويات الشةب. 
هذه اإللاللة السريةة عاا الروحات سماحة الشيخ عياساا قااسا  
ا دف لتوضيح الموقف واشجيع الجماهير عاااا اارساياخ اإلياماان 
وال قة بحتمية ال صر عاا االستبداا والفساا. ان ا وقفاة ماخاتاصار  
امام لوا عامخ، وااريخ مفة  بالحيوية والةطا ، وواقاع لا  اازاه 
 المح ة اال ثبااا. وهللا غالب عاا أمره ولكن أك ر ال اس ال يةامون

 والدة النور وبزوغ الرسالة  3البقية من ص نحو معارضة متراّصة:  
 اونااك الااةااااايااا  يااا خااياار الاابااشاار
 أصاابااح الااتاااريااخ ساافاارا حااافااال
 أناات فااي الااجااوزا  اااةاااااو اااار 
 كااانااات األلااايااار صاااماااتااا قااااااااال
 جااامااات ماااباااةاااوثاااا مااان هللا لااا ااا 
 ونااجااوم الاااااياا  اااحااكااي ساارهااا
 هااامااك الااماارفااوع يااحااكااي قصااة

 لاااااااااةااااااااايااااا  أجااااداا لااااه  لااااار
 جاااا  لاااااااادناااياااا رسااااوال هااااايااااا
 ضاااحاااك الااااااايااا  وغااا اااا بااااااابااا 
 مااان هااا اااا قصاااتااا اااا قاااد باااادأت
 نااااحاااان ماااا ااااه وهااااو ماااا ااااا ولااااه

  
 عاا اادمااا كاااناات قااريااش اااةاابااد ال 
 كاااانااات الااادناااياااا  اااالماااا اامساااا
 فااااااجااااااأ  أرساااااااااااااك هللا لاااااا اااااا 

 ساااةااايااادا هااااناااماااا  هاااتاااف الاااكاااون
 ماااكاااة أرجااااؤهاااا قاااد أصاااباااحااات
 ساا فاي صاحارائا اا الشاوق لامان
 رقصاات عاامااس وماااساات نااخاااااة
 وهااوى الااطاااغااوت ماان لاااااةااتااه
 عاااافااااتاااااه نااااطااااقاااات مااااؤماااا ااااة
 أيااا اااا الاااحاااااي إلاااا أم الاااقااارى
 هاااذه الصاااحااارا  حاااباااااااا إنااا اااا

 
 مااكااة مااا هاازماات مااذ أساااااماات
 كااااتااااب هللا لاااا ااااا األماااان ولاااا 
 وحااااابااااااهاااااا هللا أمااااا اااااا وهااااادى
 قااااد أقاااار هللا ماااان لااااااااااةااااتاااااه
 وبااا اااا اإلساااالم أرخاااا كاااااااكاااال
 ساااقاااطااات أصااا اااامااا ااا  فاااي ذلاااة
 لاان ااارى فااي أرضاا ااا ماان هااباا 
 أيااا اااا الاااغاااافاااون فاااي غااافاااااااتااا ااا 
 هاااااااااوا فاارحاااا فااقاااد جااا  لااكااا 
 فااااحضااا اااوه واقاااباااااااوا اعاااوااااه
اااااوا أهاازوجااة الااا ااصاار لاااه  سااجو
 هااااااااوا، صاااااوا، وكااونااوا بشاارا
 يااا جااامااال الااكاااون فاااي وجاا اااتاااه

 فاااهااتاافااوا بااالااحااب فااي ماايااالاه 

  أناات ماان يااةااشااقااه نااور الاابااصاار
  باااالاااتااا ااااناااي هاااكاااذا عاااا  الاااقااادر
  وماااع األماااالك ااااقاااضاااياااه ولااار
  كاااناات االعااجاااار ماان اون ثاامااار
  فاااغااادا الاااطااايااار ياااغااا اااي باااالشاااجااار
  قااد غشاااهااا بااالساا ااا نااور الااقااماار
  أصاابااحاات فااياا ااا حاادياا ااا مااةااتااباار
  وارااااقاااا عاااباااد مااا ااااف ومضااار
  ُخاااتااا  الاااوحاااُي باااه لاااماااا  ااا ااار
  واااا اااااى عااا ااادلاااياااب وافاااتاااخااار
  كاااتااابااات أباااوابااا اااا ألاااف ساااطااار
  ألف فضا ، فا او غايام مان ماطار

  
  عاااااماااااياااااا  الاااااباااااصااااار  أصاااا اااااام

  ل  يكن فايا اا ساوى هاماس الشاجار
  يااا اباان عاابااد هللا قااد عااا  الااقاادر
  حااايااان مااان آمااا اااة جاااا  الاااخااابااار
  روضااة لاااب باا ااا أحاااااا الاا ااماار
  جاااا  باااالاااخااايااار ألبااا اااا  الاااباااشااار
  وااا اااوى عاار  كساارى واناافااطاار
  وغااادا الاااالت حااازيااا اااا فاااي كااادر

  انااباا اار  وهااوى الااكااون بساايااماااه
  قااف قااااايااال كااي ناارى وجااه الااقااماار
  اارااجاي الاغايام لاياغاشااهاا الاماطار

 
 باا  اااخااطواات كاا  أعااكااال الااخااطاار
 ااااخاااش مااان أبااارهاااة لاااماااا باااطااار
 فااااإذا الااااوااي خاااامااااياااا  وناااا اااار
 أعااايااا اااا رمااادا  أعااايااااهاااا السااا ااار
 وانااتااشااا فااي كاا  أرط واسااتااقاار
 لاايااس ياابااقااا ماان قااريااش ماان كاافاار
 ال وال الااااالت وال مااااس ساااااقااااار
 فااااااااكااا  مااان ماااكاااة آحاااااااا خااابااار
 هاااااعاااامااااي ماااان ناااازار ومضاااار
 واصاباروا لاوباا لامان كاان صاباار
ا وأبااارو   فااا اااو خااايااار الااا ااااس لااارو
 واقااااارأوا الاااااقااااارآن آياااااا وساااااور
 إن فاااي ساااياااماااائاااه لاااغاااز الاااباااشااار
 واذكااااروا آال ه ياااااا ماااان حضااااار
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