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* تواصلت االعقتقققاالت خقالل القعقام 
الماضي وشملت العديقد مقن األطقفقال 
دون الثامقنقة عشقر   وةقان مقن خخقر 
االطفال القذيقن اعقتقققلقوا خقمقسقة مقن 
منطقة ستر : محمد جعقفقر القكقويقتقي، 

، 48ومنتظر،  45واخواه مقتد ،  45
ومقحقمقد  45 حمد ااضل  حمد حبيل، 
 42  واقي 45عبد ال هراء منصور، 

ديسمبقر  صقدر القخقلقيقفقيقون  حقكقامقا 
بالسجن بحق عقدد مقن السقجقنقاء مقن 
بينهم طفالن على األقل  وةان من بين 

  المحكومين: حسن مبارا، سلمان علي سلمان، يوسف ياسر وجاسم محمد 
  

* تواصلت التقارير عن سوء معاملة المعتقلين السياسيين، خصوصا ممارسة 
التعذيب بحقهم، وحرمانهم من العقالج والقدواء والق يقارات القعقائقلقيقة ومقنقع 
االتصال الهاتفي بذويهم  ةما اصيب الكثير مقن السقجقنقاء بقجقائقحقة ةقورونقا 

  وتعرضوا للع ل مع غياب الرعاية والعالج 
  

* استمر الدةتور عبد الجليل السنكين اي غضرابه عن الطعام القذي ةقان ققد 
يوليو، مطالبا بحقه اي العالج والدواء ومطالبا بإعاد  ةتابه الثقااي  4بد ه اي 

الذي قحى اربع سنوات لتأليفه، وصادره الخليفيون وراحقوا غعقادتقه حقتقى 
اآلن  وحظي الدةتور السنكين بتحامن دولي من جهات سياسقيقة وحقققوققيقة 
ةثير ، وبرلمانيين وعلماء ونشطاء  وتحامن الناشط علقي 
مشيمع مع الدةتور السنكين بإضراب عن الطعقام اسقتقمقر 

يوما،  مام وةر الفساد الخليقفقي اقي لقنقدن )السقفقار (،  02
ااستحوذ على اهتمام القكقثقيقريقن، وىار  بقرلقمقانقيقون مقن 
االح اب القمقخقتقلقفقة ووعقدوه بقمقنقاقشقة قحقيقة القدةقتقور 
السكنين اي البرلمان، على  مل  قناع الحكومة البريطانيقة 

  باتخاذ قرار يؤدي الى غعاد  ةتابه وغطالق سراحه 
  

* اي خطو  استقبلت باالشم  اى والتق ى  صقدر وىيقر القداخقلقيقة القلقبقنقانقي 
قرارا بإبعاد بعض البحرانيين اي غثر مشارةة اثنين منهم بمقؤتقمقر صقحقااقي 
لتدشين تقرير مفصل حول االنتهاةات الممنهجقة لقحقققوق االنسقان مقن ققبقل 

  الخليفيين  وخ  القرار  عحاء بجمعية الوااق الوطني اإلسالمية 
  

*  حيا المواطنون الذةر  السابعة العتقال سماحة الشيك علي سلمان، األمين 
العام لجمعية الوااق، تعسفيا من قبل الخليفيين  انظمت الندوات والتظقاهقرات 
ونشرت صور  الشيك على الحيطان، وصقدرت تصقريقحقات ةقثقيقر  بقثقتقهقا 
وسائل اإلعالم وةذل  وسائل التواصل االجتماعي، وتدعو جقمقيقعقا لقإلاقراج 

  الفوري عن سماحته بعد ظلم بحقه استمر سبع سنوات بال رحمة 

  8البقية على صفحة 

 عام جديد وآمال كبيرة وصمود بال نظير
 

تمي  شعبنا البحراني بإيمانه المطلق باا سبحانه وتعالى وقدرته وجبروته، ولم 
يستطع الطغا  غدخال الرعب اي جواه، واشلت سجونهم اي ترةيعه، وعج ت 
مباضع جالديهم عن ةسر غرادتهم او التخلي عن ثقورتقهقم القمقظقفقر  بقأذن هللا 
تعاىل  ولذل  اشل الخليفيون طوال المائة عام االخير  من الققمقع واالضقطقهقاد 
اي امور عديد : اولها ثني المواطنين عن المطالبقة بقالقتقخقلق  مقن االسقتقبقداد 
والديكتاتورية، ثانيها:  خحاع البالد والعباد لسلطتهم الغاشمقة القمقدعقومقة مقن 
األجنبي، ثالثها: غقناع العالم بأنهم يتربقعقون عقلقى نقظقام حقكقم خمقن ومسقتقققر  
رابعها: استمالة رموى الشعب والوطن لمشروعهم المؤسن على الديكتقاتقوريقة 
المتوارثة ونظام الحكم المؤسن على البداو  والتخلف  اي ظقل هقذه القحقققائقق 
يمكن استشراح مستقبل يسير باتجاه واحد احسب، التغيير السياسقي القجقذري  
هذه الحقيقة اصبحت تقض محاجع الطاغية وعصابته، وربما  رغمتقهقم عقلقى 
تغيير تكتيكاتهم اي التعامل مع الشعب  اقد تكسرت  دوات التعذيب ولم تنكقسقر 
غراد  السجين، وه م المعتدي وما ي ال الححية صامدا اقي القمقيقدان، و اقلقن 
الخليفيون ماليا و خالقيا وغنسانية، وبقي البحرانيون مربعين على ذرو  المقجقد، 
ملت مين بقيمهم ومبادئهم، ةما ةانوا دائما، وةما ةان خباؤهم الذين احتجقوا امقام 

ووقهللاعوا العرائض المطالبة بالتغيير، واضقربقوا عقن القعقمقل،  4902البلدية اي 
اانهم على خطى اآلباء واألجداد سائرون، وعلى الحق ثقابقتقون، واقي طقريقق 
الثور  سالكون  تل  هي حقيقة شعب البحرين الذي اةتفى بإيمانقه القثقابقت بقاا 

 وةفر بكل ما سواه  ومن مؤشرات ثبات البحرانيين ما يلي:
ديسمبر ااق اقي حقمقاسقه وحقجقمقه  47 وال: ان غحياء عيد الشهداء األخير اي 

التوقعات  اقد خرجت المسيرات واالحقتقجقاجقات اقي اغقلقب مقنقاطقق القبقالد، 
ونظمت االمسيات التأبينية، واةتظت المقابر بال وار الذين توجهقوا القى ققبقور 
الشهداء ليستلمهوا من عبقهم رائحة المس  وصالبة الموقف ورسوخ اإليقمقان  
اما خارج الحدود اقد ةثرت الفعاليات هذا العام، انظمت اربقع نقدوات خقاصقة 
بالمناسبة، وتوجه البعض الى السفارات الخلقيقفقيقة لقالحقتقجقاج عقنقد  عقتقابقهقا، 
و قيمت الندوات بمشارةة متخصصين دوليين اي شؤون البقحقريقن، واةقتقظقت 
وسائل التواصل االجتماعي بالتعليقات والمواقف التقي  ةقدت صقمقود الشقعقب 
والوطن  ةان عيد الشهداء هذه المر  مناسبة لتجميقع القققو  ورص الصقفقوح 
والتراع على اسباب الفرقة واالخقتقالح  وشقعقرت عقائقالت الشقهقداء بقالقدعقم 
المعنوي والسياسي الذي تجسد بالوقفات االحتجاجية التي هتفت بحياتهم ونددت 
بالقتلة والسفاحين  لقد ةانت شهاد  شعبية دامغة ضد نظام حكقم مسقتقأسقد بقققو  
غيره، وعاج  عن الوقوح على قدميه والذود عن العصابة الحاةمة التي تق داد 

 غجراما وتخلفا ورجعية وظلما 
ثانيا: لقد ااجأ المواطنون  عداءهم والعالم الخارجي بإصرارهم على االستمرار 
اي االحتجاجات اليومية اي الشوارع العامة وعند مداخل القمقنقاطقق السقكقنقيقة  
امنذ ان بد وا تل  الوقفات لم يتقوققفقوا يقومقا، بقل هقتقفقوا بقأسقمقاء القمقعقتقققلقيقن 
السياسيين، وراعوا صورهم ونددوا بالظلم الخليفي الذي ال يرعى اي مؤمن غال  
وال ذمة  وبعد مرور شهور عديد  ما يق ال عقنقفقون القرجقال والقنقسقاء القذيقن 
يصطفون اي ةل ليلة رااعين صور شهدائهم بمعنوياتهم المقرتقفقعقة وهقامقاتقهقم 
الشاهقة وع مهم الذي ال يفله الحديد  غنها وقفة عق  وشقرح واقخقر اقي ىمقن 
العهر السياسي وهيمنة المال النفطي على بلدان المنطقة وسعيه لشراء مقواققف 
الدول الكبر  لكي تدعمه وتصق   سقمقاعقهقا عقن هقتقااقات  بقطقال القمقيقاديقن 
المطالبين بالحرية والمتصدين لفلول الحكم الخليفي المه ومين  لقد قر  الشعقب 
اي هذا اإلباء دعو  للصمود والتصدي واالستعداد لمناىالت  ةبر اي المستقبقل 
غير البعيد  من هنا اشل الطاغية اي  جبار المقواطقنقيقن عقلقى تقهقنق قتقه بقالقيقوم 
الخليفي األسود الذي ارتبط اي  ذهان الناس وذاةر  الوطن باألستقبقداد القققبقلقي 
والتحول الى  سو  منظومة سياسية  ها هنا يقف  بطال الميادين مشقمقريقن عقن 
سواعدهم، ومؤةدين ثباتهم حتى يتحرر  بناء الوطن المرتهنون لد  القعقصقابقة 
 الخليفية  انها وقفات ع  وشهامة وةرامة اشل الطغا  الخليفيونفي ةسرها 
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 ندوة تدعو إلطالق سراح السجناء
ديسمبر نقدو  حقول السقجقنقاء  7عقدت يوم الثالثاء 

وضققرور  اإلاققراج عققنققهققم  وشققارا اققي الققنققدو  
بالحدي  ةل من االستاذ علي مشيقمقع القذي تقحقدث 
من امام سفار  البحقريقن اقي لقنقدن حقيق  يقواصقل 
غضرابه عن الطعام تحامنا مع الدةتور السقنقكقيقن  
ةما تحدث االستاذ يقوسقف القحقوري حقول مقعقانقا  
المعتقلين السياسيين مؤةدا ان النحال من اجل نقيقل 
الحقوق السياسية لن يتوقف  ةقمقا تقحقدث القدةقتقور 
سعيد الشهابي حول الموضوع نقفقسقه، ثقم اسقتقققبقل 
 س لة الحاضرين حقول قحقايقا عقديقد  ذات صقلقة 

 بالوضع اي البحرين  

ديسمبر  قامت منظمة  مريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق االنسان اي البحرين نقدو  خقاصقة  46اي 
شارا ايها اةاديميون وطالب ونشطاء اغلبهم من غير البحرانيين  وقد تبنى القنقدو  القنقائقب بقالقبقرلقمقان 
البريطاني عن ح ب شين اين االيرلندي، ارانكي مولوي  وتحدث اي الندو  ةل من الدةتور مارا اوين 
جون  )االستاذ بجامعة خليفة بن حمد اي قطر( والبروايسور رودني شكسبير )المؤلف والمتخص  اي 
االقتصاد(، وستاسي ستروبي )استاذ  امريكية ومؤلفة ةتاب عن عنف الدولقة اقي القبقحقريقن( و جقنقيقن 
بواانو )من منظمة بيرد(  واشترا اي غدار  الندو  ةل من مقاجقيق  بقوى، ولقويقن ىااقرا مقن القمقرةق  

 االوروبي لحقوق االنسان  

هدم الخليفيون مساجدهم، وما ي الون يؤدون صالتهم ايها  ا درهم، البحرانيون، يتحدون هادمي المساجد 
 ، بقلوب مؤمنة ونفوس مطم نة  ستبنى مساجدهم وتتحرر  رضهم ويستردون حقهم“العلويات”ويتعبدون ا بمسجد 

اي الثاني من ديسمبر  قام  هالي النويقدرات مقجقلقسقا 
تأبينيا على روح الشهيد علي قمبر الذي تواي بسبقب 
غصابته بمرب السرطان داخل السجن  وعندما تفاقم 
مرضه  خرج من السجن وسعى لقلقعقالج اقي بقلقدان 

القمقاضقي   ةقتقوبقر  05واااه األجل اي عديد ، حتى 
وةان اخوه، عيسى، قد  عدم بقرار خليفي ققبقل ربقع 

، الشهيد علي قمبر محى ثقابقتقا (4996قرن )مارس 
 على دربه حتى لقي ربه 

 استمرار التظاهرات واالحتجاجات
 والتضامن مع الالجئين البحرانيين
تواصلت االحتجاجات والمسيقرات القيقومقيقة بقدون 
توقف  وبعد قرار وىير القداخقلقيقة القلقبقنقانقي طقرد 
الالج ين البحرانيين عبهللار المواطقنقون القبقحقرانقيقون 
عن غحبهم الموجه للعصابة الخليفقيقة القتقي بقد ت 
ضغوطا على لبنان بسبب وجود بعض المعارضين 
على اراضقيقه  وققد احقتقجقت مقنقظقمقات حقققوققيقة 
وسياسية على القرار الذي ال يقنقسقجقمقع مقع ثقققااقة 
 لبنان وتاريخه، ةبلد عرح باحترامه حرية التعبير 

ديسمير وجقه وىيقر القداخقلقيقة القلقبقنقانقي  45واي 
القاضي بسام مولوي، األربعاء، بقتقرحقيقل  عحقاء 
جمعية الوااق البحرانية مقن لقبقنقان بقعقد احقتقجقاج 
البحرين على المؤتمر الذي عقققدتقه القجقمقعقيقة اقي 
بيروت  عقد المؤتمر الصحااي بمشقارةقة ةقل مقن 
االستاذ يوسف ربيع، رئين منتد  البحرين لحققوق 
االنسان والدةتور جقالل اقيقروى، الطقالق تقققريقر 
حقققققوقققي دامققل يققوثققق الققجققرائققم الققخققلققيققفققيققة بققحققق 
 البحرانيين، االمر الذي  غحب الطاغية وعصابته 
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 صدر عالم الدين البحرانقي خيقة هللا الشقيقك عقيقسقى 
قاسم، بقيقان قا بقمقنقاسقبقة يقوم عقيقد الشقهقداء والشقيقك 

ديسمبر(  وشكر خية هللا قاسقم الشقعقب  47الجمري )
البحراني الهقتقمقامقه بشقيقخقه القمقجقيقاهقد القجقمقري 
وشهيدائه األبرار، ونصرته لدينه، واإلصرار عقلقى 
الدااع عن حقوقه، ومواصلته المقياومة مقن  جقلقهقا، 
والت امه بالعقالنية، والسلمية اي  ساليبه لقلقمقطقالقبقة 

  بالحقوق 
 وايما يلي الن  الكامل للبيان: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نا األبقرار، وبقورا  لقهقم ولقلقشقعقب     م هللاا شهيداء  ح  ر 

الكريم الذي  نجبهم و نقجقب القكقثقيقريقن مقن عشهللاقاق 
قهللاة اي سبقيقل هللا، و هقل  الشهياد  الح 
القعق هللا  بقاا، والقكقرامققة اإلنسققانقيققة، 
واإليمانية التي ال يقرضقى اإلسقالم 
ألبنائه  ن يتناىلوا عنقهقا ويقبقيقعقوهقا 
بأيهللا ثمن، و ن يقرضقوا بقالقذلهللاقة ألي 

  حد من العبيد 
قنقون  نعم، هم المؤمنون القذيقن ال يقه 
 مام  يهللا  جبروت، وغنما يقخقحقعقون 
ةل  الخحوع، ويستلذهللاون ةل  االلتذاذ 
بالذهللال بين يدي هللا  القعق يق  القجقب قار 
 الققققققققحقققققققققهللا الققققققققعققققققققظققققققققيققققققققم 

وبورا لشيخنا القحقبقيقب القمقجقيقاهقد    
الشيك عبد األمير الجمري الذي ةان 

، والقدعقا  غلقى االلقتقفقاح بقه،  اد ةلمة القحققهللا  من رو 
 والتمحور حوله، واالجتماع على ةلمته 

ا لشعبنا الهتمامه بشيخقه القمقجقيقاهقد القجقمقري     شكر 
وشهيدائه األبرار، ونصرته لدينه، واإلصرار عقلقى 
ااع عن حقوقه، ومواصلته المقياومة من  جقلقهقا،  الدهللا 
والت امه بالعقالنيهللاة، والسلميهللاة اي  ساليبه لقلقمقطقالقبقة 
ء القمقوققع القذي يقلقيقق بقه،  بالحقوق، وسعيقه لقتقبقوهللا 
ومواجهته الدااعية ضقد ةقلهللا  األخقطقار القتقي تقهقدد 
شعبنا، و متنا، وديننا، واي مقدمتها القيقوم القققحقيقة 

القدنقيء القمقذل  التطبيع التآمرية الكبر  المتمثلة اي
قبقيقن مقن القيقهقيق يقود  مع األعداء الصهاينة والمتعصهللا 
المنحراين عن شرائع السماء، ومنها شريعقة القنقبقي 
موسى "عقلقى نقبقيقنقا وخلقه وعقلقيقهقم 

 جميع ا السالم" 
قا     سيبقى شقعقبقنقا القكقريقم  ةقبقر اقهقم 

 ، وغيمان ا، و صالة ، وغير   على الحققهللا 
قا جقهقادي قة  ا بالهويقة، وروح  واعت اى 
على طريق الحقهللا  ةقبقر مقن حقجقمقه 
 العددي بمرات ومرات غن شاء هللا 

ر  يُّها الشعبا الكريما عقلقى طقريقق     س 
دين   القققويقم بقكقلهللا عق هللا ت واقخقرت بقال 
قرهللا  انقطاعت وال تلكهللاؤ  والنصرا لمن  ص 
على طريق االنتصار ا، وال حقول 

والسالم عليكم    وال قوهللا  غال باا وباا  
 ورحمة هللا وبرةاته 

 

  الشيخ عيسى قاسم يصدر بيانا بمناسبة يوم عيد الشهداء

 

 

 معًا نحتفي بعيد الشهداء 

 47يستعد المواطنون إلحيقاء عقيقد الشقهقداء اقي 
ديسمبر، وهي مناسبة تتكرر سنويا منذ ان  طلقت 

القنقار عقلقى  4998ديسمبر  47اجه   االمن اي 
المتظاهرين وقتلت اثنين منهم بالرصاص القحقي، 
هانقي خقمقيقن )السقنقابقن( وهقانقي القوسقطقي ( 
جدحف   ةانت تل  االحتجاجات بقدايقة انقطقالق 
االنتفاضة المبارةة القتقي اسقتقمقرت حقتقى القعقام 

  وةانت قد بد ت مطالبقة بقإطقالق سقراح  0222
سماحة الشيك علي سلمان الذي اعتقلته السقلقطقات 

 ديسمبر   5ظلما اي 
هقذا القعقام، ةقمقا اقي االعقوام السقابقققة، سقيقبققذل 
المواطنون جهدهم إلحيقاء ذةقر  عقيقد الشقهقداء 
بأساليبهم السقلقمقيقة القمقتقحقحقر  ومقنقهقا تقنقظقيقم 
االحتجاجات والوقفات وىيار  عقائقالت الشقهقداء 
وقراء  القرخن عند قبورهم، واعاليات اخر  مقن 
 بينها غطفاء األنوار والتكبير وغصدار البيانات 

وسيشارا  تكتل المعارضة البحرانية اي الخارج  
بعون هللا اي غحياء تل  الذةر ، وسيساهم بإققامقة 
اعاليات عديد  إلحياء المناسبة التي اصبحقت مقن 
ثوابت العمل الوطني مقنقذ اةقثقر مقن ربقع ققرن  
وبهذه المناسبة يؤةد القتقكقتقل القمقطقالقب القعقادلقة 
للشعب البحراني، التي طرحها اقي االنقتقفقاضقات 

ابراير مناخا  48المتعاقبة، والتي وارت لها ثور  
سياسيا  احل، وحولتها الى مانفستو عمقل يقعقبهللاقر 
عقن تققطققلققعققات الشققعققب مققمققثققال بقققققواه الققوطققنققيققة 
 المعارضة بكااة  طيااها السياسية وااليديولوجية  
ويعيد التكتل طرح المطالب الوطنية الثابتقة القتقي 
تؤسن لمسقتقققبقل  مقن ومقتقطقور اقي هقذا القبقلقد 
الخليجي المبتلى  ومن تل  المقطقالقب القثقابقتقة مقا 

 يلي:
 وال: التحامن القكقامقل مقع تقحقرةقات السقجقنقاء 
السياسيين السلمية وراء القحبان، واي مقققدمقتقهقا 
االضراب عن الطعام الذي يمارسه الدةتور عقبقد 
الجليل السنكين مطالبا بقحقققوققه ومقنقهقا غرجقاع 
 ةتابه األدبي الذي صادره الخليفيون بدون حق  
ثانيا: غطالق سراح السجناء السياسيين ةااة ومقن 
ضمنهم االستاذن حسقن مشقيقمقع وعقبقد القوهقاب 
حسين وسماحة الشيك علي سلمان والدةتور عقبقد 
الجليل السنكين وبققيقة رمقوى الشقعقب والقوطقن 

 و بناؤه المظلومون 
ثالثا: محاةمة مرتكبي جرائم القتل خارج الققانقون 
بحق المواطنين البحرانيقيقن، واغقلقبقهقم مقعقروح 

 لد  السلطات ولد  النشطاء الحقوقيين 
رابعا: غنهاء سياسة "اإلاالت من القعقققاب" القتقي 
يحمي النظام بها السفاحين القذيقن  ىهقققوا  رواح 

 المواطنين ظلما وعدوانا 
خامسا: االعتراح بحق الشعب اي تقرير مصيره 
وةتابة دستقوره وانقتقخقاب بقرلقمقان بصقالحقيقات 
ةاملقة، يقفقحقي القى تشقكقيقل حقكقومقة مقنقتقخقبقة 

 باألساليب العصرية 
نحيي شعبنا الصامد عقلقى طقريقق نحقالقه القذي 
تعاقبت عليه األجيال وةقتقب اقي ذاةقر  القتقاريقك 
بدماء الشهداء، ونعلن عقن تحقامقنقنقا مقع ذويقهقم 
الصابرين المتحسقبقيقن، ونقتقققدم لقرمقوى القوطقن 
والشعب وعلى ر سهم سماحة الشيك عيسى  حمقد 
 قاسم، بالشكر على الصبر والصمود واإلصرار  
وهللا غقالقب عقلقى  مقره، ولقكقن  ةقثقر القنقاس ال 

 يعلمون
 تكتل المعارضة
 لندن 

 0204ديسمبر 

 السلمية 
على شقخقصقيقة الشقيقك عقلقي  البحرينيين يتفق اغلب
تؤمن بالسلميقة وتقدعقو غلقى شخصية  اي  نها سلمان
بن اهة اي  وتعمل بها اي االحتجاجاتالشعبية التمس  
دولة ديقمقققراطقيقة تقققوم عقلقى الشقراةقة  غقامة سبيل

عقن  بقعقيقدا   لتحققيقق تقطقلقعقات القمقواطقنقيقن السياسية
 واإلقصاء  التميي  الطائفي

وعلى الرغم من اللقاءات ال عد  التي جقمقعقت بقيقن 
الشيك  علي سلمان وبين دبلوماسيقيقن لقكقبقار حقلقفقاء  

القواليقات القمقتقحقد   حكومة البحرين واي مقققدمقتقهقم
القنقققاش  والقتقي دار والقمقمقلقكقة القمقتقحقد  األمريكقيقة
اقي  اإلنسقان تحسين  وضقاع حقققوق حول ايهاحينها
بقيقن القحقكقومقة  القوطقنقي القحقوار و هقمقيقة البحقريقن

لققتققحقققققيققق األمققن واالسققتقققققرارعققلققى  والققمققعققارضققة
ةققققال مققققن  مققققواقققققف غن غال الققققبققققعققققيققققد، الققققمققققد 

لققققم  األمققققريققققكققققيقققةوالققققبققققريققققطققققانققققيققققة القققحققققكققققومققققة
حقد  غلقى وتقققاعسقتقا عن القققلقق التعبير حدود تتجاوى

لقإلاقراج غقيقر  ةبير عن ممقارسقة الحقغقط القمقؤثقر
عن الشيقك عقلقي سقلقمقان وبقاققي سقجقنقاء  المشروط
وغلققغققاء القققققيققود الققتققعققسققفققيققة عققلققى حققريققات  الققر ي

 المواطنين 
اقالشقيقك عقلقي  سنوات على اعتقالقه، 7انقحاء  وبعد
ال يقق ال ةققمققا ةققان قققبققل اعققتقققققالققه، يققدعققو  سققلققمققان
تصالحي جامع يقلقتقف حقولقه جقمقيقع  وطني حل غلى

يقوم على المواطنة المتساوية اي الحقوق  البحرينيين
على  ساس مذهبي، والقذي  والواجبات ودون غقصاء
غلقققى  القققدائقققمقققيقققن واالسقققتقققققققرار يقققحقققققققق األمقققن
 ي  حقققققدوث مقققققن ويقققققحقققققمقققققيقققققهقققققا القققققبقققققحقققققريقققققن
اي المستقققبقل، وهقو القحقل القذي  سياسي اضطراب
 لسنوات طويلة  حكومة البحرين عنه تأخرت

 د. ريما شعالن
 ىوجة الشيك علي سلمان

  0204ديسمبر 

رئقيقن جقمقعقيقة القواقاق  يقحي الشيك علي سلمان
وهققققي  ةققققبققققر ةققققتققققلققققة مققققعققققارضققققة اققققي 

بسقبقب مقمقارسقة  القمقؤبقد السقجقن عقققوبقة البحرين
غقامة نظقام  غلى نشاطه السياسي السلمي اي الدعو 
اقي غدار   شقريقكقا   ديمقراطي يكون اقيقه القمقواطقن

 شؤون البالد 
انتهاةات قانونيقة  شابت محاةمة الشيك علي سلمان

بحقه اي القداقاع عقن  اإلخالل وحقوقية عديد  منها
اعقتقققال الشقيقك  تقم 0248ديسمبر  04افي  نفسه،

شددت حكقومقة القبقحقريقن مقن   ن علي سلمان بعد
بموجقب  منتقديها السلميين قمعها للحريات وعاقبت

قققوانقققيقققن مقققققققيقققد  لقققلقققحققريقققاتقققالقققتقققي لقققم تقققتقققرا 
 اي تحقيق الديمقراطية  للبحرينيين  مال  

ديسمبقر  04يقبع الشيك علي سلمان اي السجن منذ 
تقققحقي   –معارضة  خقر   شخصيات مع 0248

عققن  بققمققعقق ل – عقققققوبققة السققجققن الققمققؤبققد  يحققا
 –محاةمة الشيك علي سلقمقان  غن الخارجي، العالم

–المعارضين  محاةمات ةما تبدو عليها العديد من
اقققققققققد  سققققيققققاسققققيققققة، ذات دوااققققع بققققتققققهققققم هققققي 

ققلقب  الشقروع اقي تهم سلطات البحرين استخدمت
مققققع دولققققة  والققققتققققخققققابققققر نققققظققققام الققققحققققكققققم

والققمققعققارضققيققن  الققنققشققطققاء لققتققجققريققم  جققنققبققيققة
التجقمقع  حقهم اي وذل  لمجرد ممارستهم السلميين

وبقنقاء عقلقى تصقريقحقاتقهقم  السلمي وحرية التعبير

 العام السابع العتقال الشيخ علي سلمان
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 من المنامة –البحرين اليوم 
ةتب خية هللا الشيك عباس القعقعقبقي 
-مقدمة لكقتقاب )رحقيقق ةقربقالء 

( القذي نشقر  الشيك ىهير عاشور
قبل  يام وصف ايقهقا القكقتقاب  نقه 

وميض من نور ةقربقالء وققبقن ” 
مثنيا عقلقى مقؤلقفقه “ من عاشوراء

الشيك ىهير عاشور المسجون اقي 
 معتقالت خل خليفة الغ ا  للبحرين 
هقذا “  وقال القكقعقبقي اقي مقققدمقتقه

الكتاب وميقض مقن نقور ةقربقالء 
وقبن من عاشوراء  لهللاقفقه بقيقراعقه 
الرسالي العاشورائي الرجل القحقرهللا 
الصابر اي سبيل هللا، الغيور علقي 

الدين والوطن والمجتمع اإلنساني وهو سجين؛ ألنه 
يطالب بالعدل و الكرامة والحرية والقيم اإلنسانقيقة، 

اقرج هللا عقنقه وعقن ” احيلة الشيك ىهير عقاشقور
 “.جميع القابعين اي السجون ظلما وعدوانا

 وضح القكقعقبقي  ن القعقاشقور اخقتق ل اقي ةقتقابقه 
األهداح الحسقيقنقيقة و نقه رسقم مقنقهقجقا ةقربقالئقيقا  
للحرةيين ةما بين جقذور االنقحقراح اقي القرسقالقة 
بالترةي  على دور القققيقاد  القربقانقيقة اقي القحقرةقة 
الححارية للمة والتأةيد على القتقمقسق  بقالقثقققلقيقن 
ةتاب هللا وعتر  المصطفى، ودور الحكم العادل اي 
حلحلة المشاةل المستعصية واألىمات التي يعيشقهقا 
اإلنسان المعاصقر، وضقرور  األمقر بقالقمقعقروح 
والنهي عن المنكر، وتحويل نقاط الحعف غلى نقاط 
قو  و تبديل التهديد غلى اقرصقة واسقتقعقاد  القمقجقد 

 والع   والكرامة 
وبارا خية هللا الكعبي للقكقاتقب مقاوصقفقه بقالقنقجقاح 

بنقل الروح العاشورائية التي يعيشها بعققلقه ” الباهر 
“ وعواطفه ومعنويته وثقبقاتقه وصقبقره واسقتقققامقتقه
سائال العلي القدير  ن يمنهللا عقلقى القجقمقيقع بقإطقالق 

 سراحه وسراحه المسجونين المظلومين 
يذةر  ن الشيك ىهير جاسم محمد عباس قد اعقتقققل 

  تقعقرب بقعقدهقا لقمقخقتقلقف 0242يولقيقو  44اي 
انتهاةات حقوق االنسان بما ايقهقا مقخقتقلقف  شقكقال 
التعذيب من الحرب المبرح والصعق القكقهقربقائقي 
واإلجبار على الوقوح، وغجباره على التوقيع عقلقى 
اعترااات وهو معصوب العينين  وصدرت عقلقيقهقا 
  حكام متعدد  من بينها حكمين بالسجن المؤبد 

تعرب الشيك عاشور طقوال اقتقر  احقتقجقاىه اقي 
السجن إلجراءات قاسية جدا  بدءا  بالتعذيب الجسدي 
والنفسي وحرمانه من الطعام والشقراب والقرعقايقة 
الصحية والنظااة والنوم وغيرها من  ساليقب سقوء 
المعاملة، غلى  ن وصل به الحقال غلقى عقدم ققدرتقه 
على الحرةة لمد  طويلة، وعانقى مقن محقاعقفقات 

 صحية جراء التعذيب الذي تعرب له 
شارا الشيك عاشور وعلي الوىير اي القعقديقد مقن 
االضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين القظقروح 

 0202داخل السجن، ومنها ما تسبب اي  غسطقن 
بالنقل من مبنى الى خخر لع لع اهما ووضعهما مع 
سجناء  جانب، حي  يعتبر ذلق  شقكقل مقن  شقكقال 
االنتقام لع له بشكل  ةبر ومقنقعقه مقن  داء مقراسقم 

 عاشوراء 
نقل الشيك عاشور وسيقد عقلقي القوىيقر غلقى جقهقة 
مجهولة وتعرضا لإلخفاء القسري  لم تعرح عائلقة 

غلقى  0202الشيك عاشور  ي شيء عنه من يوليقو 
رغققم الققعققديقد مقن القمققحققاوالت  0204يققنقابققر  47

والشكاو  القتقي راقعقتقهقا القى مقخقتقلقف القهقيق قات 

 الحقوقية الرسمية 
واجه الشيك ىهير عقاشقور تقهقمقة 
التحريض عقلقى ارتقكقاب جقريقمقة 
 09قققتققل اققيققمققا يققتققعققلققق بققحققادثققة 

التي تقورط اقيقهقا  0202 غسطن 
حارس السقجقن  وققد احقتقجق  اقي 

الققمققعققروح  نققه  8الققمققبققنققى رقققم 
مقخقصق  لقلقسقجقنقاء القمقصقابقيقن 
بأمراب خقطقيقر  ومقعقديقة، مقمقا 
عققرب الشققيققك عققبققاس لققخققطققر 
اإلصققابققة بققالققعققدو   وياقق عققم  ن 
السجناء الثالثة اي ال ن انة اعتدوا 

 عليه وضايقوه بشكل متكرر 
و ما الوىير اقد تعرب مؤخرا  اي 

العتداء جسدي من قبل  ربعة سقجقنقاء  0204ابراير 
وتعرب للمحايقات  ثنقاء الصقال   ويقواجقه حقالقي قا 

 غسقطقن  09تهما  بمحاولة قتقل مقرتقبقطقة بقحقادثقة 
 الققتققي تققورط اققيققهققا مققع حققارس السققجققن  0202

وعلى  ساس الوقائع المذةور ، خل  خقبقراء األمقم 
المتحد  غلى  ن البحرين تنته  العهد الدولي القخقاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، والقتقي تقعقد والقبقحقريقن 

من اإلعالن العالقمقي لقحقققوق  40طراا  ايه، والماد  
اإلنسان  واتفقاققيقة مقنقاهحقة القتقعقذيقب وغقيقره مقن 
ضروب المعاملة  و العقوبة القاسية  و الالغنسانية  و 
المهينة، وطالبوا برسالقتقهقم غلقى حقكقومقة القبقحقريقن 
معلومات غضااية للرد علقى مقا ورد مقن ادعقاءات، 
وعن مد  الت امها بموجب القواعد والمعايير الدولية 

 وميض من نور كربالء وقبس من عاشوراء“: رحيق كربالء”الشيخ عباس الكعبي: كتاب 

لحقوق اإلنسان اي اعتقال واحتجاى السجقيقنقيقن، 
وعن التدابيقر القتقي تقم اتقخقاذهقا  و القمقتقوققعقة 
لحققمققان غجققراء تققحقققققيقققققات ةققامققلققة ونقق يققهققة، 
واحوصات طبية مستقلة، وتحقيقات قحائقيقة  و 
غيرها من التحقيقات ايما يتعلق بم اعم التعذيب 
وسوء المعقامقلقة ةقمقا سقأل القخقبقراء عقن خلقيقة 
التحقيق اي مقحقققق الشقكقاو  ومقد  القتق امقهقا 
بمبادئ االستقاللقيقة والقحقيقاد و طقالقبقوا بشقرح 
اإلجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين لحمايقة 
الححايا من األعمال االنتققامقيقة القمقحقتقمقلقة  
وحول صدور هذه الرسالة قال حسين عقبقد هللا، 

غذ نرحقب “  :ADHRBالمدير التنفيذي لمنظمة 
بنشر رسالة االدعاء التي وجهتقهقا اقرق القعقمقل 
اي األمم المتحد  بقياد  الفريق القعقامقل القمقعقنقي 
باالختفاء القسري غلى حكومة البحرين، نؤةد  ن 
ما ورد من انتهاةات وغساء  معاملة تعرب لقهقا 
الشيك ىهير عاشور وعقلقي القوىيقر هقي نقمقط 
سائد وممنقهقج مقن االنقتقهقاةقات القتقي تقمقارسقه 
السلطات اي البحرين ضد السجنقاء السقيقاسقيقيقن 

ةقمقا ”  و ةد حسيقن عقبقد هللا: ”.  بشكل متواصل
نحمل وىار  القداخقلقيقة مسقؤولقيقة االنقتقهقاةقات 
المستمر  التي يتعرب لها الححقيقتقان، ونقدعقو 
غلققى اققتققح تققحقققققيققق عققاجققل لققمققحققاسققبققة الققجققنققا  
والمسؤولين عن االنتهقاةقات، ونقطقالقب بقإنقهقاء 
سياسة اإلاالت من العقاب، ةما نقدعقو حقكقومقة 
البحرين الى االاراج الفوري وغقيقر القمقشقروط 

 ”.عن جميع السجناء السياسيين
 

 

 

ديسققمققبققر  4ةققتققب مققارا بققلققالس مقققققالققة األربققعققاء 
بقعقد عشقر “  بقعقنقوان صحيفة لومونقد القفقرنسقيقة اي

…سنوات من األىمة منذ احتجاجات دوار القلقؤلقؤ  
 شار ايه غلى  ن البحرانيون “ البحرين بال غصالحات

لقكقن القحقكقم . ” 0224وعدوا بالديمقراطية اي عقام 
االستبدادي آلل خليفة استمقر ، واشقتقد قسقوتقه مقنقذ 

حتى  صقبقحقت شقرعقيقة القنقظقام  0244احتجاجات 
 “.موضع ش  اآلن

لفت الكاتب غلى السلطات الخليفية تستعمل القريقاضقة 
ةوسيلة لغسل انتهاةاتها لحقوق اإلنسان, مشيقرا غلقى 
” سباقات الدراجات لهذا العام التي اقاى بقهقا اقريقق 

قصقة ” لكن الكاتب بيهللان  ن هناا “.  مكالرين البحرين
 “.مختلفة خلف هذا النجاح الرياضي

سحقققت ”   ما القصة اهي  ن عائلة خل خليفة الحاةمة 
جقمقيقع مقحقاوالت السقكقان الشقيقعقة بشقكقل  سقاسقي 
ا مقثقل جقيقرانقهقم  للمشارةة اي الحيا  السياسية ، تمام 
من انظمة الملكية المطقلة ةالمملكة العربية السعودية 

 “.واإلمارات العربية المتحد 
وسقردت القمقققالقة نقمقاذج لقلقققمققع واالضقطقهقاد اققي 

البحرين من بينقهقا خحقوع القنقظقام القققحقائقي 
لقرقققابقة مشققدد  ؛ و صققبقحققت حققريققة الققتققعقبققيققر 
مققة ، وتققم تققجققريققد  والققنققشققاط السققيققاسققي مققجققر 
معارضين سياسيين مقن جقنقسقيقتقهقم وحقققوققهقم 
المدنية ، ومالحقة األصوات القمقعقارضقة عقلقى 
وسقائققل الققتققواصقل االجققتقمققاعقي ، واسقتققهققداح 
نشطاء حقوق اإلنسان بشكل منهجي واسقتقخقدام 
قا  التعذيب على نقطقاق واسقع,  صقدرت  حقكقام 

 باإلعدام بناء  على اعترااات قسرية 
ةققمققا ان الققدولققة تققخققتققرق  جققهقق   الققمققواطققنققيققن 
وتتجسن عليهم, وتدعو لمناقصات دولية لشراء 
ةميات ضخمة من قنابل الغاى المسيقل لقلقدمقوع 

 والقنابل الصوتية 
 ةد الكاتب  ن الغرب يدرا جيد ا هذا السقجقل ، 
وقد شجب البرلقمقان األوروبقي ، بشقكقل غقيقر 
عادي وبشكل شبه غجقمقاعقي ، سقلقوا القنقظقام 

صوت ا ، وامقتقنقاع  44صوت ا مقابل  622بأغلبية 
 عن التصويت  85

لفت الكاتب غلى  نه و قبقل ققرن مقن الق مقان ، 
ةانت البحرين هي المكان القذي ىرعقت اقيقه 
البذور األولى للديمقراطية اي القخقلقيقج   اقققد 

بقاخقتقيقار نصقف  4906سمح للمنامة اي عام 
 عحاء مجلن مدينتهقا مقن خقالل انقتقخقابقات 

 مفتوحة للمواطنين 
ا  ول دولة خليجية تشقهقد  وةانت البحرين  يح 

اقي شقرةقة نقفقط القبقحقريقن   –غضراب ا عمالي ا 
  وقد بد  هذا تقليد ا مقن 4929)بابكو( اي عام 

النحال االجتماعي والنقابي والسقيقاسقي القذي 
استمر بعد حصول البحرين على استقاللها اي 

 .4974عام 
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اي ذةقر  يقوم الشقهقيقد القبقحقرانقي نقظقم القمقرةق  
األوروبققي لققلققديققمقققققراطققيققة وحقققققوق اإلنسققان نققدو  
غاتراضية لتسليط الحقوء عقلقى ضقحقايقا القتقعقذيقب 
والقتل واإلعدام خارج نطاق القحاء اي القبقحقريقن، 
ااتتحها النائب اي القبقرلقمقان القبقريقطقانقي اقرانسقي 

 موللي 
عبر ارانسي موللي بداية  عن تحامقنقه مقع الشقعقب 
البحراني، دعما  للعدالة ودولة القانون وحق الشقعقب 
البحراني اي تقرير مصيره  وقال غنه لقيقن بقاألمقر 
المفاجئ  ن تتجاهل السلطات القبقريقطقانقيقة تقققاريقر 
انتهاةات حقوق االنسان اي البحرين واألسلحة التقي 
تم استخدامهقا والقتقي  دت القى القققتقل  و وغصقابقة 
العشرات بجروح جسيمة، واستشهد موللي بقققاصقر 
محمد الدير الذي   طلق على وجهه عبو  غاى مسيقل 

اقبقرايقر  00للدموع مباشر  عن مسااة ققريقبقة اقي 
سنة، وهنا تم االستنتاج  47عندما ةان عمره  0240

 ن استخدام الغاى المسيل للدموع غير قانوني نتيقجقة 
لإلصابات وحاالت االختناق، وعلى الرغم من هقذه 
اإلصابات، تم القتقحقققيقق مقع القمقصقابقيقن مقن ققبقل 

 الشرطة والمدنيين 
ولفت موللي غلى  نه من خالل عقمقل القنقشقطقاء، تقم 
نقل محمد غلقى غيقرلقنقدا حقيق  حصقل عقلقى عقالج 
إلصابته اي عقيقنقه، وهقذا يقظقهقر القتقحقامقن بقيقن 
الشعبين البحراني واإليرلندي ةونهما تعرضا لنقفقن 
الققظققلققم والققتققعققذيققب، وواجققهققا األنققظققمققة الققظققالققمققة 

 ةالبريطانية وغيرها اي العالم 
القققمقع السقيقاسقي “ األستاذ والباح  وصاحب ةتاب 

الكاتب مارا  وين جون  تقحقدث عقن ”  اي البحرين
عمله الذي يرةق  عقلقى القبقعقد القدولقي لقلقققمقع اقي 
البحرين حي   ن الدولة تعتمد بشكل تاريقخقي عقلقى 
دعم المملكة المتحد  والواليات المتحد ، واآلن علقى 
السعودية، والبعد الدولي مهم بالنسبة للذيقن يقققتقلقون 
 ثناء المظاهرات على حد قوله، و عطى مقثقاال  عقن 
انققتققخققاب تققرامققب الققذي  د  غلققى ارتققفققاع عققدد 
األشخاص الذين قتلوا اي البحرين بشكل خارج عقن 

 القانون وهذه ليست صداة 
البحرين تعتمقد عقلقى ةقمقيقة الحقغقط القتقي تقظقن “ 

السلطة  نها ستواجههقا مقن ققبقل حقلقفقائقهقا  رئقاسقة 
ترامب ةانت تعني  ن البحرين يمكنها  ن تقتقهقم  ي 
 حد بالوالء إليران وهذا يكقفقي لقلقواليقات القمقتقحقد  
نتيجة سياستها تجاه غيران، مع اإلشقار  غلقى  نقه لقم 
يكن هناا  ي عقمقلقيقة غعقدام رسقمقيقة  ثقنقاء واليقة 

 ”. وباما
و وضقع جقونق   نهللا نسقبقة القواقيقات ىادت نقتقيقجققة 

، ةانت  قل بكقثقيقر 4974التعذيب بعد االستقالل اي 
و  4958قبل االستقالل لكن موجود ، خقاصقة  اقي 

  لكن القتل اي السجن نتيجة التعذيب بد  بقعقد 4956
االستقالل وقبل الثور  االسالمية اي غيران، والعديقد 
من الناس يلومون الثور  اإليرانقيقة لقكقن هقذا غقيقر 

 صحيح 
وقال جون  غنهللا السلطات البحرانية استطاعت التسلل 
اي مجموعات المعارضة بمساعد  بريطانيقة، واقي 

برلمانيون أوروبيون يعربون عن  يوم الشهيد البحراني: ضحايا القتل خارج نطاق القضاء
قلقهم إزاء انتهاكات حقوق 

 اإلنسان في البحرين
 

رسالة النواب األوروبيين تثير  س لة عقديقد  حقول 
اإلجراءات التي اتخذتها هقيق قة القعقمقل القخقارجقي 
األوروبقي بشقأن انققتقهقاةقات حققققوق اإلنسقان اققي 

 البحرين )غيتي(
02/40/0204 

ه  عحوا اي القبقرلقمقان األوروبقي رسقالقة  40وجهللا
مشترةة غلى جوىيب بقوريقل القمقبقعقوث السقامقي 
لالتحاد األوروبي للشؤون القخقارجقيقة والسقيقاسقة 
األمنية، عبهللاروا ايها عن قلقهم الشقديقد غىاء القققمقع 
الممنهج الذي تمارسه السلطات اي البحقريقن ضقد 

 معارضيها 
نت رسالة النواب األوروبيين  س قلقة عقديقد   وتحمهللا
حققول اإلجققراءات الققتققي اتققخققذتققهققا هققيقق ققة الققعققمققل 
الخارجي األوروبي بشأن االنتهاةات التي تقجقري 

 اي البحرين 
و شار  عحاء البرلمان األوروبي الموقعين عقلقى 
الرسالة غلى الظروح السي قة لق عقيقم القمقعقارضقة 
السياسية اي القبقحقريقن السقجقيقن حسقن مشقيقمقع، 
والمعارب السياسي البحراني البارى المدااع عقن 
حقوق اإلنسان الدةتور عقبقد القجقلقيقل السقنقكقيقن، 
اللذين يعانيان بسبب اإلهمال القطقبقي اقي السقجقن 
ويتعرضان للتعذيب وسوء المعامقلقة بقالقرغقم مقن 
تقدمهما اي السن وغصقابقتقهقمقا بقأمقراب مق مقنقة 

 عديد ، واق الرسالة 
ةما  ثارت الرسالة قحية مواطنْين  وروبيقيقن مقن 
 صل بحريني مسجونين اي البحريقن، هقمقا: عقبقد 
الهادي الخواجة وهو دانمارةي من  صل بحريقنقي 
مدااع عن حقوق اإلنسان، والشيك مقحقمقد حقبقيقب 
المقداد ال عيم الديني السويدي البقحقرانقي القبقارى، 
مشيرين غلى  نهما يقبعان اي السجقون القبقحقرانقيقة 

 بسبب دعوتهما النتهاج الديمقراطية 
ةما طالب  عحقاء القبقرلقمقان األوروبقي بقفقرب 
عقققققوبققات عققلققى  عحققاء الققحققكققومققة الققبققحققرانققيققة 
المسؤولين عن انتهاةات جسيمة لحققوق اإلنسقان، 
خققاصققة الققعققامققلققيققن مققنققهققم اققي وىار  الققداخققلققيققة 

 البحرانية، بحسب قولهم 
وتسققاءل الققبققرلققمققانققيققون عققمققا غذا ةققانققت الققدائققر  
األوروبية للشؤون الخارجية ققد حقثهللاقت السقلقطقات 
البحرانية على التقيد الكامل بالتق امقاتقهقا القدولقيقة، 
مثل تل  التي تقم القتقعقهقد بقهقا اقي غطقار اتقفقاققيقة 
مناهحة التعذيب وغيره من العقققوبقات وضقروب 

 المعاملة القاسية غير اإلنسانية والمهينة 
وشدد  عحاء البرلمان األوروبي الموقعقون عقلقى 
الرسالة، عقلقى القدور القمقهقم لقلقدائقر  األوروبقيقة 
للشؤون الخارجية اي ضقمقان اسقتقمقرار الحقغقط 
الدبلوماسي الدولي من مختلف  طقيقاح القمقجقتقمقع 
الدولي، لوضع حد لتل  الممارسات القتقي تقنقتقهق  

 القانون الدولي 

، حصل رئين حكومة البقحقريقن عقلقى 4974عام 
قو   ةثر واتخذ مقوققفقا  حقاىمقا  مقن القمقعقارضقة، 
مشيرا  غلى  نهللا السلطات البريطانية ةانت على عقلقم 
باالنتقهقاةقات القتقي ةقانقت تقحقصقل اقي السقجقون 
البحرانية لكنها غحهللات النظر ألنها لم ترد القتقأثقيقر 
على عالقتها مع البحرين، لذا اإنهللا المملكة المتقحقد  
شارةت بشكل ما اي ثققااقة اإلاقالت مقن القعقققاب 

 بالنسبة للتعذيب والقتل 
اإلثقبقات  0244وذةهللار جون  بمحاولة البحرين عام 

للمجتمع الدولي  نها ستقوم بمحاسقبقة القمقسقؤولقيقن 
عن االنتهاةات، ووضعت تقققريقر بسقيقونقي القذي 
ضمت لجنتقه خقبقراء دولقيقيقن  ةقفقيقاء، لقكقن هقذا 
 التقرير اقط تم استخدامه لتبييض االنتهاةات 

وختم جون  بالقول  نهللا العالقة بين المملكة المتقحقد  
والبقحقريقن ةقانقت ققائقمقة دائقمقا  عقلقى القمقصقالقح 
االقتصادية واالستراتيجية وهقي لقن تقتقخقلقى عقن 
هذا، وهناا طرق للمقحقاسقبقة مقن خقالل طقلقبقات 
حرية المعلومات على سبيل المثال للحصول عقلقى 
توثيقات تثبت االنتهاةات والدور البريطاني، وهقذا 

 يحصل على تغطية اعالمية 
رئيقن لقجقنقة مقنقاهحقة القتقعقذيقب اقي القبقحقريقن 
والمؤسن المشارا لحرةة العدالة العالمية رودني 
شكسبير قال غنهللا لقجقنقة القمقنقاهحقة لقلقتقعقذيقب اقي 
البحرين تجمع بيانات،  شرطة ايديو، و دلة تقثقبقت 
حصول التعذيب اي البحرين، وسيتم استخدام هقذه 
 األدلة اي الوقت المناسب لمحاسبة المسؤولين 

وشدهللاد شكسبير على عدم قبول ذريعة  ن المصقالقح 
االقتصادية البريطانية هي سبب استقمقرار القنقظقام 
البحراني، ااالقتصاد الحقيقي للشعقب القبقريقطقانقي 

 هو التجار  مع الشعب البريطاني الحر 
األستاذ  والمؤلفة لكتب متعدد  عن عقنقف القنقظقام 
اي البحرين ستايسي ستروبل ذةرت  نهقا حقاولقت 
تنقظقيقم نقدو  جقانقبقيقة اقي القمقجقلقن االققتقصقادي 
واالجتماعي حول القتل خقارج القققانقون، لقكقن تقم 
راحها ألنها تتناول وضع البقحقريقن والسقعقوديقة، 
وسلطت الحوء على  حكام االعقدام القتقي تصقدر 
بشكل غير قانقونقي لقتقققوم بقالقتقمقيقيق  واسقتقهقداح 
المعارضين البحرانيين الشيقعقة، وغنهللا القدول القتقي 
تستخدم االعدام ترسقل رسقالقة مقفقادهقا  ن القققتقل 

 وسيلة لتحقيق النظام 
ولفتت ستروبل غلى  نه بعد عمقلقيقات اإلعقدام عقام 

، وتحت الحقغقط القدولقي،  صقدر مقكقتقب 0249
البحرين اي واشنطن بيانا   شار ايقه غلقى  ن حقكقم 
االعدام موجود اي الواليات المتقحقد   يحقا ، لقكقن 
حكم اإلعدام اي البحرين نطاقه  وسع من الواليات 
المتحقد ، و حقكقام االعقدام اقي القبقحقريقن تصقدر 
 باالعتماد على اعترااات تانت ع تحت التعذيب 

وختمت ستروبل بالقول غنه هناا  سباب وعقوامقل 
متعدد  لدور  الوحشية اي البحريقن، مقنقهقا وجقود 
هوية موحد  مسيطر  ومنها القتقدريقب القمقؤسقسقي 
االستعماري، باإلضااة غلى وسائل تعليل  و تبريقر 

 لالنتهاةات واستهداح مناطق محدد  
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ا مقن القظقلقم واإلضقطقهقاد    مائتان واربعون عام 
والقهر السياسي ضد البحقارنقة ومق قة عقام عقلقى 
 نهحتهم لوضع حد لإلستبداد وغغتصاب السلطة  

بلغت ذرو  مقطقالقبقات السقكقان  ٠٢٩١اي عام   
البحارنة القطاعية ال خليفة بإجراء ما  طلق عليه 
عملية غصالحات غدارية اي محاولة من البحقارنقة 
للقتقصقدي لقالنقتقهقاةقات واالضقطقهقاد والقتقمقيقيق  
والجرائم التي ةان يمقارسقهقا ال خقلقيقفقة ضقدهقم 

 بوحشية وقسو  بالغة 
 ٠٥١  بد ت المحاولة خنذاا لمواجقهقة تقراةقمقات

عام من مقخقتقلقف  نقواع القجقرائقم واالنقتقهقاةقات 
واالضطهقاد والقنقهقب والقققتقل والسقرققة وسقلقب 
االراضي وانتهقاا األعقراب والقمقققدسقات 

ال خليفة بدون حسقيقب  و   مارسه اقطاعيوا
ةل السكان البحارنة وحرماتقهقم   رقيب على

 وامالةهم وحقوقهم  
سعى البحارنة اي تل  المقطقالقبقات لقحقصقر 
السلطة اي جهة محدد  للحد من تغول وتعدد 

بعد  ن ةقان ةقل اقرد مقن ال   االقطاعيات
خليفة سلطة اقطاعية لقوحقده يسقرق ويقققتقل 
وينهب وينته  األعراب ويسقجقن ويقعقذب 

 من يشاء بال حسيب وال رقيب  
اراد البحارنة  ن تتوقف ةل تل  الممارسقات 
والجرائم واالنتهاةات الجائر  التي مارستهقا 
عائلة ال خليفة الغاىية وحلفائها الذين غ ت 

بققمققعققيققتققهققم الققبققحققريققن وذلقق  مققن خققالل غجققراء 
 غصالحات غدارية وقحائية واقتصادية وغيرها  

تعرب البحارنة اي هذا السياق للم يد من الظلم  
واالضطهاد واالنتهقاةقات ققبقل  ن يقنقجقحقوا اقي 
الحغط على البريطانيين لع ل عيقسقى بقن عقلقي 

 الحاةم الخليفي السيئ الصيت 
عارضت هذه اإلصالحات مقجقمقوعقات طقائقفقيقة 

ال خلقيقفقة   يمينية متطراة ضمت اارادا من عائلة
ومجموعات من التجار والنفعيين والعبيد السنقة ، 
ةانت هذه المجموعات تر  اي  نصاح البحارنقة 
السكان األصليين تهديدا المتياىاتها ومكقتقسقبقاتقهقا 
 و رثها من الغ و والتميي  ضد السكان البحارنة 

يمينقيقة   شكلت تل  الجماعات عصابات )اداوية( 
هاجمت العديد من مناطق البحارنة مثقل   متطراة
وتقوبقلقي وارتقكقبقت اعقمقال ققتقل ونقهقب   ستقر 

وانتهاا  عراب اقي وققت تصقدت اقيقه بقعقض 
المناطق مثل السنابن وعقالقي لقهقذه القعقصقابقات 

 بقو   دت غلى مقتل عدد من المهاجمين 
شكلت مطالب البحارنة باإلصالح انقذاا مقبقادر  
مرحلية لتصحيح عالقة الغ ا  الخليفيين بالسقكقان 
وبالرغم من التكلقفقة غقيقر القعقادلقة القتقي داقعقهقا 
البحارنة بمكاا ة غق ا  ارضقهقم مقن القققراصقنقة 

وغلى ج ء طقار  غقيقر   غلى مواطنين  بتحويلهم
منسجم مع ححارتهم المدنية واالجتماعية الممتد  

 ألربعة خالح عام 
حي  شكلت مطالب البقحقارنقة خنقذاا بقاالصقالح 
ايحا الجذور االساسية لحصول نظام ال خقلقيقفقة 

ودولة اي قبال صقور    على صور  نظام سياسي
عصابة اللصوص اإلقطاعية التي حاولت العائقلقة 

والتمس  بها وبمكتسباتهقا مقنقذ   الحاةمة االحتفاظ
 .غ وها للبحرين وليومنا هذا

لقد داع البحارنقة القكقثقيقر والقكقبقيقر مقن األثقمقان 
ألرغام عصابة لصقوص الق بقار  عقلقى تقعقديقل 
وتصحيح سلوةهم وعالققتقهقم بقالسقكقان اقي تقلق  
المرحلة ورغم ذل  بقيت عقلية القغق و والقغقرور 
واالسققتققعققالء واالسققتققيققالء والقققققهققر والققظققلققم هققي 

 الحاةمة على عالقة ال خليفة بالبحارنة 
ومع سعي المستعمر االنجليق ي القى اجقراء بقعقض 
اإلصالحات على طقريقققة غدار  القعقائقلقة القحقاةقمقة 
للبحرين وعالقتهقا السقيق قة مقع السقكقان األصقلقيقيقن 
البقحقارنقة اخقتقفقت وتقوارت القققوانقيقن اإلققطقاعقيقة 
واالنتهاةات خلف قوانين الدولة وسلطة بيت القحقكقم 
على مقدرات البحارنة بشكل ممقنقهقج، عقلقى سقبقيقل 
المثقال غذا ةقان الشقيقوخ سقابقققا يسقرققون اراضقي 
ومقق ارع الققفقققققراء بققالقققققو  ،  تققاح قققانققون تسققجققيققل 
األراضي للعائلة الخليفية السطو على ةااقة اراضقي 
البحرين الفحاء و التي لم تسجل  و عج   صحقابقهقا 

 ألي سبب عن توثيقها  

ةما سجل المستقشقار القبقريقطقانقي بقلقجقريقف اقي  موجز من سيرة القراصنة مع البحارنة
مذةراته األالح من الجرائم و االنقتقهقاةقات القتقي 
مارسها  اراد من عائلة ال خليفة ضقد القبقحقارنقة 
بعد ذل  والتي تراوحت بين القتل ونهب المق ارع 
وانتهقاا األعقراب ورعقي اغقنقام الشقيقوخ اقي 
م ارع البحارنة وغيرها من الجرائم واالنتهاةات 
 التي االت مرتكبيها من العقاب لتدخل الحاةم  

سقاهقمقت  ٠٢٩١صحيح  ن نهحة البحارنة عقام 
اي صياغة وتطوير الوضع السياسي والقحقققوققي 
بدرجة ما ، غال  ن اإلصقالحقات اإلداريقة  خقفقت 
جرائم وسطو  بيت القحقكقم تقحقت غقطقاء القدولقة 
ايحا ، وتمت مكاا ة العديد من لصوص الق بقار  
بعد اإلصالحات الشكلية بقجقعقلقهقم اقي مقنقاصقب 

عققالقققة الققظققلققم واالضققطققهققاد   غداريققة وتققوارت
للبحارنة خلف نظام سياسي عائلي شكل 

عقيد  الدولقة السقيقاسقيقة واألمقنقيقة   بيده
والطائفيقة والقعقسقكقريقة القنقاشق قة عقلقى 
مققعققاداتققهققم وتققهققمققيققشققهققم وحصققارهققم 

 وااقارهم وتجهيلهم  
واستمر ذل  حتقى حقان مقوعقد خقروج 
اإلنجلي  الصوري وم اعم االستقالل ثم 

 ٠٢٩١قققيققام الققمققجققلققن الققوطققنققي عققام 
ومقحقاولقة  عحقائقه القوطقنقيقيقن   الحققا

المنتخبين المطالقبقة بقإجقراء مق يقد مقن 
اإلصالحات الحرورية و منقهقا تقحقديقد 
راتقققب مقققحقققدد لقققلقققحقققاةقققم وديقققوانقققه 

وتسجيل األراضي العامة باسقم   وعائلته
الدولة ولين ديوان الحاةم والذي علقى غثقرهقا تقم 
حل المجلن الوطني وارب قوانيقن  مقن القدولقة 
التي مارس ال خقلقيقفقة مقن خقاللقهقا ةقااقة  نقواع 
الجرائم واالنتهاةات ايحا بحق القمقواطقنقيقن مقن 
قتل وتعذيب وغيرها استقمقرارا واتصقاال بسقيقر  
القهر والظلم التي لم تنقطع منذ اسقتقيقالئقهقم عقلقى 
 الحكم وسيطرتهم غير الشرعية على السلطة   

وغلى حين نهحة الشعب البحراني مر   خر  اي 
تسعينات القرن الماضي للمطالبة ببرلمان منتخقب 
داع من  جله البحارنة الكثير من السقجقون واأللقم 

ققبقل  ن يقققر   والقتل والتعذيب والتهم المقلقفقققة ،
الققحققاةققم الققحققالققي حققمققد بققن عققيققسققى مشققروعققه 
اإلصالحي الم عوم الذي سرعان ما انقلب علقيقه 
ت امنا مع انكشاح احيحة مؤامر  تقرير القبقنقدر 
المثير وجريمة تغيير الترةيبة السكانية القمقوجقهقة 

 ٩١٠٠ضد البحارنة ، و حتى قيقام نقهقحقة عقام 
وما ةشفته ايحا جرائقم القحقكقم بقعقدهقا مقن ققتقل 
وتعذيب وهدم مقدسات ومساجد واستقواء بجيوش 

واالح المعتقلقيقن عقن عقمقق القخقلقل اقي   اجنبية
عققلقيقة نقظقام ال خقلقيقفقة واسقتقحقالقة غصقالحقهقم 
واصالح عالقتهم بالسكان القبقحقارنقة واسقتقحقالقة 
اخراجهم من ارث اللصقوصقيقة والقققرصقنقة ومقا 

لقلقذاةقر  مقن سقيقر    اعادته ممارساتهم القحقالقيقة
عصاباتهم األولقى مقن القققراصقنقة القذيقن غق وا 
 البحرين لقتل ونهب وسلب اهلها ولين للتعايش  
ورغم القتقحقوالت القمقذهقلقة اقي طقبقيقعقة القنقظقم 
السياسية وعالقة الحكومات بالشقعقوب اال ان خل 
خليفة ما ىالوا متمسكين بإرث الغ و وما صاحبقه 
من عقلية وثقااة النهب والسلب والسيطر     بينما 
يستمر البحارنة اي حمل تطلعاتهم المشروعة اقي 
التخل  من نظام وسلطة السخر  والعبوديقة ومقا 
ي خر به من ظلم واساد ااحش ومقتقوحقش وبقنقاء 
نظام ودولة المواطنة التي يتساو  ايقهقا القجقمقيقع 
وتحفظ ايه المقدرات والثروات من العب  والنهب 

 والسرقة  
 بن خميس

اإلعدام  حولالمقرر األممي المعني 
 خارج القضاء يطلب زيارة البحرين

  
 من واشنطن    –البحرين اليوم 

ذةرت منظمة  ميقرةقيقون مقن  جقل القديقمقققراطقيقة 
 ن  (ADHRBوحقققوق اإلنسققان اقي القبقحققريقن) 

مكاتب اإلجقراءات القخقاصقة لقلمقم القمقتقحقد  ققدم 
طلبات جديد  قدهللامت من  جل تقنقظقيقم ىيقارات غلقى 

 البحرين 
و وضحت المنظمة، اي تغريدات عبقر تقويقتقر،  ن 
الطلبات قدهللامها القمقققرر األمقمقي القخقاص القمقعقنقي 
بحاالت اإلعدام خارج القحاء  و اإلعدام التعسفقي، 
والخبير القمقسقتقققل القمقعقنقي بقتقعق يق  نقظقام دولقي 

 ديمقراطي ومنصف 
و شارت المنظمة غلى  ن المقرر القخقاص القمقعقنقي 
بالتعذيب وغيره من ضروب المعامقلقة القققاسقيقة  و 
الالغنسانية  و المهينة ةان ققد  رسقل  يحقا تقذةقيقرا 
بطلب سابق ل يار  البحرين، غال انه لم يتلقق جقوابقا 

 من السلطات الخليفية لحد اآلن 
وسبق للسلطات  ن راحت  و  هقمقلقت القرد عقلقى 
طلبات قدمها مقررون  مميون ل يار  البحريقن مقن 
 جل االطالع على حالة حقوق اإلنسان اقي القبقالد  
ويقأتققي القراققض القخققلققيقفققي عققققب حقمققالت الققققمققع 
واإلعدامات التي شنقتقهقا السقلقطقات وطقالقت عقددا 
ةبيرا من المشارةين اي االحتجاجات التي انقدلقعقت 

 .0244اي البحرين عام 
ثالثة بحرانقيقيقن  0246ةانت السلطات  عدمت عام 

هم ةل من عباس السميع وعلي السنقكقيقن وسقامقي 
 حمد الماللي وعقلقي  0244مشيمع, ثم  عدمت عام 

 العرب, بتهمة المشارةة اي ثور  ابراير 
تأتي هذه الطلبات اي ظل تصاعد حملة القققمقع اقي 
البحرين  وقد دعت منظقمقة امقيقرةقيقون السقلقطقات 
الخليفية غلى السمقاح لقلقمقققرريقن األمقمقيقن بق يقار  

 البالد 
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  الشعب البحراني يؤكد ثوابته في عيد الشهداء

 

متوااقة غىاء العديد من القحايا  ولذلق  لقم يقنقاقشقوا 
شي ا  بدا، بل اقتصرت "الققمقة" القتقي لقم تسقتقغقرق 
 ةثر من ساعة واحد  على اإلجراءات البروتوةولية 
وتبادل السالم والتحية والمجامالت  اهنقاا تقحقسقن 
شديد من سياسات ولي عهقد اإلمقارات، مقحقمقد بقن 
ىايد، من اغلب ىعماء دول المجلن الذي ينقظقرون 
غليه بارتياب ويخشون خططه التوسعية القتقي تقفقوق 
حجم بالده  ضعااا  حتى السعودية التي تحالفقت مقع 
االمارات سابقا خصوصا اي العدوان عقلقى القيقمقن، 
 صبح واضحا لقديقهقا ان مقحقمقد بقن ىايقد يقمقارس 
سياسات جنونية ستؤدي لمواجهة مستقبلية مقع دول 
الخليج االخر  خصوصا السعودية  وبرغم ما يشبه 
االجماع بينهم على التوجه نحو الكيان اإلسقرائقيقلقي، 
اان بعحهم ير  اندااع االمارات والخليفقيقيقن نقحقو 
الكيان االسرائيلي مغامر  غير محمونة النتائج وققد 
تجر منطقة الخلقيقج لصقراعقات داخقلقيقة واققلقيقمقيقة 
مدمر   لقد ةان واضحا اتور العالقات بين ال عمقاء 
اذ لم تستغرق "القمقة" سقو  سقاعقة واحقد   األمقر 
المؤةد ان االنقظقمقة يقدعقم بقعقحقهقا بقعقحقا وانقهقا 
تقعققارب االصققالح السققيققاسققي وال تققحققتققرم حقققققوق 

  االنسان 
من هنا يصر شعبنا البحراني عقلقى االسقتقمقرار اقي 
نحاله من  جل تحقيق األمقن واالسقتقققرار والقنقمقاء 
السياسي واالقتصادي اي المنقطقققة مقن جقهقة ومقن 
 جل استعاد  الحقوق االنسانية التي سقلقبقهقا القطقغقا   
واي عيد الشهداء يجدد مواقفه المبدئية ومنها:  ولقهقا 
احترامه وغجالله وعشققه لشقهقدائقه األبقطقال القذيقن 
قققدمققوا حققيققاتققهققم مققن اجققل هللا والققحققق والققحققريققة 
واالستقالل، والتحقوا برةب الشقهقداء األحقبقاء وهقم 
عند ربهم يرىقون  ثانيهقا: غصقراره عقلقى تقحقققيقق 
العدالة اي البالد التي تقتحي القصاص امقام قحقاء 
عادل من القتقلقة والسقفقاحقيقن والقمقعقذبقيقن  ثقالقثقهقا: 
احتحان عائالت الشهداء الالتي اقجقعقت بقأوالدهقا، 
وصمدت على مواقفها وراحت االستسقالم لقبقطقش 
الخليفيين وةااة اساليبهم الجائر  والخادعة  رابعقهقا: 
مطالبته بالتحقول السقيقاسقي القجقذري وغقلقق مقلقف 
االستبداد والديكتاتورية، و قامة مقنقظقومقة سقيقاسقيقة 

خقامسقهقا: راقض   واق مبد  : لكل مواطقن صقوت،
التطبيع مع االحتالل واعتباره خيانة، ومقاطقعقة مقن 
خان هللا ورسقولقه واالنسقانقيقة واالمقة 
والسطين والشعب  سقادسقهقا: القعقمقل 
الحثي  لتحقيق القوحقد  القوطقنقيقة اقي 
الداخل على اسقاس االنقتقمقاء لقثقوابقت 
الوطن، واي القخقارج بقهقدح تقوحقيقد 
صف القمقعقارضقة القتقي تقنقاضقل بقال 
هواد  من  جل نيل القحقققوق  و خقيقرا 
اان شعبنا الصامد ال يعبأ بالقخقلقيقفقيقيقن 
و العيبهم وحيلهم ومكرهم وجرائمهم، 
ويعتقد بثقة مقطقلقققة انقهقم  عقجق  مقن 
تكقبقيقل  يقدي األحقرار، و ن سقعقيقهقم 
لقققتقققحقققريقققض القققدول األخقققر  ضقققد 
البحقرانقيقيقن سقيقاسقة اقاشقلقة  اقالقذيقن 
هاجقروا اقرارا مقن القظقلقم القخقلقيقفقي 
سقيقعققمقلققون واقق تقكققلقيقفققهقم الشقرعققي 
بالتصدي للطغا   ينما وطأت  قدامقهقم  
اهم مصداق لآلية الكريمة: الذين  منوا 

   وهاجروا وجاهدوا 
اللهم ارحم شقهقداءنقا األبقرار واجقعقل 
لهم قدم صدق عندا، وا  قيد  سقرانقا 
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دائر  الحراا الشقعقبقي تقتقمقحقور حقول القتقغقيقيقر 
السققيققاسققي الشققامققل، وعققدم االنققخققداع بققمققا يققردده 
الخليفيون من مقوالت ووعود اارغة  اقرر قطقاع 
واسع من الشعب مقاطعة الحكقم القخقلقيقفقي بشقكقل 
ةامل وعدم االنخراط اي مشقروعقهقم االنقتقخقابقي 
الفاشل، اأصبحت البالد برغم دعاو  القخقلقيقفقيقيقن 
و بواقهم بلدا "غير حر" واقق تصقنقيقف مقنقظقمقة 
"اريدون هاوس"  وةقان مقحقطقة سقنقويقة تقجقمقع 
شتقات الشقبقاب القثقوري والقعقائقالت القمقفقجقوعقة 
بأبنائها، اتحولت المقابر الى منطلق جديقد لقلقثقور  
التي ستشتعل الحقققا  ومقا ان تقواقرت القظقروح 
المناسبة حتى اشتعلت تلق  القثقور  عقلقى  شقدهقا، 
وةشقفققت لققلققعقالققم ضققعققف الققخققلقيققفقيققيققن وخققواءهققم 
وراحهم المقطقلقق مقن ققبقل الشقعقب  ولقم تقؤثقر 
الممارسة االنتخابية الجوااء اي القمقسقار الشقعقبقي 
والوطني اي السنوات العشر التي اصلت مقا بقيقن 
االنقالب الخليفي من خالل الميثاق وثور  الشقعقب 

  اقمقا  شقبقه القلقيقلقة 0244ابراير  48الشاملة اي 
بالبارحة، وما  شد وعي البحرانيين بواقعهم، و شد 
حماسهم للتغيير  اهم يعلمون ان بقاء الخليفيين اقي 
السلطة سيكرر مآسيهم، ولن يستطيع الطغا  العمل 
بمنظومة سياسية حديثقة تقحقتقرم حقققوق اإلنسقان  
اثمة حقيقة ثابتة ال يمكن غنكارها: ان الديكتاتقوريقة 
وحقوق االنسان ال يلتقيان، ويستقحقيقل ان يقحقتقرم 

  الطغا  حقوق مواطنيهم يوما 
يدرا البحرانيون  يحا ان هناا ما يشبه االجقمقاع 
لد  العائقالت القحقاةقمقة بقدول مقجقلقن القتقعقاون 
الققخققلققيققجققي خصققوصققا اإلمققارات والسققعققوديققة 

 منية السقتقهقداح   –والخليفيين، على خطة سياسية 
ثالث ا ات اي العالم العربي: اإلسالميين  يا ةانقت 
قققنققاعققاتققهققم السققيققاسققيققة او مققدارسققهققم الققفقققققهققيققة، 
ومجموعات المعارضة السيقاسقيقة عقامقة، وسقواء 
ذات االتجاه اإلسقالمقي ام القلقيقبقرالقي، وحقرةقات 
المقاومة التي تراض االحتالل اإلسرائيلي وتتبقنقي 
 يديولوجية تحرير السطين  وعندما اجتمع ىعمقاء 
دول مجلن التعاون هذا األسبوع اي قمتهم الثانقيقة 
واألربعين ةانت همومهم متعدد  ومقواققفقهقم غقيقر 

 ةثر من ربع قرن منذ  ن  علن الشعب السابع عشر 
من ديسمبر عيدا للشهداء، وما تق ال تقألقققهقا يقبقهقر 
المهتمين بشؤون هذا البلد المعذب  اقد ةان استشهاد 

بقرصقاص القغقدر  4998ديسمقبقر  47الهانيين اي 
الخليفي لحظة ااصلة اي العالقة بقيقن القبقحقرانقيقيقن 
والخليفيين،  دت تدريجيا الى توسع الفجو  بقيقنقهقمقا 
خالل االنتفاضة الالحقة التي احتقحقنقت  ةقثقر مقن 
اربعين شهيدا لقمقعقت  سقمقاؤهقا اقي سقمقاء القمقجقد 
وخلدها التاريك: هانقي خقمقيقن، هقانقي القوسقطقي، 
حسين العشيري، حميد قاسم، محمد عطقيقة، نحقال 
النشابة، ااضل عباس، السقيقد عقلقي امقيقن مقحقمقد، 
سعيد اإلسكااي، و خرهم نوح خليقل  ل نقوح  ذلق  
هو تراث البحرين اإلنسقانقي القذي وضقعقهقا عقلقى 
طريق الحرية  ادماء تقلق  القققااقلقة  نقبقتقت شقجقر  
الحرية التي اشر بهللات جذورها اي ضقمقيقر القوطقن، 
ااستعصت على النسيان او االقتالع  لقد استقعقصقت 
تل  الدماء على التطويع او النسيان، و اشلقت ةقااقة 
خقطققط  عققداء الققوطققن والشقعققب والققحققريققة لققوقققف 
االنتفاضة اال بعد تحقق  هدااهقا، اقكقان االسقتقسقالم 
الخليفي متمثال باإلاراج عن السقجقنقاء السقيقاسقيقيقن 
اإلعالن عن مشروع سياسي، اتحح الحقا انه ةقان 
خدعة خاسر ، تعلم الوطن والشقعقب مقنقهقا دروسقا 
و صبح تكرارها مستحيال  لذل  اقان مقا يقبقدو مقن 
انسداد طرق الحل اي المرحلة الحالية التي دشنقتقهقا 
دماء قاالقة  خقر  مقن الشقهقداء مقنقذ القيقوم األول 

ابراير، انما هو تأةيد لفشل النظام  48الندالع ثور  
الخليفي بشكل ةامل  اقد وقع اي مستنقع عميق مقن 

  الجرائم يستحيل خروجه منه سالما 
عيد الشهداء عقنقوان لقنقهقحقة  مقة ونحقال شقعقب 
ونهاية طغمة حكمت ىمنا بالنار والقحقديقد وانقتقهقى 
مسارها الى طريق مسقدود  وققد سقاهقم اقي غبقققاء 
جذور  الثور  مشتعلة طوال مقا يقققرب مقن عقققود 
ثالثة مارس الخليفيون خاللها  بشع  سالقيقب القققمقع 
واالضطهاد والخداع والتحقلقيقل، ولقم يسقتقطقيقعقوا 
ةسر شوةة الشعب  اعاما بعد خخر ةان عيد الشهداء 
مققحققطققة لشققحققذ الققهققمققم وتققجققديققد الققعقق م  ةققانققت 
االستعدادات لالحتقفقاء بقه اقي ةقل ديسقمقبقر سقبقبقا 

لعدوان خليفي متواصل مقن اعقتقققاالت 
وتعذيب وتهديقد، وةقلقهقا سقاهقمقت اقي 
غبقاء الفجو  بين الطراي، وغاشال ةقااقة 
محاولقة القتقطقبقيقع بقيقنقهقمقا  ةقان عقيقد 
الشقهققداء عققامقال اققي غاشققال مققا سققمققي 
"المشقروع اإلصقالحقي" القذي حقاول 
حمد بن عيقسقى خقداع القجقمقاهقيقر بقه  
وةققان ةققذلقق  عققامققال لققتققهققمققيققش عققيققد 

ديسمبر من ةقل عقام   46الخليفيين اي 
وةان ةذل  من عوامقل رص صقفقوح 
عائالت شهداء االنتفاضة ومقا بقعقدهقا، 
وتحويلهم الى بؤر  ثورية تشع نورا اي 
نفوس الجيل الجديد من األبطال  ونظرا 
ألهقمققيققتققه واققاعققلققيقتققه حققاول الققطققاغققيققة 
االلتفاح عليه بمحاولة خقطقفقه بقعقنقوان 
مشابه: عيد شهداء الواجب  وبرغقم مقا 
 نفق من اموال وجهود اشقل القطقاغقيقة 
وعصابته اي التأثير عقلقى مسقار عقيقد 
الشهداء الحقيققي، الن دمقاء القهقانقيقيقن 
    قو  من وسائل الجالدين والطغا  

لقد لعب عيد الشهداء دورا محوريا اقي 
غعاد  رسم الخريطة السياسية اي البالد 
بشكل مخقتقلقف  هقذه القمقر  اصقبقحقت 
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ثالثا: برغم القمع واالضطهاد بقي شباب البحرين ثابتا على مطالبه ومصرا على تحقيقققهقا  
وعندما طرح ا لخليفيون مشروع "االحكام البديلة" هرع الشقبقاب الاشقالقه وغاقراغقه مقن 
محتواه  هؤالء يطالبون بتحول سياسي جذري، ويقدمون من اجل ذلق  تحقحقيقات ةقبقيقر  
بدون تردد  انها لحظة تاريخية ستتحول الى ايقونة ثورية يقرتقادهقا القمقنقاضقلقون لقلقتق ود 
بالصمود والثبات واإلصرار ووضوح الرؤية  اقلقيقن هقنقاا مقن القرمقوى مقن  بقد   ي 
استعداد للتناىل عن المطالب التي سجن بسببها، ولم ترد عقلقى لسقان  ي مقن القرمقوى او 
المناضلين  االجميع يعلم انه ما لم يحدث التغير السياسي القجقوهقري القمقنقشقود اسقتقتقكقرر 
المأسا  مستقبال، الن الهدنة التي تحدث عاد  بعد مصالحة وطنية محدود  انما توار للحاةم 
الطاغية ارصة النيل من األحرار والتنكيل بهم ان لم يعوا لعبة الطغا   اقمقا يق ال مقطقلقب 
التغيير السياسي الجوهري عنوانا مشترةا لكااة اصائل الشعب والمعارضة، ولين هقنقاا 
من يستعجل النتيجة، بل يريد الجميع قطف الثمار بعد نحجها احسب  اما الطاغية ايبحق  
ليال ونهارا عن مخرج من ورطته التي اصبحت تطارده  اطرح مشروع االحكام القبقديقلقة 
الذي سرعان ما راحه الشعب وقاد  الثور ، مؤةدين حق الجميع اي التحرر مقن القققيقود، 
وان الثور  انما قامت لتحطيم االغالل  ان هذا االصرار على المطالب، يمثل ضربة قاسية 
للخليفيين الذين د بوا على تحليل العالم حول حقيقيقة نقوايقاهقم، ويسقتقعقدون لقراقع القرايقة 
البيحاء مستسلمين بعد ان ارتكبوا الفظاعات وتحولوا الى مقجقرمقيقن مقحقتقراقيقن وققطقاع 

 طرق 
رابعا: ان الشعب البحراني واع لما يخطط ضده وضد ةل مواطن عربي شريف مقن ققبقل 
تحالف قو  الثور  المحاد   امنذ ان استعان الخليفيون بقاألجقانقب لقحقمقايقة حقكقمقهقم مقن 
غحب الشعب، اقد سلموا السياد  لالجنبي واتحوا ابواب البالد امام المحتلين والمستقغقلقيقن 
والناهبين  واذا ةانت هناا ثمة معونات مالية، اانها تذهب لجيوب الخليفقيقيقن وال يسقتقفقيقد 

ابراير المظفر  باذن هللا، تقعقهقد  48الشعب منها  اقبل عشر  اعوام، اي بعد انطالق ثور  
مجلن التعاون بتقديم عشقر  مقلقيقارات دوالر عقلقى مقد  عشقر سقنقوات، ةقمقسقاعقدات 
للبحرين، اي بمعدل مليار واحد سنويا  واي الحقيقة اان هذه المعونات ذهبت القى جقيقوب 
الخليفيين الذين اختلسوها وانفقوها لتمويل نمط حياتهم الباذخ، او استخدموها لشراء  سلحقة 
ال تحتاجها البالد  شعبنا يعلم ان الخليفيين الذين نهبوا بالده وسرقوا ثقرواتقه لقن يقتقورعقوا 
عن نهب الم يد من ثروات البالد، ولن يترددوا اي غراقة دماء األبريقاء القذيقن يقطقرحقون 
سؤالهم التاريخي:  ين الثرو ؟  ين اموال الشعب؟ واي غيقاب مقنقظقومقة سقيقاسقيقة اقاعقلقة 
تمارس الرقابة والمحاسبة، يعتقد الخليفيون انهقم سقيقكقونقون بقمقامقن مقن تقبقعقات القنقهقب 
والسرقة  ولكن الشعب مصمم على استعاد  ثروات الوطن المسلوبة وسقيقحقرب بقيقد مقن 
حديد على  يدي السارقين والناهبين والمجرميقن  يقعقلقم الشقعقب ان االمقارات القيقوم هقي 
صاحبة القرار حتى اي ما يتعلق بالشأن الداخلي، ولذل  يحغطون على الخقلقيقفقيقيقن لقعقدم 

 غطالق سراح البحرانيين المأسورين لديهم  
امام هذه الحقائق استقبل شعب البحرين األبي العام الميالدي الجديد وهو يكتسي حلة جميلة 
من األمل والصمود والثبات، ويعلن للعالم ان حرةته لن تهد  يوما حقتقى يسقتقعقيقد حقققوققه 
ةاملة غير منقوصة وحتى يستعيد الثروات المسروقة من قبل الخليفيين ويقاضي الجالديقن 
والمعذبين من  عداء االنسانية  وهذا هو العهد الذي قطعه المواطنون مع شقهقدائقهقم القذيقن 
 حيوا الشهر الماضي عيدهم المجيد  اال مكان للقمقسقاومقة او القتقنقاىل عقن القمقطقالقب او 

 ابتهاالت الثائرين    4البقية من ص عام جديد وآمال كبيرة ،   

 عققنققدمققا دقققت نققواقققيققنا الققتققحققدي وصققراخققاتا الققوشققا 

 عققنققدمققا هققبهللا رجققالا هللا يققومققا مققثققل  سققراب  القققققطققا 

 وققف الققتقاريقكا يقحققكقي مققلقحققمقاتت جققلقلققتقهقا الصقلققوات

ا ودعققاء  وصققال   يققتققجققااققى محققجققعا الققمققؤمققن ذةققر 

 عقققاشقققققققا ا، عقققبقققدا طقققائقققعقققا، تقققلققق   خقققالق القققدعقققا 

 سققرتققم  يققا عققاشقققققي الققثققور  سققرب ققا هققادرا بققيققن السققرا 

ا  وثققبققات  يققتققهققاد  جققمققعاققكققم يقققققدمققه االسققتققاذ عقق  

 ةققنققتققما ةققالسققهققم مققا  حققلققى السققهققم  اققي  يققدي الققرمققا 

 ةانقت القنقاسا سقكقار  ققد  صقيقبقوا بقأةقاذيقب القطقغقا 

 عندما  رخت ليقالقي الق مقن القفقاسقد ةقانقوا اقي سقبقات

، يققا هللا مققا هققذي الققحققيققا   وظققالما الققلققيققل عققمهللا الققكققون 

  يققن اققرسققانا الققمققيققاديققن، تققعققالققوا،  يققن  بققطققالا الققفققال 

 ضقققجقققت القققدنقققيقققا بقققأهقققل الشقققر مقققن ةقققل القققفققق قققات

 وحققده ةققان يققغققنققي، بققلققبققلا الققثققور  عققذب  اإلغققنققيققات

 يققتققمققنققى مققن غلققه الققخققلققق لققلققثققوار  حققلققى األمققنققيققات

  

 صاح   ين األمقلا الحقاحق  واألحقالما مقن تقلق  الشقفقاه

 هقققتقققف القققدهقققرا بقققتقققاريقققك  والت وبقققأمقققجقققاد  األبقققا 

 سقط القوهقما صقريقع قا عقنقدمقا هقبهللاقت مقجقامقيقعا القكقمقا 

 اقققاذا انقققتقققم رجقققال  ولقققيقققوث  وتقققبقققاشقققيقققرا القققحقققيقققا 

ققدا   اقاسققتققمققتققعققتققم ألنققاشققيققد  الققعققصقااققيققر  و صققوات    الققحا

  نققتققم الققثققور  والققمققجققد، و نققتققم سققتققكققونققون القققققحققا 

 اققغققد ا تققحققحققنققكققم  ربا  وال انققهققا حققبققلا الققنققجققا 

 وسيأتي جمعاكم بقالقنقصقر والقعق   مقن  رب الشقتقات

 قققد ةقققفقققرتقققم بقققطقققواغققيقققتت و صقققنقققامت وعققق   ومقققنقققا 

 ورةققبققتققم سققد  الققمققجققد، ولققم تققخققشققوا  ةققاذيققب الققعققتققا 

  يها الساهر اي الليل،  تاا الصبح اانهض من سقبقات

  دونقق  الققنققصققر اقققققد ولهللاققى بققعققون هللا طققابققور الققجققنققا 

 اقققابقققتقققسقققم وارقققق  وققققل لقققلقققمقققوت  هقققال بقققالقققحقققيقققا 

المراهنة على اعداء الحرية ونقاهقبقي القثقروات وققطقاع القطقرق 
والمرتشين  اقبل احد عشر عاما قال ةلمته الفاصلة: الشعب يقريقد 
غسقاط النظام  ولم يفعل هذا النظام شي ا يحميه من غحب الشقعقب 
او يعيد قدرا من الثقة بقدرته على التغيير وغصالح االوضاع/ بقل 
اصر على غيه وغجرامه، وضاعف ذل  بارتكاب الخيانة العظمى 
بحق هللا واالنسانية واألمة والسطين، اما القذي يقبقرر  ي تقوجقه 
للتصالح معه او القبول به ةنظام سياسي يحكم شعبا ثائرا مخلقصقا 
لربه وقحايا  مته؟ االقخقائقن أل  مقان لقه، ومقن يقخقلقف القوعقود 
والعهود ال يصلح شريكا سياسيا  وهقنقا نسقتقحقحقر ةقلقمقة ققالقهقا 
ال عيم األاريقي، نيلسون مانديال  اقد بعق  خخقر رئقيقن لقلقنقظقام 
العنصري، ديكليرا، مبعوثا اليه اي السجن وقال له: ان القرئقيقن 
يوااق على السماح لكم بالشراةة السياسية  اقال مانديال: ومن ققال 
اننا نريد الشراةة معه؟ اننا نريد السلطة ةاملة ولن نقبل بقأققل مقن 
ذل    لذل  سيواصل شعبنا البطل دربه متوةال على هللا ومقعقتقمقدا 
على نفسه، ولن يقألقو جقهقدا اقي القنقحقال بقل سقيقصقعهللاقد نشقاطقه 
وححوره الميداني حتى تسقط  صنام قريش، سقيقحقدث ذلق  ومقا 

 ذل  على  هللا بع ي  
 
 
 


