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* اسلمر الاكلور عبضا الضاضقضيض  ال ض ضالضيض  فضي  
إضضضرابضض  عضضن الضضطضضعضضام، ويضضقضضبضضي اآلن شضضهضضره 
الخام  يحارب الخقيفيين باوع  ومرض . و ضا 
 02تاات صحل  كثيرا بانخفاض وذن  اكثر مضن 

كيقوجرام، وهبو  م لول ال ضالضر واضضطضراب 
نببات الققل. و الضل سضيضاسضيضون وحضقضو ضيضون 
محقيون و وليون باال الق الفوري عن الاكلضور 
ال  الي  واالسلاذ ح ن مشيمع وبقضيضا ال ضاض ضاء 
ال ياسيين المرته ين في األسر الضخضقضيضفضي. ومضن بضيضن الضذيضن و ضفضوا بضاضانضل 
البحرانيين المبربين عن الطعضام اعبضاء بضالضالضونضاضرس االمضريضالضي مض ضهضم 
ال  اتور الامهوري ماركو روبيو، وبرلمانيضون مضن بضريضطضانضيضا والضبضرلضمضان 
االوروبي. كما اسلمر ال ا اء من صغار ال ن في اضضرابضهضم الضذي بضاأ فضي 
ال صف الثاني من نوفمبر، مطالبين باالفراج ع هم توح ين اوضضاع ال ضاضن 
والزيارات العائقيا والرعايا الصحيا. ومن بين المبربين عن الطعام: جاسم 
الهاارن صا ق جعفر عقي، احما عي ى، عقي ابراهيم الزاكي، محما ناجي، 

 مالبى عبا الح ين وال يا رضا ال يا با ر الاراذي وفاض  عباس
 

* في األيام العشرة األخيرة من الشهر الماضي  نوفمبر( شن العاو الخقيفيضي 
حمقا اعلقاالت واسعا تحت  عول ذائفا: اكلشاف خقيا تخطط لضقضقضل نضظضام 
الحالم بالقوة. وشمقت االعلقاالت عشرات الموا  ين عرف من بي هم: محمو  
عبا القطيف، محما عبا الابار، ح ن المغ ضي  مضن مض ضطضقضا الضعضالضر(، ومضن 
الاراذ ك  من: احما عبا   مرهون، ح ن رحما، مهاي م قم، ح ن م قم 
ومحما حبيل بااو.  ومن م طقا ال ويارات: مصطفى بضحضر، فضاضض  عضبضاس 
عبا الابار، م صور عبا   عبا الابار، وعبا الابار عضيض  عضبضا الضاضبضار.  
ومن بين معلققي م طقا سلرة الخارجيا ثالثا من اب اء جعفر الالويلي: محضمضا 

كما اعتقل كل من عبد هللا جعفرفو ارفاوس ن فبفن نفبفبف  ومقلال وم لظر. 
 ان بن عب ى اباوابس

 
* بم اسبا مرور عشرة اعوام عقى صار تقرير القا ضا الضمض ضلضقضقضا لضلضقضصضي 
الحقائق برئاسا المرحوم شريف ب يوني، ا يمت بضعضض الض ضاوات وصضارت 
بيانات حول ما جاء في ذلك اللقرير من حقائق وتوصيات. ومن الحقائق اللي 
اكاها اللقرير ممارسا الخقيفييضن  الضلضعضذيضل الضمضمض ضهض   وسضيضاسضا الضلضمضيضيضز 
والطائفيا، وهام الم اجا واالعلقال اللع في الضذي  ضال آالف الضمضوا ض ضيضن. 
وبعا مرور عقا كام  عقى صاور اللقرير ما يزال الخقيفيون يرفبون ت فيضذ 

 توصيات  ومن بي ها ا الق سرا  ال ا اء ال ياسيين. 
 

* في االسبوع االول من الشهر الماضي ا ققت م ظضمضا  ريضبضريضف  حضمضقضا 
إلنقاذ األكا يمي والمفالر ال عو ي، الاكلضور ح ضن فضرحضان الضمضالضالضي، بضعضا 
مطالبا الماعي العام بذبح  ب بل آرائ  الفقهيا والفالضريضا. و ضا مبضى عضقضى 
اعلقال هذا المفالر اكثر من اربعا اعوام، واعلق  ناقض  كضذلضك انضلضقضامضا مض ض . 
وتؤكا الم ظما عقى براءت  من اللهم الم  وبا إلي ، وتاعو م ل بيها لمخا با 

 الم ؤولين ال عو يين اللغاء حالم ا العاام بحق .
 

* في االول من نوفمبر نفذ ال عو يون حالم االعاام 
بحق موا ن من القطيف بضالضمض ضطضقضا الشضر ضيضا مضن 
الازيرة العربيا. فقا  ل  الشهيا مالي كاظم الضعضبضيضا 
ذبحا بلهما مزورة بان  ا قق ال ار عضقضى الشضر ضا، 
وهي تهما فش  ال عضو يضون فضي اثضبضاتضهضا ويض ضفضيضهضا 
ا ران  ومن يعرف الشهيا المظقوم عضن  ضرب. فضقضا 
كضان شضابضا مضقضلضزمضيضا يضضاعضو الضى رفضع الضظضقضم عضضن 
الموا  ين وو ف عمقيات االعلقال واللعذيل والقل  
 بحقهم في ال عو يا وعرف الشهيا بشا   ال قمي . 

  8البقية على صفحة 

 أمن الخليج ال يوفره "حوار المنامة"،
 بل شعوبه المضطهدة

تطورات عاياة حاثت الشهر الماضي سللواص  تبعاتها في االسابيضع الضمضقضبضقضا 
نظرا لطبيعا الصراع المحلام في البحرين م ذ عقو . انها تطضورات فضرضضلضهضا 
 بيعا الحالم الخقيفي من جها، وإصرار الشعل األصقي  شيعضا وسض ضا( عضقضى 
تحقيق تغيير جوهري في الب يا ال ياسيا وم ظوما الحالم الباليا. وفيمضا ي ضلضعضا 

 ي مبر، تلضعضمضق مشضاعضر الضمضوا ض ضيضن  44البحرانيون إلحياء عيا الشهااء في 
ببرورة تحقيق اللغيير وأنهاء الحقبا الخقيفيا ال و اء اللي فرضت عقى البال  
والعبا  أجواء ساحبا مضن الضعضذاب واأللضم والضحضقضا، وأفضقضات الضبضال  سضيضا تضهضا 
واسلقاللها واسلبالت أمن الشعل بأمن الخقيفيين. هذه الحقائق أصبحت تبضغضط 
عقى الموا  ين خصوصا الواعين م هم، لمواصقا  رب ال بال بضاون تضو ضف 
او تراجع. وهذا الشعور م لشر في اوسا  الرموذ المرتهض ضيضن لضال الضعضصضابضا 
الخقيفيا، ولالن وعيهم ساهم في اللققي  من وه  الاعاول والضاعضايضا الضخضقضيضفضيضا 
الماكرة. ولذلك يصر الرموذ اليوم عضقضى الضلضغضيضيضر ال ضيضاسضي كشضر  لضقضهضاوء 
واالمن، ويرون ان مياب  ي اهم بشال  كبير في تعضالضيضر االجضواء ومض ضع االمضن 

 واالسلقرار. 
وبال ظر لالوضاع اال قيميا ذات الصضقضا ب ضيضاق االوضضاع الضبضحضرانضيضا، فضمضن 
الملو ع حاوث ما لي  في ح بان ال ظام الظالم الذي ما يزال ضحاياه يافضعضون 
ثمن بقائ . وتلفاع  شؤون  اخ  البحرين وخارجها للضوفضر األرضضيضا الضالذمضا 

 لحاوث اللغيير،  ومن هذه األمور ما يقي:
اوال: اسلمرار الحالم الخقيفي في الل الي  واالضطها  باون ح اب. و ا اعضلضقض  
العايا من اال فال وتعرضوا لقلعذيل في  ضوامضيضر ال ضاضن، الجضبضارهضم عضقضى 
تو يع اعلرافات بما لم يفعقوه. فال  ما ارتالب  هؤالء الضمضشضاركضا فضي م ضيضرات 
سقميا تطالل با الق سرا  ال ا اء ال ياسيين تارة، وو ف جريمضا الضلضطضبضيضع 
الخقيفي مع العاو الصهيوني ثانيا، والمطالبا عقى وجض  الضخضصضوص بضا ضالق 
سرا  الاكلور عبا الاقي  ال  الي  األسير لال العاو ا لخقيفي مض ضذ اكضثضر مضن 
عشرة اعوام. هؤالء اال فضال حضرمضوا مضن أب ضط حضقضو ضهضم، فضقضم ي ضمض  لضهضم 
باالتصال بعائالتهم اال بعا مرور أيام، وكذلك م عوا من اللواص  بشال  فضاعض  
مع محاميهم. الحالم الخقيفي يراهن عقى ك ر شوكضا هضؤالء وأهضالضيضهضم لضو ضف 
االحلااجات الملواصقا اللي لم تلو ف. ويار  الموا  ون ان هذه االحلااجات 
ضرورة ألنهاء االسلباا  واإلجرام والخيانا، وجميعها سمات مالذما لقعصابضا 
الخقيفيا المارما. وتالرر اعلقال اال فال باون رحما، وتزامن ذلك مع حضقضول 
اليوم العالمي لقطف  الذي تحلفي ب   ول العالم وت عى من خالل  للروي  ثضقضافضا 
االهلمام بال شء وتأهيق  لممارسا  وره م ضلضقضبضال بضعضا الضاراسضا والضمضشضاركضا 
المباشرة في الحياة اال اريا واال لصا يا. اما الخقيفيون فما برحوا يبطضهضاون 
اال فال وي القون بهم ويقلقونهم. وما تزال الذاكرة تخلزن أسماء العضشضرات مضن 
اال فال الذين مز لهم رصاصات الغار الخقيفي في ال  وات العشر الضمضاضضيضا 
ومن بي هم  عقي الشي  وعقي بضاا  . فضي عضهضا ولضي الضعضهضا رئضيض  الضوذراء 
الخقيفي الحالي، اصب  القمع ل  سمات عاياة: اولها االضطها  الحقو ي الشام  
تحت مطاء م ظمات  حقو يا  أس ها الخقيفيون للالون واجها للقميع سمعضلضهضم 
اللي لطخلها عقو  من االضطها  واللعذيل المم ه . ثضانضيضهضا: انضلضهضاج سضيضاسضا 
اعالميا و عائيا ماكرة تهاف لقلشويش والخااع، فلظهضر لضقضعضالضم صضورة عضن 
الخقيفيين م ا با تماما لقحقيقا. ثالثضهضا: تضوسضيضع  ائضرة اإلنضفضاق عضقضى وسضائض  
االعالم المبققا، والم ظضمضات الضلضي ت ضمضى  جضانضاضو( اي الضمض ضظضمضات مضيضر 
الحالوميا الماعوما من الحالوما، وعقى شركات الاعايا والضعضال ضات الضعضامضا، 
وشراء موا ف ال ياسيين والبرلمانيين في الاول الغربيا. وإمعانا في اللضبضقضيض  
سعى الخقيفيون للحييا ماق  المفوض ال امي لحقوق االن ان، بلضو ضيضع اتضفضاق 
تعاون مع . و ا و ف ال شطاء الحقو يون وال ياسيضون ضضا ذلضك، واوضضحضوا 
لماللل المفوضيا خطر االتفاق مع الخقيفيين عقى مصال  الو ن والشعضل مضن 

 جها وعقى سمعا المفوضيا من جها أخرل. 
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 البحرانيون: أوقفوا الحرب العبثية على اليمن
نوفمبر تظاهر البحرانيون في العايا من الم ا ق لقمطالضبضا بضو ضف  7في 

الحرب العبثيا عقى اليمن المظقوم، واللبامن مع مو ف وذيضر االعضالم 
القب اني جورج  ر احي. وكان الوذير  ا صرا  سابقا بضعضبضثضيضا الضحضرب 
عقى اليمن، االمر الذي أمبل ال عو يا. ونلياا لضذلضك بضاأت الضريضاض 
تمارس ضغو ضا شضايضاة عضقضى لضبض ضان لضطضر   ضر احضي مضن الضحضالضومضا. 
أ من اليا اللي صافحت الصهضايض ضا  الملظاهرون أعق وا عن تبررهم  وتلبرا

  ٠٢٠٤نوفمبر  ٥الامعا  -في ذكرل وعا بقفور المشؤوم 

 الذكرى التاسعة لسحب الجنسية

نوفمبر أ امت م ظما أمضريضالضيضون مضن أجض   1في يوم الثالثاء 
الايمقرا يا وحقوق االن ان في البحرين ناوة خاصا بذكضرل 
سحل الا  يا من اول ماموعا من البحرانيين. وشضار  فضي 
ال اوة ك  من ال ائل عن حزب العمال البريطاني، وين  يضفضيضا 
والاكلور سعيا الشهابي وسبري ا بن نضوي وذهضراء الضبضراذي 
وآم ا صيا ي ورائا جرار. وكانضت الضعضصضابضا الضخضقضيضفضيضا  ضا 

 94 رارا ب حل الا  يضا مضن  0240نوفمبر  6أصارت في 
بحرانيا من بي هم سعيا الشهابي وعقي مشيمع وح ين عبا   
وجوا  فيروذ وجالل فيروذ وموسى  وعبار المشاركون عضن 
رفبضهضضم هضضذا االجضراء الضذي يصضضا ر حضضق الضضمضضوا ض ضضيضن فضضي 
الحصول عقى ج  يا بقاهم األصقي. وشار  في ال اوة أكضثضر 

شخصا عبر نظام ذوم االفلراضي. وركز الضبضاحضثضون  42من 
 عقى الاوانل القانونيا واالخال يا لقاريما الخقيفيا.

نوفمبر هرع بعض البحرانيين الى فض ضاق  ورشض ضلضر فضي  ضقضل  45في يوم االث ين 
العاصما البريطانيا ل ان، لالحلااج عقى اسلمرار اعلقال الضاكضلضور عضبضا الضاضقضيض  
ال  الي  واللبامن مع . وكانت سفارة الخقيفيين  ا  عت عضا ا مضن الشضخضصضيضات 
البريطانيا وميرها لحبور فعاليا تحت اسم: يوم اللعايش واللحما  لخااع اآلخرين 
بان العصابا الخقيفيا تروج تقضك الضثضقضافضا. وأرا  الضبضحضرانضيضون إظضهضار ذيضف تضقضك 

 الاعول، والمطالبا باالفراج عن الاكلور ال  الي  وبقيا المعلققين ال ياسيين.

 زيارة تضامنية لعائلة الدكتور السنكيس
نوفمبر  امت من ماموعا من آباء الشهااء وعا  من الض ضشضطضاء  44في 

بزيارة تبام يا لعائقا الاكلور عبا الاقضيض  ال ض ضالضيض  الضمضبضرب عضن 
يوليو الماضي.  وشمقت الماموعا بضعضض الضعضقضمضاء مضثض   8الطعام م ذ 

ال يا مايا المشع  والشي  فاض  الزاكي. و ا شعرت عائقا ال ض ضالضيض  
 باالرتيا  من المزيارة.

نوفمبر مؤتمر صحافي امام وكر الف ا  الخقيضفضي فضي لض ضان  09أ يم صبا  الثالثاء 
  ال فارة( تبام ا مع األكا يمي البحراني  . عبا الاقي  ال  الي  الضمضبضرب عضن 
الطعام في ال اون الخقيفيا.  وتطرق المشاركضون ومضن بضيض ضهضم الض ضائضل الضعضمضالضي 

 Agneseبيرجون والباحثا اإليضطضالضيضا بضمض ضظضمضا بضيضر  أنضيض  بضوفضانضو ريلشار  
Boffano   وال اشطا كيلي فالونKatie Fallon     من م ظما مالضافضحضا الضلض ضقض

 وال اشط البحراني عقي مشيمع.
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أمضريضالضيضون مضن “ أصارت م ظما ”:  القاس العربي“ 
أج  الايمقضرا ضيضا وحضقضوق اإلن ضان فضي الضبضحضريضن، 

وا ضضع صضضغضضار  تضضقضضريضضرا، الضضيضضوم الضضخضضمضضيضض ، تضض ضضاول
في سان الحوض في الضبضحضريضن، مشضيضرا  المحالومين

إلى أن  ياحض ما جاء في  انون العاالا اإلصضالحضيضا 
لأ فال وحمايلهم من سوء المعضامضقضا، الضذي أصضاره 

فبراير/ شضبضا   45المقك حما بن عي ى آل خقيفا في 
0204. 

و الت الم ظما إن  م ذ إصاار  انون العاالا و خضولض  
حيز الل فيذ في أم ط / آب الماضي، لم تظهر آثاره 
عقى صعيا و ف االنلهاكات وسضوء الضمضعضامضقضا الضلضي 

الضحضوض “ يلضعضرض لضهضا صضغضار الضمضحضالضومضيضن فضي 
وإن جميع القاصرين المذكورين في اللقرير   ،” الااف

ارتاُلبت بحقهم انلهاكات تخالف مضوا  عضاة لضالض  مضن 
اإلعالن الضعضالضمضي لضحضقضوق اإلن ضان، الضعضهضا الضاولضي 

، (ICCPR)الخاص بالحقوق الضمضانضيضا وال ضيضاسضيضا 
اتفا يا حقوق الطف  واتفا يا م اهبا اللعذيل و واعا 
األمم الملحاة ال موذجيا الانيا الخاصا بقانون معامضقضا 
ال ضاضض ضضاء   ضضواعضضا نضضيضضقضض ضضون مضضانضضايضضال(، وذلضضك عضضبضضر 
تعريبهضم لضمضحضاكضمضات مضيضر عضا لضا وألسضوأ أنضواع 
اللعذيل الا اي وال ف ي وسوء المعامقا والضحضرمضان 
من االتصال بعائالتهم وتوكي  محاٍم وإجبارهضم عضقضى 
اإلعلراف بلهم مقفقا تحت اللعضذيضل وحضرمضانضهضم مضن 
 الرعايا الصحيا وتعرضهم لقلمييز وإهانا  ائفلهم.

بلعرض صغار المحالومين في البحرين لضمضحضاكضمضات 
مير عا لا وألسوأ أنواع اللعذيل الا اي والض ضفض ضي 

وسوء المعامقا والحرمان من االتصضال بضعضائضالتضهضم 
وتوكي  محاٍم وإجبارهم عقى اإلعلراف بلهم مضقضفضقضا 
تحت اللعذيل وحضرمضانضهضم مضن الضرعضايضا الصضحضيضا 

 وتعرضهم لقلمييز وإهانا  ائفلهم
وتطرق اللقرير إلى أحاث االنضلضهضاكضات الضحضاصضقضا 
 اخ  مركز احلااذ الحضوض الضاضاف، الضذي شضهضا 

 تصاعااف في وتيرة االنلهاكات، وفق اللقرير.
ومن بين االنلهضاكضات بضحضق صضغضار الضمضحضالضومضيضن، 
مصا رة الاللل الاي يا وجميع المقل يات مع اللضهضايضا 

 بالمزيا من اللبييق.
ورصا اللقرير ما جضاء فضي مضقضطضع صضوتضي لضوالضا 
ال اين القاصر سيا مالبى سعيا الخبضاذ الضمضعضلضال 
عقي  بالبرب إلى جانل مصا رة كضلضبض ، ويض ضلضظضر 
سيا مالبى صاور حالم  بلهما االنبمام لماموعا 
إرهابيا والشروع بأحااث تفاير. وكان  ا تضعضرض 
ألشا أنواع اللعذيل والصعق الالضهضربضائضي وتضهضايضاه 

 باالعلااء الا اي لقحصول عقى االعلرافات.
ويشير اللقرير إلى أن ال اضيضن ال ضيضاسضي الضقضاصضر 
عقي أحما خمي  أ لى برسالا صوتيا تفيا بلعرض  
مع ذمي  ل  لقلعذيل بضاألسضال  مضن  ضبض  عض ضاصضر 
الشر ا وتعرضهما لقشلم والقذف والمعامقا القاسيا 
المهي ا والع ف الا اي وال ف ي وذلك فقضط ب ضبضل 

 اتهامهما بالطرق عقى باب الزنزانا.
أكلوبر/ تشرين األول   ت عائقا ال ضاضيضن  06وفي 

ال ياسي القاصر صا ق جعفر عقي نا وس الضخضطضر 
ب بل حالا اب ها الملواجا في العزل األم ي م ذ س ا 
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ف والذي كان  ا  خ  في إضراب عن الطعام  تقريبا
أكلوبر لقمضطضالضبضا بضإخضراجض  مضن الضعضزل  47م ذ 

وال ما  ل  بالضزيضارة والضحضصضول عضقضى الضعضالج 
الم اسل. وكانت الم ظما  ا وثقت  بيا صضا ق 

ف وحضالضم عضقضيض   46الذي اعلق  في عمر الـ  عضامضا
ف وهضو يضعضانضي مضن  49بال ان ألكثضر مضن  عضامضا

مرض جقاي مزمن وال يلققى الضعضالج الضمض ضاسضل 
ويلعرض مع ذمالئ  في العزل ل ضوء الضمضعضامضقضا 
المخلقفا عن معامضقضا بضا ضي ال ضاض ضاء كضالضلضشضايضا 

 األم ي.
أكضلضوبضر/ تشضريضن  05ويبيف اللقريضر أنض  فضي 

األول تم رصا إجبار ال اين ال يضاسضي الضقضاصضر 
ح ين مطر اللو يع عقى أوراق ياه  مضحضلضواهضا 
بحاا نقق  لالنفرا ي مرة ثانيا ب بضل احضلضاضاجض  
مع بعض ال ا اء عقى حرمانضهضم مضن االتصضال، 

عض ضامضا  0248وكان  ا اعلق  لقمرة األولى عضام 
ف و بى ماة عامين في ال ضاضن  47كان يبقغ  عاما

وأُفرج ع   بموجل العفو  ب  أيام  قيقا من انلهاء 
محالوميل  لالن  ب  انقباء شهريضن اعضلضقض  مضرة 

س وات وأضرب  9ثانيا وحالم عقي  بال ان لماة 
 عن الطعام مؤخراف لقمطالبا بلح ين الوجبات.

أكلوبر/ تشرين األول اشضلضالضى ال ضاضيضن  41وفي 
ال ياسي القاصر سيا رضضا بضا ضر فبض  اذ يضا  
حالل  سوءاف ب بل مرضض  الضاضقضاي الض ضا ر  ون 
عالج الذي باأ يض ضلضشضر فضي وجضهض  وج ضاه مض ضذ 

 اعلقال  حلى اآلن ولم يلقق العالج الم اسل.
ورصات الم ظما اسلمضرار االنضلضهضاكضات وسضوء 
المعامقا اللي يلعرض لهضا صضغضار الضمضحضالضومضيضن 
أولها سوء جو ة الوجبات الغذائيا، الحرمضان مضن 
الرعايا الصحيا الم ضاسضبضا، انضلضشضار الضحض ضاسضيضا 
واألمضضراض الضضاضضقضضايضضا، الضضحضضرمضضان مضضن االتصضضال 
ومؤخرا إضراب عا  من ال ا ضاء عضن الضطضعضام 

ف عقى سوء نوعيا الوجبات.  احلااجا
وأفا  اللقرير بأن جميع القاصرين المذكورين في  
 ا تعرضوا لمحاكمات مضيضر عضا لضا، بضحضيضث تضم 
القبض عقيهم  ون أي مذكضرة تضو ضيضف أو تضقضايضم 
سبل العلقالهم. ولم ي م  لهم بلعيين محامي  ب  
المحضاكضمضا، بض  وتضم اسضلضاضوابضهضم  ون حبضور 

 محامي أو ولي أمرهم القانوني.
 9ال اون في البحرين ممقوكا وتضاار مضن  ضبض  
جهات حالوميا، هي جهاذ األمن الضو ض ضي و ضوة 

  فاع البحرين ووذارة الااخقيا
 9ال اون في البحرين ممقوكا وتضاار مضن  ضبض  
جهات حالوميا، هي جهاذ األمن الضو ض ضي و ضوة 
 فاع البحرين ووذارة الااخقيا. ويوجا في الضبضال  

 سا ا، أربعا م ها رئي يا وواحا لق  اء. 02نحو 
كضانضت تضلضم مضحضاكضمضا  0244وحلى أواخر عضام 

س ا( في محالما ج ائيا ولضيض   48-45األ فال  
أوصضى  0224في محالما األحضااث. وفضي عضام 

الضضفضضريضضق األمضضمضضي الضضعضضامضض  الضضمضضعضض ضضي بضضاالحضضلضضاضضاذ 
اللع في، ب ق  جميضع مضراكضز احضلضاضاذ األحضااث 
اللي تايرها وذارة الااخضقضيضا إلضى سضقضطضا وذارة 
الل ميا االجلماعيا. لالن هضذه الضلضوصضيضا لضم تض ضفضذ 

تضمضت مضحضاكضمضا بضعضض  0244حيث أن  في عام 
 األ فال أمام المحاكم الع الريا.

وخالل الحمالت األم يا اللي اسلهافت ال اشطضيضن 
في ماال الحقوق ال ياسيا وحقضوق اإلن ضان فضي 

 46ألقي القبض عضقضى  0242أم ط / آب عام 
سض ضوات.  42 فالف من بي هم  ف  يبقغ من العمر 

شضخضصضا ويضمضثض   955وفي الضمضاضمضوع اعضلضقض  
 %.04األ فال م هم 

 من الم اما .. –البحرين اليوم  
تشها بقاات و رل بحرانيا احلااجات واعلصامات 

لقمضطضالضبضا بضاإلفضراج عضن كضافضا ال ضاض ضاء  ملواصقا
ال ياسضيضيضن فضي الضبضحضريضن وكضذلضك لضقضلضبضامضن مضع 
األكا يمي الضبضحضرانضي الضمضبضرب عضن الضطضعضام فضي 

 ساون البحرين عباالاقي  ال  الي .
فقا واص  أهالي بقاة #ال  اب  أعلصضامضاتضهضم أمضام 

الشارع العام لقمطالبا باإلفراج الفوري عضن 
المعلققين ال ياسيضيضن وتبضامض فضا مضع الضرمضز 
الو  ي #الاكلور_عضبضاالضاضقضيض _ال ض ضالضيض  

عضقضى  479المبرب عن الطعام لقضيضوم الـض 
 اللوالي .

“ أ قق المحلاون شعارات عضاة مضن بضيض ضهضا
كما اكاوا انضهضم “  ال  الي  في خطر فانقذوه

لن يلركوا الشارع وحلى اإلفراج عن جميضع 
ال ا اء ال ياسيين. كما رفعوا صور بعضض 

 رموذ الثورة الم اونين.
وواص  أهالي بقاة # م لان احلااجاتهم المطالبا 
باالفراج عن المعلققين ال ياسيين فضي #الضبضحضريضن 

  ون  يا أو شر  .
ورفضضع الضضمضضعضضلضضصضضمضضون صضضور بضضعضضض ال ضضاضض ضضاء 
ال ضضيضضاسضضيضضيضضن والفضضلضضات تضضطضضالضضل بضضاإلفضضراج عضض ضضهضضم 

 وبالحريا لأكا يمي ال  الي .

 احتجاجات للمطالبة باإلفراج عن السجناء السياسيين وتضامنا مع السنكيس
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رئي  الوذراء البريطاني بوري  جون ون يضحضيضي 
ولي العها البحري ي سقمان بن حما بضن عضيض ضى آل 
 44خقيفا في شارع  اوني ضغ فضي وسضط لض ضان فضي 

 0204يونيو/حزيران 
نشرت اإلناب انت مبمون رسالا وجهها سياسيون 
بريطانيون إلى ولي عها البحرين، شالالضوا خضاللضهضا 
في اللزامات الضبضحضريضن فضي  ضمضا الضمض ضاال، ب ضبضل 
مشاركلها في الحرب ال عو يا عقى اليمضن، بضيض ضمضا 
ت اولت صحيفا فاي  شال تايمز، أذما العال ات بيضن 
 ول الخقيايا ولب ان، عقى خقفيضا انضلضقضا ات وذيضر 

 اإلعالم القب اني لقحرب في اليمن.
اتهامات لقبحرين بالم ضاهضمضا بضأضضرار بضيضعضيضا فضي 

 اليمن
نبضاأ جضولضلض ضا مضن صضحضيضفضا اإلنضابض ضانضت وتضقضريضر 
لضمضراسضقضلضهضا فضي الشضرق األوسضط بضيض  تضرو، عضن 
اتهامات وجهها سياسيون بضريضطضانضيضون لضقضبضحضريضن، 
بغ   ساقاها عبر مشاركلها في مؤتمر تغير الم اال 

 في مالسالو.
و الت ترو إن  سلا سياسيين بضريضطضانضيضيضن وجضهضوا 
رسالا إلى ولي عهضا الضبضحضريضن، األمضيضر حضمضا بضن 
سقمان آل خقيفضا خضالل مشضاركضلض  فضي الضقضمضا هضذا 
األسبوع، ذاعمين أن البحرين ت ببت ببرر بيضعضي 
ال يمالن إصالح  في اليمن من خالل المشاركا فضي 

 الحرب اللي تقو ها ال عو يا.
وأشار الالاتل إلى أن ولضي عضهضا الضبضحضريضن الضلضقضى 

وذيرة الخارجيا البريطانيا لضيضز تضراس 
عقى هامش المؤتمر، وأكاا اللضزام بضال ه 
بلخفيض انبعاثات الالضربضون إلضى  رجضا 

، وذلضك فضي 0262صفر بضحضقضول عضام 
إ ار اللصاي لضمضشضالضقضا تضغضيضر الضمض ضاال 

 وحمايا البيعا.
ماق  العموم  وذكر أنا سلا أعباء في

البريطانضي، مضن بضيض ضهضم رئضيض ضا حضزب 
 الخبر  نلالي بي يت، وجضهضوا رسضالضا 
مشلركا إلى ولي العها، ا قعت عضقضيضهضا 
اإلنضضابضض ضضانضضت، و ضضالضضوا فضضيضضهضضا إن الضضلضضزام 
البحرين يقوض  اسلمرار مشاركلها فضي 
ما وصفوه بـ حمقا القصف الضمضلضهضورة  
اللي تقو ها ال عو يا. فضي الضيضمضن. وإن 
الحرب   مرت ال ظم الضبضيضعضيضا ولضوثضت 
اللربا والمياه ، ما أ ل إلضى فضقضر مضيضر 

 م بوق وانلشار المرض .
و الت مراسقا اإلنضابض ضانضت إن ال ضيضاسضيضيضن حضثضوا 
البحرين كذلك عقى إ الق سرا  جضمضيضع ال ضاض ضاء 
ال ياسيين، بضمضن فضيضهضم الشضخضصضيضات الضمضعضارضضا 
وال ا اء المحالومين باإلعاام والصحفيين،  ضائضقضيضن 
إن احلااذ هؤالء األشخاص، يلعضارض مضع هضاف 
البحرين الملمث  في تعزيز الل ميا الم لضاامضا الضلضي 

  تاعم األجيال القا ما .
ونققت الصضحضيضفضا عضن بضعضض مضمضن و ضعضوا عضقضى 
الرسالا الموجها إلى ولي العها، مطالبلهم باإلفراج 
مير المشرو  عضن الض ضاشضط فضي حضقضوق اإلن ضان، 
 51الاكلور عبا الاقي  ال  الي  البالغ من الضعضمضر 

ف. ذكان ال  الي   ا نفاذ إضرابا عن الطعام م ذ  عاما
تموذ/يوليو، ما أ ل إلى انخفاض معال ال الضر فضي 

  م ، وفق ما جاء في الرسالا.
وتحاث الالاتل عن تضعضهضا الضبضحضريضن فضي ال ضابضق، 
بالعم  الم لمر عقى إصال  نظام العاالا الا ضائضيضا 
لت جزءاف من هذا  الخاص بها. وذكر أن بريطانيا موا

مقيضون جض ضيض  إسضلضرلضيض ضي،  6.5المشروع، و اامت 

” الامعيا العاما لأمم الملضحضاة“  ولا إلى  94عن 
أعربت في  عن أسفها العميق لعام تاضايضا مضاضقض  
حقوق اإلن ان واليا فضريضق الضخضبضراء الضبضارذيضن، 

باللحقيق فضي االنضلضهضاكضات  0244المالقاف م ذ عام 
المزعوما لققانون اإلن اني و انون حقوق اإلن ان 

 الاوليَّين في اليمن.
حث البيان الاول األعباء في األمم الملحاة عضقضى 

اسلغالل جميع الفرص الملاحا  اخض  مض ضظضومضا “ 
األمم الملحاة للقييم الحقائق عقى األرض بطضريضقضا 

 ”.محاياة، والعم  عقى تحقيق الم اءلا
 ولا، معضظضمضهضا  02ر ا عقى ذلك، أيات أكثر من 

عربيا، بيانا وضعل  ال ضعضو يضا يضرحضل بضانضلضهضاء 
 واليا فريق الخبراء البارذين.

نضحضن مضايض ضون “ وخلمت هيومضن رايضلض  ووتضش 
 ”.لشعل اليمن بالمحاولا

كم اعاة ف يا لممقالا البضحضريضن، فضي إ ضار تضحض ضيضن 
 ساقها في ماال حقوق اإلن ان عقى مر ال  ين.

وذكر أن الاال حول الحرب عقى اليمن م لمضر فضي 
الخقي ، وأشار إلى أذما العال ات اللضي و ضعضت بضيضن 
 ول خقيايا ومن بي ها البحرين من جها، ولب ان مضن 
 جها أخرل عقى خقفيا انلقا ات لقحرب في اليمن.

 الخالف بين لب ان و ول الخقي   مأساوي 
كلل المحق   يفيا مار نر فضي صضحضيضفضا فضايض ض ضشضال 

القب انيا،  ائالف إن  رعاة  -تايمز عن األذما الخقيايا 
الخقضيض  األثضريضاء، يضحضالضمضون اإلمضالق عضقضى لضبض ضان 

 المفق  .
ورأل أن الخالف بين لب ان ومضن وصضفضهضم بضرعضاتض  
الخقياييضن األثضريضاء، عضقضى خضقضفضيضا تصضريض  وذيضر 
اإلعالم القب اني، مأساوي. و ا يؤ ي إلى إمالق آخر 
تافق نقاي كبير لقب ضان الضذي يضقضلضرب ا ضلضصضا ه مضن 
االنهيار اللام، مع مرق ما يضقضرب مضن ثضالثضا أربضاع 
سالانها في هوة الفقر. وذلك بعا  ر  الممقالا العربيا 
ال عو يا وأ رب حضقضفضائضهضا الضخضقضيضاضيضيضن، اإلمضارات 
العربيضا الضمضلضحضاة والضالضويضت والضبضحضريضن، األسضبضوع 

 الماضي سفراء لب ان واسلاعاء مبعوثيهم.
و ال إن ال عو يا حظرت الوار ات من لب ان، لضالضن 
الخطر األكبر يلمث  بح ل الضالضاتضل، بضفضرض  ضيضو  
عقى الرحالت الاويا واللأشيرات، و ضبض  كض  شضيض  
اللحويالت الماليا. مشيراف إلى أن القب انيين الضعضامضقضيضن 
في الخقي  يرسقون ما بين ثضالثضا وأربضعضا مضقضيضارات 

 االندبندنت: البحرين تسببت في ضرر بيئي "ال يمكن إصالحه" في اليمن

  والر في ال  ا.
وأشار الالاتل إلى أن العضاصضفضا الضحضالضيضا كضانضت 
ف  تقو  فضي األفضق مض ضذ و ضت  ضويض ، م ضلضغضربضا
االنلظار  وال هضذا الضو ضت لضلض ضفضيضذ ال ضعضو يضا 

 مقا علها لقب ان.
و ال إن   ع اما ي ظر الخقي  ال  ي إلى لضبض ضان، 
فإن  يرل حارسا لقحرس الثوري اإليراني عضقضى 
البحر الملضوسضط  فضي إشضارة إلضى  حضزب    

 القب اني.
وأعا  الضلضذكضيضر بضالضاور الضخضقضيضاضي فضي لضبض ضان، 
وخاصا ال عو ي في تموي  الحالومات القب انيا، 
ومشاريع إعا ة اإلعمار بعا الحرب األهقيا اللي 

ف، وبعا حرب تموذ/يوليضو  45اسلمرت نحو  عاما
0226. 

كضضمضضا اسضضلضضعضضرض الضضالضضاتضضل بضضاايضضات األذمضضا مضضع 
ال ضعضضو يضضا، مشضضيضضراف إلضضى احضلضضاضضاذ ولضضي الضضعضضهضضا 
ال عو ي محما بن سقمان، لرئي  الوذراء سعا 

،  ضضائضالف إن سضضيضاق تضضقضضك 0244الضحضضريضضري عضضام 
ف.  األحااث مهما في الخالف الااري حاليا

وأضاف أن اللصري  القب انضي أتضى فضي تضو ضيضت 
سي ، خالل محاولا ال عو يا فك ارتبا هضا عضن 
الفش  الع الري في اليمن، واسلمرار الحوثضيضيضن 

 بلحقيق االنلصار.
وأضضضاف الضضالضضاتضضل أن  ضضول وذيضضر اإلعضضالم إن 
تصريح  جاء  ب  أن يصضبض  وذيضراف، صضحضيض  
لال   مخضا ع. و ضال  وذيضر أم ال، 
كضضان يضضعضضقضضم مضضن أي وكضضر  بضضابضضيضضر 

 ا لرب .
وبي مضا ذكاضر الضالضاتضل الضمض ضاعضاات 
الخقيايا الماليا ال ابقا لضقضبض ضان، ال 
سيما ال عو يضا، رأل مضار نضر أن 
فضضالضضرة اسضضلضضمضضرار ظضضهضضور الضضخضضيضضول 
البيبضاء مضن الصضحضراء الضعضربضيضا 
إلنقاذ ال خل ال ياسيا في لب ان من 

 حما لها هي خرافا با يا.
وخلم  ائالف إن لب ان لي  مث   طر، 
اإلمارة الغ يا بالغاذ اللي نات مضن 
حصضضار  ضضا تضض  ال ضضعضضو يضضا ثضضالث 
س وات، ألنها ثريا ولايها أصا اء. 
 وأضاف أنا لب ان مفق  وجائع.

 الت م ظما هيومن رايل  ووتش الحقو يا الاوليا 
إنشاء آليا جاياة لقلحضقضيضق ”  األمم الملحاة“ إن عقى 

فضي جضرائضم حضرب الضيضضمضن، مضبضرذة أن ال ضعضو يضضا 
واإلمارات تحاوالن جاهاتين اإلفالت مضن الضعضقضاب 

 في العاوان عقى اليمن.
وكالا مهر لأنباء، نقضال عضن الضعضالضم ، أنض   وأفا ت

أشارت الم ظما إلى أن  الشهر الماضي،  ال سفيضر 
ماضقض  “ في ج يف إن ”  األمم الملحاة“ هول اا لال 

خذل الشضعضل ” “ حقوق اإلن ان اللابع لأمم الملحاة
برفب  تاايا الضلضحضقضيضق فضي االنضلضهضاكضات ”  اليم ي

 الحقو يا وجرائم الحرب المزعوما ه ا .
وأكات الم ظما أن  لال الاول األعباء فضي األمضم 
الملحاة فرصا للصحي  هذا اإلخفضاق وإنشضاء آلضيضا 

 أفب  مع اسلمرار ال زاع في اليمن.
األسبوع الماضي،  امت هول اا بيانا مشلركا نيضابضاف 

 م ظما هيومن رايل  ووتش:

 السعودية واإلمارات تتملصان من مسؤولية جرائمهما على اليمن
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 يا عبا الاقي 
يا من و فت كالطو  الشضامض  فضي الصضف األمضامضي 
ماافعا عن و  ك وشعبك، في المعركا الفاصقا بين 
الحق والبا   في ذمن تضعضمضقضق فضيض  أهضُ  الضبضا ض  
واضُطها المحقون. ماذا أ ول ع ك وأنضت تضلضصضال 
لالسلباا  واالضطها  والخيانا بأمعائك الخاليا. فضمضا 
أن أسلعرَض و ائع تاري  أسالم ا الحبيل أل رأ فضي 
سا  البطوالت والخقو  حلى يضقضفضز أسضم  أبضي ذر 
الغفاري أمام عي يا أل رأ في حيات  مضثضال أعضقضى فضي 
اللصاي لقظقم والف ا ، وصبرا بضاون حضاو  عضقضى 
ضقضوا أبضا ذر، فضاذا بض   المح ا. وكعا ة الطغاة لم يلحضما
م فيا في الرباة، بضعضيضاا عضن و ض ض  وأهضقض . سضألضت 
نف ي: لماذا يُقصى الصضالضحضون والضمضاضاهضاون عضن 
ساحات عمقهم ويبعاون عن أهقهم وشعضبضهضم؟ لضمضاذا 
تلخذ سياساُ  ضمضع الضالضقضمضا ومصضا رة الضحضريضا هضذه 
األبعا  القاسيا من االنلقام؟ وكيف ي لطيع األبضطضال 
العيش في عزلا عن العالم؟ ربما لم أصضااق أن هضذه 
األما تقا األبطال الذين اليخشون مير   وال  ضمضع 
لهم إال في ك ل رضاه. وع اما تضقضامضَت الصضفضوف 
و ررَت احلبضاَن الضاضوع سضالحضا ضضا الضطضغضيضان، 
أ ركُت ان أمل ا بخير وأن شعب ضا الضى نصضر بضعضون 
 . فاليضف يُضهضزم َمضن يضقضام أمضقضى مضا يضمضقضك فضااءف 
وتبحيا وع وانا  لق بال والصمو . فضمضن  ضال ان  
البطون الاائعا ال ت لصر وان الالروش الملاليا هي 

 صاحبا  رار الموت والحياة لبشر ي عى لقبقاء؟
ع اويُن شلى تلراءل أمامي وأنضا أنضظضر الضى مضا آل 
الي  أمر و   ا وشعب ا وأبطال ا في ظ  هضذا الضحضالضم 
البامي الذي خان   ورسول ، وانغم  فضي الضظضقضم 
واللعذيل والل الي ، ظ ا م   ان الل الي  سالٌ  فضاعض  
لقل  شعل صاما صابضر، ي ضلضخضام الضاضوع سضالحضا 
ع اما يعام الوسائَ  األخرل. فع اما  رروا إبضعضا َ  
عن إخوتك الرموذ الصاماين، وو اعو  يوم نفضيضك، 
تراءل أمامي عقي بن أبي  الل وهو يو ع أبضا ذر 
يوم نفي  الضى الضربضذة  ضائضال: خضافضو  عضقضى  نضيضاهضم 
وخفلهم عقى  ي ك. عرفُت حيض ضهضا مضعض ضى الضعضظضمضا 
وخاقت من نف ي وانا الذي أرا ل المشها عن بضعضا 
بي ما تخوض معركضا الضمضصضيضر بضأمضعضائضك الضخضالضيضا 
وعزمك الفوالذي الضذي ال يضهضيضن وال يضقضيضن. ل ضَت 
 الَل حالم، ولم تبحث يوما ع ا م صل  نيوي، ألضم 
ترتق أعقى الم اصل في عالم اللعقضيضم؟ ألضم تضلضحضول 
بصبر  وصمو   الضى أيضقضونضا لضقض ضبضال ي ضلضقضهضم 
أحراُر العالم م ها ما يشا أذَرهم وهم يشاركضون فضي 

 الصراع األذلي بين الحق والبا  ؟ 
ع اما  رر الطغاةُ  نفيك من سان جو الذي يضقضارنض  
الالثيرون بأوشويز والميز وألاللراذ وأبومريل الضى 
مركز معزول عن العالم أسعفل ي الضذاكضرة فضلضراءل 
أمامي من سبقك من ضحايا ال في الخقيفي، م ذ العام 

ع اما نفضى الضخضقضيضفضيضون و اعضمضوهضم رمضوذ  4198

اإلماراتي أحمد ناصر الريسي المتهم   خاطرة تضامنية مع الدكتور السنكيس
 بممارسات تعذيب رئيسا لالنتربول

 
نوفمبضر   05انلُخل الخمي   –اسط بول  أ ف ب( 

في اسط بول القواء اإلماراتي أحما ناصر الري ي 
الملاهم في فرن ا وتركيا بممارسات تعذيل، رئي ضا 

 لإلنلربول، وفق ما أعق ت الم ظاما.
و ضضالضضت الضضمضض ضضظضضمضضا الضضاولضضيضضا لضضقضضشضضر ضضا الضضاضض ضضائضضيضضا 
 االنلربول( عبر  تويلر ،  انلُضخضل ال ضيضا أحضمضا 

 ناصر الري ي رئي فا .
وم صل الضرئضيض  فضخضري، فضيضمضا يضلضولضى ت ضيضيضر 
األعمال األمين العام لقم ظما. ميضر أن عضا فا مضن 
الم ظمات الحقو يا وال واب األوروبيين عارضضوا 
انلخاب الري ي، معلبرين أن ذلك سيمض ا بضمضهضمضا 
االنلربول. ويشغ  رئضيض  االنضلضربضول الضُمض ضلضخضل 
ألربع س وات وظيفل  باوام جزئي وهو مضلضطضوع، 

.  ويحلف  بمهام  في بقاه األما
ويلولى ت يير األعمال األمين الضعضام، وهضو حضالضيضا 
يورمن شلو  الذي ُعيان لواليا ثضانضيضا مضن خضمض  

. وعبار كثيرون عن  ضقضقضهضم مضن 0241س وات في 
 تولاي الري ي رئاسا الم ظما.

وكلل ثالثا نواب أوروبيين بيض ضهضم رئضيض ضا لضاض ضا 
حقوق اإلن ان في البرلمان األوروبي ماري أري ضا 
فضي رسضالضا الضى رئضيض ضضا الضمضفضوضضضيضا األوروبضيضضا 

تشضريضن الضثضانضي/ 44أورسوال فون  ير اليين في 
نوفمبر،  نحن مقل عون بشاة بأن انضلضخضاب الضقضواء 
الري ي سي يء الضى مضهضمضا وسضمضعضا اإلنضلضربضول 
وسيؤثر بشال  كبير عقى  ارة الم ظما عضقضى أ اء 

 مهملها بفعاليا .
 41، عضباضضرت 0202فضي تشضضريضضن األول/أكضضلضضوبضضر 

م ظما مير حالوميا بي ها  هيومن رايل  ووتش  
عن  ققها من احلمال اخليار الري ي، معضلضبضرة أنض  
 عبو في آلا أمض ضيضا ت ضلضهضاف بشضالض  مض ضهضاضي 

 المعارضا ال قميا .
وُرفعت شالاول عاة فضي  بضايضا  تضعضذيضل  ضضا 
الري ي في األشهر الماضيا في فرن ا حيث مضقضر 
الم ظما، وفي تركيا الاولا الضمضبضيضفضا لضقضاضمضعضيضا 

 العاما لالنلربول.
ويلهم  مضركضز الضخضقضيض  لضحضقضوق اإلن ضان ، وهضو 
م ظما مير حالوميضا، فضي إحضال هضذه الضاعضاول، 
القواء اإلماراتي بارتالاب  أعمال تعذيل وحشيضا  

 0244ضا المعارض أحما م صور المعلق  مض ضذ 
في  ذنزانا م احلها أربعا أملار مربعا باون أن 
تالون ماهزة بفضراش أو حضمضايضا مضن الضبضر   وال 
 إمالانيا الوصول إلى  بيل أو مضرافضق الض ضظضافضا 

 والمياه والم شآت الصحيا .
والري ي مفلش عام في وذارة الااخقيا اإلماراتضيضا 
ومالقاف بإ ارة القوات األم يا في اإلمضارات، وهضو 
م اوب اإلمارات في القا ضا الضلض ضفضيضذيضا لضمض ضظضمضا 

 الشر ا الا ائيا الاوليا.
ولم تؤ ا اإلجراءات أمام القباء ضا الري ضي الضى 

 نلياا حلى اآلن.

العم  الو  ي آنذا ، عبا الوهاب الزيانضي وأحضمضا 
بضضن الحضض  الضضى الضضهضض ضضا. ومضضر بضضخضضا ضضري مشضضهضضا 
الضضمضض ضضاضضضقضضيضضن الضضثضضالثضضا الضضبضضحضضرانضضيضضيضضن الضضذيضضن  ضضرر 
البريطانيون نفيهم من سان جاة الى جزيرة سانت 
هيالنا بالمحيط اال ق ضي؟ واسضلضحضبضرت جضرائضم 
ال ظام الالحقا في ماال ال في وتذكرت الضعضشضرات 
الذين أبعاوا عن البال  واولهم العقماء االربعضا فضي 

، ومن تبعهم من رموذ الثورة الحالضيضا 4115ي اير 
وآخرهم سماحا الشي  عي ى أحمضا  ضاسضم. تضاريض  
 وي  من االضطها  الخقيفي الذي تضواصض  مضائضا 

 عام باون رحما او رأفا، حلى وص  اليك.
ضقضوا  ما الذي يميز  عن اآلخرين، سواء الضذيضن فبا
الصمت واالن حاب الى المقاعا الخقيفيا ام   الذين 
اسلمرأوا اإلذالل والهوان؟ من الذي يص ع اللاري  
ويب ي الماا ويخقا ذكره وي صره   ويرفع مالان  
ويُعلبر مصاا ا لآليا الالريما:  يا أيها الذين آمض ضوا 
اتقوا   وكونوا مع الصا  ين ؟ الضالضقضمضا مضو ضف، 
واإلضراب عن الطعام تبحيا عظيما ذات  ضيضمضا 
عقيا، فهي تع ي فضي م ضلضويضاتضهضا الضانضيضا تضرويبضا 
لقشهوة وال زوة، و هرا لق ف  اللي تزيان لصاحبهضا 
تِّ  القهث وراء ما هو ذائ : ُذياَِّن لِّق َّاسِّ ُحلُّ ٱلشََّهضَوت
ضَن ٱلضذََّهضلِّ  يرِّ ٱْلُمقَ َطضَرةِّ مِّ طِّ َن ٱل اَِّ آءِّ َوٱْلبَ ِّيَن َوٱْلقَ َت مِّ
لِّضَك  ضمِّ َوٱْلضَحضْرثِّ   ذَت َماِّ َوٱأْلَْنعَت اِّ َوٱْلَخْي ِّ ٱْلُمَ وَّ َوٱْلفِّبَّ
ُ عِّ اَهُۥ ُحْ ُن ٱْلَمـَٔابِّ. أما أنضت  ةِّ ٱلاُّْنيَاۖ  َوٱَّللَّ ُع ٱْلَحيَوت

َملَت
فقا فش  الشيطان في تزيين أي مضن هضذه الضمضقضذات 
الزائقا لض ضفض ضك وابضلضغضيضت مضا عض ضا  ، فضالضبضرت 
وأصبحت عمال ا تهضلضف الضانضيضا بضاسضمضك وي ضعضى 
الم اضقون لقلعرف عقيك والضذو  عض ضك. الضاضمضيضع 
سيذهل يوما، وفرق بضيضن مضن يضمضوت وا ضفضا يضطضأ 
الضطضغضاة بضحضضذائض  ومضن يضضلضر  الضانضيضا ذلضيضال يضطضضأه 

 الاياللاتوريون بأرجقهم. 
 يا أبا ح ين:

يا سقي  المااهاين واألبطال ووارث جها  الح ين 
وتبحيات من كان مع ، ويا مضن اعضلضصضر  ضقضبضك 
وانت ترل آلا الضمضوت الضخضقضيضفضيضا تضحضصضا أروا  
األبضريضضاء بضضاون ح ضاب مضض ضضذ انضاالت االنضضلضضفضضاضضضا 
الشعبيا في م لصف الل عي ات حلى الضيضوم. كض ضت 
أسيرا لال الطغضاة عض ضامضا مضز ضوا أشضالء الضقضافضقضا 
االولى من شهااء الثورة، وأولهم عقي عبا الهضا ي 
مشيمع وفاض  الملرو ، وع اما حضاثضت جضريضمضا 
الخمي  الاامي ك ت  من ذنضزانضلضك شضاهضاا عضقضى 
العاوان الذي حصا اروا  المزيا من البحرانيضيضن. 
ا لما يعاني  الشضعضل وهضو يضو ع  كان  قبك يبالي  مف
شهااءه الواحا تضقضو اآلخضر. و ضفضت صضامضاا فضاضاء 
 ور  لق ان والل الي  بعا ثالثا اسضابضيضع فضحض ضل 
من اإلفراج ع ك مع معات مضن مضعضلضقضقضي مضا  ضبض  
الثورة، وباأت مرحضقضا أخضرل مضن حضيضاتضك وراء 
القببان للالون شاهاا عقى الارم الم ظم. ك ت في 
الزنزانا مصار أشعضاع وإلضهضام، تشضا يضايضك 
بأخيك االسلاذ ح ن مشيمع، فال لضمضا  ضمضريضن 
يبيعضان أوال فضي ذمضن الضعضلضمضا والضظضالم. 
سلبقيان هالذا حلى يفل    عقى المظقضومضيضن 
وي صر الم لبعضفضيضن ويضقضصضم الضاضبضاريضن، 
ويومعا يفر  ب صر  ، ي صر من يشاء هضو 

 العزيز الرحيم
لقا  فزت عقى العقبات ملالعا عقى عالاذتيك، 
وناحت في ال باق فطوبى لك يضا مضن ابضيضت 
الخ وع، فزا     رفعا.  ضوبضى لضك وأنضت 
تقضمضقضم جضراحضك، وتض ضاجضي ربضك  ضابضعضا فضي 
ذنزانلك، راضيضا بضقضار ، ومصضمضمضا عضقضى 
هزيما الضطضغضاة بضاضوعضك، فضطضوبضى لضك فضي 

 الخالاين
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 بققم الالاتل: محما ح ين ..
تعو  العال ات الخقيفيا ال ريا مع االحلالل لعقو  
من الزمن، وكبا ي الحالام واألنظما العربيا، كان 
الخقيفيون يحرصضون عضقضى بضقضاء هضذه الضعضال ضات 
المل ا با مع الثقافا اإلسالميا والضعضروبضيضا  ضي 
الضضالضضلضضمضضان، وذلضضك لضضلضضاضض ضضل مبضضل الشضضارع، 
واالسلمرار في خضااع عضامضا الض ضاس بضالضلضظضاهضر 
بضضالصضضال  واالسضضلضضقضضامضضا، ومضض ضضاصضضرة الضضقضضبضضايضضا 

 اإلسالميا والعربيا.
و ا خرجت هذه العال ات الضمضشضؤومضا   –أما اآلن 
البا من فهم ال بضل وراء هضذا الضلضطضبضيضع   –لقعقن 

العق ي، والحماسا و قا الخا  
والحيضاء فضي إظضهضار الضعضال ضا 
وعقا االتفا يات فضي مضاضاالت 
عضضضايضضضاة، وعضضضقضضضى رأسضضضهضضضا 
االتفا يات األم يضا الضلضي تضهضا  
مصقحا البقا والض ضاس، والضلضي 
هضضي أبضضعضضا مضضا تضضالضضون عضضن 

 اهلمامات آل خقيفا.
إن اللطبيع المل ارع والشامض  

يضعضو    –إن صحت العضبضارة   –
لماموعا ملااخقا من العوام  
المحقيا واال قيمضيضا والضاولضيضا، 
جعضقضت مض ض   ضريضقفضا خضقضيضفضيفضا 
لضضقضضهضضروب مضضن االسضضلضضحضضقضضا ضضات 

المحقيا البضامضطضا، واحضلضمضاءف مضن الضمضلضغضيضرات 
المل ارعا عقى الم لول اال قيمي والاولي، وهو 
ما  أب ال ظام عقى فعق  كقما شعر بالخطر، فقبض  
عقا من الزمن اسلضاضقضل  ضوات ع ضالضريضا لضقضمضع 
شعل أعزل لقحفاظ عقى سقطلض ، وعضاتضل رأسض  

:  -بال حياء-ال قطات البريطانيا  من  ضقضل “ ائالف
 ”م الم الرحي  من البحرين؟!

إن هذه الاونيا الخقيفيضا فضي ن ض  الضعضال ضات مضع 
القول االسلعمضاريضا، ابضلضااءف مضن بضريضطضانضيضا وثضم 
 –أمريالا، وانلهاءف باللطبيع مضع االحضلضالل يضعضو  

لعام ثقا هذا ال ظام ب ف ض ، ومضعضرفضلض    –جوهريفا 
أن  اليمقك أسضبضاب الضبضقضاء الضذاتضيضا، عضقضى أسضاس 
افلقا ه المقبولضيضا الشضعضبضيضا، و خضالضلض  عضقضى هضذه 
األرض وتضرابضضهضا، وعضام ان ضاضضامض  مضع أصضالضضا 
الشعل البحراني وثقافل ، الذي اسلعباوه بال ضيضف 

 وعققيا الفل .
ولع  واحاة من الاوافع الاقيا لق ظام الخقيفي فضي 
ج وح  لقلطبيضع هضو رمضبضلض  فضي االسضلضفضا ة مضن 
خبرات وتق يات االحلالل في  ضمضع االنضلضفضاضضات 
الشعبيا وتباي  الهويا والثقافا الو  يضا، فضي ظض  
إصرار أه  البحرين عقى انلزاع حقو هم، وعضام 
اسل المهم أل وات القمع واللبييق اللي مارسلها 
سقطات آل خقيفا عقضى مضال عضقضو   ضويضقضا مضن 
الزمن، ويأم  الخقيفيون أن يااوا ضالضلضهضم عض ضا 
نل ياهو وبي يت، وأب اء شامير وشضارون وبضيضريضز 

 المقطخا أيايهم باماء أب اء األما ..
وبضعضا أن   –ومن ه ا البا لقمعارضا الضبضحضرانضيضا 

انالشف لايها الضالضثضيضر بضخضصضوص تضاخض  رجضال 
االسضضلضضخضضبضضارات الضضغضضربضضيضضيضضن فضضي الشضضأن الضضمضضحضضقضضي 
وشراكلهم مضع جضهضاذ األمضن الضو ض ضي فضي  ضمضع 

أن تضبضحضث عضن   –فضبضرايضر  ٤١وم اهبا ثضورة 
الاور االسرائيقي عقى الم لضول ال ضيضاسضي، وأن 
تضضفضضبضض  لضضقضض ضضاس عضضن الضضاور الضضخضضبضضيضضث لضضقضض ضضفضضارة 
المشؤوما في اسلهااف الاين، والقضيضم اإلسضالمضيضا 
والثقافيا الملغقغقا في وجاان المالمع البحضرانضي، 
واالتفا يات اللطبيعيا المو عا والمضعضقض ضا وكضفضيضقضا 

 بلبيان جزأ من ذلك.
أما عقى الم لول اال قيمي والاولي، يمثض  الضلضغضيضيضر 
في أولويات اإل ارة األمضريضالضيضا لصضالض  مضحضاصضرة 

سياسيفا وا لصا يفا   –الصين واحلواء نفوذها الملزايا 
وان حابها مضن بضعضض ال ضاحضات فضي   –وربما أم يا 

الم طقا مث  أفغان لان اللي شال  الخروج األمريالضي 
م ها صفعا ماويا في وج  ك  مضن يضثضق بضالضحضمضايضا 
األمرياليا ويعلما عقضيضهضا، وانضهضزامضهضا فضي سضاحضات 
أخرل ك وريا ولب ان واليمضن، وانضالضشضاف عضاضزهضا 
المبين أمام ال ياسا اإليرانيا الرصي ا عقى أكثر مضن 

للبريا الم طقا واسلبعا   –عمقيفا  –صعيا، وج وحها 

 خيار اسلخاام القوة الصقبا معها. لماذا يهرول آل خليفة للتطبيع بدون خجل ؟!
من هذه الاول اللضي   –أمرياليفا  –وعقي  فالمطقوب 

ت ضلضمضر بضوجضو هضا ب ضضبضل الضاعضم األمضريضالضي أن 
تلحالف وتلشابك مصالحها حلى اليلم القبم م هضا 
بالقطعا في صراع ا قيمي م لمر، يلاضا  ويضأخضذ 
أشالال ملغيرة وجضايضاة مضع الضو ضت، ويضالضون مضن 
نلائ  ذلك ارتهان البحرين لضالحضلضالل، وو ضوعضهضا 
تحت هيم ل  بشال  مباشر، وتفريغ أمريالا لضقضافضاع 
عن مالانلها العالمضيضا فضي وجض  صضعضو  الصضيضن، 

 وربما روسيا في بعض المااالت.
في ظ  جميع هذه المعطيات، يُطباع الخقضيضفضي مضن 
أجضض  الضضحضضمضضايضضا، واسضضلضضاضضالب رضضضا الضضقضضوبضضيضضات 
ضا  الصهيونيا في أمريالا والعالم، وبما ي عال   عضمف
وحماياف أمريضالضيضا، ومضن جضهضا 
أخضرل يضضعضوض عضضام االلضلضضزام 
األمريالي بحمايا عضمضالئض  فضي 
الم طقا إال بمضقضاار مصضالضحض ، 

أن   –هضذا الض ضظضام   –وال يمانع 
فضي ”  يضلضأسضرل“ أو ”  يلصهين“ 

سضضبضضيضض  الضضحضضفضضاظ عضضقضضى حضضالضضمضض  
المأذوم، مافالف أن فا ضا الشضيء 

نف   –اليعطي ، وأن االحلالل 
يحلاج لقحمايا، وأن  اليضمضقضك  -

مقومات البقاء الذاتي، وأن  إلى 
ذوال بضض ضضق الضضقضضرآن وسضض ضضن 

 اللاري .

واشنطن تتعهد بترقية دور حقوق 
 اإلنسان في العالقة مع البحرين

 
 ال ماللل الايمقرا يضا وحضقضوق اإلن ضان والضعضمض  
اللابع لوذارة الخارجيا األميركيا إن الضرئضيض  جضو 
بايان ووذير الخارجيضا أنضلضونضي بضقضيض ضالضن يضعضمضالن 
للر يا  ور حقوق اإلن ان في ال ياسا الضخضارجضيضا، 
وإن ذلك سي عال  فضي عضال ضا الضواليضات الضمضلضحضاة 

 بالبحرين.
وأوض  الماللل أن ه ا  حوارا  ائما مع الحضالضومضا 
البحري يا بشأن  بايا حقوق اإلن ضان تضلضم إثضارتضهضا 

 في الم اما أو واش طن.
كما  عت ال قطات األميركيا حالوما البحريضن إلضى 
اإلفراج عن المعلققين من كبضار ال ضن ومضن لضايضهضم 

 أمراض مزم ا.
وأوض  ماللل الايمقرا يا وحقوق اإلن ان والعم  
أن  يضاضري الضعضمض  عضقضى ضضمضان عضام تضقضايضم أي 
م اعاات أم يا لققوات البحريض ضيضا الضمضلضور ضا فضي 

 انلهاكات حقوق اإلن ان.
و ال الماللل إن عضا ا كضبضيضرا مضن الضمضعضارضضيضن، 

، مضا 0244وخاصا البالعين في اضطرابات عام 
 ذالوا معلققين.

وجاء هذا البيان في ر  عقى اسلف ار تقام ب  ال ائل 
الامضهضوري عضن واليضا إنضايضانضا األمضيضركضيضا الري 

 بوكشون.
 الازيرة : المصار

 

وزير  يدعوانسياسيان فرنسيان 
الخارجية الفرنسي لمطالبة 

 الخليفيين باحترام حقوق البحرانيين
 

 عا ك  من ال ائل البرلماني رياضيض  جضوانضيضالضو 
وجان كقو  تي و عبو ماق  الشيوال عن إ قضيضم 
الضقضضوار وذيضضر الضضخضضارجضضيضا الضضفضضرن ضي جضضان إيضضف 
لو ريان لضقضبضغضط عضقضى ال ضقضطضات الضبضحضريض ضيضا 
الحلرام حضقضوق اإلن ضان، خضاصضا فضي مضعضامضقضا 

 ال ا اء ال ياسيين.
وت اول ال ياسيان الفرن يضان فضي رسضالضلضهضمضا مضا 
سمياه انلها  ال قطات البحري يا المم ه  لحقضوق 

 اإلن ان.
سض ضوات عضقضى  42و ال ال ياسيان إن  بعا مرور 
، ي ضلضمضر 0244 مع االنلفاضا البحضريض ضيضا عضام 

فضي -ربط اسم ممقالا البحرين باضطها  ي لهاف 
ال شطاء ال يضاسضيضيضن الضمضعضارضضيضن  -المقام األول

 والماافعين عن حقوق اإلن ان.
ولفت ال ياسيان الفرن يضان إلضى تضعضرض جضمضيضع 
موا  ي البحرين، عقى نطاق أوسضع، لضالعضلضقضال 
اللع في والمحاكمات الاائرة النلقا هم الحالضومضا 

 أو تعبيرهم عن رأي مخالف.
واسلشها ال ضيضاسضيضان الضفضرن ضيضان بضحضالضا ذعضيضم 
المعارضا ال ياسيا ح ن مشيمع المحلضاضز مض ضذ 

مشضيضريضن إلضى أن حضالضلض  الصضحضيضا  0244عام 
تلاهور بشال  مققق في ظ  سوء معضامضقضا  ضبضيضا 

 تمارسها ال قطات البحري يا بحق .
وأضافا أن ال قطات الضبضحضريض ضيضا اتضخضذت كضذلضك 
تاابير عقابيا وفرضضت ضضغضو ضا نضفض ضيضا عضقضى 

 مشيمع.
و عا ال ياسيان الفرن يان الوذير لضو ريضان إلضى 
توضي  اإلجراءات اللي يمضالضن أن يضلضخضذهضا مضع 
المالمع الاولي والم اما، إلعضا ة الضلضأكضيضا عضقضى 
ضرورة احضلضرام حضقضوق اإلن ضان، خضاصضا فضي 

 معامقا ال ا اء ال ياسيين في البحرين.
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واسلقالل  راره وتحرير ارض ، والخقيفضيضيضن الضذيضن 
يضضرفبضضون ان يضضالضضونضضوا ضضضمضضن الضض ضض ضضيضض  الضضو ضض ضضي 
وملطقبات  وهموم  وأولويات  ووالءاتض . ولضيض  مضن 
المبالغا في شيء القول بعام وجو  بقا عضربضي آخضر 
تلاقى في  هذه المفار ا بين حالام  وشعب . فاذا كضان 

ضضضرب    فضضي ال ضضابضضق  ضضا اسضضلضضطضضاع بضضاعضضم اجضض ضضبضضي
معارضي  بال ان واللعذيل والقل  وال في، فان مضن 

فبراير أفقات  القارة عقى توجيض   47المؤكا ان ثورة 
البربا القاضيا لقشعل وممثقي ، برمم مضا ارتضالضبض  
من جرائم ضا االن انضيضا تضاضاوذت الضحضاو . لضذلضك 
فاألرج  تصضاعضا الضلضوتضر فضي األسضابضيضع والشضهضور 
المقبقا خصوصا مع إصرار العصابا الخقيفيا عضقضى 
تحاي الشعل وتصعيا وتضيضرة تضطضبضيضعض  مضع الضعضاو 
 واللحالف مع  ع الريا لمواجها شعوب الم طقا.

 ا يباو لقبعض ان هذه اللطورات ربما أثضرت عضقضى 
اللواذنات ال ياسيا والع الريا في الم طقا، وانها  ا 
تصل لصال   ول االسلباا  واالحضلضالل، وتبضعضف 
موا ف الشعوب. ولضالضن الضحضقضيضقضا مضخضلضقضفضا تضمضامضا. 
فاالسلقطاب الحا  بهذا الم لول مير م بوق مض ضذ ا 
حلالل فق طين  ب  اكثر من سبعين عاما. ولم يحاث 
 ضط ان  خضضقضت الضحضضالضومضضات الضضعضربضضيضا فضي تضحضضالضضف 
اسلراتياي مع العاو بهاف مواجها أ راف عضربضيضا 
وإسالميضا. ومضن الضمضؤكضا ان عضوامض  مضوضضوعضيضا 
ساهمت في هذا االسلقطاب الحا  مضن جضهضا وإعضا ة 
تشالي  المحاور واللحالفات من جها أخرل. ويضاضار 
اللأكيا عقى بروذ محور  ول الثورة الضمضبضا ة فضي 
ال  وات الضعضشضر األخضيضرة السضلضشضرف الضمض ضلضقضبض  

اصضبضحضت رمضزا    الم ظضور. هضذه الضقضول الشضريضرة
لالسلباا  والقمع والضخضيضانضا والضلضطضبضيضع والضلضخضقضف، 
وتاهز نف ها لمضواجضهضا اي شضعضل عضربضي يضلضطضقضع 
لقحريا. انها تلحالف مع الا راالت فضي الضعضايضا مضن 
الايوش العربيا للهعيلها لالنقالب عقى ايا مضحضاولضا 
لالصال . وجاء االنقالب االخير في ال و ان للأكيضا 
ذلك، و بقها في تون . وبذلك تم القباء عقضى كضافضا 
انااذات ثورات الشعوب، واسلعضا ت  ضول الضثضورة 
المبا ة ال يطرة عقى الوضع. ولالن ه  هذا يضعض ضي 
ح م معركا الشعوب الضعضربضيضا مضن اجض  الضحضريضا؟ 
ي لحي  ذلك الن  مغاير لضقضمضشضاعضر االن ضانضيضا الضلضي 
تعشق الحريا وترفض الظقم واالحلالل واالسلغالل. 
الخقيفيون اصبحوا جزءا من مض ضظضومضا الشضر الضلضي 
يمثقها تضحضالضف  ضول الضثضورة الضمضبضا ة  ال ضعضو يضا 
واالمارات ومصر والخقيفيون والاليان االسرائيقي(، 
لضون عضقضيض  النضقضاذهضم مضن مبضل الشضعضل  وهم يعوا
البحراني المظقوم. األمر المؤكا ان  عم الضخضارج ال 
يضضحضضمضضي اي نضضظضضام يضضرفبضض  شضضعضضبضض . والضضخضضقضضيضضفضضيضضون 
مرفوضون من الضبضحضرانضيضيضن الرتضالضابضهضم جضرائضم ال 
تحصى بحق الو ن والموا  ين، واسلضمضرارهضم فضي 
الضضظضضقضضم والضضلضض ضضالضضيضض  والضضلضضعضضذيضضل. ومضضا االضضضرابضضات 
الملواصقا  اخ  ال اون إال أحا تضاضقضيضات مضعضركضا 
الوجضو  بضيضن الضطضرفضيضن. وكضمضا ان الضفضقض ضطضيض ضيضيضن 
يخوضون معركا االمضعضاء الضخضالضيضا لضالض ضر شضوكضا 
االحلالل، فان البحرانيين أتق وا أسضالضيضل الضمضقضاومضا 
موا عضقضى ك ضر شضوكضا الضعضصضابضا الضخضقضيضفضيضا  وصما
المارما. و ا يلأخر ال صر ولال   محلوم بوعا إلهي 
ال يُخقف، الن  من ال  ن اإللهيا الثضابضلضا  إنضهضم لضهضم 

  الم صورون، وإن ج انا لهم الغالبون . 
القهم ارحم شهااءنا األبرار، واجع  لهم  ضام صضاق 

  ع ا ، وفك  يا أسرانا يا رب العالمين
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هؤالء األبطال، فضانض ضا نضهضيضل بضالضقضول ال ضيضاسضيضا 
والحقو يا وكذلك بالضمضوا ض ضيضن  عضمضهضم بضالصضالة 
والاعاء واالحلااج ال قمي المضلضواصض  والض ضشضا  

  اإلعالمي في الااخ  والخارج.
لي  م لبعاا ان يالون ال ان هضذه الضمضرة الضبضايض  
الفاع  لاوار القؤلؤة الذي هام  الخقيفيون بضاوافضع 
االنلقام والحقا والعقاة والضغضبضل بضعضا ان اصضبض  
شاهاا عقى عضزلضا الضخضقضيضفضيضيضن مضن جضهضا ووحضاة 
الشعل من جها ثانيا، ووضو  رريا ثواره ثالثضا، 
وتأكياا لقعققيا اإلجراميا المخلزنا لضال الضطضامضيضا 

نضفض ض    وعصابل . ولالي يقوم بذلك وجا الضطضامضيضا
االماراتي   –السلقاام االحلالل ال عو ي   مبطرا

الذي ذا ه موصا في الوح  وتومال فضي الضعضمضالضا 
والخيانا. لذلك يقف اليوم فضا ضاا الشضرعضيضا كض ضظضام 
حالم سياسي، وكطرف إ قيمضي فضي صضراع األمضا 
السلر ا  كراملها واراضيها المضحضلضقضا وم ضاضاهضا 
األ صى وفق طي ها. انضهضا واحضاة مضن الضمضحضطضات 
اللاريخيا اللي تحم   الالت بقضيضغضا عضقضى نضهضبضا 
شعل واسلفا ا أما، وهضزيضمضا  ضامضوت وسضقضو  

فقات مبررات وجو هضا. الضمضواجضهضا هضذه   ص ميا
المرة سوف تلعا  جبهاتها، وأشالالها والمشاركون 
فيها. ولن ت حصر المعركا في الصراع ال ضيضاسضي 
بين الطرفين اللققيايين: الخقيفيين والبحرانيين، بض  
سيالون ذا أبعا  إ قيميا و وليا. فقي  من مصضقضحضا 
 ول اإل قيم بقاء الحالم الخضقضيضفضي بضعضا ان ظضهضرت 
خضضيضضانضضلضض  وأصضضبضض  خضضطضضرا عضضقضضى أمضضن الضضمضض ضضطضضقضضا 
واسلقضرارهضا. فضاسضلضقضاام  ضوات االحضلضالل  سضواء 
ال ضضعضضو ي االمضضاراتضضي الضضى  اخضض  الضضبضضحضضريضضن( ام 
االسرائيقي الى الخقضيض ، يضعضلضبضر تضطضورا خضطضيضرا 
سيصضيضل الضخضقضيضفضيضيضن فضي مضقضلض . و ضا ضضاعضف 
الخقيفيون جضريضمضلضهضم بضالضمضشضاركضا فضي مض ضاورات 
وتاريبات ع الريا مع  وات االحلالل وال عضو يضا 
واإلمارات اللي اسلمرت خمض ضا أيضام فضي خضطضوة 
اسلفزاذيا لشرفاء الم طقا مضثض  الشضعضل الضيضمض ضي 
وإيران وسوريا والعراق. ان  إعضالن حضرب مضيضر 
مح وبا ال لائ ، سلص  آثضارهضا الضمضامضرة لضقضبضيضت 

   الخقيفي الذي سي هار بعون   وإرا ت .
هذه المعطيات تالضرس حضلضمضيضا الضلضغضيضيضر فضي هضذا 
البقاالمبلقى بهذه العصابا المارما اللي خضانضت   
ورسول  واألما والشعل وفق طين. فع امضا يضالضون 

وراحضلضهضم   الشرفاء م لعاين لقلبحيا بضحضريضلضهضم
وحلى أرواحهم، فانهم يؤس ون ل قو  من يقمعهم 
ويبطهاهم ويعذبهم. هذا اللأسي  يؤكاه اسلمرار 
ثضورة الضضو ضضن والشضضعضضل، وتضضوسضع الضضمضض ضضافضضا بضضيضضن 
الضطضرفضضيضن: الشضعضضل الضضمضصضضر عضضقضى نضيضض  حضضريضلضض  

فاأة توسعت  ائرة اإلضرابات  اخض  الضمضعضلضقضالت 
الضضخضضقضضيضضفضضيضضا، وأصضضبضضحضضت تضضحضضاصضضر الضضطضضامضضيضضا 

وتضهضا  حضالضمضهضم الضذي يضز ا  تصضاعضا   وعصابلض ،
باسلمرار ظقمهم وعزللهم الااخقيا. وما إصضرارهضم 

العاو االسرائضيضقضي اال   عقى توسيع أ ر اللطبيع مع
تأكيا لرمبلهم في اللخفيف مضن آثضار تضقضك الضعضزلضا. 
ويوما بعا آخر يلحول ال اان الى ساين، ويصضبض  
المعلققون هم أصحاب  رار الخروج من المعلقضالت 
اوالبقاء فيها. وكما كرر رموذ الشعل الضمضرتضهض ضون 
وراء القببان، فانهم يفبقون البقاء  اخضقضهضا عضقضى 
م   ساانيهم فرصا االسلملاع والضلضقضذذ بضمضمضارسضا 

او الشضعضور   ال يطرة واللحالم في مصضائضر الضبضشضر
بال صر. فبعا اكثر من عشرة أعضوام مضن االعضلضفضال 
اللع في وجا الطاميا نف   بضحضاجضا لضغضطضاء  ولضي 
لضضلضضبضضريضضر مضضمضضارسضضاتضض  اإلجضضرامضضيضضا بضضحضضق ال ضضاضض ضضاء 
ال ياسيين. ف عى إل  اع مفوضضيضا حضقضوق االن ضان 
بالاخول في اتفاق تعاون ولالن سضرعضان مضا اتبض  
ان ذلك لن يلم وفق شضرو ضهضم، وان اي اتضفضاق  ضا 

   يباعف ور لهم ال ياسيا واالخال يا. 
لضضقضضا  شضضن الضضاكضضلضضور عضضبضضا الضضاضضقضضيضض  ال ضض ضضالضضيضض  

الحاليا من االضراب عن الضطضعضام مضعضقض ضا   المرحقا
حربا بال هوا ة عقى شضرعضيضا الضخضقضيضفضيضيضن بضعضا ان 
اعلاوا عقى أن انيل ، واسلهافوا عضطضاءه الضثضقضافضي، 
واسلهلروا بحقضو ض  وهضا وا حضيضاتض  لضقضخضطضر. هضذا 
الشعور باأ ي ري لبقيا المعلققين ال ياسيين، فضأ ضام 
الالثيرون م هم عقى اإلضراب، ومن بي هم ال اض ضاء 

من سان جضو الضذي تضقضطضخضت  44األ فال بالمب ى 
لضمضا ارتضالضل فضي  ضوامضيضره مضن فضظضاعضات  سمعلض 

وجرائم ضا االن انيا. وفي األيام الققيقضا الضمضاضضيضا 
 خ  ال اشط الحقو ي المعروف  وليا، االسلاذ عضبضا 
الضهضضا ي الضضخضواجضضا، عضضقضى خضط اإلضضراب، لضيضضزيضضا 
الوضع تعقياا وليحاصر الخقيفيضيضن وفضي مضقضامضلضهضم 
ولي العها الخقيفي الذي حاول عبضثضا تضرويض  نضفض ض  
لقضغضربضيضيضن بضانض   إصضالحضي ، ولضالضن بضعضا مضرور 

كام  عقى اسلالم  رئاسا الوذراء بضالضلضوارث   عام
اتب  خواء جعبل  من أي توج  إصالحي حقضيضقضي. 
كان يحاول اللذاكي عقى الشعل بضطضر  مضا أسضمضاه 
 العقوبات البايقا  اللي سرعان ما تبخرت وفضقضات 
بريقها، وأصب  في عيون العضالضم م ضلضبضا  وسضاضانضا 
وجال ا، وفا اا لضقضشضرعضيضا الشضعضبضيضا والضاسضلضوريضا. 
ويعلبر  خول الخواجضا عضقضى خضط اإلضضراب عضن 
الطعام تطورا مير ملو ع من  ب  الطغاة، نظرا لمضا 
يمثق  ذلك مضن فشض  الضحضالضم فضي احضلضواء الضمضو ضف 
واسضضلضضر ا  ايضضا مصضضاا ضضيضضا فضضي مضضاضضال حضضقضضوق 

وفي الو ت الذي ناعو   فيض  أن يضحضفض   االن ان. 
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ثانيا: تعمق مشاعر الغضبضل لضال الضمضوا ض ضيضن 
الذين يشعرون باالهضانضا الضمضلضواصضقضا مضن  ضبض  
الخقيفيين خصوصا ع اما يهرولون لقلطبيع مضع 
العاو االسرائيقي. هذه المرة كان اللحاي اكضبضر. 
فقا شاركوا في م اورات وتاريبات مشلركا مع 
 ضضوات مضضن الضضالضضيضضان االسضضرائضضيضضقضضي وال ضضعضضو يضضا 
واالمارات. جرت هذه الضمض ضاورات فضي الضبضحضر 
األحمر، وكأن هؤالء الطغضاة يضرسضقضون رسضالضا 
مباشرة لقشعل اليمين الصاما الذي اسلمر اكثر 
 –من سلا اعوام وهو يقاوم العاوان ا ل عضو ي 
االماراتي الضاضائضر. وبضمضواذاة هضذه الضلضاريضبضات 
الخيانيا ش ت  ول العاوان  قضعضات مضلضواصضقضا 
اسلهافت المانيين فاسلشها العايا م هم. مع ذلك 
لم ي لطع العاوان ك ر إرا ة الشضعضل الضيضمض ضي 
الذي ر  عقى تقك االعلااءات ببربضات جضويضا 
اسلهاف بعبها م شآت شركا أرامالو ال فطيا، 
باإلضافا لقواعا ع الريا م ها  ضاعضاة خضمضيض  
مشيط في الا وب الغربي من الازيرة العربيا. 
جاء اللصعيا ال عو ي لقلعلضيضم عضقضى الضهضزيضمضا 
الم الرة اللي تعرضلت لها  واتها فضي االسضابضيضع 
االخيضرة وأرمضمضلضهضا عضقضى مضا أسضمضلض   إعضا ة 
االنلشار  باالن حاب من م ا ق عاياة والعو ة 
المهزوما الى االراضي ال ضعضو يضا. انض  فصض  
آخر من فصول المواجها الم ضلضمضرة بضيضن أهض  
اليمن و ول البغي ال عو يا واإلماراتيضا. ومضن  
الملو ع اسلمرار هزائم العاوان خصضوصضا مضع 
اسلهااف القوات الضيضمض ضيضا الضمض ضشضآت الض ضفضطضيضا 
والضضعضض ضضالضضريضضا فضضي الضضعضضمضضق ال ضضعضضو ي، وعضضاضضز 
المعلضايضن عضن تضحضقضيضق نصضر يضذكضر. وجضاءت 
الم اورات واللاريبات فضي الضبضحضريضن االحضمضر، 
بمشاركا  وات صهيونيا. وسعت بعض الضقضول 
الغربيا الااعما لالحلالل واالسلباا  للقايم  عضم 
مع وي لحقفائها في الم طقا، واتخذت اجراءات 
من بي ها تضو ضيضع صضفضقضات سضال  عضمضال ضا مضع 
ال عو يا، وإ راج م ظما  حماس  عقى  ائضمضا 
اإلرهضاب، كضضمضا فضضعضقضت سضابضقضضا مضع حضزب  . 

 البقيا من ص أمن الخليج ال يوفره "حوار المنامة"،   
ال بل؟ رفض محور المقاوما الذي ت لمي الضيض  
هذه الماموعات مشروع ال الم المفروض مضن 
 ب  امضريضالضا وحضقضفضائضهضا عضقضى الضمض ضطضقضا، وهضو 
المشروع الذي تم تا يا حالام االمارات لل ويقض  
وشراء موا ف الاول االخضرل لضالنضخضرا  فضيض . 
وما لم ت لفق الشضعضوب، ويضلضحضر  ذوو الضفضالضر 
والعقم والو ض ضيضا بضالضلضصضاي لضهضذه الضلضطضورات 
المامرة، ف يلحول عالم ا العربضي الضى مض ضطضقضا 
ال االسضلضضبضضاا  مضضن جضضهضا، ومضضعضقضضال لضقضضفضض ضضا   تضفضضرا
ال قطوي مضن جضهضا ثضانضيضا، وسضاحضا لضقضصضراع 
الملواص  بين أحرار األما الملطقعيضن لضقضحضريضا 

“ اسضرائضيض ” و ول الثورة المبا ة اللي تقو هضا 
وت فذ االمارات وال عو يا والخقيفيون وع ضالضر 

 مصر بقيا فصولها.
ثالثا: كان  حوار الم اما  الذي تم في األسضبضوع 
الثالث من الشضهضر الضمضاضضي، لضيضالضشضف لضقضعضالضم 
هشاشا الوضع ال ياسي لقعايا من  ول الخضقضيض  
خصوصا الخقيفيين. المؤتمر هذا العام تم تقايمض  
السباب لم يلم توضيحها. وشار  بعض وذراء 
خارجيا الاول الضغضربضيضا بضطضر  ررل مضالضررة 
حول أمن العائالت الحاكما بضمض ضطضقضا الضخضقضيض ، 
باون ان يباف جايا في ما يضلضعضقضق بضالشضعضوب 
من حقوق وسضيضاسضات وانضفضراج. وفضي مضا عضاا 
الالويت اللي اعق ضت مضؤخضرا عضفضوا عضن أمضقضل 
المعلققين ال ياسيين بمن فيهم ما ي ضمضى  خضقضيضا 
العبالي  وال ائل م قم الضبضرا  وجضمضاعضلض ، مضا 
تزال ساون  ول مضاضقض  الضلضعضاون خصضوصضا 
ال عو يا واالمارات والبحرين ماللظا بال ا ضاء 
ال ياسيين. ولم تقام هذه االنظما عقى مضبضا رات 
إصالحيا ذات مغزل، وبضقضي مضاضقض  الضلضعضاون 
تامعا لقعائالت الحاكما يلعاون لقحفاظ عقى ك  
م ها. وي لما الماق  مقومات بقائ  مضن الضاعضم 
االناقو امريالي لذلك البقاء بما يحلاج  من  عضم 
س  حوار الم اما  هذا  ام ي وع الري. و ا كرا
الم حى، فالانت خطابات المشضاركضيضن فضيض  مضثض  
وذير الخارجيا االمريالين مضظضقضا لضلضأكضيضا ذلضك 

 إلى علي قمبر في عليائه
  

      لي بربك يا ابضن  ض ضبضر     ماذا أصابك يا مب فر
  بضضاألمضض  كضض ضضت الضضفضضارس الضضمضضغضضوار بضضاألمضضاضضا  تضضفضضخضضر

  تشضمضخضر بضالض  مضحضبضر  تمضبضي وهضامضلضك الضرفضيضعضا
  فالبضار فضي الضظضقضمضاء يضظضهضر نورها،  ال القي  يحال

  كضضضال وال كضضضيضضضا الضضضعضضضال يضضضغضضضلضضضالضضضهضضضا او مضضضن تضضضاضضضباضضضر
  يخضشضى  ضغضاة الضعضصضر مضن عضزم الشضبضاب اذا تضفضاضر
  فيبا رون لقلق  ساض ضا وتضعضذيضبضا، وال يضخضشضون مض ضالضر
  ك ت الض ضبضال وكض ضت عض ضوان الضرجضال بضبضأس حضيضار
  وبضضرمضضم عضضقضضلضضك الضضمضضريضضرة لضضم تضضقضضن يضضومضضا وتضض ضضهضضر
  بضض  كضض ضضت بضضأس   تصضضرال فضضي الضضعضضلضضاة وفضضو  يضضفضضغضضر
  وسضضضعضضضيضضضت مضضضن اجضضض  الضضضعضضضاالضضضا هضضضاتضضضفضضضا   تضضضثضضضأر
  ومضضن الضضطضضغضضاة الضضعضضابضضثضضيضضن بضضأمضضن شضضعضضبضضك كضض ضضت ت ضضخضضر
  وبضضاضضهضضا  أهضضقضضك يضضا عضضقضضي وعضضزمضضهضضم تضضر ضضى وتضضفضضخضضر
  أنت الذي ما ذلضت مضعضلضصضمضا بضا ، كضال ل ضت تضقضهضر

  
  يضضا راحضضال عضضن ثضضورة الشضضعضضل الضضعضضظضضيضضم وأنضضت تضضزأر
  يضضضا  ضضضائضضضر الضضضاو  الضضضذي فضضضي كضضض  ذاويضضضا تضضضبضضضخضضضلضضضر
  ذمضضر  عضضقضضى فضض ضضن يضضعضضضن ولضضونضض  مضضضا عضضا  أخبضضضر
  كضضضانضضضضت هضضضض ضضضضا  ذنضضضضابضضضضق، بضضضضا ضضضضات ور  ال تضضضضقضضضضاار
  فضضأحضضالضضهضضا األعضضااء  ضضاعضضا صضضفضضصضضفضضا والضضمضضوت ذمضضاضضر
  واملالها الطاموت في م ق الاجى، ك رل و يصضر

  لضضضالضضضن فضضضاضضضر الشضضضعضضضل آت يضضضا عضضضقضضضي، وإن تضضضاخضضضر 
  نضضم يضضا عضضقضضي بضضروضضضا أضضضحضضى الضض ضض ضضيضضم بضضهضضا مضضعضضطضضر
  فاذا وصضقضت الضى ال ضمضاء هض ضا  تضقضقضى خضيضر مضعضشضر
  فبضضضع الضضضرحضضضال، فضضضقضضضا بضضضقضضضغضضضت مضضضو ضضض ضضضك الضضضمضضضقضضضاار
  عضضيضض ضضى هضض ضضا  تضضراه مضضبضضلضض ضضمضضا ومضض ضضلضضصضضرا مضضظضضفضضر
  ورصضضاصضضا ال ضضفضضا  فضضي كضضفضضيضض  يضضحضضمضضقضضهضضا ويضضزأر

    أكضضضبضضضر  صضضضعضضضا الضضضمضضضشضضضانضضضق هضضضاتضضضفضضضا بضضضأوالضضض ضضضا
  صضضقاضضى عضضقضضيضض  الشضضعضضل والضضلضضاريضض  سضضاضضقضض  وسضضطضضر
  مضضضن كضضض  ذاويضضضا تضضضأأل الضضض ضضضور يضضضا أبضضض ضضضاء  ضضض ضضضبضضضر
  وسضضضاضضضاتضضضمضضضا   فضضضي ذنضضضزانضضضا، فضضضي كضضض  عضضض ضضضبضضضر
  سضضضلضضضعضضضانضضضقضضضان الضضضحضضضق والضضضبضضضحضضضريضضضن يضضضومضضضعضضضذ وأكضضضثضضضر
  الضضيضضوم يضضومضضالضضمضضا، فضضعضضضهضضا الضضظضضقضضم واالحضضقضضا  أ بضضضر

الاعم من جها، و عم اللطبضيضع مضع الضالضيضان االسضرائضيضقضي 
وإشراك  في اللفاهمات االم يا اال قيميا من جضهضا ثضانضيضا، 
وتعبعا موا ف الحالومات المشاركضا لضقضلضصضاي أل ضراف 
عاياة: اولها الامضاهضيضر الضمضطضالضبضا بضالضلضغضيضيضر والضلضحضول 
الايمقرا ي واحلرام حضقضوق االن ضان، ثضانضيضهضا: أ ضراف 
محور المقاوما اللي تصر عقى رفض اللطبيع مع الضعضاو 
االسرائيضقضي وتضقضلضزم بضمضبضاأ الضلضحضريضر الضالضامض  لضقضلضراب 
الفق طي ي وم ع االخلراق ال ياسي واالم ي الذي تخطضط 
ل   ول االحلالل ماعوما بالحالام الم لباين في ابوظضبضي 
والرفاع. وثالثها: الحركات االسالميا في البقاان العربيا، 
وما تمثق  من باي  فالري وايايولوجي وسيضاسضي  يصضقض  
بايال لق ظام الغربي الذي باأت ت ا بات  تبعف أساسات  
وتها  بوصول  الى نهايات . وبهذا يعلضبضر الضمضؤتضمضر الضذي 
يقام س ويا باعم مربي واسرائيقي بإشراف المعها الاولي 
لقاراسات االسلراتيايا، بؤرة تآمر وتخطيط ضا الضقضول 
الضضعضضربضضيضضا الضضو ضض ضضيضضا واالسضضالمضضيضضا، و اعضضمضضا لضضالحضضلضضالل 
واالسلباا ، وع وانا لظالمات شعوب الم ضطضقضا وانضلضهضا  
حقو ها ال ياسيا والمانيا. مطقوب صحوة ضمير ونهشا 
أما ووعي شعوب، لقطع الطريق عقى الملربصين بضهضذه 
األما، و عم الم اضقين الذين  فع الالثيرون م هم حيضاتضهضم 
ثم ا، وما يزال اآلالف م هم يضرذحضون وراء الضقضبضبضان، 

 ظقما وعاوانان، والبحرين مثاال.


