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* بع  صراع مرير مع المرض، انت ل اليي 
رحمة . المواطن المجا.  عل  قمبر وذلن 

اكتوبر  وق  اعتبره الشيعيب  52يوم االونين 
شهي ا نظرا للظروا الت  حدت الي وفياتيه  
ف   حصيييب بيالسيرطيان و.يو يي يضي  في  
سجون الخليفيين حكما م ته عشيرون عياميا 
بسبب معارضته استب اد.ح وإجرامهح  وبع  
ان قضي ست سنوات وراء ال ضبان حفيرظ 
عنه مؤقتا لك  يتعالج من الميرض بيعي  ان 
ح.مليه اليخيليييفيييون وحيرميوه مين اليعينيايية 
الصحية واألدوية الضرورية  وتن ل ما بيين 
تركيا وبيرييطيانيييا وسينيغيافيورة بيحيثيا عين 

العالظ، ولكنه حسلح الروح الي بارئها بع  ان امتنع المسؤولون بمستشفي حم  
  توفير ال واء الذي كان ق  ب حه وترن مفعوال إيجابيا علي صحته  

 
اكتوبر قطعت السعيوديية اليييوم رح   2* ف  

بتهح مزورة، بع  محاكمة  الشا  مسلح المحسن
جائرة افت  ت شروط المحاكمة العيادلية  ييؤكي  
حكح اإلع ام "التيعيزييري" خيواء وعيود ولي  
العه  فيما يتعل  بالت ليل من عي يوبية اإلعي ام، 
كما يوضك م ع شهوة سفن ال ماء ل ع حيكيام 

والمحسن معروا  بشخصيته المسياليمية  البالد 
إضافة  إلي ع م وجود سواب  عنف كما حنيه ال 
يمتلن حسليحية، عي ا عين عي م تي ي ييح الينيظيام 

  السعودي حي دليل علي إدانة المحسن 
   

اكتوبير قيرر الينيظيام السيعيودي ذبيج شيابييين بيحيرانييييين بي عيوع  7* ف  
مشاركتهما ف  تهريب حسلحة  وكان الشابان جعفر محيمي  سيليطيان وصيادق 

السعودية ف    –مجي  وامر، من منط ة المالكية، ق  اختطفا من جسر البحرين 
، وتعرضا لتعذيب وحش  بسجن المباحث إلجبار.ما علي توقيع 510مايو  5

"اعترافات" مزورة  وق  تصاع  ع د الذين حع موا .ذا العيام بيرغيح ادعياء 
  بعض داعم  حكام الرياض بانهح سيعي ون النظر ف  ذبك البشر

  
* استمرت االحتيجياجيات 
والييمييسيييييرات فيي  كييافيية 
ميينيياطيي  الييبييالد تييحييت 
عناوين شتيي: فيبيعيضيهيا 
كان ض  التطبيع الخليف  
مع االحتال  الصهيوني ، 
وبييعييضييهييا لييلييمييطييالييبيية 
باإلطالق الفوري وغييير 
الييمييشييروط لييلييسييجيينيياء 
السييييياسيييييييين، والييبييعييض 
اآلخيير تييكبييييينييا لييلييشييهيي اء 
وآخر.ح عل  قمبر  وفي  
إويير .ييذه الييتييظييا.ييرات 
است عي  اليكيثيييرون مين 
المواطنين عيرا مينيهيح: 

حي ر عل  ناصر آ  عبود، محمود جعفر ضيف والسي  حسين السي  محيسين 
للمثو  بمركز التعذيب ف  سترة  كما اعت ل الشيا  الصيغييير السين، السييي  
رضا السي  باقر السي  مه ي ال رازي، الذي ب ا وجهه مشو.ا بع  بضعة حيام 

  من اعت اله 
  8البقية على صفحة 

 الظروف االقليمية والمحلية تساهم في التغيير
من المؤك  ان نتائج النضا  الشعب  ال اخل  من اجل التيغييييير في  حي بيلي  ال 
يمكن ان تح ث بمعز  عن الواقع المحيط بذلن البل   ف يناميكية التيغييييير تيمير 
عبر التفاعالت والتحوالت المحلية واالقليميية  فيميثيال كيانيت ويورات اليربيييع 
مترابطة من حيث التوقيت واأل. اا، برغح تع د حنماط الحكح ف  البل ان التي  

الم ياومية ضي  االحيتيال  عين مشياعير   ح وت فيها  وال يمكن عز  انجازات
المواطنين العر  والمسلمين، فما ان يح ث اختراق ض  الع و الصهيون  حتي 
تتردد حص اؤه ف  زوايا العالمين العرب  واالسالم  ويتفاعيل ميعيه الينيشيطياء 
االنسانيون ف  ب ية ارجاء العالح  واألمر نفسه يح ث حيين ييجينيك نيظيام نيحيو 
المزي  من االستب اد وال مع، فانه يسعي للتكوير علي الجوار الجغراف   وليذلين 
فان التطورات االقليمية ستب ي عامال مؤورا علي الوضع البحران   والسيؤا : 
.ل ان .ذا التكوير حاسح وحتم ؟ ربما يصعب االجابة علي .ذا التساؤ ، ولكن 
االمر المؤك  ان إرادة الشعب قادرة علي إح اث التغيير وإن لح تكن االوضياع 
االقليمية مؤاتية  فهنان نمط عام من التوجه السياس  ف  العالح يؤكي  ضيرورة 
الحفاظ علي الوضع الرا.ن وع م السع  لخلخلته لك  ال يح ث ميا ليييس في  
الحسبان  وت وم السياسات الغربية عموما علي التعاط  مع االوضاع واالنظمة 
ال ائمة ف  العالح العرب ، حتي لو لح تكن ديم راطية او إنسيانييية  و.يذا ييؤكي  
ح ي ة ق  تغيب احيانا عن با  المناضلين: و.  ان المصالك تحتل موقيعيا لي ع 
النظام السياس  العالم  اليوم يفوق كثيرا المباديء التي  تينيحيصير بيجيوانيبيهيا 

  النظرية وتب ي ف  حغلب االحيان شعارات ال تج  طري ها للتنفيذ 
.ذه الح ائ  واضحة ف  آذ.ان الشعب البحران  الباحث عن الحرية والكرامة، 
والمصر علي تح ي  التغيير ف  بل ه  يعلح .ذا الشيعيب ورميوزه ان االنيظيمية 
االقليمية، وليس حكامه الخليفيين فحسب، ت ف ض  مب ح التغيير خشية وصوليه 
الي ح ود.ا  ويعلح ايضا ان الما  النفط  اصبك سيالحيا في  اليميعيركية ضي  
التغيير، خصوصا بع  ان استخ مه حكام الخليج ليليتيكوييير عيليي ميواقيف دو  

ذلن الما  ان يمنع الشهر الماض  مشروع التح ي    "العالح الحر"  حلح يستطع
ف  جرائح الحر  الت  ارتكبتها جيوش السعودية واالمارات والخيليييفييييين في  
اليمن؟ كان الما  النفط  حاضرا ف  جلسة التصويت علي تم ي  عيميل ليجينية 
الحكماء الت  ب حت عملها قبل بضع سنوات  .ذه المرة استطاع الما  النيفيطي  
شراء مواقف ع د من الحكومات اآلسيوية واألقري ية لكسب اصواتها بمجيليس 
ح وق االنسان، ض  مشروع حوروب  كيان ميطيروحيا ليتيمي يي  عيميل اليليجينية 
المذكورة  .نا يبرز الما  النفط  سالحا ض  مب ح اليعي الية وميرتيكيبي  جيرائيح 
الحر   .ذا الما  النفط  .و الذي وفر لالمارات نفوذا سياسيا ييفيوق الينيفيوذ 
السعودي، وق  يؤدي لحر  بين الطرفين ف  المست بل غير البعي   و.ذا الميا  
النفط  نفسه استخ م لمحاربة ميا يسيميي "األسيالم السييياسي " اليذي يشيتيميل 
مشروعه علي التص ي لالستب اد واالحتال  والتبعية  وق  ب يت إيران، لكونهيا 
"راعية" مشروع "اإلسالم السياس " منذ انتصار وورتها قبل اكثر من اربعيين 
عاما، محاصرة طوا  .ذه الح بة ع ابا لها من جهة، ومحاولة لكسر معنوييات 
  المجموعات اإلسالمية المعت لة الت  تحمل لواء التص ي لالستب اد واالحتال  
شعب البحرين ينظر بوع  لما يجري حوله  ويعلح ان المتص ين ليه وليثيورتيه 

التعاون االمن  الووي  بييين دو  مينيظيومية   وح. افه ع ي ون  فهو مطلع علي
مجلس التعاون الخليج ، وكيف انها متف ة علي مساع ة الخليفيين ف  سياساتهح 
ال معية واضطهاد.ا الغالبية الساح ة من الشعب البحران  الراغبة ف  التغييييير 
السياس  الجو.ري  ويعرا م ع ما يمكن ان ت وم به .ذه الي يوع مين تي مييير 
للبالد من خال  ت خالتها العسكرية واألمنية، وكان ق  عاش تجيربية ميرة بيعي  

وكيييف ادع  5100االجتياح السعودي االمارات  للبحرين ف  منتصف مار  
ذلن ل تل الع ي  من المواطنين وال يام بككبر جرائح انتهان ح يوق االنسيان مين 
اعت االت جماعية تعسفية وإع امات وقتل وتعذيب  بع  .ذه التجار  الطيوييلية 
يواجه اليوم طاغوتا تحالف مع حعي اء األمية وضياعيف جيرائيميه ضي  اليبيلي  
والشعب آمال ان يحسح الموقف بشكل نهائ  لصالحه  غير ان كافة التيطيورات 

 الت  تمر باإلقليح ال تؤك  حصافته ف  تلن الحسابات  
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 مسيرات شعبية واسعة ضد التطبيع مع الصهاينة 
 

لح تتوقف المسيرات داخل البحرين ض  التطبيع الخليف  مع محتل  فلسطين  
.ذه الصورة تبين اح  االحتجاجات بمنط ة الم شاع  وق  نيظيميت مسيييرات 
احتجاجية ع ي ة ض  التطبيع، وحكبر.ا ف  منيطي ية رح  اليرميان في  ييوم 

حكتوبر  وف  بعض المسيرات ححرق المتظا.رون العلح االسرائيل   0االح  
 او وضعوه تحت حق امهح 

 استمرار الوقفات ضد الدعم البريطاني للخليفيين
 

اكتوبر، اعتصام امام مبني رئاسة الوزراء ف  لن ن ييطياليب  5السبت 
الحكومة البريطانية بتغيير سياستها ال اعمة للخليفيين  وتزامنت ميعيهيا 

الخليييفي  —االمارات —مسيرة نظمها اليمنيون ض  الع وان السعودي
علي بل .ح، مطالبين بوقفها بع  اكيثير مين سيتية اعيوام مين الي يصيف 

 الهمج   الشعو  ال تستسلح للطغيان والع وان

م اكتوبر، البحرانيون يواصلون مسيراتهح اليومية مطالبين بالتغيير السياس  الجذري  لح تتوقف االحيتيجياجيات واليتيظيا.يرات عيليي مي ع عشيرة اعيوا 55
 متواصلة، برغح ال مع واالضطهاد   مشه  آخر من مشا.  حركة شعب من اجل الحرية

 المتظا.رون رفعوا .تافات وصورا للسجناء السياسيين مطالبين باإلفراظ الفوري عنهح ب ون ق  او شرط 

عل  قمبر ف  موكب مهيب  اكتوبر شيع البحرانيون الشهي  52ف  يوم األونين 
وصوال  إلي روضته ف  م برة النوي رات حيث تمت مواراة جثمانه اليطيا.ير  
كان تشييعا مهيبا يلي  بشهي  الوطن الذي عاني الكثييير عيليي حيي ي اليطيغياة  
فباالضافة لالعت االت المتع دة الت  قاسا.ا، لح ينس حخاه عيسي قيميبير اليذي 

بع  ادانته بجرائح لح يرتكبها  كان التشيييع  0554حع مه الخليفيون ف  مار  
صفعة للحكح الجائر الذي فجر ف  خصومته مع الشعب، مستعينيا بياألجيانيب  

 ف  ع وانه المستمر علي البالد وح.لها األصليين )شيعة وسنة(  

اكتوبر تجمع عشرات المحتجين امام وكر الفسياد اليخيليييفي  في   06ف  يوم الخميس 
يوم علي إضرابه عين  011لن ن تضامنا مع ال كتور عب  الجليل السنكيس بع  مرور 

الطعام  وكان بين المشاركين نشطاء ح وقيييون وسييياسيييون وححي  حعضياء ميجيليس 
ال يم راطيين األحرار  فالسينيكيييس  اللوردات  البريطان ، اللورد سكريفن، من حز 

م افع عن ح وق شعبه الت  انتهكها الخليفيون ومكيان حميثياليه ليييس في  السيجين بيل 
خارجه يعمر البالد  قضية السنكيس تسلط الضوء علي حوضاع المعت لين السيياسييييين 

 ف  البحرين الذين يعانون االنتهاكات ف  السجون  ب عح من بريطانيا وإسرائيل 
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 ف  األسبوع األو  من الشهر الماضي    -)رويترز(  
دعت منظمة العفو ال ولية رابطة ال وري اإلنجلييزي 
الممتاز لكرة ال  م يوم الخميس إليي اليتيركيييز عيليي 
قضايا ح وق اإلنسان و"استغال  الرياضة ف  تجميل 
الصورة" مع اقترا  تنفيذ بيع نادي نيوكاسل يوناييتي  
لمجموعة ي ود.ا صن وق االستثيميارات اليعيامية في  

 السعودية 
ويري  صن وق االستثمارات العامة الذي يرحسه ولي  
العه  األمير محم  بن سلمان شراء نيوكاسيل بيميبيليغ 

مياليييين جينيييه  012ذكرت ت اريير حنيه يصيل إليي 
ميليييون دوالر(  وقياليت تي ياريير  602استيرليييني  )

 إعالمية إنه ق  يتح اإلعالن عن الصف ة يوم الخميس 
وقالت ساشا ديشموخ الرئيسة التنفيذية لمنظمة العيفيو 
ال ولية ببريطانيا "منذ ب اية الح يث عن .ذه الصف ية 
قلنا إنها تمثل محاولة واضحة مين جيانيب السيليطيات 
السعودية الستغال  اليريياضية في  تيجيميييل سيجيليهيا 
المروع ف  حي يوق اإلنسيان بسيحير كيرة الي ي م مين 

 ال رجة األولي" 
ويمثل صيني وق االسيتيثيميارات اليعيامية اليذي تيبيليغ 

مليار دوالر صن وق الثروة السيادية  601استثماراته 
للمملكة و.و محور جهود السعودية لتنيوييع نشياطيهيا 

 االقتصادي ب ال من االعتماد علي النفط 
وكانت الصف ة األصلية لشراء نيوكاسل قي  انيهيارت 

وسيط تي قييي  مين جيانيب  5151ف  ييوليييو تيميوز 
الميسيؤولييين عين رابيطية الي وري اليميميتياز بيعي ميا 
تعرضت لضغوط ليوقيف الصيفي ية بسيبيب ميخياوا 
تتعل  بي يرصينية ميزعيومية ليليبيث اليتيليفيزييوني  في  
السعودية  ويشمل النزاع الخاص بال رصنة مجموعة 
قنوات )ب  إن( الرياضية ال طرية الملكية الت  تميلين 
ح وق البث اليتيليفيزييوني  ليميبيارييات دوري اليفيرق 
الممتازة ف  حنحاء الشرق األوسط والمحظور عليييهيا 

 العمل ف  السعودية 
ويوم األربعاء رفعت السعودية الحظر مما حزا  ع بة 
كبرع حميام صيفي ية نيييوكياسيل  غييير حن اليميخياوا 
المتعل ة بسجل المملكة فيما يتعل  بح وق اإلنسيان ال 

 تزا  باقية 
وقالت ديشموخ "ب ال من السماح ألولئن المتورطييين 
ف  انتهاكات جسيمة لح يوق االنسيان بيالي خيو  إليي 
عالح كرة ال  م اإلنجليزية ببساطة لميجيرد اميتيالكيهيح 
وروة كبيرة طالبنا رابطة الي وري اليميميتياز بيتيعي ييل 
)معايير( اختبار حصيحيا  األني يية ومي ييرييهيا ألخيذ 

 قضايا ح وق اإلنسان ف  االعتبار" 
ال تظهر حتي في  ’  ح وق اإلنسان’ وحضافت "عبارة 

اختبار المالن والم ييريين رغيح حن مين اليميفيتيرض 
 التزام كرة ال  م اإلنجليزية بمعايير الفيفا" 

 ولح ترد رابطة ال وري الممتاز علي طلب للتعلي  
وتنف  الحكومة السعودية االتهامات عن انتهان ح وق 
اإلنسيان وتيي ييو  إنييهييا تييحيميي  األميين اليوطيينيي  ميين 

 المتطرفين والعناصر الخارجية 
وف  وقت ساب  ذكرت .يئة اإلذاعة البيرييطيانييية حن 

ف  المئة  81صن وق االستثمارات العامة الذي سي  م 
من تمويل الصف ة سيعامل كجهة منفصلة عن الي ولية 
السعودية بموجب اختبار الملكية و.يو ميا ييعيني  حن 
المخاوا المتعل ة بيالي يرصينية وحي يوق اإلنسيان لين 

 يكون لها تكوير علي الصف ة 
من ناحية حخرع حثت خ يجة جنكيز خطيبة الصحف  
السعودي ال تيل جما  خاش جي  رابيطية دوري كيرة 

 ال  م الممتاز علي ع م المواف ة علي الصف ة 
وكان خاش ج  المعارض لول  العه  السعودي شو.  
آلخير ميرة و.يو يي خيل الي يينيصيلييية السيعيوديية فيي  

وليح ييتيح  5108إسطنبو  ف  حكتوبر تشيريين األو  

العثور علي جيثيتيه قيط  وقيا  تي يريير 
للمخابرات األمريكية إن األمير ميحيمي  
حقر تنفيذ عيميلييية لي يتيل خياشي يجي  حو 
اعت اليه  ونيفيت اليحيكيومية السيعيوديية 
تورط ول  العه  في  األمير ورفضيت 

 ما ورد ف  الت رير 
وقالت خ يجة جنكييز لصيحيييفية دييلي  
تلجراا يوم الخميس "حمر مروع العلح 
بكن ول  العه  علي شفا الحصو  علي 
ما يري ه وتجميل سمعته وتيليوييث اسيح 

 الرياضة" 
وحضافت "ححث دوري الفرق الممتازة 
علي ع م االستسالم اآلن فهيذه ليحيظية 
إظهار الشجاعة والمب ح  وسيثبت ذلين 
 لل تلة حنه ال يمكنهح غسل جرائمهح" 

 

 العفو الدولية تبدي قلقها على حقوق اإلنسان قبل شراء السعودية نادي نيوكاسل

 ”:ال    العرب “لن ن ـ 
حمريكيون مين حجيل الي ييمي يراطييية “ طالبت منظمة 

بييالضيغييط عييلييي ”  وحي ييوق اإلنسييان فيي  الييبيحييريين
البحرين لإلفراظ عن جيميييع السيجينياء السييياسييييين 

 وسجناء الرحي دون قي  حو شرط 
ليميجيليس حي يوق  68وحك ت المنظمة خال  ال ورة 

اإلنسان التابع لألمح المتح ة، عبر متح ث باسيميهيا، 
حّن استمرار اعت ا  الم افعيين عين حي يوق اإلنسيان 
وال ادة السياسيين .و عالمة حخرع علي حن حكومية 
البحرين ال تحترم التزاماتها ال ولية  علي الرغح من 
كونها عضوا  ف  مجلس حي يوق اإلنسيان، تيواصيل 

ف  ت رير  انتهان ح وق مواطنيها الحكومة البحرينية
المصير  ال يمكن لشعب البحرين تيغييييير حيكيوميتيه 
بشكل سلم ، وحولئن الذين طالبوا بأجراء انتخابيات 

 حرة ونزيهة تح اعت الهح وسجنهح م ع الحياة 
 وذكرت ممثلة المنظمة حالتين مح دتين:

حوال ، حسن مشيمع، قائ  المعيارضية السييياسييية في  
البحرين اليذي كيان يي عيو إليي الي ييمي يراطييية في  

وتيعيرض  5100البحرين منذ ع ود  اعت ل ف  آذار 
للتعذيب الش ي  ويعان  اآلن من مضاعفات صيحييية 
ع ي ة  وذكير في  تسيجيييل حي ييث مين سيجينيه حن 

 الحكومة تعرضه للموت البط ء 
واني ا، ال كتور عب  الجليل السنكيس، حكاديم  وم ون 

  ع   ال كتور السينيكيييس ح وق اإلنسان وم افع عن
ورشة عمل علي مستوع الي ولية ليتي رييب الشيبيا  
البحرين  علي آليات األمح المتح ة  تح اعت اله بسبب 
حنشطته ف  مجا  ح وق اإلنسان وتعرض للتيعيذييب 
 الش ي  والمعاملة المهينة علي ي  الحكومة البحرينية 
وقالت إن السي  مشيمع والي كيتيور السينيكيييس .يميا 
ميجيرد ميثياليييين عيليي اليثييمين الييذي ييي فيعيه الي ييادة 
السياسيون البيحيريينيييون واليمي افيعيون عين حي يوق 
اإلنسان م ابل نشاطهح ف  البحرين  ن عو اليميجيليس 
إلي إلزام البحرين بالتزامها ال ول  والضغيط عيليي 

البحرين لإلفراظ غييير اليميشيروط عين جيميييع 
السجناء السياسيين والسمياح ليليمي يرر اليخياص 

 المعن  بالتعذيب بزيارة البالد 
من جيهيتيهيا حكي ت ميتيحي وية حخيرع حن إحي ع 
التح يات الرئيسية ألي إصالحات ح يوقييية في  
البحرين تكمن ف  وي يافية اإلفيالت مين اليعي يا  
اليمييتيجييذرة بيعييمي  فيي  الييبييالد  بييحييييث ييفييلييت 
مسؤولون حمنيون بحرينيون بشكل ميمينيهيج مين 
المساءلة حو  تورطهح ف  جرائح تعذيب شنيعة  
كما شي دت عيليي حن اليميسيؤو  اليبيارز اليذي 
يتص ر ال ائمة .و نجل الملن ناصر بن حم  آ  
خليفة، والذي ارتبط اسمه بع ة انتهاكات خطيرة 
لح وق اإلنسان، بما ف  ذلن التعذيب الشخصي  
للنشطاء المؤي ين لل يم راطية خال  احتجاجات 
الربيع العرب  ف  البحرين  فب ال  مين ميحياسيبية 
ناصر وتحميله المسؤولية واألمر بأجراء تح ي  
مست ل، قام الملن بترقيته إلي رئاسة ع ة لجان، 
مما سا.ح ف  انتشار و افة اإلفالت مين اليعي يا  

 ف  البالد 
وقالت إن ما يشجع حكومات مثل البحرين عليي 
تعزيز و افة اإلفالت من الع ا  اليخيطيييرة .يذه 
.و ال عح الذي تحصل عليه من حكبر حليفين لها 

المملكة المتح ة والواليات المتح ة  ف  حييين   –
است بلت كيل مينيهيميا نياصير بين حيمي  بيذرائيع 
دبلوماسية مفتوحة ف  ظل تجا.ل تام للميخياوا 
الج ية بشكن دوره المزعوم ف  تعذيب النشطياء 

 البحرينيين 
وحضافت حنه كما تعتبر وزارة الي اخيلييية، اليتي  

و.يو عضيو -يرحسها راش  بن عب  . الخليييفية 
واحي ة مين اليهيييئيات  -آخر ف  العائلة اليمياليكية

الحكومية الرئيسيية اليميسيؤولية عين انيتيهياكيات 
ح وق اإلنسان ف  البحرين، ف  حين انيخيرطيت 
.ذه اليوزارة في  انيتيهياكيات خيطيييرة ليحي يوق 

سنوات   01اإلنسان ف  البحرين ألكثر من 
ومع ذلن، لح يتيح إجيراء حي تيحي ييي  ضي  
راش  آ  خليفة علي الرغح مين مسيؤوليييتيه 

 المباشرة ف  .ذه المؤسسة سيئة السمعة 
من جانب آخر تزاي ت األسئلة اليبيرليميانييية 
ف  فرنسا حو  الوضع ف  البيحيريين، وقي  
طالب حربعة من حعضاء اليبيرليميان، وزيير 
الخارجية الفيرنسي  جيون إييف ليودرييان، 
بتحرن عاجيل حيو  اسيتيميرار انيتيهياكيات 

 ح وق اإلنسان ف  البحرين 

في مجلس أممي لإلفالت من العقاب الخليفيينإدانة   

https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1%D9%88/
https://www.alquds.co.uk/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%AC/


 

 6/ 644صوت البحرين / 

 

 

لفت نوا  برلمانيون فرنسيون انتباه وزير خارجية 
فرنسا جان إيف لودريان إلي حالة حي يوق اإلنسيان 
الم ل ة ف  البحرين، حسب منظمة حميييركيييون مين 
 )حجل ال يم راطية وح وق اإلنسان في  اليبيحيريين

).adhrb 
وحشار النوا  صراحة إلي الحالة المي يلي ية ليزعيييح 
المعارضة السياسية حسن مشييميع، اليذي ال تيزا  
صحته تت .ور ف  خضح انتهاكات عي يي ة ليحي يوق 

 .اإلنسان من قبل سلطات السجون
وعلي م ع األشهر ال ليلة الماضية، حعر  اليعي يي  
من النوا  اليفيرنسييييين عين قيلي يهيح إزاء انيتيهيان 
الحكومة الممنهج لحي يوق اإلنسيان، وحيثيوا وزيير 
الخارجية علي معالجة معاملة السجناء السييياسييييين 

 .ف  البحرين، وف  المنظمة
ا عيليي  والنوا  الثالوة الذين سلطوا الضوء مؤخير 
التطورات الم ل ة في  اليبيالد .يح ميييشيييل الرييف 
عضو ف  لجنة الشؤون الث افية والتعليح البرلمانية، 

 .ومود جاتيل وغيوم غاروت
وحشار النائب الريف إلي ت ارير عائلة اليميعيارض 
مشيمع الت  حفادت بيكن سيليطيات السيجين تيميار  
ضغوطا نفسية وت ابير ع ابية فاقمت ت .ور حاليتيه 

 .الصحية
عضيوة في  ليجينية الشيؤون -وحشارت مود جاتييل 

 -الخارجية بالبرلمان، وعضوة الحركة ال يم راطية
إلييي حيياليية حيي ييوق اإلنسييان الييميي ييليي يية ومييعييامييليية 

 .المعارضين السياسيين ف  البحرين
وذكيرت حن فيرنسيا ليح تيتي ياعيس حبي  ا عين دعيوة 
السلطات البحرينية الحترام ح وق اإلنسان، مذّكرة 
ف  كيل فيرصية بضيرورة ضيميان حيريية تيكيويين 
الجمعيات، والحي  في  اليتيظيا.ير، وإنشياء قضياء 

 .مست ل، والح  ف  محاكمة عادلة
وحضافت حنه رغح مبادرات ال بلوماسية اليفيرنسييية 
لتغيير موقف المملكة، فال يزا  كثيرون ييالحي يون 
ويسحكح عليهح لمجرد آرائهح السياسيية، ميثيل حسين 

رغح ت  مه ف  السن وضعف صحته-مشيمع، الذي 
يسحرم من الحصو  علي الرعاية الصحية ميثيليميا  -

ح ث ف  السجن المؤب  لزعيح الوفاق عل  سلميان، 
، و.و قرار ني دت بيه فيرنسيا واالتيحياد 5108ف  

 .األوروب 
نائب رئيييس ليجينية اليتينيمييية -ولفت غيوم غاروت 

المست امة والتخطيط اإلقليم  البرلميانييية، وعضيو 
ا.تمام وزير الخارجية إلي  -ف  الحز  االشتراك 

 01حوضاع ح وق اإلنسان ف  البحرين، وحنه بيعي  
، 5100سنوات من قمع االنتفاضة البحرينيية عيام 

يشار بانتظام إلي انتهاكات المملكة للكرامة وح وق 
اإلنسان واسته اا النشطاء السياسيين المعارضيين 

 استمرار التضامن مع السنكيس

مع استمرار ال كتور عب  الجيليييل السينيكيييس في  
ييولييييو  8إضيرابيه عين اليطيعيام الييذي بي حه في  

اليمييضياي، تييواصيلييت حييمييالت الييتيضيياميين مييعييه 
اكتوبر يومه المائة  02خصوصا بع  ان حكمل ف  

 من االضرا   
فييكطييليي  نيياشييطييون حييمييليية 
تضيياميينييييية مييع األكيياديييميي  
البحران  المعت ل عب الجليل 
السنكيس ميع دخيوليه اليييوم 

ميين اإلضييرا  عيين  011
الييطييعييام فيي  سييجيين جييو 

 بالبحرين 
انطل ت الحملة مساء الجمعة 

حكيتيوبيير عيلييي شيبييكية تيوتيير وتيحييت اليوسييح  02
 #الحرية_ للسنكيس 

ونظح نياشيطيون اعيتيصياميا حميام سيفيارة الينيظيام 
الخليف  ف  لن ن تضامنا مع السنكيس وشارن فيه 
عضو مجلس الليوردات اليبيرييطياني  عين حيز  
األحرار ال يمي يراطييييين اليليورد بيو  سيكيراييفين 
وممثلون عن نادي ال لح اإلنيكيليييزي وعين ميعيهي  

 البحرين للح وق وال يم راطية 
وحص رت منظمات ع ي ة بيانات تي عيو ليالفيراظ 

ميراسيليون ” الفوري وغير المشروط عنه، ومنهيا 
ووقيع عشيرات اليبيرليميانييييين في  “.  ب ون ح ود

 عواصح ع ي ة بيانات تطالب باطالق سراحه 

والييميي افييعييييين عيين حيي ييوق اإلنسييان، 
مستشه ا بت ارير لمنظمة العفو ال ولييية 
و.يومن رايتيس ووتيش تيفييي  بيوقيوع 
حعما  تعذيب وسوء ميعياميلية ميتيعي دة 

 .للسجناء السياسيين
ونوه غاروت بتفاقح .ذه االنتهاكات مع 
جائحة كورونا، وحرمان المعت لين مين 
العالظ الطب  المناسب، بيميا في  ذلين 
عب  الجليل السنكيس وحسين مشيييميع، 
وطالب غياروت بيميعيرفية اإلجيراءات 
الت  تنوي فرنسا اتخاذ.ا مع المجيتيميع 
ال ول  والبحرين إلعادة تككي  التزامهيا 

 .باحترام ح وق اإلنسان ف  .ذا البل 

 ضغوط برلمانية فرنسية على وزير الخارجية حول البحرين

 

 
 

 لجنة أمريكية تطلب معلومات حول
 حقوق االنسان في البحرين

 
مشروع قانون حع ته اللجنة حعر  عن قيلي يه إزاء 
الت ارير بشكن اتسياع نيطياق اسيتيخي ام االحيتيجياز 

 التعسف  والتعذيب ف  البحرين )الجزيرة(
55/01/5150 

طيليبيت ليجينيية االعيتيميادات في  ميجيليس الشييييوخ 
األميرك  من الخارجية األميركية ت  يح توضيحات 
للجنة خال  مهلة شهرين بشكن سجل البحيريين في  
حي يوق اإلنسيان ومسييكلية االعييتي ياالت اليتيعييسيفيييية 

 وحاالت التعذيب ف  سجونها 
ووف ا لمشروع قانون حع ته اليليجينية، في ي  حعير  
ن  المشروع عن قل ه البالغ إزاء الت ياريير بشيكن 
اتساع نطاق استخ ام االحتجاز التعسف  والتعيذييب 
وانتهان اإلجراءات ال انونية الواجبة والمحاكيميات 

 الجائرة ف  البحرين 
 اقرح حيضا

منظمة ح يوقييية: تيحي ييي  اليجيزييرة بشيكن حطيفيا  
البحرين ووي ة قانونية ت ين المنامةمنظمتان تطالبان 
البحرين باإلفراظ الفوري عن الم ون عب  اليجيليييل 
السنكيسنوا  فرنسيون يب ون مخاوفهح من انتيهيان 
اليبيحييريين ليحيي يوق اإلنسيانيي عيوات ليإلفييراظ عيين 

 األكاديم  البحرين  السنكيس
ودعت اللجنة إلي اإلفراظ الفوري وغير المشروط 
عن معت ل  الرحي البحرينيين بيمين فيييهيح حعضياء 
ححزا  المعارضة، وكذلن نشطاء المجتمع الم ن ، 
والصحفيون المست لون ف  البحريين وغييير.يا مين 
البل ان الت  تحرم مواطنيها من ح وقهح األساسييية، 

 وف  تعبير اللجنة األميركية 
لفت نوا  برلميانيييون فيرنسيييون انيتيبياه  وقبل حيام

جان إيف لودريان إليي حيالية  وزير خارجية فرنسا
حي ييوق اإلنسييان الييمي ييليي يية فيي  الييبييحييرييين، حسييب 

حميركيون من حجل الي ييمي يراطييية وحي يوق  منظمة
 .(adhrbاإلنسان ف  البحرين )

وحشار النوا  صراحة إلي الحالة الم يلي ية ليزعيييح 
المعارضة السياسية حسن مشييميع، اليذي ال تيزا  
صحته تت .ور ف  خضح انتهاكات ع يي ة ليحي يوق 

 اإلنسان من قبل سلطات السجون 
وعلي م ع األشهر ال ليلة الماضية، حعر  العي يي  
من النوا  اليفيرنسييييين عين قيلي يهيح إزاء انيتيهيان 
الحكومة الممنهج لحي يوق اإلنسيان، وحيثيوا وزيير 
الخارجية علي معالجة معاملة السجناء السيياسييييين 

 ف  البحرين، وف  المنظمة 

نقاش فرنسي حول انتهاك 
السلطات البحرينية "الممنهج" 

 لحقوق اإلنسان
دعا كل من النائب البرلمان  ريجييس جيوانيييكيو 
وجان كلود تيسو عضو مجلس الشيوخ عن إقلييح 
اليليوار وزيير الييخيارجييية اليفييرنسي  جيان إيييف 
لودريان لليضيغيط عيليي السيليطيات اليبيحيريينييية 
الحترام حي يوق اإلنسيان، خياصية في  ميعياميلية 
السجناء السياسيين  وتناو  السياسيان الفرنسييان 
ف  رسالتهما ما سمياه انتهان السلطات البحرينية 

 الممنهج لح وق اإلنسان 
سنيوات عيليي  01وقا  السياسيان إنه بع  مرور 
، يسيتيمير 5100قمع االنتفاضة البحريينييية عيام 

ف  -ربط اسح مملكة البحرين باضطهاد يسته ا 
النشطاء السياسيييين اليميعيارضييين  -الم ام األو 

 والم افعين عن ح وق اإلنسان 
ولفت السياسيان الفرنسيان إليي تيعيرض جيميييع 
مواطن  البحرين، علي نطاق حوسيع، ليالعيتي يا  
التعسف  والمحاكمات الجائرة النت اد.ح الحكومية 

 حو تعبير.ح عن رحي مخالف 
واستشه  السيياسيييان اليفيرنسيييان بيحيالية زعيييح 
المعارضة السياسية حسن مشيمع المحتيجيز مينيذ 

مشيييريين إليي حن حياليتيه الصيحييية  5100عام 
تت .ور بشكل م ل  ف  ظل سوء معياميلية طيبييية 

 تمارسها السلطات البحرينية بح ه 
وحضافا حن السلطات البيحيريينييية اتيخيذت كيذلين 
ت ابير ع ابية وفرضيت ضيغيوطيا نيفيسييية عيليي 

 مشيمع 
ودعا السياسيان الفرنسيان الوزير ليودرييان إليي 
توضيك اإلجراءات الت  يمكين حن ييتيخيذ.يا ميع 
المجتمع ال ول  والمنامة، إلعادة اليتيككييي  عيليي 
ضرورة احيتيرام حي يوق اإلنسيان، خياصية في  

 معاملة السجناء السياسيين ف  البحرين 
 الجزيرة : المص ر

https://www.adhrb.org/2021/10/three-french-mps/
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نح .انئا ف  وطينين األبي ي، بيعي  ان حيرميت مين 
العيش الهان ء ف  بل  آبائن وحج ادن حيّا  ليطياليميا 
تمنيت ان تعيش ف  المأل األعيليي، حغيليب سينيوات 
عيمييرن الييذي قضييييتييه شييامييخيا كيياليجييبييل، ووييائييرا 

من   كالهزبر، وعمالقا كمنارت  الخميس  لح تعرا
البحرين إال سجونها، ومن ا لسجون آال زنيزانياتيه، 
ومن الزنزانات إال غرا اليتيعيذييب  فيهيا حنيت قي  

ب اع   حل يت عصا السفر بع  رحلة طويلة طفت فيها
األرض شرقا وغربا، باحثا عن الوطين اليميسيليو  
والح  المغيب  غا  شخصن عن ال نيا وليكينيه ليح 
يغب عن قلو  من عرفن، فها حنت اليييوم تيجياليس 
الشيخ الجمري ف  م ع  ص ق عن  ملين م ت ر، كما 
احتضنته ف  ال نيا  فهل حوصلت اليه رسالة الشعب 
الخال ة: إنا علي خطن سائرون؟ قا  الشيخ كيليميتيه 
يوما لتصبك نواة مشروع سياس  يهي ا ليليتيغييييير، 
عن ما ردد لسانه بضع كلمات خال ة: ليس .يذا .يو 
ال ستور الذي ناضلنيا مين حجيليه  .يل حخيبيرت حبيا 
جميل ان رفاقه ف  السجن ق  حعي وا إليه قبل عشرة 
حعوام ولح ييرون فيييه؟ كيييف تيركيتيهيح و.ياجيرت 
وح ن؟ كان ال يكتاتوريون يظنون انهح بيكسياليييبيهيح 
ضوا الشيخ اليذي حضينيتيه سينيوات  الشيطانية ق  رو 
السجن الطويلة، ولكنه تمرد علي إجراءاتيهيح كيليهيا 
وب   فارسا ف  المي ان حتي تعب جسي ه اليميضينيي 
عن حمل روحه المتووبة  حليسيت .يذه حييياة الي يادة 

  والمناضلين؟
  تعبت ف  مرامها األجسام  واذا كانت النفو  كبارا

ل   قّرت عينان باحتضانن حخان الذي افت  ته حكثر  
من ربع قرن، منذ ان حز.  روحه طغاة البالد ظلما 
وع وانا  فكيف كانت مشاعر عيسيي و.يو ييبيادلين 
التحية وحنت توصل اليه سالم األ.ل؟ .ل تيبيادليتيميا 
قص  المعاناة؟ و.ل روع لن ميا فيعيليوا بيجيسي ه 
الييذي مييزقييوه تييعييذيييبييا قييبييل ان يييجييهييزوا عييليييييه 
برصاصاتهح الغادرة؟ .ل حكي لن قصته اليكياميلية 
وما جرع له بع  االعت ا  من تعذيب إلجباره عيليي 

  توقيع اعترافات مزيفة ت ينه بما لح يفعله؟
  يا حبا محم 

كان عيسي بانتظارن علي إح ع بيوابيات اليخيليود، 
بلهفة البعي  الذي يتلهف لسماع حخبار ح.له بيحيسيرة 
وشوق  كان ق  حع  لن سفرا سطرت دماؤه الطا.رة 
كلماته وسطوره، لتروي قصية شيعيب ليح ييتيراجيع 
لحظة او يستسلح امام سجانيييه، وحيكيايية انيتيفياضية 
تواصلت خمسة اعوام ضحي فيها بشبيابيه ونسيائيه، 
ابت اء بالهانيين مرورا بحمي  قاسح وحسين العشيري 
وسعي  االسكافي  ونضيا  الينيشيابية وز.يرة كياظيح 
والسي  عل  حمين محم  وفاضل عبا  والشيخ عل  
النتشا  وصوال الي نوح خليل آ  نوح  كانت تيلين 

 البحرين تنعى علي قمبر: إلى الشهيد علي قمبر: نم هانئا حاضنا أخاك
 ”مضى على طريق الشهداء” 

 من المنامة    –البحرين اليوم 
نعت فعاليات سياسية وشخصيات سياسية وح وقية 

عاميا( اليذي  68وح.لية بحرانية الشا  علي قمبر)
حكتوبر بع  طو  معاناة ف   52وافته المنية اإلونين 
 سجون آ  خليفة 

نعته حركة الح وق والحريات )ح ( واصيفية إيياه 
مضييي عييلييي طييرييي  “ بياليي ييوي والييعييزيييز الييذي 

محتسبة إياه عن  . مع الشه اء  وقاليت ”  الشه اء
ل   سطر تيارييخيا  مين الينيضيا  ” الحركة ف  بيان

والجهاد ف  سبيل الح  والكرامة وتعرض ألبشيع 
 ”.حنواع التعذيب

كما نعته جمعية الوفاق محتسبة إياه شهي ا ومحملة 
اسيتيشيهي  نيتيييجية ”  النظام الخليف  المسؤولية قائلة

مضاعفات المرض الذي حصابه حوناء تواجي ه في  
 ”.سجون نظام البحرين نتيجة لإل.ما  والتعذيب

وصفه المعارض البحران  البارز ال كتور سيعييي  
عيميالق ” الشهاب  بالطود الشامخ الذي لح ينحين و

صبر علي ظلح الع و ع ودا حتي اختياره . إليي 
جواره، صابرا محتسبا، شهي ا علي ظيليح اليطيغياة 

 ”.ووبات األحرار وحتمية النصر
ولفت الح وق  البحران  سي  ححم  اليوداعي  إليي 

 0554حن السلطات الخليفية حعي ميت في  ميار  
وكان حينها عيلي  ” عاما 55”الشهي  عيسي قمبر،

ف  المعت ل ولح تسمك له السلطات الخليفية بمواراة 
حم الشهي ين دفنت ” حخيه  وقا  الوداع  ف  تغري ة

 ”.ابنين لها ف  سبيل الوطن، ساع .ا .
ووصفت الناشطة اليحي يوقييية اليبيحيرانييية إبيتيسيام 
الصائغ يوم رحيله بكنه يوم حسود لإلنسانية  وقالت 

 كان اإلفراظ عنه حزين كما رحيله اليوم” الصائغ 
انه يوم اسود لالنسانية و لحي يوق السيجييين حيييث 
غابت النصوص السماوية واألخالق اإلنسانية ، و 
ال واع  النموذجية ال نيا لمعاملة السجناء ل ع مين 

 ”..ح فوق ال انون
فيجيعينيا ” ونعاه الناشط السياس  عل  مشيمع قائال 

” رحيلن وإن كنا علي موع  مع .ذا النبك اليحيزيين
كنت جرحا نازفا وستب يي حيتيي ”  وحضاا مشيمع

ميهيطيعييين مي ينيعي  “ يساق المجرمون إلي الع الة 
 ”.رؤسهح ال يرت  إليهح طرفهح وحفئ تهح .واء

اعت لت السلطات الخليفية الشهي  مرات عي ة كيان 
وحص رت عيليييه ححيكياميا  5106آخر.ا ف  العام 
عاما بتهح سياسية كيميا حسي يطيت  07بالسجن لم ة 

جنسيته  وتعرض قنبر ليليتيعيذييب في  سيجيون آ  
خليفة ميا حدع إليي تي .يور وضيعيه الصيحي  ويح 

ميخيافية اسيتيشيهياده  5108حفرجت عنه ف  العيام 
 داخل السجن  

االنتفاضة عنوانا قرحه العالح لظالمة شعب ونهضة 
حمة واستماتة شبا  اصطفا.ح . ليحيميل األميانية 
فبرزوا الي مضاجعهح فنعتهح اليميالئيكية وبيكيتيهيح 
الحمائح و.تف الكون باسمائهح  حلح يرو لن ما فعله 
األع اء بسجينات اليرآي آنيذان وآخير.ين فيتيييات 
سترة الالت  اختطف قيطياع اليطيرق اليخيليييفيييون 
حافلتهن ومارسن بح هن حبشع الجرائح واالعيتي اء 

  علي الشرا والعرض 
وجاء دورن يا حبا محم  ليتيروي ألخييين الشيهييي  
مشا.  من قصة حخرع كتبت حولي كلمياتيهيا دمياء 
الشهي  عل  عب  الهادي مشيمع ومحمود حبو تاكي  

رويت له ما سمعته من آ.يات   وعل  المؤمن  .ل
وحنات واستغاوات من حجساد الذيين ميزق اليطيغياة 
حجساد.ح ووعذبوا حتي الموت؟ .ل ذكرت ليه ميا 
جييرع لييكييريييح فييخييراوي وعييليي  صيي يير وزكييريييا 
العشيري وعب  الرسو  الحجيري؟ .ل قلت لهح ان 
مباضع الجالدين عجزت عين كسير إرادة .يؤالء 
الضياغح فصبروا وصمتوا حتي طارت حرواحيهيح 
الي السماء و.  تلعن ال وم الظالمين  .ل حخبيرت 
الشيخ الجمري ما فعل ال يوم بيعي ه وكيييف نيكيليوا 
بيالييحيرائيير واعييتيي وا عييليي ا لييحييرميات و.يتييكييوا 
األعراض؟ .ل قلت ألولئن األقمار كييف تيزيينيت 
سماء البحرين الست با  حرواح سيتية مين في ائييي  
ساحة الف اء دفاعا عن قائ .ح الذي حاصر الطغياة 
مينيزليه ويميانيييية عشير شييهيرا قيبييل ان يي ييتيحيمييوه 

  مستخ مين حبشع وسائل ال تل والت مير 
  يا ابن قمبر

نح قرير العين بع  ان حديت واجبن وحلي يييت عصيا 
السفر وقرت عينن بالوصا  مع من تحب؟ وليكين 
لنا عتابا: لماذا استعجلت الرحيل؟ ليمياذا ليح تيطيل 
الب اء مع محمي  وإخيوتيه وحخيواتيه وحميهيح اليذيين 
فجعوا برحيلن؟ صحيك انهح يرفعون .اماتهح وباتيا 
وشموخا وإباء، ولكن في ي ن ال تيتيحيميليه اليجيبيا  
الراسيات  فهل كان استعجالن الن جس ن المضني 
من عذا  اليميرض وآالميه ليميليح حشيالءه وقيرر 
الرحيل؟ لح نسمعن يوما تشكو شيئا من ذلين، وان 
كان المرض ق  استفحل فيييه  عيرفينيا ان سينيوات 
السجن علمتن ان ال ت و  كلمة: آه عن ميا ييجيلي ن 
السجانون بالسياط، النين حصيررت ان تيحيرميهيح 

التلذذ بسماعها و.ح المعذبون الساديون الذيين   من
ال تطيب خواطر.ح اال بسماع ح.يات ضيحياييا.يح  
تعلمت ذلن جي ا، فلح نسمع منن التكوه او الشكوع 
من األلح الذي كان يسري ف  جسي ن، فيميا حقيوع 
شكيمتن وحقوع صبرن وحص ق إيمانن  ل   بلغيت 
منان، فها حنت تعيش مع رفاق دربن الذين سب ون 

  لل اء .، ف ر عينا، فال نامت حعين ا لجبناء 
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حصييبييك الييلييعييب عييلييي الييمييكييشييوا وحقييفييل بييا  
التحليالت والتكهنات حو  انغما  حكام البحرين 
ف  الصهيونية، وتحيوليهيح إليي ذييو  وميرتيزقية 

طمعا في  ” إسرائيل“تحتم  وترتم  ف  ححضان 
 الحماية، وإمعانا ف  العمالة 

س ط ال ناع ولح تبي يي قيطيرة مياء في  وجيوه آ  
خليفة و.يح ييميارسيون اليعيهير واليفيحيش بيكقيذر 
صوره، وق  مات الحياء وب حوا يتبجحون بأظهار 

. يستهزئ بهح ويم .ح ف  طيغيييانيهيح ” الرذيلة و
 ”.يعمهون

ورغح المباركة األمريكيية واليغيربييية عيليي .يذه 
السياسة الرخيصة، إال حن آ  خليييفية ميا ييزاليون 
يواجهون ع بة اليجيميا.ييير اليرافضية ليميشيارييع 
التطبيع، والذين ي فون حائال لمنعهح من صيهييينية 
 البحرين، ومسخ الث افة والمبادعء األصيلة فيها 
حدرن آ  خليفة بكن .ذه الع بة ال يمكن حن تينيزاح 
قي  حنملة بال مع والتهي يي ، بيل حن حدوات الي يميع 
تزي .ا رسوخا وقوة وصالبة، ولهذا يلجك النيظيام 
إلي األدوات الناعمة حو الغيير ميبياشيرة ليتيميريير 
خطط العمالة للصهاينة، حو جعل التعياميل ميعيهيح 
 مسييييتييييسيييياو ميييين قييييبييييل الييييمييييواطيييينييييييييين 
حولي .ذه األدوات بثهيح ليفيكيرة حو وي يافية فصيل 
قضية التطبيع عن األزمية السييياسييية الي اخيلييية، 
بحيييث حنين تيجي  .ينيان مين ييرفيض اليتيطيبيييع 
ويعارضه، لكنه ف  نفس الوقت يتطلع إليي بينياء 
الجسور وفتك حفاق للحوار والتفا.يح مين الينيظيام 
الذي دخل عمي ا ف  مشاريع التطبيع وتحو  إليي 
آلة ضاربة وميعيو  مسياعي  ليتيصيفييية الي يضييية 
الفلسطينية والمسج  األقصي  بات نظام آ  خليفة 
يصنف فصائل الم اومة الفلسيطييينييية عيليي حنيهيا 
منظمات إر.يابييية، و.يو يسيتيضيييف ويسيتيعييين 
بالموساد وييتيحياليف ميعيه، و.يو جيهياز مسصينَيع  

 لإلر.ا  وجرائح الحر  واإلبادة 
.ذه الث افة تحمل ف  طياتها مشكلة مركبية، فيمين 
جانب ي وم حصحا  الخطا  اإلنهزام  بيالي فياع 
عن كذبة فرص اإلصالح والتغيير، ويزينون في  
خطابهح اغتنام فرصة الميشياركية في  اليبيرليميان 
العام ال ادم، وإب اء حسن النية تجاه النظام وعي م 
تفويت فرص االستفادة من المناخ المشجيع عيليي 
ط  صفحة الماض   و.ذا الخطا  بجهل حو بعلح 
يعط  رسالة خطيرة فحوا.ا بكن النظام إذا حقي م 
علي إجراء بيعيض اليتيحيسييينيات عيليي مسيتيوع 
ال ضية السياسية والحي يوقييية، فسيوا يسي  بيا  

منا.ضة التطبيع والصهيونية ف  البحرين حصحا  
.ذه الث افة ال ي ص ون توصيل .ذه الرسالة، لكنهيح 
عمليا ي ومون بت  يمها من خال  فصيليهيح لي يضييية 

 التطبيع عن ال ضية السياسية ال اخلية 
ما يجب حن يكون واضحيا في  .يذا الشيكن .يو حن 
نظام آ  خليفة لح يس  م علي مسكلة التطبع واإلحتماء 
بالصهاينة ألسبا  خارجية بيحيتية، وإنيميا دوافيعيه 
الرئيسية .  بسبب وضعه ال اخيلي  اليميضيطير   
وذ.ا  النظام ف  إبرام اتفاقيات علي كافة الجوانب 
مثل التربية والتعليح، والصحة، واإلنشياء، واألمين 
وغير.ا من اتفاقيات تؤك  بما ال ي ع مجاال ليليشين 

 الصهيونية المقنعة في البحرين
حنه ي وم بأدخا  الصهاينة في  حييياة اليميواطينييين 
اليومية والتفيصيييلييية، ويي ي م لينيظيام آ  خيليييفية 
استشارات وخبرات للتعامل مع اليميواطينييين في  
مختلف المجاالت، وبطبيعة الحا  علي رح  تلن 
األمور الشكن السياس  اليميرتيبيط بياليتيعياميل ميع 
المعارضين وتع بهح وإضعاا ميواطين الصيميود 

 عن .ح 
ل   تعامل نظام آ  خليفة بوضوح فياقيع في  .يذه 
ال ضييية وخيرجيت تصيرييحيات رسيمييية كيثيييرة 
تتح ث عن التحالف االستراتيجي  بييين كيييان آ  
خليفة والصهاينة ومصير.ما المشترن وح. افهما 
الموح ة، ورغبتهما ف  تعمي  العالقات علي كافة 

 األصع ة
من .نيا ال بي  حن ييكيون واضيحيا بيكن مشيروع 
الصهينة حكثر خطورة علي حمن واستي يرار اليبيلي  
والمواطنين من األزمة السييياسييية الي اخيلييية في  
مفهومها الضي   وحن اليفيصيل بييين الي يضيييتييين 
يعكس تفيكيييرا سيطيحيييا وخيطيييرا عيليي اليمي ع 
المنظور  وحن تجاو  حو تفاؤ  البعض بالت يار  
مع النظام الخليف  ف  ظل تعيمي  تيطيبيييعيهيح ميع 
الصهاينة .و فخ ومكي ة ليس من السهل الخيروظ 

 منها 
حخيرا فأن النظام الخلييفي  بيات اليييوم في  حكيثير 
مراحله وحياته ضعفا وو.نا، بحيث ذ.ب ييبيحيث 
عن شرعيته المف ودة ف  ال اخل مين كيييان فياقي  
للشرعية وعاجز ب بيتيه اليحي يي يية مين تيحيصييين 
نظامه المحتل، وال ضاء علي الم اومة  وإنه حمير 
يحذو بالعارفين حن يحثوا الشعب عيليي ميواصيلية 
الم اومة الم نية لتطهير البل  من دنس الصهاينية، 

 واستب اد مرتزقتهح من آ  خليفة 

تظاهرة شعبية في المنامة تندد 
 بافتتاح السفارة الصهيونية

  
 من المنامة –البحرين اليوم 

طافت شوارع المينيامية عياصيمية اليبيحيريين مسياء 
سبتمبر تظا.رة شيعيبييية حياشي ة تيني د  01الخميس 

 بييافييتييتيياح السييفييارة الصييهيييييونييييية فيي  الييبييالد 
رفع المتظيا.يرون اليالفيتيات واطيلي يوا الشيعيارات 
المن دة بتطبيع العالقات مع ال ولة العبرية, مؤك ين 
وقوفهح إلي جانب الشعب الفلسيطيييني  في  نضياليه 

 لتح ي  ح. افه المشروعة 
ورفع المتظا.رون ال فتات ع ة من بينها الفتة كتب 

وكيتيبيوا “  إسرائيل برة برة, كال كال للتطبيع“ عليها
السييفييارة إسييرائيييييلييييية فيي  الييبييحييرييين “  فيي  حخييرع
ودعا المحتجون السلطات الخليفية إلي “.  اإلسالمية

 عرض التطبيع علي االستفتاء الشعب  
ف  إشيارة “  يائير بره“  كما رفع المتظا.رون شعار

إليي وزييير اليخييارجييييية الصييهيييييوني  الييذي وصييل 
البحرين يوم الخميس, ف  حو  زيارة رسمية لوزير 

بييين اليعيائيلية   اتفياق تيطيبيييع صهيون ، منذ توقيع
الخليفية وكيان االحتال  الذي حبرم العيام اليمياضي  

 برعاية حميركية 
وافتتك الوزير الصهيون  خال  زيارته السفارة في  
البحرين  وكان مسؤو  صهيون  كشف عن وجيود 
سفارة سرية لكيان االحتال  ف  المنامية مينيذ حكيثير 
من عشر سنوات, وسب  لمسيؤولييين خيليييفييييين حن 
الت وا بيميسيؤولييين صيهيايينية وفي  مي ي مية .يؤالء 
الخليفيين ول  العه  سلمان, الذي تصاع ت وتيييرة 
العالقات بين الكيانين الخليييفي  والصيهيييوني  مينيذ 
توليه م الي  رئاسة الوزراء خلفا لعح حبييه اليمي يبيور 

 خليفة الخليفة 

السلطات الخليفية توقع مع دولة 
 ”الممر األخضر” االحتالل اتفاق 

  
البحرين اليوم: وقعت السلطات الخليفية اإلوينييين 

يسيميك ”  الممر األخضير“ حكتوبر اتفاقا باسح  52
للمطعمين بالل احات المضادة لفيييرو  كيورونيا 

 بالتن ل بحرية بين البل ين 
وقييا  وزييير الصييحيية الصييهيييييونيي ، نيييييتييسييان 

ميع ”  الممر األخضر“ .وروفيتس إنه وقع اتفاق 
نظيرته الخليفية فائ ة بنت سعي  الصالك كما اتف  
الجانبان علي تباد  البييانيات واليميعيليوميات في  
 مييييييجييييييا  مييييييكييييييافييييييحيييييية الييييييفيييييييييييييرو  
يا اتيفياقييية  والج ير بالذكر حن اليوزيير وقيع حيض 
مماولة ييوم األحي  ميع نيظيييره اإلمياراتي  عيبي  
الرحمن محم  العيوييس ليليحيصيو  عيليي نيفيس 

 االعتراا المتباد  
حكيتيوبير اليجياري، بي ح سيرييان إعيفياء  01وف  

” إسيرائيييل“ متباد  مين تيكشيييرة الي خيو  بييين 
 واإلميييارات، بيييعييي  عيييام مييين تيييوقيييييييعيييه 
يذكر حن وتيرة التطبيع بين اليكيييانييين اليخيليييفي  
والصهيون  تصاعي ت مينيذ تيولي  ولي  اليعيهي  
سلمان م الي  رئياسية اليوزراء خيليفيا ليعيح حبيييه 
الم بور خليفة الخليفة الذي وافته اليمينييية حواخير 

 العام الماض  
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  أجندة الشعب يتصدرها التغيير السياسي، والخليفيون يفرضون أجندتهم

 

العائالت وال بائل؟ حين األمويون والعبياسيييون؟ حيين 
   العثمانيون؟ 

ماذا يعن  ذلن؟ األمر الذي يفترض ان يتيعيمي  في  
نفو  المواطنين وحذ.انهح ان ال يكتاتور ال يمكن ان 
يحترم ح وق االنسان، فذلن امر مسيتيحيييل  وليذلين 
فالسع  المتواصل لتحسين تلين اليحي يوق ميع بي ياء 
ال يكتاتور ف  موقعه جه  ضائع  وحقصي ما يح ي يه 
ذلن الجه  ته ئة األلح فترة قصيييرة فيحيسيب  فيمين 
يعان  من السرطان مثال ال تج ي الع اقير المسيّكينية 
إال .امشيا، بتخفيف األلح بر.ة، مع بي ياء اليميرض  
وبع  مائة عام من النضا  المتواصل حلح ييتيككي  ان 
الحكح الخليف  سرطان ف  جس  اليوطين والشيعيب؟ 
فما حكثر النشيطياء اليحي يوقييييين اليذيين دافيعيوا عين 
المظلومين، وربما نجحوا قليال ف  تخفييف آالميهيح، 
ولكن .ذه اآلالم تتكرر ب ون توقف  فميثيال األسيتياذ 
حسن مشيمع اعت ل ف  الثمانينات وتعرض للتنكيل، 

  5100وح ف  التسعينات وف  األلفييية وحخيييرا في  
ماذا يعن  ذلن؟ ان ح وق االنسان ال يمكن ان تحترم 
ف  ظل الحكح الخليفي ، وان تيحي ييي  حمين اليوطين 
والمواطن وح وقهما لن يكيون ميميكينيا إال بيانيتيهياء 
ح بتهح السوداء الكالحة  الخليييفيييون ييعيرفيون ذلين 
تماما، ولهذا فهح مستميتون ف  ال فاع عن حكيميهيح، 
وينجح عن .ذه االستماتة استمرار االنتهاكات  فيهيل 
سيسمك الخليفيون يوميا بيخيروظ تيظيا.يرات تيرفيع 
شعارات التغيير؟ .ل سيي يبيليون بيبيرليميان يي ياضي  
رموز.ح الفاس ة وي و  للطاغية الذي نهب حراضي  

   الوطن وورواته: من حين لن .ذا؟ 
.ذه الح ائ  يجب ان تتيضيك لي ع الشيعيب وويواره 
ورموزه ونشطائه  فال ب  ان يستمر العمل الح يوقي  
لتخفيف آالم الضحايا وتضمي  جراحهح  ولكن العمل 
األكثر إلحاحا يتصل بالعمل الهادا لتح ي  التغيييير 
السياس   قضيتنا ف  البحرين سياسية في  حسياسيهيا، 
ولكن الخليفيين يسعيون ليتيغييييير اتيجيا.يهيا بيعي  ان 
صنعوا ألنفسهح واجهات ح وقية ت فاع عن ظيليميهيح 
وإجرامهح  وما حكيثير الضيميائير اليميييتية واألجسياد 
الخالية من الروح والشعور واليكيرامية  فيلين ييعي م 
الحاكمون يوما ال  رة عيليي تيوظيييف اليميزيي  مين 
األبواق الت  ماتت ضيميائير حصيحيابيهيا وقيليوبيهيح، 
وحصروا . فهح ف  الحياة بتحصيل اليميا  واليجياه 
من حي مص ر وبكي ومن  حولئن ي تاتون من حجسياد 
ضحايا اإلجرام الخليييفي  مين الشيهي اء، وييليعي يون 
األنخا  مين دمياء الشيهي اء ميثيل كيرييح فيخيراوي 
وزكريا اليعيشيييري وعيلي  صي ير وعيبي  اليرسيو  
الحجييري واليميغي وريين بياإلعي ام واالغيتيييا  في  
شوارع البحرين وبحار.ا  .ؤالء المناف ون توع .ح 
. بمضاعفة العا : سنعيذبيهيح ميرتييين  وميا حكيثير 
االحاديث الت  تصف مصيير حعيوان اليظيليمية ييوم 

يينيادي مينياد  ال يامة: عن رسو  . )ص( انه قيا :
يوم ال يامة : حين الظلمية وحشيبياه اليظيليمية وحعيوان 
الظلمة حتي من الق ليهيح دواة حو بيرع ليهيح قيليميا 
فيجمعون ف  تابوت من ح ي  فيرمي به في  جيهينيح  
ويروع عنه صلي . عليه وآليه وسيليح قيوليه: مين 
مشي مع مظلوم ليعينه علي مظلمته وبت . قي ميييه 
علي الصراط يوم ال يامة يوم تز  فيه األق ام ، ومن 
مشي مع ظالح ليعينه علي ظلمه حز  . ق ميه عليي 

اللهح اجيعيلينيا مين  الصراط يوم ت حض فيه األق ام 
   المظلومين وال تجعلنا من الظالمين او حعوانهح 

اللهح ارحح شه اءنا األبرار واجعل لهيح قي م صي ق 
   عن ن، وفن قي  حسرانا يا ر  العالمين

   حركة أحرار البحرين االسالمية
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االجنبية ل مع المطالبين بالحرية، وف  .ذا المجا  
لح يوفروا اسلوبا قيميعيييا اال اسيتيخي ميوه مياضيييا 
وحاضرا  فما الفرق بين إبعاد ال ادة الثالوية: عيبي  
الرحمن الباكر وعب  العزيز الشمالن وعيبي  عيلي  

، 0527العليوات الي سانت .يالنة ف  مطلع العام 
وإبعاد العلماء والنشطاء عن البالد، وف  م  متهيح 
سماحة الشيخ عيسي ححم  قاسح؟ رابعها: ميحياولية 
حرا بوصلة النضا  واستب اله بكجن ته اليخياصية 
لتخفيف الضغط علي العصابة الحاكمة  وإال مياذا 
يعن  حصر الخطا  الرسم  بموضوع السيجيون 
وح وق االنسان؟ لماذا اإلسها  ف  الحي ييث عين 
"الع وبات الب يلة" و "السجون المفيتيوحية" وعي م 
الييخييوض ميين قييريييب او بييعييييي  فيي  الشييعييارات 
المرفوعة الميسيتيوحياة مين اليميطياليب السييياسييية 
المشروعة؟ لمياذا ليح ييتيطيرق اإلعيالم اليرسيمي  
واألبواق الرخيصة ومحترفو اإلرجاا لليميطياليب 
السياسيية في  حدنيي مسيتيويياتيهيا اليتي  طيرحيتيهيا 
الجمعيات السياسية كالمملكة ال ستورية والبرلمان 

   كامل الصالحيات ورئيس الوزراء المنتخب؟
ل   حصبك واضيحيا ميا ييريي ه اليخيليييفيييون  فيهيو 
يتلخ  بما طرحه الم بور نايف بن عبي  اليعيزييز 

عن ما قا  ان الحل ينحصر بعودة  5100ف  العام 
المتظا.رين الي منازلهح وتيرن الشيوارع  كيانيت 
محاولة فاشلة سا.مت ف  إطالة األزمة بيتيكجيييليهيا 
وليس حلها  الطاغية اليوم ي فع نجله وب ييية حفيراد 
عصابته للتركيز علي الجوانب األمنية والح يوقييية 
وتجاوز الطروحات السياسية  انيه ييحياو  الي يفيز 
علي ح ائ  الماض  والحاضر  فحينيميا انيطيلي يت 

فبراير لح يكن .نان سوع عي د ميحي ود  06وورة 
من السجناء السياسيييين، فيليح تيكين اليثيورة تيرفيع 
شعارات ح وقية او تطرح مسائل تتعل  بذلن حب ا  
بل كان شعار.ح منذ اليييوم األو : الشيعيب ييريي  
إس اط النظام  كان ذلن الشعار اختصارا لنضاالت 
حجيا  متعاقبة حملت رايية اليتيغييييير في  ظيروا 
اللحظة الرا.ينية، وبي ون مي ي ميات او تيوابيل او 
بهارات  كانت رسالة المناضليين دائيميا اليتيغييييير 
السياس   وكثيرا ما نجح عن ذلن النضا  اضطهاد 
وإجرام وظلح وقمع من الجانب الخليف ، فتفرعيت 
عن النضا  األصل  عينياويين حخيرع تيتيصي ر.يا 
انتهاكات ح وق االنسان بكافة حصنافهيا  وسيييظيل 
الوضع .كذا عبر األجيا  ما لح ييحي ث اليتيغييييير  
كح علي الوطن والشعب الميعيانياة الي ائيمية؟  فهل حس
ومن ي و  ان العالقة بين اليخيليييفييييين واليبيحيريين 
حزلية؟ ما قا  ان الحكح العائل  وال بل  يي وم اليي 
األب ؟ فاين الكيانات السياسييية اليتي  قياميت بياسيح 

ضمن سياسة "التذاك " الخليفية السع  الميتيواصيل 
لطمس ح. اا الثورة البحرانية الح ي ية، وميحياولية 
استب الها بـ "ح. اا" لح تكن يوما من بين األ.ي اا 
الح ي ية  فليس .نان بحران  عاقل وشريف يشيكين 
ف  ان كافة الحراكات السياسية طوا  اليميائية عيام 
الماضية كانت ذات مطالب سياسيية حوال وحخيييرا، 
وليس حي ش ء آخر  .ذا ال ييعيني  قيييام حيراكيات 
موازية ذات طابع معيش  او ن اب  او ح وق   فهذه 
تح ث ف  حغلب المجتمعات حتي المسيتي يرة مينيهيا  
وما ي ض مضاجع الخليفيين ان شعب البحرين كان 
وما يزا ، وسيب ي مطالبا بح وق سياسية مشروعية 
ال يستطيع اح  التشكين فيها  فهل .نان إنسان حير 
يعترض علي المطالبة بان يحكح الشعب نفسه؟ و.ل 
.نان من يرفض المطالبة ب ستيور ييكيتيبيه الشيعيب 
بكي ي حبنائه؟ .ل .نان من يتردد ف  دعح المطاليبية 
بالتع دية والشراكة السييياسييية؟ ام .يل .ينيان مين 
يشكن ف  شرعية ال عوة للمواطنة المتيسياويية وان 
يكون .نان نظام سياس  قائح عيليي ميبي ح "صيوت 
لكل مواطن"؟ و.ل كان ل ع الذين تحركوا ف  او  

ح.ي اا تيخيتيليف  0555انتفاضة شعبية ف  اليعيام 
 06جو.ريا عما طرحه الذيين شياركيوا في  ويورة 

فبراير؟ كانت الثورة االولي ض  نيظيام "السيخيرة" 
الخليفيية اليتي  ميارسيهيا اليطيغياة واسيتيعيبي وا بيهيا 
البحرانييين، فيكيانيت ويورة ضيمييير إنسياني  عيليي 
االستعباد واالستغال  والحكح اليعيائيلي  واالسيتيبي اد 
واالستكبار واالضطهاد وال يميع  ربيميا كيانيت في  
ب ايتها مح ودة، ولكنها تفاقمت وتوسعت حتي حدت 

عياميا مين  26إلس اط عيسي بن عل  آ  خليفة بع  
   االستب اد والظلح 

االمر المؤك  ان الخليفيين وابواقهح يحاولون دائيميا 
لل فز علي .ذه الح ائ  بكساليب شتي: اولها: تجا.ل 
المطالب السياسية جملة وتفصيال، والتظا.ير بيعي م 
وجود.ا، وتوجيه حبواقهح ومرجفيهح لع م اليتيطيرق 

مناقشتها بكية صورة ليعيليميهيح انيهيا ميحي ية   لها او
ومنط ية وشيرعييية  ويانيييهيا: وصيف اليميطياليبييين 
بياليحي يوق السيييياسييية بيكبشيع اليينيعيوت، فيهيح تييارة 
"مييخييربيييون" وحخيييرع "ميييتييطييرفيييون" وويييالييثييية 
"إر.ابيون"، ورابعة "حثالية ال ييميثيليون الشيعيب  
وعيني ميا ييفيشيل في  ميحياصيرة اليحيران الشيعيبي  
ورموزه يعم  ألسلو  آخر فيعيلين عين "اكيتيشياا 
مخطط تخريب  م عوم من الخارظ، ييهي ا لي يليب 
نظام الحكح بيالي يوة"  وميا اكيثير ميا تيكيررت .يذه 
السمفونية المملة، ولكنها لح تفت ف  عض  األجيييا  
البحرانية المناضلة الت  تواروت الينيضيا  حبيا عين 
ج   والثها: االستعانة بالخبراء األجانب والحكومات 



 

  8/ 644صوت البحرين / 

فالعصابات االسرائيلية ال تستطيع حماية نفسها فضال عن حماية غييير.يا  
والتحالف الشرير الذي اعيتي ع عيليي اليييمين ليح يسيتيطيع حسيح اليحير  
لصالحه، بل عّزز مواقف اليمنيين وتوجهاتهح، وميا اليتيواجي  اليميليييوني  
الشعب  ف  ذكرع المول  النبوي الشريف إال صفعة قوية للع وان وتيككييي  
لعودة اليمن بع  سنوات من الحر  الي حالة التعاف  السياس  والعسكري 
من جهة واإلصرار علي العودة الي الجذور الت  مييزت حضيارة اليييمين 
وشه ت تحوله الطوع  الي ديين .  لي ي  حصيبيك .ينيان تيحيو  نيفيسي  

وتيعيمي    5102ومعنوي ل ع اليمنيين بع  الع وان الذي ب ح في  ميار  
  بشكل ت ريج  ف  النفو  فكصبك ح.لها حقوع شكيمة من المعت ين 

وعلي الصعي  الخليج  ب ح الخليفيون يحاصرون بالتيوجيهيات اليتيحيرريية 
ل ع الشعو  المجاورة  ف   خاض العراقيون انتخاباتهح واختاروا ممثليهح 
ف  برلمانهح المؤسس علي دستور شارن ممثلو الشعب ف  كيتيابيتيه، وبي ح 
العراق يتعافي من آمراضه وآالمه، ف  ظل دور واسع للميرجيعييية ييمينيع 
البالد من الس وط بكي ي العابثين واالر.ابيين والفاس ين  حلح ييكين لشيعيب 
البحرين دور ف  دعح نضا  شعب العراق لنيييل حيرييتيه وييتيخيلي  مين 
االستب اد؟ حلح ي  م عشرة من حبنائها شه اء علي جبهة الصراع مع النظام 
الذي استضعف شعبه وقتل شبابه وعلماءه فسلط . عليه من ال ييرحيميه، 
حتي خسر الحكح وابتلعت رموزه مزبلة التاريخ  وف  دو  قطر المجاورة 
شارن المواطنون ف  او  انتخابات نيابية تمثل تجربة متميزة ييتيوقيع ليهيا 
النضج والتكامل بمرور الوقت  ولح يب  ف  خانة االستب اد المطل  والظلح 
الشامل سوع المنضوين ضمن تحالف قوع الثورة اليميضيادة اليتي  تضيح 
السعودية واالميارات واليخيليييفييييين وعسيكير مصير بياالضيافية ليليكيييان 
االسرائيل   ف  .ذه األجواء تحولت معاناة المناضلين والسجناء السياسيين 
ف  بل ان الثورات العربية مثل مصر والبحرين الي زخيح ويوري ميرابيط 
علي طري  التحرر، بينما رفض الخليفييون االعيتيراا بياليواقيع اليجي يي  
للشعب حيث ين فع الي االمام ب ون تراجع ويرابط ف  الساحات بال خوا 
او تردد  ف  .ذه االوناء يطرح تحو  علي التوازنات السياسية ف  اليخيليييج 
بع  إعالن امريكا االنسحا  الت ريج  من المنط ة، وظهرت فيها حصوات 
تتبني بعض االطروحات الح وقية والسياسية الت  تزعج حلفاء واشينيطين 
الت لي يين، اذ تضغط عليهح لتبييض السجون وإصالح انظمتهح السياسييية  
انها واح ة من ساعات ال  ر الذي ييفيرض نيفيسيه بيأرادة حليهييية حياسيمية 
ليحاصر الطغيان والجبروت وليجعل دماء الشه اء ح ا قوة دافعة للتغيير  
فها .  إفادات معارض  .ؤالء الطغاة تضغط علي اص قائهح ف  الغر  
التخاذ اجراءات ض  العناصر المتربعة علي اليحيكيح حيتيي تيتيوقيف عين 
الممارسات غير االنسانية الت  اصبحت سياسة وابتة ليهيا و.ي  تيتيصي ع 

  ل عوات التغيير بآنفة وكبرياء وإصرار 
ما المطلو  اآلن؟ وإلي حين تسيير االوضياع في  اليبيحيريين؟ .يذا اليبيلي  
المعذ  الذي تعرض ا.له لل مع واالضطهاد ع ودا، اصبك عيليي ميوعي  

 أيها البطل، اصمد واصبر  0الب ية من ص الظروف المحلية واالقليمية:  
 حيييهييا الييطييائييرس فيي  جييو السييميياء 

 قييف قييليييييال وارَو ليي  قصييت ييهييح
 واقييرح اليي ييرآن ذكييرا مييحييكييمييا
ييي  عيينيي .ييا ييينييبييلييج الييليييييل ضييح 
 قييف قييليييييال وابييتييسييح ان عييلييي
 .يييذه الييي نيييييييا تيييعيييليييمييينيييا بيييهيييا
 بييييثييييبيييياًت وصييييمييييوًد وميييين ييييي
 ال تييي يييل لييي  ان فييي  ويييورتييينيييا
 ال تييلسييميينيي  إن ت ييجييارع ميي مييعيي 
 طيا  ليييييلس الييظييلييح فيي  بييحييرييينيينييا
 ذبييييييل الييييييوردس وذّوع عييييييودسه
 بييييَفيييينيييياه قسييييتيييييلييييت زنييييبيييي ييييية  
ا  قف علي األطال  واني   ليؤليؤ 
 وجييميييا   غيياليييه خسييفس اليييردع
 يييا بيينيي  قييوميي  َلييح  اليينييومس وقيي 
  حنسييتيح ميا جيرع في  كيربيالء؟

  
 يييا لييييياليي  الييوصييل عييودي إنيينييا
يييييبييت اجسييادنييا ييت بييل غس  لييح نييمس
 بييي يييييييت حرواحييينيييا فييي  عييياليييحً 
 وبييرغيييح الييظيييلييح مييين طيياغييييييية
 قيي  صييميي نييا ورفضيينييا ظييلييمييه
 .يييذه األرض و.يييذا شيييعيييبيييهيييا
 سوا ن فو.يح وإن طيا  السيرع
 ضيييييغييح  يييحييذو خييطيياه ضيييييغييح  
 ليس يخشي بطش هيح او سيجين يهيح
 ال يخاا الهو  حو يخشيي األذع
 حيييييهييييا الييييرازحس فيييي  زنييييزانييييةً 
 ال تخف ييوميا وإن طيا  اليمي ع

يين اليينيياحييل  حقييوع ميينييهييح جسييمس
 دربن ال امي  طيوييل فياصيطيبير

محتوم مع ا لتغيير المرتي يب  صيحيييك ان طيغياتيه 
الخليفيين يستمرئون سياسة التذاك  والخ اع، ولكن 
متي نجحت .ذه السياسات ومتي حسميت الصيراع 
لصالك الظلح؟ فكقصي ما تح ي يه تيكجيييل اليمينيازلية 
الحاسمة، و.و تكجيل له ومن با.ض علي االطراا 
الرافضة لاليصيالح واليميصيرة عيليي االضيطيهياد 
والتعسف والظلح  شعبنا البحران  يعيش حالة األمل 
ب ون خوا او تردد او شن  فهو يصر علي تحرير 
حسراه من سجون الخليفيين، ويكرر التزامه بتح يي  
التغيير الكامل الذي يس ط الحكح الخلييفي  اليجيائير، 
ويلغ  سياسات اليتيطيبيييع وييخيطيط ليليتيحيرر مين 
الخطوات الخيانييية اليتي  تيحياصير االنيبيطياحييييين 
والمستسلمين و.ح متجهيون نيحيو اليعي و، بيعي  ان 
ان طعت عالقتهح مع السكان األصليين شيعة وسنة( 
ودخليوا نيفي يا ميظيليميا مين الصيراع ميع إنسيانييية 
البحرانيين وانتمائهح الع ي ي والتاريخ  والثي يافي   

ق  تكون حاسمة ف  تاريخ المنط ة، ف ي    انها لحظة
تتكجل نتائجها ولكن الصراع ض  البياطيل واليظيليح 
واالستب اد والخيانة متواصل بي ون تيوقيف  سيوا 
يستمر الصمود وتيتيح ميحياصيرة اليظيليح وسيييكيون 
النصر حليف الوطن والشيعيب، و. غياليب عيليي 

  حمره ولكن حكثر النا  ال يعلمون
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  شفيتييين اليخييير ييا رميز اليعيطياء
  كيف ييميحيو اليخيييرس آويار  الشي ياء
 وجييييييالً  وجييييييميييييياً  وسيييييينيييييياء
  غير  صوَت الح  ف  عه  البغياء
  واعتران  الحزنس من طو  البالء
  و.ييوع الييطيييييرس وغّشيياه الييبييكيياء
ييرميييت حغصييانسيييه قييطيييرة  مييياء   حس
  ونييييياق الييبييّرَ عييجييت بييالييرغيياء
  نييياليييه ميييعيييو س عشييياق اليييفييينييياء
  وحييييييياة  ليييح ييييعييي  فيييييييهيييا بييي ييياء
يا ومسياء   عاث فينيا اليظيليحس صيبيح 
  ودميياء  األ.ييل فيي  سيياح الييفيي اء؟

  
  مثلس ح.ل الكهف يحي ونيا اليرجياء
 ف  سجيون اليميجيرمييين األدعييياء
  وغيييرفييينيييا مييينيييه حيييب يييا وإخييياء
  ليس في  قياميوسيه ميعينيي اليوفياء
  ولييكيي  نييبيي ييي شييرعيينييا بييالييبيينيياء
يا ظييهييير  االشيي ييياء    ليح ييكيين ييوم 
  ال نيييبيييالييي  نيييحييين قيييوم  شيييرفييياء
  وشيبييا   في  اليوغييي لييبّيي اليينيي اء
  فيهيو في  اليمييي ان صيييفيا وشيتياء
ييّح اليي ييضيياء   ال وال الييمييوت  ولييو حس
 مييثيي ييال بيياليي ييييي  يييحيي ون الييرجيياء
  سيير الييي الييمييجيي  بييعييزم وإبيياء
ن الثيابيتس مين عيزم السيمياء   عزمس
  ولييتييجييا.يي  يييا سييليييييل األنييبييييياء


