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* وجه اماحة آية هللا الشرير  عريرسرى  راارم كرلرمرة 
لرئيس الو راء الص يوني نفتالي بي يرذ الرذي كران 
في  يارة للخليفيين عبر حسابه الرامي فري ترويرترر 
معبّرا عن غضبه الشإيإ  ائال: يا  نفتالي بي ريرذ  قن 
ذكرى المولإ الشريف لإلمرا  الرربرانري عرلري عرلريره 
السال   لترف  وجودك  أير را الرعرإو الرلرإود عرلرى 
أرض الربرحرريرن ولرو لرلرحر رة واحرإة  والربرحرريرن 

 “ترفضك الرف  كلّه
 

* نلب خبير االمم المتحإة بلج ة الح روق الرثر رافريرة 
واالجتماعية واال تصادية  لودو هي يبل من حركرومرة 
البرحرريرن ردّا عرلرى الرتر راريرر الرتري ترحرإثرذ عرن 
انت اكات ف يفة لح وق ناشطين همرا الرإكرترور عربرإ 
الجليل الس كيس وعبإ الر رادي الرخرواجرة. وترمرانرل 
العصابة الخليفية فري الررد عرلرى نرلربرات الرجر رات 
الإولية لكي ال تكرترشرف جررائرمر را برحرق الر رشرطراء 

 واصحاب المو ف والرأي.
 

* ع إت المحكمة الملكيّة العليا في ل إن  جلسة لل ّ ر في  ضيّة  مرفوعة  مرن 
رصرّور الصرحرفرّي  عيم حركة أحرار البحرين  الإكتور اعيرإ الشر رابري والرم 

ضإّ حكومة البحرين  حول اختراق أج  ة هرواترفر رم عربرر   مواى عبإ علي
. وأشارت الإعوى ال ضائريّرة قلرى أّن 2444برامو التجّسس اإللكترونيّة عا  

السلطات الخليفية  ااتخإمذ برنامًجا للتجّسس أنتجته شركة بريطانيّة ألمانيّة 
–  «Gamma Group»  الخررتررراق كررامرريرررا الررحرراارروب والررمرريرركررروفررون  

والوصول قلى المست إات وراائل البريإ اإللكترونّي والراائل. و ال محامرو 
قنّ م أدركوا أنّ م تعّرضوا للتجّسس برعرإ ثرالث  الإّفاا عن الش ابي وعبإعلي

ا وات من بإء الجريمة  بعإ أن أصإرت ويكيليكس  رائرمرة مسرتر رإفرة فريرمرا 
 يتعلّق بااتخإا  البحرين لبرنامو فين فيشر.

 
فبراير أصإرت محكمرة  20* في 

خليفية حكما  ااريرا برحرق نرفرلريرن 
بسبب رفض ما االاتبإاد الخليفري. 
وأصإرت تلك المحركرمرة بررئراارة 
بإر عبإ اللطيف العبإ هللا حركرمر را 
بسجن الطفلين جعفر جاام حبريرب 
جاام عشر ا وات  وأخيه مرحرمرإ 
جاام حبيب جراارم خرمرسرة عشرر 
عاما. واعتمإ ال اضي الذي وظرفره 

“ اعررترررافررات” الررخررلرريررفرريررون عررلررى 
 “.م  وعة تحذ التعذيب

 
ش إت الذكرى الحادية عشرة للثورة  مشاركة وااعة في مخترلرف الرمر رانرق 
بالفعاليّات التي دعذ علير را  روى الرمرعرارضرة الربرحررانريّرة . فر رإ انرطرلر رذ  
المسيرات الغاضبة في عاصمة الثورة اترة وبلإات المصلّى وكربابراد وأبرو 
صيبع والشاخورة وش ركان واماهيو وكرباباد والم شع وتوبلي والسر رابرس 
وكّرانة. ورفع المت اهرون أعال  البحرين وصور الرمرعرتر رلريرن السريرااريّريرن 

مرتّرحرإون مرن أجرل قار ران “  واليافطات التي كتبذ علي ا الشعارات الثوريّرة
وشرإّدوا عرلرى الرترمرّسرك برأهرإاف ” .  ثورة البحرين تأبى االنكسار“  ” ال  ا 
فبراير المجيإة المشروعة  وفي م إّمت ا حّق ت رير المصريرر  كرمرا  40ثورة 

و طع الثّوار في عاصمة الثرورة   جإّدوا الع إ والوفاء لإماء الش إاء األبرار.
اترة والم شع والس ابس الشوارا برالرحرواجر  ونريرران الرغرضرب  وا دانرذ 
جإران عإد من البلإات بالعبارات الثوريّة وم  ا الإير والمر رشرع وكرر كران. 

  8البقية على صفحة  كما أضاءت عوائل الش إاء والمعت لين السياايّين الشموا أما  الم ا ل.

 خيانة األمة والشعب آخر جرائم الخليفيين

كان الش ر الماضي مفعما بالحراك السيااي الرمررتربر  برأمرور عرإيرإة مرحرلريرة 
وق ليمية. هذا الحراك أوضرح حر رير رة ذات أهرمريرة  صروى وهري ان الشرعرب 
البحراني يستعصي على التطويع إلرادة الحكم م ما فعل الطغاة  وانره مرترشربرع 
باإليمان واإلنسانية والون ية فرال يسرترطريرع غر  الرطررف عرمرا يرجرري فري 
محيطه  وأنه نافذ البصيرة   ادر عرلرى اارتريرعراب أارالريرب الرحركرم الرمراكررة  
وراف  التعايش مع من خان هللا وراوله واألمرة وفرلرسرطريرن والشرعرب. هرذه 

  الح ائق كانذ وراء الحماس الم  طع ال  ير الذي تجلى في مجاالت ثالثة:
فبراير حمرااريرا  40أالول: كان تفاعل الشعب مع الذكرى الحادية عشرة لثورة 

بشكل م  طع ال  ير. وكان ال شطاء  إ ااتعإوا م ذ أاابيع إلحياء الذكرى برمرا 
يستطيعون  هإف م قف ا  الحكم وداعميه بانه ال يركع قال هلل وان ال مع ال ير يرإه 
قال صمودا  وانه ال ي بل بغير التغيير الجذري ثم ا للتضحيات التي  إم ا عربرر 
األجيال وبلغذ ذروت ا في الثورة الم فرة. وفي يو  الذكرى نفسره كران هر راك 

مسيرة شعبية هتف المشاركون في ا بالحرية ورف  االارتربرإاد  33على األ ل 
الخليفي والتطبيع مع العإو بشكل خاص. كرمرا اكرتر رذ الرجرإران برالشرعرارات 
الون ية التي خط ا الثوار مؤكرإيرن الرثروابرذ الرونر ريرة والرمرطرالرب الشرعربريرة 
المشروعة. وبموا اة ترلرك االحرترجراجرات الرتري جرابرذ الشروارا والرطرر رات 
وتعرض بعض ا لل مع الوحشي من الحكم الخليفي  كانذ ه راك  يرارة مركرثرفرة 
ل بور الش إاء. وم ذ الصباح الباكر توج ذ عائالت الشر رإاء الرى روضراتر رم 
بالورود ونس  المصحف الشريف. وتوافإ الموان ون على الم ابر لتجإيإ الع إ 
مع اولئك الش إاء الذين أب وا جذوة الثورة مت إة نوال هذه االعوا . ولرم ير رس 
الموان ون ش إاء االنتفاضة التعسي ية المباركة وعائرالتر رمك فركران ذلرك الريرو  

كما كان ااتعراضا لرإلرادة الشرعربريرة  م رجانا شعبيا وااعا للش ادة والش إاء.
والتوافق الون ي حول ضرورة الرترغريريرر السريرااري خصروصرا برعرإ ارتركراب 
العصابة الخليفية جريمة الخيانة الع مى. وتفاعلذ الم  مات الح و ية الإولريرة 
مع ضحايا ال مع الخليفي باصإار البيانات التي توثق جرائم م نروال السر روات 
اإلحإى عشرة الماضية من اعت االت تعسفية نالذ ا الف وترعرذيرب مرمر ر رو 
واحب الج سية من السكان اإلصليين وقبعاد المئات مرن األحررار. وق اء هرذا 
التفاعل الوااع انبرى العإيإ من الرمو  السيااية والرإير ريرة فري برلرإان أخررى 
إلصإار بيانات الإعم للشعب البحراني والت إيإ بالخيانة الخليرفريرة ومرن برير ر رم 

  رؤااء آح اب وم  مات ايااية وعلماء دين وح و يون. 
الثاني: ما حإث من غضب جماهيرري واارع برعرإ الرخرطروات الرتري اترخرذتر را 
العصابة الخليفية تجاه العإو اإلارائيلي. فباالضافة لجريمة التطبيع التي أ إمذ 

تسرارعرذ قجرراءاتر را  2424علي ا بالتعاون مع حكرا  اإلمرارات فري صريرف 
اإلجرامية بفتح الباب على مصراعيه ألج  ة األمن واالاتخبارات الص يونية. 
فأعلن الخليفيون عن تعيين ضاب  اتصال اارائيلي في البالد لرإلرشرراف عرلرى 
تطوير العال ات األم ية مع الموااد واالج  ة االارائيلية االخرى. ولم ت م أيرة 
دولة عربية حتى ا ن بخطوة ك ذه. و اد علي ا  رار الخليفيين ترعريريرن ضربران 
وخبراء أم يين وعسكريين قارائيليين في موا ع حسااة بأج  ة األمن والإفراا 
لتكون كافة أج  ة البالد مفتوحة للصر راير رة  ولريركرون الشرعرب ترحرذ رحرمرة 
المؤاسات التي ماراذ أبشع االنت اكات بحق فلسطين وأهلر را. فرمرا ضررورة 
ذلكل وما ثم هل وما أهإافهل وقلى أين ايؤديل األمر المؤكإ ان موان ا بحرانيا 
شريفا لن ي بل ب ذه االجراءات االجرامية  وان تلك االجراءات  إ حسمذ قلرى 
األبإ موضوا العال ة بين البحرانيين والخليفيين  كما حإث بين الفرلرسرطرير ريريرن 
واإلارائيليين. الشعب يعلم ان العصابة الحاكمة توصلذ الى ال تيجة نفس ا  برل 
ا وات  بعإ ان أدركذ الرف  الشعبي المطلق لرحركرمر را. كران ذلرك واضرحرا 
ع إما انإلعذ االنتفاضة الشعبية المباركة في التسعي ات  وتركررس برعرإ قلرغراء 
الطاغية الحالي داتور البالد الذي كان الوثي ة الروحريرإة لضربر  الرعرال رة بريرن 

بإاتوره الخاص الذي ألغى الشعب عملريرا  2442الطرفين  وااتبإل ا في العا  
 من الشراكة السيااية. 
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 ندوة افتراضية بذكرى الثورة
 

فبراير ن م المرك  االوروبري  47في 
للإيم رانية وح وق االنسان نإوة فري 
الفضاء االفتراضي بم ااربرة الرذكررى 
الرحراديرة عشررة لرلررثرورة الربرحررانريررة. 
وشارك في ال إوة عإد من المتحإثين: 
الررإكررتررور عرريررإان هرريرر رريررر  مشرررف 
الإرااات العليا بجامعة ويستمر رسرترر  
والرربررروفرريررسررورة مضرراوي الرررشرريررإ  
االكرراديررمرريررة السررعرروديررة الررمررعررروفررة  
وبرررايرران دولرري  الرر رراشرر  الررحرر ررو رري 
والمؤلف  وعلي عبإ اإلمرا   الرمرإون 
والسررجرريررن السررابررق. وتررحررإثررذ ايضررا 
جررولرريررا الجرر ررر  الررخرربرريرررة السرريرراارريررة 
وال اشطة بحركة الر رسر  السرعروديرة. 

شرخرصرا  94وحضر ال إوة اكثر مرن 
 من دول اوروبية عإيإة.

فبراير توج ذ مجموعات من الموان ين الى  بور الش رإاء لرترجرإيرإ  40في 
الع إ مع م. وفي الصورة يبإو رئيس المجلس اإلاالمي العرلرمرائري ارمراحرة 
السيإ مجيإ المشعل برف ة علماء ديرن وآبراء شر رإاء ونشرطراء عر رإ روضرة 

 فبراير  40الش يإ علي مشيمع أول ش إاء ثورة 

في الذكرى الحادية عشرة للثورة البحرانية تواف ذ انيراف الرمرعرارضرة والر رشرطراء عرلرى 
شعار واحإ: متحإون . ورفعذ الفتات ب ذا الشعار في الت اهرات الوااعرة الرتري نر رمرذ 

ل طة نادرة للح ة تفجر الثورة البحرانية. في السراعرات الربراكررة مرن يرو  
 اد االاتاذ عبإ الوهاب حسين بعإ ان انت ى مرن  2444فبراير  40االث ين 

شخص بم ط ة ال رويرإرات.  444صالة الفجر أول مسيرة بحضور حوالي 
 وما هي اال لح ات حتى تعرضذ المسيرة العتإاء ال وات الخليفية. 

تواصلذ خالل الش ر الماضي و فات عائالت الش إاء على  الشوارا العامة للرمرطرالربرة 
باإلفراج عن السج اء السياايين. وتحولذ هذه الو فات في بع  الحاالت الى مسريررات 

فبراير. ويرف  اغرلرب السرجر راء وعرائرالتر رم  40احتجاجية خصوصا في ذكرى ثورة 
 مشروا االحكا  البإيلة التي تجبر المعت ل على التخلي عن ح و ه اإلنسانية.
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نشرررت صررحرريررفررة ”:  الرر ررإس الررعررربرري“  -لرر ررإن
ت ريرا لمراالت ا في واش طن اتيفرانري ”  الغارديان“ 

فرروربررإن “ كرريرررتشررغرراارر ررر وأودري ترررافرريررر مررن 
 التا فريره قن هر راك أدلرة مرتر ايرإة تشريرر ”  اتوري 

برررنررامررو الررتررجررسررس  الاررتررخررإا  مررمررلرركررة الرربررحررريررن
ضإ أصإ اء وأعإاء البلإ. و رال الرتر رريرر  بيغااوس

قن المحامي محمإ التاجر فوجيء ع إما رن هراترفره 
أيفون في تشرين الثاني/نوفمبر بتحرذيرر برأن هراترفره 

عرامرا  88اات إفته دولة. والمحامي البالغ من العمر 
عرن  رادة ”  الشررس“ من البحرين معروف برإفراعره 

المعارضة والمحتجين الإاعين للإيم رانية فري عرا  
  وع إما  امذ السلطات ب مع مجرمروعرة مرن 2444

المت اهرين بإعم من المملكة العربية السعودية. ولرم 
 8يكن التاجر على عال ة ب ضايا ح وق اإلنسان م ذ 

أعوا   ولكن آخر مرة احتج ته السلطات السرلرطرات 
البرحررانريرة وهرإدتره براالعرتر رال. قال أن الرفرحروص 

فري  ” ارترير ن الب“ مرركر   الج ائية الرتري  را  بر را
جامعة تورنتو الركر رإيرة وجرإ أن هراترف الرمرحرامري 
تعرض لالختراق عرإة مررات فري أيرلرول/اربرترمربرر 

من حكومة تعتبر من  بائن مجموعة قن قس  2424
أو  الشركة التي تصر رع بررنرامرو الرترجرسرس. و رال 

ك ذ رئيسرا لرلرمررصرإ الربرحررانري لرحر روق “ التاجر 
اإلنسران  وكران لرإي نشررانرات فرري مرجررال حر رروق 
اإلنسان  داخل البحرين أو مع األمم المتحإة. ولك  ي 

كما أخربرر ”.  ا ن ال أمارس نشانات ح وق اإلنسان
” ريإ الين فور غرالرف“ التاجر مجموعة الصحافيين 

والتي ترك  على األمن الر مي وحرية التعربريرر فري 
في التحر ريرق ”  ايت ن الب“ دول الخليو وعملذ مع 

األاوأ واألكثر قثارة لهذى هرو أنرك “ األخير   ائال 
تشعر بعإ  األمان. وأن هراترفرك برإال مرن أن يركرون 
صإي ك أصبح عإوك. وال تعرف ما هي المعلومرات 
 ”.الررخرراصررة ومررا فضررحررترره الررإولررة  وهررذا مررؤلررم

بريرغرااروس  وهري  وفي تح يق م فصل من مشرروا
مجموعة تح يرق فري مرجرمروعرة أن أس أو وتضرم 
الغارديان وتم ت سي ه مع الم ر رمرة الرفررنسريرة غريرر 

مسرؤوال  24وحرإد ”  فروربرإن ارترورير “ الربحيرة 
م ربا من الحكومة وربما ترعررضروا لرمررا ربرة. وترم 
تحإيإ أر ام م بمساعإ علي عبإ اإلمرا  لرمرجرمروعرة 

وتضم األر را  شرخرصريرات ”.  ريإ الين فور غالف“ 
موالية للعائلة الحاكمة في البحريرن و ظر ررت ترلرك 

مشرروا “ األاماء على  اعإة البيانات المسربة فري 
التي تحتوي على أر ا  هواتف اختريررت ”  بيغااوس

لكي تكون محال للر ابة المحتملة من  برائرن قن قس 
أو. وكرران هرراتررف مسررؤول فرري و ارة الررخررارجرريررة 
األمريكيرة الرذي كران يرعرمرل فري ذلرك الرو رذ مرن 
البحرين على ال ائمة. ولم ترد و ارة الخارجية على 
نلب الصحيفة للترعرلريرق. و رامرذ قدارة جرو برايرإن 
بوضع الشركة على ال ائمة السوداء العا  الرمراضري. 
مشيرة قلى أن البرنامو التجسسي ااتخإمته حكرومرة 
أج بية في نشانات خبيثة الات إاف موظفي ارفرارة 
وصررحررافرريرريررن ونرراشررطرريررن مررن برريررن عررإد آخررر مررن 

 األهإاف.
وال يع ي ظ ور اام شخص على  اعإة البيانات أنره 
دليل عن اات إاف الشخص من البرنامو وأن هاترفره 
 إ اخترق قال أن مشروا بيغااوس نشر  ربرل فرتررة 
 صصا عن أفراد  بمن في م صرحرافريريرن ونراشرطري 
ح وق قنسان تعرضوا لالات إاف حسب ترحر رير رات 
الوحإة األم ية في م  مة العفو الإولية التي فحصرذ 
أج  ت م. ومن بين األفراد الذين اختيروا كمرشحيرن 

عضوا في مجرلرس الر رواب  24محتملين لالات إاف 
البحراني ورئيسته فو ية  ي ل والذين عي  م الرمرلرك 

آذار/مرارس  -في الفترة ما بين كانون الثرانري/ير رايرر
وأحمإ صباح السلو  وهو نائب وعضرو فري  2449

المع إ الون ي لح وق اإلنسان  وهي م  مة ممولرة 
من الحكومة البحرانية. وحرإد مشرروا بريرغرااروس 
عضوين في العائلة الرمرالركرة وردت أارمراؤهرم فري 
 اعإة البيانات وأحإهما خرالرإ برن أحرمرإ الرخرلريرفرة  
و ير الخارجية السابق. ورف  األشخاص التعليرق 
 عررلررى ورود أاررمررائرر ررم فرري  رراعررإة الرربرريررانررات.
و ال متحإث براارم قن قس أو غرروب  قن قاراءة 
ااتخإا  األداة اإللكتررونريرة هرو أمرر خرطريرر وكرل 
الم اعم الموثو ة تحتاج قلى تح يق  وبعإ الحصرول 
على المعلومات المتعل ة ب ا. وااتمرار نشر ت اريرر 
ال أااس ل ا عبر مصادر غير عليرمرة أمرر يرؤارف 

وت  ر المعلومات التي تم الكشرف عر ر را عرن ”.  له
دولة مستعإة الاتخإا  الر ابرة الرتركر رولروجريرة ضرإ 
أعإائ ا وأصرإ رائر را عرلرى حرإ ارواء. وفري حرالرة 

 

الغارديان: البحرين استخدمت بيغاسوس الستهداف العدو 

مرآة البحرين: اعت لذ  روات أمر ريرة مسراء أمرس 
  اث ين من أ رباء معت رل 2422فبراير  42السبذ 

ايااي   عمذ الرو ارة هرروبره مرن مسرترشرفرى 
الطب الر رفرسري حريرث ير ر ل هر راك مر رذ لريرسرذ 
 برررررالررررر رررررصررررريررررررة كرررررمرررررريررررر  نرررررفرررررسررررري.
وبعإ ااعات من اعت ال السرلرطرات لرلرمروانر ريرن: 

عراًمراق  والسريرإ  89السيإ جعفر مواى العلروي ص
عاًمآق  بت مة الرترسرترر  81رضي مواى العلوي ص

على هروب ابن أخي م المعت ل السيإ محمود علري 
العلوي  وصل المعت ل المري  قلرى مر ر ل جرإّه 
 وهررررررو فرررررري حررررررال يرررررررثررررررى لرررررر ررررررا.
وبحسب التوثيق الذي  امذ به ال اشطة الح رو ريرة 
ابتسا  الصايغ  ف إ سداهمذ ال وات االم ية مر ر ل 
الموانن ايإ علي ايإ مواى العلوي ع إ الساعة 
الثام ة وال صف مساء أمس صالسبذق للبحرث عرن 
اب ه ايإ محمود  و ال  رائرإ فرر رة الرمرإاهرمرة قن 
 السبب هروبه مرن الرمرسرترشرفرى الرطرب الر رفرسري.
و الذ قن س صالسيإ محرمرود عرلري الرعرلرويق   را  
برالر رروب مرن الرمرسررترشرفرى بسربرب  صرور أداء 
م تسبي األمرن الرذيرن يرجرب أن يرحرااربروا ال ان 
 يرررحررراارررب الرررمرررريررر  الرررفرررا رررإ لرررالهرررلررريرررةس.
وبخصوص وضع العّمين اللذين تما اعرتر رالر رمرا  

ااعات مضرذ وحرترى  1 الذ الصايغ سأكثر من 
هذه اللح ة دون اتصال وال اخبار وردت مر ر رمرا 
بعإ اعت ال ما وت ييإهمرا مرن مر را لر رم واخرذهرمرا 
 لررررررررررجرررررررررر ررررررررررة مررررررررررجرررررررررر ررررررررررولررررررررررةس.
وأردفرذ سالررمررطررلرروب تررمرركرريرر رر رمررا مررن االتصررال 
صبعائلتي ماق  وضمان حصول ما على كل الح روق 
 الرررررمررررركرررررفرررررولرررررة  واإلفرررررراج عررررر ررررر رررررمررررراس
وأكإت نبأ سالعثور على المعرتر رل السريرإ مرحرمرود 
علي العلوي في م  ل جإّه  وصل في حال يررثرى 

 الداخلية" تعتقل أقرباء معتقل سياسي مصاب بمرض نفسي "

ل ا غير مت ن خائف بمالبس ي بعث م  را رائرحرة 
ال يء  و إ اشتكى من صإاا شإيإ نرلرب حرمرايرة 
 مررن أشررخرراص يررالحرر ررونرره و يررريررإون  ررتررلررهس.
ووج ذ الصايغ اؤااًل سللمسؤولين: لو كران هرذا 
السجين المري  مت ن هل ايرخرترار مر ر ل جرإه 

 لالختباء  س.
وكشفذ أن المعت ل المري  تربريرن أنّره سمصراب 
بالركرورونرا مرن خرالل قجرراء الرفرحرص السرريرع 

 عليهس.
وشإدت على أنّه سيجب أن يتم التعامل معه ترحرذ 
 اشرررراف انررربررراء نرررفرررسررريررريرررن مرررعرررترررمرررإيرررنس.
مشيرة قلى أّن سات ا  عائلته بالترسرتّرر عرلريره ظرلرم 
 قضافي  فلم تركرن لرإير رم مرعررفرة برأنره هراربس.
ونالبذ س باالفرراج عرن عرمريّره: السريرإ جرعرفرر  
 والسرريررإ رضرري. وقغررالق مررلررف الرر ررضرريررةس.
و الذ س نتطلّع أن يكون لهنباء المشرفيرن عرلرى 
عالجه دور في م ع أي ضغ  يمكن أن يرترعررض 
له مري  كان تحذ اشراف م  والر ريرا  برواجربر رم 
 اإلنساني وفق ال سم الطبي الذي ا سموا عليهس.

اختراق البرنامو ال اتف فَنه يحوله قلى أداة ر ابة 
ويتحكم بالراائل ال صية والمكالمات ويحإد مكران 
مالكه. و ال بريرل مرار اك  الربراحرث الربرار  فري 

الوضع في البحرين ال ي ال  رمرعريرا “ ايت ن الب 
حراولرذ الربرحرريرن  2444م ذ “ و ”  لإرجة كبيرة

ق الة كل المؤارسرات الرتري تسراعرإ الر راس عرلرى 
ال يوجإ ه اك مكان لرلرمرعرارضرة أو “ و ”. التجمع

ال شان  ويساعإ برنامو التجرسرس لرلرحرفراظ عرلرى 
الوضع ال ائم  ألن م يستطيعون مرا بة مرا يرجرري 
فرري األمرراكررن الررخرراصررة ويررتررأكررإون بررعررإ  وجررود 

وتر رول شرركرة قن ”. تحركات في المجال الخاص
قس أو غروب  قن برنامج ا مصمم لكي يستخإمه 
 بائ  ا لمالح ة الرجرريرمرة الرمر ر رمرة واإلرهراب. 
وأنكرت أنه ال عال ة ل ا بتسريب  واعإ البيانرات  
وأن األر ررا  عرلررى الر ررائررمررة لرريررسرذ أهررإافرا لرر ررا. 
ورفضذ افارة البحرين في واشر رطرن الرترعرلريرق. 
ووجإ ايت ن الب أن هاتف التراجرر اخرتررق برعرإ 

هرواترف  9أابوا من كشف المختبر عن اختراق 
ل اشطين بحري يين. وحإد الباحرثرون صرحرافريرا لرم 
يكشفوا عن اامه وكان هإفا لبررنرامرو الرترجرسرس. 
و ال ايإ أحمإ الوادعري مرإيرر مرعر رإ الربرحرريرن 
لح وق اإلنسان والإيم رانية في ل إن قن المملركرة 

وبعإ أحإاث عرا  ”  ال مع الم  م“ ش إت ع إا من 
. وفي محاولة الحكومة مر رع أي انرترفراضرة 2444

ف ي تحاول الضغ  على الر راشرطريرن والرالعربريرن 
أعتر رإ أن “ السياايين ووضع م تحذ السيطرة. و 

هذا هو الوا ع الجإيإ وأن م يريإون التأكإ من عإ  
 ”.حإوث هذا مرة أخرى

السيإ جعفر العلوي من اليميرن وأخريره السريرإ 
 رضي العلوي
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 فبراير 7  ”ال إس العربي“
م  مة ح و ية دوليرة  اإلثر ريرن  ترورن  44أدانذ  

شركة رويال جريرذ لرلرطريرران  والرتري ترترخرذ مرن 
أبوظبي م راً ل را  فري عرمرلريرة تسرلريرم الرمرعرارض 
البحري ي جعفر محمإ علي لسرلرطرات برالده حريرث 

 يواجه خطر التعذيب.
البريطانريرة  رإ أفرادت ”  الغارديان“ وكانذ صحيفة 

األابوا الفائذ بأنه  إ تم تسليم علي قلى الربرحرريرن 
في ااعة مبكرة من صباح اإلث ين الرمراضري عرلرى 
متن نائرة مستأجرة ترابرعرة لشرركرة رويرال جريرذ 
اإلماراتية الخاصة  والتي يرأا ا أحإ أفراد األارة 

 الحاكمة في أبوظبي.
ورويال جيذ هي شركة مملوكة م اصفة بين هيرئرة 
نيران الرئااة وشركة نريرران أبروظربري ويررأس 
 مجلس قدارت ا محمإ بن حمإ بن نح ون آل ن يان.
و الذ الم  مات الح و ية في راالة وجر رتر را قلرى 
روب ديكستري  المإير الرتر رفريرذي لشرركرة رويرال 
جيذ  قن ا  ل ة بشرأن ترورن شرركرتره فري عرمرلريرة 

 التسليم غير المشروا للمعارض البحري ي.
يرر ررايررر/كرانررون الررثررانرري  20وأشرارت قلررى أنرره فرري 

-A1“  تم ااترخرإا  نرائررة رويرال جريرذ 2422
RJC”  ل  ل علي من بلغراد قلى الم امة علرى مرترن

  حيرث ترم تسرلريرمره قلرى ROJ423″“الرحلة ر م 
 السلطات البحري ية.

وعإّت تلك الم  مات أن عملية تسرلريرم الرمرعرارض 
البحري ي تمثل انت اكاً واضحاً ألمر  ضائي صرادر 
عن المحكمة األوروبريرة لرحر روق اإلنسران  والرذي 
صإر  بل ثالثة أيا  من عملية ن له وتسليمه  وذلرك 
لتبيان ظروف االحتجا  الرمرترو رعرة فري الربرحرريرن 
وبحث قمكانية تعرضه لخطر التعذيب في حرال ترم 

 تسليمه.
وكانذ المحكمة األوروبية لح وق اإلنسان  إ أكإت 
في  رارها أن عإ  االمتثرال لرإلجرراءات الرمرؤ رترة 

” 3“ للمحكمة  إ ير ى قلى مستوى انتر راك الرمرادة 
من االتفا ية األوروبية لح وق اإلنسان  التي تح ر 

 التعذيب والمعاملة أو الع وبة الم  ي ة.
كما أعربذ الم  مات عن  ل  ا من اعتبرار شرركرة 

شريكة في ت فيذ عملية التسليم غريرر ”  رويال جيذ“ 
نرخرشرى أنره “ المشروعة بااتخإا  نائرات ا   ائلةً: 

بااتخإا  نائرات شركتكم لت فيذ تسليرم عرلري غريرر 
ً فري انرتر راك  المشروعة  إ تكونوا لعبتم دوراً نشطا
التإابير المؤ تة للمحكمة األوروبية لح وق اإلنسران 

من اترفرا ريرة األمرم الرمرترحرإة لرمر راهضرة  3والمادة 
 ”.التعذيب  التي تكرس مبإأ عإ  اإلعادة ال سرية

ل إ انت كتم أيضا مبادئ األمم الرمرترحرإة “ وأضافذ: 
التوجي ية بشأن األعمال التجارية وح وق اإلنسران  
والتي بموجب ا تر رع عرلرى الرمرؤارسرات الرترجراريرة 
مسؤولية احترا  ح وق اإلنسران  وأن تسرعرى قلرى 
م ع أو تخفيف ا ثار السلبية لح وق اإلنسران الرتري 
ترتب  مباشرة بعمليات ا أو م تجات ا أو خإمات ا مرن 
خالل عال ات العمل  حتى لو لم تكرن  رإ اراهرمرذ 

 ”.في تلك التأثيرات
ونالبذ الم  مات المع ية بمتابعة الحالة الح رو ريرة 
للمعارضين السياايين شركة رويال جريرذ برتر رإيرم 
توضيح بشأن ما حإث  مشإدة على ضرورة تأكريرإ 
أو نفي معرفت ا ب رار المحكمة األوروبيرة لرحر روق 
اإلنسان  والإاعي لو ف تسليم المعارض البحري ري 
قلى الطات بالده. كما نلبذ توضيحا بشأن مرا قذا 
كانذ الشركة  إ اتخذت اإلجراءات الال مرة لرمر رع 
عملية تسليمه  مرترسرائرلرة عرن الرخرطروات الرمر روي 

 إدانات لشركة طيران يملكها أحد أفراد األسرة الحاكمة في أبوظبي لتورطها في تسليم معارض بحريني للمنامة

اتخاذها لضمان عرإ  اارترخرإا  نرائررات الشرركرة 
لت فيذ عمليات التسليم غير الرمرشرروعرة والر رسرريرة 
مست بالً  مع التأكيإ على ضرورة ت إيم مرعرلرومرات 
أوفى عن عملية تسرلريرم أحرمرإ جرعرفرر عرلري أثر راء 

 الرحلة.
وكان المعارض البحري ي  إ ت إ  بطلب للحرصرول 
عى اللجوء في صربياً مرات عإيإة م ذ اعت اله في 

  بسبب خطر التعذيرب 2424نوفمبر/تشرين الثاني 
والموت الذي  إ يواج ه في حال عراد قلرى ونر ره. 
وكان  إ تعرض ألعمال ترعرذيرب  رااريرة مرن  ربرل 

كم 2447 وات األمن الخاصة البحري ية عا     قذ ح 
 .2448-2443عليه غيابياً بالسجن المؤبإ عامي 

والم  مات المو عة على الراالرة الرمرذكرورة هري: 
ال رسر  لرحر روق اإلنسران  وأمرريركريرون مرن أجرل 
الإيم رانية وح وق اإلنسان في البحرين  وجمعيرة 

اإلمارات  ومرك  الرإيرمر ررانريرة  -ضحايا التعذيب
وح وق اإلنسان في السعودية  وكودبي ك  ومرركر  
الإيم رانية في العالم العربي  ومر ر رمرة مرحرترجر  
انترناشونال  والرمرركر  األوروبري لرلرإيرمر ررانريرة 

لررحرر رروق ”  مرريرر ررا“ وحرر رروق اإلنسرران  ومررجررمرروعررة 
 اإلنسان.

أرالذ و ارة الخارجية اإليطالية خطابًا للسلطرات 
البحري ية في راالة شإيإة الل جة حول االنت اكرات 
المسجلة في حق ال شطاء السياايين والر رمرع الرذي 

 يتعرضون له.
كشفذ الراالة أن و ارة الخارجية اإليطالية عرلرى 
علم وانالا ب ضية الإكتور عبإ الجليل الس كريرس. 
وشإدت أن  ضايا انت اكات ح وق اإلنسران تشركرل 
 ضية محورية وحيوية ليس إليطاليا فحسب بل كل 

 دول االتحاد األوروبي.
وجاء في الراالة التي وج تر را و ارة الرخرارجريرة 

أمريكيون مرن أجرل حر روق “ اإليطالية قلى م  مة 
  أن االترحراد ” اإلنسان والإيم رانية في الربرحرريرن

األوروبري نررح مرروضروا االنرتر رراكرات و ضريررة 
الإكتور عبإ الجليل الس كيرس وكرل الر رشرطراء فري 

  كرمرا 2424اجتماا رفيع مع البحرين خالل ا رة 
تم التطرق قلي ا أيضاً من  برل ديرفريرإ مركرالريرسرترر  

رئيس لرجر رة الشرؤون الرخرارجريرة فري الربررلرمران 
 األوروبي خالل  يارته األخيرة للبحرين.

وكشفذ و ارة الخارجية اإليطاليرة أنر را ومرعر رم 
دول االتحاد األوروبي تضغ  لإفع البحرريرن قلرى 

 التع إ بالت امات ا في مجال ح وق اإلنسان.
كرمرا تضرغر  عرإد مررن الرإول األوروبريرة عرلررى  

 البحرين الحترا  ح وق اإلنسان.
الربرحرريرن الحرتررا    وتإعو السلرطرات األلرمرانريرة

الت امات ا وتع إات ا فري مرجرال حر روق اإلنسران  
ووضع حإ لالنت اكات التي يتعرض ل ا ال رشرطراء 

 والسياايون.
وأكإت الخرارجريرة األلرمرانريرة أنر را ال ترحريرإ عرن 
الت امات ا في مجال دعم وحمايرة حر روق اإلنسران 
ولن تتوانى في الضغ  عرلرى ارلرطرات الربرحرريرن 

 لصون ح وق ال شطاء والمعارضين السلميين.
بي ما يش إ مجلس العمو  البريطاني حراكاً واارعراً 
على ضوء ارتفاا أعإاد المصوتين على عريضرة 
بررلرمرانريرة ترإيرن انرتر راكرات حر روق اإلنسران فري 
البحرين من مرخرترلرف األحر اب  خرالل اراعرات 
محإودة من نرح ا  في ارابر رة ترعرإ األولرى مرن 

 نوع ا على هذا الصعيإ.
م  مة ح و ية بَراال راائرل قلرى  27كما  امذ 

 ادة في الإول الإيم رانية بما فري ذلرك الررئريرس 
األمريكي جون بايإن وو ير خرارجريرة الرواليرات 

 المتحإة أنتوني بلي كن.
وتإعرو مر ر رمرات حر روق اإلنسران قلرى اإلفرراج 
الفوري وغير المشرون عن األكاديمي البحررير ري 
والمإون والمإافع عن حر روق اإلنسران  الرإكرترور 
عبإالجليل الس كيس  الذي ي ضي ع وبة برالسرجرن 
مإى الحياة لإوره السلمي في انترفراضرة الربرحرريرن 

 .2444عا  
مرن  490ويإخل الرمرعرارض الربرحررير ري يرومره  

اإلضراب عن الطعرا  احرترجراًجرا عرلرى مصرادرة 
البحث األكاديمي الرذي أمضرى السر روات األربرع 
الماضية في السجن يحرره يإويًا  و ضرى مرعر رم 
فترة اإلضراب عن الطعا  في المسترشرفرى بسربرب 

 تإهور صحته.

 دول أوروبية تخاطب البحرين حول المعتقل عبدالجليل السنكيس
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مرآة البرحرريرن صخراصق :  صرة مرن نروا خراص 
يحتاج أن يعرف را الرعرالرم  هري  صرة أكربرر عرلري  

فري  رريرة الربرالد الر رإيرم   4990المولود في العا  
السجين الذي عاد من بئر المرض الر رفرسري  الرمررة 
تلو األخرى  لكن لهاف ه اك من يصر على دفعره 

 قلى  عر البئر مرة أخرى.
أكبر علي الذي اعت ل وهو في عمر السابعرة عشررة 

ق مع عإد من أبر راء 2442ديسمبر/ كانون األول  8) 
سالبالد ال إيمس  تعرض للتعذيب برعرإ نر رلره لرمربر رى 
التح ي ات الج ائية  ووج ذ له ال يابة العرامرة تر رمرا 

 ضايا أم ية  ورغم قنره أنركرر  44عإة في أكثر من 
الت م الموج ة له  قال أن مرحراكرم برحررير ريرة  ضرذ 

 10بَدانته في ا جميعا لترصرل ار روات ارجر ره قلرى 
 عاما  واألدهى أنه ال ال ي حاكم في  ضرايرا أخررى 

في اجن جو  تعرض  2441مارس  44في أحإاث 
صأكبرق للتعذيب من  بل أفراد فري الرإرك األردنري  
ليإخل في أ مة نفسية حادة  بسبب الروحشريرة الرتري 
واج  ا. ااءت حالرتره الر رفرسريرة  وبرعرإ مرطرالربرات 
ااتمرت نحو نصف عا  تم ن له للطب ال رفرسري فري 

 .2441نوفمبر 
  حريرث 2447ب ي أكبر في المستشفى حرترى مرايرو 

 رر  اضي ت فيذ الع اب اإلفراج ع ه بسبب وضرعره 
 الصحي  بعإ الرتر راريرر الرطربريرة الرتري أكرإت ذلرك.
خرج أكبر لعائلته في حالة صحية يرثرى لر را  كران 
كثيرون يصابون بالصإمة حرير رمرا يررون الرترغريريرر 
الكبير الذي ن ل أحإ أكثر الشباب مرحا وحيوية قلرى 

 مري  نفسي.
بعإ الرعاية الركربريررة الرتري أحرانرتره الرعرائرلرة بر را  
ومال مته لهدوية التي وصف ا نربريربره الرمرخرترص  
تحس ذ حالة أكبر شيئا فشيئا حترى عرادت حريرويرتره 
وأصبحذ صحته ال فسية تتحسن بشركرل مضرطررد  
وهو ما أثبذ صحة ال صيحة التي ت إ  ب ا األنربراء 
ل اضي ت فيذ الع اب حول أهمية اإلفراج ع ه وقب ائه 

 بعيإا عن ظروف السجن.
  تفاجأت العائلة بمإاهمة  وة أم يرة 2449في أبريل 

الم  ل ع إ الفجر العت ال أكبر مرة ثانريرة  أصريرب 
الجميع بالذهول لماذا تم اعرتر رالرهل فرالشراب ال  ال 
يحتاج قلى الرعاية والإواء وقن قعادته للسجن تع ري 

 تإهور صحة بشكل حتمي.
لهاف فشلذ جميع المحاوالت التي بذلت را الرعرائرلرة 
الاتعادة أكبر واإلفراج ع ه  ولم تستمترع الرإاخرلريرة 

 لكل الم اشإات والراائل.
ب ي أكبر علي في اجن جو دون دواء  تحذ ونرأة 
المعاملة السيئة لتتإهور حالته ال فسيرة مرجرإداً. و رإ 
وصل األمر قلى معا بتره ذات مررة وهرو فري حرال 
نفسية يرثى ل ا بت ييإه في بوابرة السرجرن الرحرإيرإيرة 
 وتركه لساعات م يإا من يإيه ورجرلريره فري الربراب.
تإخلذ العائلة عبر م اشإة األمانة العامة للتر رلرمرات 

هيومن رايتس ووج: اعتقال  المعتقل أكبر علي... من يصر على دفعه لقعر البئر مجددا؟
 أطفال بدار لأليتام ال يمثل إصالحا

 
 الذ م  مة هيومن رايتس ووتش  قن السرلرطرات 
البحري ية تحتج  اتة أنفرال فري مرركر  لررعرايرة 
األنررفررال  دون قعررطرراء أي ترربررريررر مرركررترروب 
الحتجا هم ألاابيع. وأوضحذ الم  مة في ت رير 

مرعر رإ “ فربررايرر براالشرترراك مرع  8اصإرته فري 
  أن األنرفرال ” البحرين للحر روق والرإيرمر ررانريرة
ار رة   48و 40المحتج ين تتراوح أعمارهم بين 

ولم تع   السلطات هؤالء األنفال أو عائالت م أي “
تبرير مكتوب لسبب احتجا هم ألاابيع  ورفضرذ 
نلبات األهالي الحضور أث اء ااتجواب أب ائ م أو 

 ”. يارت م
احترجر  األنرفرال  وهرم مرن مر رطر رة “ وأضافذ: 

اترة  بأمر من مكتب الر رائرب الرعرا   فري مر رشرأة 
في ضاحية السريرف  ”  بيذ بتلكو لرعاية الطفولة“ 

مؤاسة لررعرايرة “ التي يصف ا مو ع حكومي بأن ا 
األنفال مج ولي الوالإين  واأليتا  وأنفال األارر 

 ”.المتصإعة  حتى ان الخامسة عشر
ووف ا للت رير  ااتإعذ ال يرابرة الرعرامرة األنرفرال  
وهم من ثالث عائالت  ألول مرة الاتجواب م فري 

ب بعض م ثماني مرات 2424يونيو    حيث اات جو 
ر وا أحريرانرا نروال الرلريرل فري  على األ ل  واحت رج 
مرك  للشرنة   بل تو يف م  بحسب الوالإيرن مرن 

  عائلتين.
  ال والإ نفل  قن الم اعم ترغريررت عرلرى مرإار 

أوال كران “ االاتجوابات  بحسب ما ذكر له ابر ره: 
األمر يتعلق بحرق قنار  ثم تحول قلى هجو  ضإ 

  ”.مرك  للشرنة  ثم قلى قل اء  جاجة حار ة
أخبرني اب ي أن م ع إما ارألروه ارؤاال “ وأضاف: 

  ولرفرذ األب ” صرخوا في وج ه حتى ال يركرذب
هرؤالء “ قلى أنه  ال لمإير مرك  شررنرة ارتررة: 

  لركرن الرمرإيرر رد: ” أنفال  ال تإمروا مست برلر رم
 ”.اب ك مخرب“

ديسمبر الماضي  ااتإعذ ال يابة العرامرة  27وفي 
خمسة من األنفال واعت لت م. ثم أل ي ال ب  علرى 

 .٢٢٢٢ي اير  9السادس في 
من جانبه   ال بيل فان قافلإ  المإير المشارك فري 
 سم ح وق الطرفرل فري مر ر رمرة هريرومرن رايرترس 

في العا  الماضري روجرذ الربرحرريرن “ووتش  قن 
إلصالحات ا ال انونريرة الرخراصرة براألنرفرال  لركرن 
حبس األنفال في دار لهيتا  برإال مرن السرجرن ال 
يمثل تحس ا ع إما يكون احتجا هم تعسفيرا أصرال. 
معاملة هؤالء األوالد هي بمثابة اخرتربرار الحرتررا  
ح وق األنفال في البحرين  والسلطات البحري ريرة 

 ”.فشلذ في هذا االختبار حتى ا ن
و ال محامي الإفاا عن خمسة من األنفرال  قنر رم 

مرترر ررمررون بررالرحررصررول عررلررى  جرراجررات حررار ررة “ 
وص ع ا  لكن من غير الواضح ما قذا كانذ هر راك 
حادثة معي ة م سوبة قلي م  أو قذا كرانروا مرتر رمريرن 

 ”.بااتخإام ا
ورأت الم  متان  أنره عرلرى الربرحرريرن مرراجرعرة 

بشررأن الررعررإالررة  2424ق لسرر ررة 0الرر ررانررون ر ررم ص
اإلصالحية لهنفال وحمايت م من اوء المعرامرلرة  
لي ص بوضوح عرلرى حرق األنرفرال فري حضرور 
والإي م ومحامي م أث اء االاتجوابات  والطعن فري 

 حرمان م من الحرية.
ويتعين على البحرين أيضا قلغاء مرا ير رص عرلريره 
ذلك ال انون من أن األنفال الرذيرن يشراركرون فري 
التجرمرعرات الرعرامرة غريرر الرمررخرص لر را يرمركرن 

ومن ثرم حررمرانر رم ”  معرضين للخطر“ اعتبارهم 
 من حريت م  بحسب الت رير.

والررمررؤاررسررة الررونرر رريررة لررحرر رروق اإلنسرران  مررراًرا 
وتكراًرا لكن دون جإوى. كرانرذ هرذه االنرتركراارة 
الثانية صعبة علرى أكربرر   ربرل أن تضرطرر قدارة 

برعرإ وصرول حرالرتره  2449أكتوبر  8السجن في 
لحافة الج ون قلى ن له لمسترشرفرى الرطرب الر رفرسري 

 مجإدًا.
دخل أكبر علي رحلة عالج نويلة  فتلك االنتكااة 
ال فسية كانذ أشإ مرن ارابر رتر را. وحر ر رذ عر رايرة 
األنباء ومواصلته في برنامو العالج ت إما نفريرفرا 

 في صحته.
ب ي أكبر  رابة عامين في الطرب الر رفرسري  ير راو  
المرض ويحاول مساعإة نفسره الارترجرمراا  رواه  
وفعال بإأت عالمات التحسن ت  ر  لك ه المري  
الوحيإ المسجون داخل المستشفى  فكل الرمررضرى 
 كان يسمح ل م بال  ول لحإي ة المستشفى عإاه هو.
 ال لعائلته قنه يطمح لشرم هرواء نر ري فري حرإير رة 
المستشفى  كان األنباء متأكإين أن أكبرر شرخرص 
 مسالم جإا لك  م ظلوا خائفين من و ارة الإاخرلريرة.
رفع األنباء ت ارير تؤكرإ حراجرة أكربرر لرإلفرراج  
وانت اله للعيش مع عائلته ألن مرضه لن ي ت ي فري 
و ذ  ريب  وأنه محتراج لرلرمرإاومرة عرلرى الرإواء 
والب اء في اات رار نفسي مرع أهرلره. لركرن  راضري 
ت فيذ الع اب كان  إ تبرإل وجراء شرخرص آخرر لرم 
يعترف بر رذه الرتر راريرر وأصرر عرلرى بر رائره فري 

 المستشفى.
  ع رإ الرمرغررب دخرلرذ  روة 2424نوفمبر 24في 

أم ية للمستشفرى و رامرذ بر ر رلره لسرجرن الرحروض 
الرجرراف  وهرر راك أبرلررغروه قنره اريررترم عر لرره لررمررإة 
أابوعين ثم ن له لسجن جرّو الرمرركر ي  وارلرمروه 
ور ة تفيإ أن مجموا األحكا  الصادرة والرمرفرعّرلرة 

 عاًما. 38ضإه بلغذ 
عاماً مع األحكرا  الرتري  38وقذا ما أضيفذ هذه الـ 

تم تو يف ا ضإ أكبر فَن مجرمروا ار روات ارجر ره 
 عاما  10تبلغ 

بعإ ش رين من قعادة أكبر لسجن جرّو الرمرركر ي  
نفإ الإواء  تجاهلته قدارة السجن رغرم مرحراوالتره  
تم التواصل مع قدارة مستشفى الطب ال رفرسري  قال 
أن المستشفى رف  ت ويإهم بالرإواء  فرالر روانريرن 
 تررمرر ررع صرررف األدويررة مررن غرريرررر مررعررايرر رررة
قدارة السجرن لرم ترترعرامرل مرع مر راشرإات صأكربررق 
اليومية المتكررة بطري ة م ط ية  ترركرتره يرعرانري. 
تسلّم الإواء بعإ ترأخريرر نرويرل اراهرم فري ترردّي 

 حالته.
مع اإلهمال المتعمإ  صارت قمكانية تإهور حالرتره 
ال فسية للمرة الثالثة واردة  ااتغاث أكبر برعرائرلرتره 
في اتصاالته األخيرة  ألنه ال يريإ العودة لره مرة 
ال فسية التي خرج م  ا بصعوبة بالرغرة فري الرمررة 
 الثانيرة  وال  الرذ الرعرائرلرة ترعريرش الر رلرق لر ن.
 47أكبرر عرلري اعرتر رل وعرمرره 

عاماً  كان يجب أن يطربرق عرلريره 
 ررانرررون الرررعرررإالررة اإلصررالحررريرررة 
لهنفال  واإلفراج ع ه برمروجرب 
الع وبرات الربرإيرلرة أو أي  رانرون 
آخر  لكن الج ات األم ية أعرادت 
اعت اله من المستشفرى ووضرعرتره 
 فررررررررررررري السرررررررررررررجررررررررررررررن.
ما  ال ي او  المرض  هل تسرمرع 
و ارة الإاخلية الم اشإات وتس ل 
قعطاءه حق الرعرالج كرَنسران  أ  
تساهم في ترإهرور حرالرتره لريرعرود 
ل عر المرض ال فسي مجإدًا حيث 

 ظال  البئر المخيفل
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 ال المكتب السيااي لحركة أنصارهللا في الريرمرن 
ان الثورة البحرانية أعل ذ رفض ا لكرل مشراريرع 
الخيانة والتطبيع والذي كان ال  ا  البحراني أحرإ 
تلك األدوات الرخيصة العميلة التي اارعذ قلرى 

 التطبيع مع الكيان الص يوني .
وبارك المركرترب السريرااري ألنصرارهللا فري بريران 
للشعب البحراني الع ي  الذكرى الرحراديرة عشررة 

إلنطالق الثورة الشعبية السلمريرة الرمربراركرة ضرإ   
ن ا  آل خليفة ال الم والمسرتربرإ والرعرمريرل وضرإ 
ن ا  الوصاية األمريكية السعودية عرلرى الشرعرب 

 البحراني.
 وهذا هو نص البيان:

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نبارك للشعب البحراني الع ي  الذكررى الرحراديرة 

إلنطالق الثورة الشعبية السلمية الرمربراركرة   عشرة 
ضإ ن ا  آل خليفة ال الم والمستبإ والعميل وضإ 
ن ا  الوصاية األمريكية السعودية عرلرى الشرعرب 

 البحراني.
ل إ خرج الشعب البحراني فري ثرورتره الرمربراركرة 
انطال ا من مسؤوليته الإي ية واألخال ية والون ية 
مطالبا برالرحر روق والرحرريرات والرترو يرع الرعرادل 
للثروة رافعا شرعرار الرعرإالرة والرحرريرة والسريرادة 

 والكرامة واالات الل.
بعإ أن عاث ال  ا  البحراني في األرض الرفرسراد 
ومررارس كررل أشرركررال الرر ررمررع وصرر رروف الرر رر ررر 
واالاتبإاد وصادر كل ح و ه ون ب كل م رإراتره 

 وثرواته.
قن الشعب البحراني شعب مسلم حّر أبرّي مرجراهرإ 
يمتلك ضميراً قنسانياً حياً ن ياً   شعب يمتلك  ريرمرا 
اامية وأخال را عرالريرة ورصريرإا قيرمرانريرا ثروريرا 
ج اديا ضإ ال لم والر رالرمريرن لرم يرخرضرع يرومرا 
للفااإين ولم يستكن في مجاب ة ال الميرن فرخررج 
بثورة تحررية شعربريرة ارلرمريرة برمرطرالرب مرحر رة 
وعادلة قال أن ن ا  آل خليفة واجه تلك الرمرطرالرب 
بأبشع أنرواا الرجررائرم واالنرتر راكرات حريرث  رترل 
واعت رل وعرذب ا الف مرن الشربراب واألنرفرال 
وال ساء واجن العلماء وانت ك حرمات الرمرسراجرإ 
والم ا ل وصادر الممتلكات واحب الرجر رسريرات 
و يإ الحريات على ال اشطين والصحفيريرن قال أن 
ترلرك االنرتر راكرات لرم ترر رل مرن عر يرمرة الشرعررب 
البحراني المجاهإ فال الذ جرذوة الرثرورة مرتر رإة 
ومسررتررمرررة بسررلررمرريررترر ررا  بصررمررودهررا وشررمرروخرر ررا 

 وع فوان ا قلى اليو .
وعلى الرغم من المعاناة الرتري يرعريرشر را الشرعرب 
البحراني قال أنه لم ي س م لومية الشعب الريرمر ري 
وعإالة  ضيته ف إ و ف م ذ اليو  األول لرلرعرإوان 
على الشرعرب الريرمر ري مرترضرامر را ومرإافرعرا عرن 
م لومية الشعب اليم ي وال ال قلى اليو  يرخررج 
بالم اهرات والو فات والرفرعرالريرات الرترضرامر ريرة 
والم إدة بالجرائم التي يرتكب ا العإوان االمريكري 

 السعودي االماراتي بحق الشعب اليم ي.
قن الثورة البحرانية ثورة قارالمريرة فري مربرادئر را 
أصيلة في  يم ا  نبيلة في أهرإافر را  صراد رة فري 
موا ف ا مع  ضايا األمة اإلاالمية وفي مر رإمرتر را 
ال ضية الفلسطي ية وم ومية الشعب الفرلرسرطرير ري 
حيث أعرلر رذ الرثرورة الربرحررانريرة رفضر را لركرل 
مشاريع الخيانة والتطبيع التي تولذ كبرها بعر  
األن مة العربية والذي كان ال  ا  البحرانري أحرإ 
تلك األدوات الرخيصة العميلة التي اارعذ قلرى 

 التطبيع مع الكيان الص يوني.

اليو  وفي الذكرى الحادية عشرة للثورة البحرانية 
يتأكإ المو ف ويتجإد الع   بأنه م ما كانذ 
التحإيات وحجم الجرائم التي يرتكب ا ال  ا  

البحراني ومن خلفه أمريكا والسعودية بحق الشعب 
البحراني قال أن ا لن ت ال من ع يمة الشعب 

البحراني ولن تث يه عن مواصلة خطه الثوري 
الج ادي التحرري حتى تح يق كافة مطالبه العادلة 
والمح ة وأن ا في الشعب اليم ي ك ا وال ل ا على 
مو ف ا المؤيإ والمسانإ والمتضامن مع الشعب 

البحراني في ثورته نحو الحرية والعإالة واالات الل 
 والكرامة حتى تح يق ال صر بَذن هللا تعالى.

 انصار هللا : الثورة البحرانية أعلنت رفضها لكل مشاريع الخيانة والتطبيع

الشيخ عيسى قاسم: البحرين ترفض 
 زيارة بينيت وشعبها يقاوم وجوده
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البحراني آية هللا سالشي  عيسى  اام س بشأن  يرارة 
رئيس الو راء الص يونري سنرفرترالري برير ريرذس قلرى 
البحرين : أن الشرعرب الربرحررانري يررفر  ترواجرإ 

 الص اي ة على أرضه ويواصل الم اومة.
و ال عبر حسابه الرامي في ترويرترر: يرا سنرفرترالري 
بي يذ  قن ذكرى المولإ الشرريرف لرإلمرا  الرربرانري 
علي عليه السال   لرتررفر  وجرودك  أير را الرعرإو 
اللإود على أرض الربرحرريرن ولرو لرلرحر رة واحرإة  

شربران  ٤١والبرحرريرن تررفضرك الررفر  كرلّره. و 
 وشعب البحرين األبي  كله م اومة لوجودكس.

الربرحررانريرة  ”  الروفراق“ وأكإ نائب أمين عا  جمعية 
الشي  حسين الإي ي  رف  الرلر راء الرذي اريرجرمرع 
رئريررس حرركرومررة االحررتررالل الصرر رريررونرري مررع مررلررك 

 البحرين حمإ بن عيسى.
وخالل الرلر راء الرترضرامر ري الرذي أجررتره جرمرعريرة 

البحرانية في ضاحية بيروت الرجر روبريرة  ”  الوفاق“ 
نرف  ل اء الم  لة الذي يجرمرع مرلرك “  ال الإي ي 

 ”.البحرين مع رئيس الكيان الص يوني
ا ب ى كشعب بحري ي مع ال رضريرة “ وشإد على أنه 

الفلسطي ريرة ولرن نر ربرل أي ترطربريرع مرع االحرترالل 
 ”.االارائيلي

 وهللا ولي ال إاية والتوفيق
 وهو حسب ا ونعم الوكيل

 صادر عن المكتب السيااي ألنصار هللا
 هجرية 4003رجب  43بتاري  
 ميالدية 2423فبراير  40الموافق 

” بينيت“تظاهرات رافضة  لزيارة 
 والسلطات تعتقل مشاركين

 
 الم امة-البحرين اليو 

اعت لذ السلطات الخليفية الحاكمة في البحريرن يرو  
فبراير مت اهرين شراركروا فري مسريررة  40اإلث ين 

بج يرة اترة  وذلك فري مر رااربرة ذكررى الرثرورة  
واحتجاجا على  يارة رئيرس الرو راء الصر ريرونري 

 نفتالي بي يذ قلى البحرين.
ولم يعرف عإد المعت لين حتى ااعة قعإاد الرخربرر. 
وش إت اترة وبلإات بحررانريرة أخررى مرن برير ر را 
المصلى مسيرات ت إيإا بخيانة آل خرلريرفرة لرلرشرعرب 
الفلسطي ي. وداس المت اهرون باأل إا  علرى الرعرلرم 
الص يوني ورددوا الشعارات الم اهضة لالحتالليرن 

 الخليفي والص يوني.
يذكر أن رئيس و راء الكيان الغاصب لل إس نتالري 
بي يذ وصل مساء أمس اإلث ين قلى الم امرة برإعروة 
من ولي الع إ الخليفي المان الخليفة. وتعإ هذه أول 
 يارة عل ية لرئيس و راء قارائيلي قلى البرحرريرن  
فيما يسود اعت اد بأن رؤااء و راء ص اي ة ااب ين 

  اروا البحرين ارا خالل الس وات الماضي.
ومن الم رر أن يجتمع بي يذ بأركان العائلة الخليفية 
بإءا من الحاكم حمإ الخلريرفرة وولري عر رإه ارلرمران 
وو يرا الإاخلية والإفراا وغريررهرم. ترأتري الر يرارة 
ع ب  يارة أجراها و ير الإفاا بي ي غانتس وو رع 
خالل ا اتفا ية أم ية هري األولرى مرن نروعر را  كرمرا 
كشف عن ت ويإ الخليفيين بان مرة دفراعريرة مضرادة 

 للطائرات المسيرة.
وتؤكإ هذه ال يارة وال يارات التي اب رتر را ارترمراء 
الخليفيين في احضان الص اي ة بشكل ال مثيل له في 
الم ط ة  وهو ما يعكس بحسب مرا بين ال لق الرذي 
يراودهم بعإ أن أعلن شعب البحرين المفاصلة مع م 
ولم تعإ الر روات األمريرركريرة وال الربرريرطرانريرة وال 
السعودية كافية لطرمرأنرتر رم  فرجراء دور الصر راير رة 

 لحمايت م.
يذكر ان وتريررة الرترطربريرع الرعرلر ري تسرارعرذ بريرن 
الخليفيين والص اي ة م ذ تولي ولي الع رإ الرخرلريرفري 
المان م اليإ رئاارة الرو راء خرلرفرا لرعرمره خرلريرفرة 

وبرعرإ أن  2424الخليفية الذي توفي أواخرر الرعرا  
و عذ اتفا يات التطبيع في ع إه م تصف اربرترمربرر 

 من ذلك العا .



 

 7/ 074صوت البحرين / 

ا على إنهاء الحقبة الخليفية 11الشعب يجدد ثورته بعد    عاما، مصرًّ

 

ثورة البحرين وشعب ا. فركرانرذ فرعرالريرات االحرترفراء 
  بالذكرى اواع من كل عا  وكان م  ا ما يلي:

أوال: االاتعإادات المبكرة من ال رشرطراء الرمرحرلريريرن 
لالحتفاء بالذكرى بطباعة الرالفرترات واالعرالن عرن 

  الفعاليات.
مسيرة احرترجراجريرة  33ثانيا: المشاركة في أكثر من 

فرربرررايرر فرري شررتررى مرر ررانررق  40فري يررو  الررذكرررى 
البحرين  هذا برغم الضربات االاتبا ية مرن جرانرب 
الخليفيين  باعت ال بع  ال شطراء وتر رإيرإ الربرا ريرن 

  بالسجن والتعذيب.
ثالثا: التكامل بين الإاخل والخارج حول الرفرعرالريرات. 
ف إ ن مذ احتجاجات وو فات وتجمعات عإيرإة فري 
بلإان شتى مثل بريطانيا وألمانريرا ولربر ران والرعرراق 

  وقيران.
رابعا: حماس عإد من الرمو  السيااية والإي ية مرن 
بلإان عإيإة ل ضية شعب البحرين وقصإارها بيانات 
تإين الخليفيين باالضط اد والتعذيب وكذلك بالتطبيع 
والخيانة. ومن هؤالء الشير  مراهرر حرمرود  رئريرس 
تجمع علماء الم اومة في لب ان  والشي  خالإ الرمرال  
رئيس جماعة عرلرمراء الرعرراق  وعرإد مرن الر رواب 
التونسيين وغيرهم. كما أصإرت حركرة أنصرار هللا 
اليم ية بيانات داعما كذلك. كان حماس هؤالء لرإعرم 
شعب البحرين هذا العا  متمي ا وذلك بفضل صموده 

  وتضحياته.
خامسا: حماس عإد من الم  مات الح و ية الرإولريرة 
إلصإار بيانات ترؤكرإ حرق الشرعرب الربرحررانري فري 
االحتجاج والتجمع والتعبير وقدانة اريراارات الر رمرع 
الخليفية. ومن هذه الم  مات: هيومرن رايرترس ووج 
وريبريف باالضافة للم  مات الح و يرة الربرحررانريرة 
مثل امريكيون من اجل الإيم رانية وح وق االنسان 
في البحرين  ومع إ البحرين للإيم رانية والرحر روق 

  وم  مة اال  وم تإى البحرين لح وق االنسان. 
ااداا: ن را للحماس الشإيإ إلحياء ذكررى الرثرورة 
وما يع يه ذلك من توجه لتصعريرإ الرعرمرل السريرااري 

السروداء    السلمي ال ادف إلن اء الحر ربرة الرخرلريرفريرة
اات تو الخليفيون ان وضع م المست بلري  رإ أصريرب 
باهت ا  خطير  ف را مذعورا نحو الص اي ة مطبعا 
مع م  ومتخليا عن الشعب الفلسطي ي الم لرو . و رإ 
ااتوعب الجميع حالة التإاعي الر رفرسري والرمرعر روي 
التي تعاني العصابة الخليفية مر ر را  والرتري دفرعرتر را 

  للتوجه للص انية بحثا عن الحماية. 
ل إ كان األابوا الماضي حافال بالفعاليرات الرثروريرة 
التي أ ضذ مضراجرع الرحركرم الرخرلريرفري وداعرمريره  
ووفرت ا إا مع ويا للونن والشعب  وأكإت للعرالرم 
عإ  جإوى التعويل على ن ا  حكم يررفضره شرعربره 
ويعتمإ على األجانب لضرمران اارترمرراره. واصربرح 
واضحا ان أيا  الخليفيين في الحكم أصبحذ معرإودة 
وأن ب اءهم انما هو بسبب الإعم غير الرمرحرإود مرن 
األجرررانرررب خصررروصرررا االمرررريررركررريررريرررن 
والبريطانيين واالارائيرلريريرن والسرعروديريرن 
واإلماراتيين. انه وضع ال يمكن اارترمرراره 
نويال  بل انه محكو  بالس ة اإللر ريرة الرتري 
تؤكإ تؤكإ حتمية ا ون الطغاة: وقذا أردنرا 
أن ن لك  رية أمرنا مترفي ا  فف سوا فرير را  
فحق علي ا ال ول فإمرناها تإميرا. كل ذلرك 
برفرضررل صررمرود الشرعرب ودمراء شر ررإائر ررا 
وتضررحرريررات رمررو ه الررمررأارروريررن لررإى 

  الخليفيين. وقن غإًا ل اظره  ريب.
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رّووا أرض أوال بإماء الربرحررانريريرن. كران يرومرا 
حااما  كّرس الطالق الإائم بين الطرفين  وأعرلرن 
للإنيا ع   الشعب على ترطر ريرر الربرالد مرن دنرس 
االاتبإاد واالحتالل  بإون خشية من أحإ. لم يركرن 
الطاغية وعصابته ان يكون لإى المروانر ريرن ترلرك 
الطا ة العمال ة والشجاعة التي دفعرتر رم لرلرخرروج 
الى الشوارا متجاهلين جالو ة الحكم ومررتر  رتره 
وهاتفين من أجل الحرية والكرامة والحق السيااي 

   الذي البه المحتل الخليفي.
وااهم في تع ي  الشرعرب ثر رتره بر رفرسره وثرورتره 
و ادته  ق إا  الطاغية على االاتعراض اما  العالم 
بخيانته  مست بال رئيس و راء االحتالل  ومرؤكرإا 
حاجته الإائمة للإعم األج بي الذي أعاده الى الحكم 
بعإ ا ونه في غضون اربعة ااابريرع مرن انرإالا 

. يوم ا لم يجإ الرإيركرتراترور 2444الثورة في العا  
مجاال وهو يرى حكمه يتإاعى اما  الجماهير التري 
لم تكن تملك اوى ال تاف ورفع شرعرار الرترحررر  
اوى اارترإعراء الر روات السرعروديرة واإلمراراتريرة 
الحتالل البالد والرترصرإي برالرعر رف لرلرثروار. لر رإ 
ا طذ السيادة الخليفية في م تصف شر رر مرارس 

باالجتياح العسكري المذكور  وا   معر را  2444
الحلم الخليفي براالارترمررار فري الرحركرم. لر رإ  رال 
الموان ون بصوت واحإ كلمت م الحاامة: الشرعرب 
يريإ قا ان ال  ا   و ادهم  قصرارا على مو رفر رم 
تصرفات الطاغية الإموية وارتكابه الر رترل الرعرمرإ 
للموان ين. فما أكثر األرواح التي أ هر ر را ظرلرمرا 
وعإوانا  وما أكثر ما ارتكب من الرترعرذيرب برحرق 
عشرات ا الف من المعت لين الذيرن  ج بر رم فري 
السجون بإون رحمة أو قنسانية  حتى  رالرذ عر ره 
لج ة التح يق التي أرغم عرلرى تشركريرلر را بررئراارة 
شريف بسيوني ان الخرلريرفريريرن ارتركربروا سترعرذيربرا 
مم  جاس وأن م سماراوا الطائلفية والتميي س وأن م 
هإموا المساجإ واارترخرإوا الر روة الرمرفررنرة ضرإ 
الموان ين الع ل. ل إ انت ى الحكم الخليفي يرومر را 
اياايا وأخال يا  وأصبح على الطراغريرة  لرو كران 
يملك ذرة من الشرف  ان يسلم الحكم الى الشرعرب 
ويفر بجلإه كما فعل مرن اربر ره مرن نرغراة قيرران 
وتونس ومصر. واعت إ خرطرأ ان قصرراره عرلرى 
التشبث بالحكم ايوفر شرعية لرحركرمره  ولركرن مرا 

   أبعإه عن الح ي ة وأ ربه للخيال. 
كان األابوا ا لماضي محطة تاريخية أخرى على 
نريق ترأكريرإ الرطرالق األبرإي بريرن الربرحررانريريرن 
والخليفيين  وتأكإ ان مست بل الربرالد اريرخرلرو مرن 
االاتبإاد الخليفي ولو بعإ حين. فحتى هذه اللح رة 
ما ي ال الإعم االجر ربري مرن امرريركرا وبرريرطرانريرا 

حررائررال دون   واارررائرريررل والسررعرروديررة واالمررارات
ا ون م ال  ائي. ولكن الواضح ان  وى الرترغريريرر 
في الم ط ة أصبحذ أكرثرر جررأة وصرراحرة ق اء 

لم تحإث حالة اات طاب ايااي وايرإيرولروجري فري 
البحرين في التاري  الحإيث كما حرإثرذ فري األيرا  
األخيرة  خصوصا فري الررابرع عشرر مرن فربررايرر 
الجاري. في ذلك اليو  كان الشعب يحتفي بالرذكررى 
الرررابررعررة عشرررة لررثررورترره الررمرر ررفرررة بررَذن هللا  
بالت اهرات واالحتجاجات والم االت والرترغرريرإات 
وعلى واائل التواصل االجرترمراعري. وفري الرو رذ 
نفسه كان الطاغية الخليرفري وعصرابرتره يسرتر ربرلرون 
رئيس و راء كيان االحتالل وكأنه  ائإ فراترح. كران 
مش إا حافال باالات طاب الشإيإ بين شرعرب ير رترف 
باام فلسطين ضإ االحتالل  وحاكم يسرتر ربرل رمر  
االحتالل ألرض المعراج التي اارترشر رإ مرن أجرل 
تحريرها ا الف من العرب والمسلمريرن خصروصرا 
أب اء فلسطين. كان الغضب الشعبي غريرر مسربروق  
ي يمن على مشاعر الموان ين كبارا وصغرارا. فرلرم 
يكن ه اك موانن بحراني أصلي شريف اال وشرترم 
الخليفيين وتبرأ من قجرام م وخيانت م  وآلرى عرلرى 
نفسه ان ال يصافح أحإا م  م بعإ ذلرك الريرو . و اد 
األمر شإة تع إ ناغريرة الربرالد بر يرارة ترل أبريرب  
متجاهال كافة المباديء التي تواف ذ علي ا الشرعروب 
العربية وحكومات ا برف  االحتالل وال طيعة معه  
ورف  االعتراف به او التخلي عن شبر واحرإ مرن 
أرض فلسطين المحتلة. في ذلك اليو  كانذ الرلرعر رة 
ت صب على رمو  الخيانة  تل و ب ا ألس ة الشر رإاء 
فرري فررلررسررطرريررن والرربررحررريررن وكررل بررلررإان الررعرررب 
والمسلمين  وتتردد على ألس ة المصلين والمتعبّإيرن 
والشرفاء من أب اء األمة. ف تف االنرفرال والررجرال 
وال ساء ضإ االحتالل وداعميه  ومع أهل فلسرطريرن 

كرمرا اارترحرضرر  الم لومين بإون تردد او ضرعرف.
فبراير. فرفري  47الشعب ذكرى الخميس الإامي في 

شرن الرعرإو الرخرلريرفري  2444ذلك اليو  مرن الرعرا  
عإوانه على الرمرترجرمر رريرن برإوار الرلرؤلرؤة الرذيرن 
تمرك وا فيه بعإ يومين من انرإالا الرثرورة  و رترل 

  علي خضريرر  24محمود أحمإ مكي   أربعة م  م:
  عرلري أحرمرإ عربرإهللا 14  عيسى عبإالحسرن  88

  .22المؤمن  
البحرين عاشذ األابوا األخير مشراعرر الركررامرة 
والع ة واألنفة والشموخ وهي ت تف ضإ الخليفيريرن 
والصرر ررايرر ررة  وتررترربرررأ الررى هللا مرر رر ررم. فرر ررإ كرران 
الموان ون على موعإ مع الرابع عشر مرن فربررايرر 
ب فوس كبيرة ونموحات عالية ونفوس تأبى الضريرم 
او االاتسال  لل لرم واالحرترالل. كران الرمروانر رون 
يت يأون م ذ ااابيع لإلحتفاء بمرور أحإ عشر عامرا 
على ثورت م الخالإة التي  صمذ ظ ر الخرلريرفريريرن  
وتحإت م وداعمي م نوال اكثر من ع إ من الر مرن. 
عائالت الش إاء كانذ كعادت ا في الم إمة  تترصرإر 
االحتجاجات وتراب  في الم ابر ل راءة ال رآن علرى 
أرواح ش إائر را  وتررفرع الصروت عرالريرا مرطرالربرة 

بال صاص العادل من ال تلة والسفاحين. لم ت م 
الررذكرررى  خصرروصررا مررع   الرربررحررريررن عشرريررة

انتشار  وار الفجر في كل  اويرة  واعرتر رال 
األبرياء بإون ذنب  ف   الن م كرانروا ير روون 
المشاركة في فعاليات الثورة باالحتجاج ضرإ 
الطغمة الخليفية المجرمة  ومطالبة ا خرريرن 
بو ف تإخالت م غير المشرروعرة فري شرؤون 
البالد. دماء أول ش رإاء الرثرورة  عرلري عربرإ 
الر ررادي مشرريررمرع  كرانررذ مراثررلرة أمررا  أعرريررن 
األحرار في كل  وايا البالد  بي ما كان والرإه 
يكرر حسرته على فلذة كبإه  وأمه تإعو مرن 
 لب ا بأن يعجل هللا بمحق الرخرلريرفريريرن الرذيرن 
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فبراير لترفع شعار: الشعب يرريرإ قار ران الر ر را    40وجاءت ثورة 
ليؤكإ ذلك الم حى. وبااتمرار الثورة اكثر من عشررة اعروا  ومرعر را 
ال مع غير المسبوق من الجانب الخليفي  أصبح واضحا لإى الطرفين 
ااتحالة التعايش بي  ما  واعى كل م  ما إلعادة تشكيل وجوده عرلرى 
هذا األااس. وبي ما يصر البحرانيون على التشبث بأرض م وونر ر رم 
وتاريخ م وث افت م ومحيط م العربي واالاالمري  هررا الرخرلريرفريرون 
للبحث عمن يحمي م من خارج تلك الإوائر  تارة باات رإا  الرمررتر  رة 
االجانب واخرى بتج يس المستوردين من أص اا األرض وثالثة بب اء 
ال واعإ العسكرية الالجانب  ورابعة بتسليم السيادة على البالد لتحالف 
 وى الثورة المضادة خصوصا السعوديرة واالمرارات و سقاررائريرلس 
ورابعة بما فعلته الش ر الرمراضري  برترسرلريرم مرفراتريرح الربرالد االمر ريرة 

  والعسكرية ل وات االحتالل االارائيلية.
الثالث: أدت السيااات الخليفية في الس وات األخيرة التي كرانرذ ذيرال 
إلرادة حكا  الرياض وأبوظبي ألوضاا ا رلريرمريرة مضرطرربرة. وأهرم 
وجوه األضطراب تعمق الشعور اإليررانري برترعررضره لرعرإوان غريرر 
مسبوق من  بل المشيخات الخليجية التي اات إمذ  وات االحتالل الى 
الم ط ة لتكون  ريبة جإا من الحإود االيرانية. فبي ما كان ه اك عر ل 
جغرافي بي  ما ممثال بالعراق واوريا  اصبح االارائيليرون  نرتريرجرة 
التطبيع االماراتي والخليفي على حإودهم بشكل مباشرة. وهذا التطور 
دفع م لالعت اد بان أم  م الر رومري  رإ ترعررض لرلرخرطرر  وان حركرا  
المشيخات الخليجية مسؤولون عرن ذلرك. ولرم يرخرف االاررائريرلريرون 
هإف م االااس من  إوم م لرمر رطر رة الرخرلريرو  برل عربرروا عرن ذلرك 
بوضوح  ائلين ان م يسعون لتشكيل جب ة عريضة ضإ قيران  وبإأت 
آلة اإلعال  لإى هذه الإول تؤاس لث افة جإيإة مفادها ان قيرران هري 
العإو األول ألمة وليس قارائيل. وبذلك تم تجاهل فلسطريرن وشرعربر را 
في م ابل ما يعت إه حكا  المشيخات من ضمان ألم  م من  بل تحالرف 
 وى الثورة المضادة وفي م إمت ا قارائريرل والسرعروديرة. انره ترطرور 
ااتراتيجي خطير من شأنه ان يؤدي الى تروترر فري الرعرال رات عرلرى 
غرار ما يجري اليو  في اوكرانريرا. ولريرس مسرتربرعرإا ان يرؤدي هرذا 
التطور لحرب ق ليمية او على األ ل م اوشات مركرثرفرة ضرمرن حررب 
اات  اف نويلة األمإ ووااعة المإى. مشكرلرة ترحرالرف  روى الرثرورة 
المضادة انه اصبح يلعب بال ار والحإيإ في الو ذ الضائع  وان ه اك 
ح ائق جإيإة على األرض ليسذ لصالح م. ف  اك مرا يسرمرى مرحرور 
الم اومة الذي ترعاه قيران وتتواع عضويته ليشمل اوريرا والريرمرن  
وربما العراق مست بال باالضافة ل طراا واارع مرن الرلربر رانريريرن. هرذا 
المحور يتحول بشكل تإريجي الى  وة ق ليمية ضاربة تستمإ  وت ا من 
ذات ا وال تستورده من الخارج. وفي حال نشوب أي تصعيإ عسركرري 
اتكون المشيخات الخليجية خصوصا المتحالفة مع سقارائريرلس أكربرر 
المتضررين. و إ كشفذ الس وات الخمس عشرة االخيرة عج  الكيان 
االارائيلي عن الصمود اما  مجموعات الم اومة اواء اللب انية الرتري 
يتصإرها ح ب هللا ا  الفلسطي ية وفي م إمت ا م ر رمرة حرمراس. ولرم 
يكن مفاجئا ان يستحى تحالف  وى الثورة المضادة لتصر ريرف هراتريرن 
الم  متين على  ائمة ساإلرهرابس برعرإ ان عرجر  عرن مرواجر رتر رمرا 
عسكريا. ولن تكون أية مواج ات عسكرية مسرتر ربرلريرة مرخرترلرفرة عرن 

 ااب ات ا  بل ربما أدت لإمار أواع خصوصا في الخليو.

   4الب ية من ص خيانة األمة والشعب: 

 يا نائر الشروق قن الرحربض مضرطرر   
 وقن نررارا الرر رروى أضررحررى لرر ررا وهررو  
لاررره    مرررا  ال يررر ررربرررع فررري أحشرررائررر رررا وا
 كانرذ لصررخرة شرعرب الشراه واعريرة  
 كانذ شعوب ديار الرمرسرلرمريرن كرمرن
 ما كان ي طق ضرإ الر رالرمريرن اروى
 حتى الرخرمرائرل  كرانرذ غريررا نراضررة  
 لما دهى الرعرربا صرمرذ  برعرإ نرائربرة

 حبًوا لمصرعره  فرعون  مصر اعى
 فررجرراء ردس السررمررا فرري ثررورة نسررفررذ

 
  رررراد اإلمررررا   بررررعرررريررررن هللا ثررررورتارررره
 وأو رررررف هللا لرررررهفرررررالك دورتاررررر رررررا
 هررذا هررو الررفررتررح يررا نرر ررران الح لرر ررا
 ان الررطررغرراة وان نررالررذ مررعرريررشررت رر ررم
 أمررا الشررعرروب  فررطرروفرران  اذا نرر ررضررذ
 هللا أكررربرررر  أ ررروى عررر رررإ وثررربرررتررر رررا
 هلل دّرك يرررا نرررجرررلا الرررحرررسررريرررن  أال
 وان كرررّل نرررغررراة األرض خرررائرررفرررة  

هررا  وثررورة اررجررل الررترراريرر   أاررطررر 
 أي  ذا في ال اس قحسراًارا بر ريرمرتر رم
 أحرررياررريرررذا أمرررتاررر رررا  وهللا    اررريرررإانرررا

 
 شرربرراب ررك الررثررائررر  الررعررمررالق مرر ررتررصررر  
 ان الررخررمرريرر رري فررتررواه اذا انررطررلرر ررذ
ر رم كرالرريرش مر رإثرر    وعرش  ناووا 
وعإ  من هللا أن ال لما م إحر  وأن من 
رررره  يرررربررررتررررغرررري اإلاررررال ا مرررر رررر ررررجا
 كرران الررخررمرريرر رري مرر رر رراجررا ومررإراررة
رررب   رررطا  عرررلرررم  لرررإيررره وقيرررمررران  وذو ش 
  ررررالرررروا لرررره أن أمررررريرررركررررا ترررر ررررإده
 فررحررولررق الرر ررائررإ  الررعررمررالق مرربررتررسررًمررا

 الررخررمرريرر رري لررلررترراريرر   ررولررتارره  ررال
 أ را  فري الرر راس حرركرما هللا فرانررفرجرررت
رررن يررروًمرررا عرررمرررامرررتاررره  لررركررر ررره لرررم يرررخ 
 رأى اإلمرررا   برررأن الررر رررإسا وجررر رررت ررره
 فررراالحرررترررالل  وقن نرررالرررذ ق رررامرررتررره

 
 الررمررجررإ يررحررتررر   الررغرررثررى بررطررون رر ررم
 فررأمررة  الررع رررب تسررترر ررويرر ررا مررراتررع رر ررا
رر ررا  حررتررى الرر نررابررق  تررأبررى ان تصررارحا
 أيررن الرر ررضررارة  كررانررذ مررلءا دوحررترر ررا
 يرا أير را الرع ررب  نررال االنرتر رار  فرمررا
 اررترر ررتررضرري ثررورة  اإلاررال  رايررتارر ررا
 وأنررر رررا صررررخرررة  األحررررار  هرررادرة  
 حترى يضريءا شرعراا الرحرق مرن ألرق  
 شرركررًرا لررطرر ررران  ررإ أبرر رريررذ  رايررتارر ررا

 تررررثرررريررررره خررررانرررررات  كررررلسرررر ررررا ألررررم  
رررم   ررل  ررن  ررلررب رره كا  هرريرر ررات ي ررخررطررئ ررره ما
رررم ررره  وشا  فررري  رررلرررب  كرررّل  مرررحرررّب  وال 
 فررري كرررل  اويرررة برررالررر رررلرررم تصرررطرررإ 
ررره والررعررمررري  والصررمرررم  يررعررو ررره برركررم 
  ررلرررب شرررجررراا برررحررربرررل هللا يرررعرررترررصرررم
رررم هرررا ذابرررل  تررربررركررري لررر رررا األاكا  و هرررر 
 وعررن فررلررسررطرريررن  لّررذ مرر رر ررم الرر ررإ 
 وبرراا أغررلررى الرر ررضررايررا وهررو يرربررتررسررم
رم ركا  أعتى العروش رعاها الرخرالرق  الرحا

 
ررررلسرررر ررررم  فرررر ررررلّررررلررررذ أنرررربرررريرررراء  هللا ك 
رررم  فرررجرررًرا لرررعرررشرررر لررريرررال   قنررره الررر ارررسا
ررره ا كرررا   والررر رررمرررم  وعرررانررر رررذ نرررجرررما

 فررررَن هللاا مرررر ررررترررر ررررم  ارررريرررررحررررلررررون 
 نرراغرريًررا نررإ  وعرر ررإهررا لرريررس يررجررإي

 مررن كررّل  ارريررف  فرران السرريررف مرر ررثررلررم
 يررركرررفررريرررك أنرررك أنرررذ الررر رررائرررإ  الرررعرررلرررم
ررررمررررم  ألن صرررروتررررك بررررركرررران  برررره ح 
 بررأحرررف مررن دمرراء الشررعررب  ت ررحررتاررر 
 وأدركاذ  وهي حيرى  صريرتارك األمرم
رررترررشرررمرررخرررّر  فرررال مررروت  وال اررر رررم  ل 

  
 وجررحررفررل  الشرراه لررم تررثرربررذ لرر ررا  ررإ 
 فرررال ترررراجرررعا حرررترررى يسررر ررر ا الصررر رررم
 و  رررر سرررر ررررم اررررا رررر    ويررررح  لرررره  أثررررم
 وأن مررن يرر ررتررمرري لررلررغرررب مرر رر رر  
 يررفررو  حررتررًمررا ولررو نررالررذ برره الررّ ررلاررم
ه الررر ررررنررراس  والررر رررلرررم  خرررّطرررذ مرررأثررررا
 وحرررركررررمررررة  وجررررالل  دونرررره الرررر ررررمررررم
 واوف ي ر رال مر ر را الرمروت  والرحرمرم
ررره ارتررربرررطرررذ بررراهلل  والررر رررإ   فرررروح 
 الررمرروت  لررلررشرراه  ولرريررذهررب برره الررعررإ 
 غريرر  را ارمرراارررة  الشريررطرران  وانررتر ررمرروا
ررم  فرركرران فرريرر ررا الرر رررار الررحررّر والشررما
ررررلاررررم  وأن أرض فررررلررررسررررطرررريررررن  لرررره عا
 ارريررر رررتررر ررري ذاتا يرررو  وهرررو مررر ررر ررر  

 
رر ررم ألاررم  مررا دا  لررم ي ررثرر رر ررم عررن عرر م 
 أمررا الررعررلررو  فرريرر رروى نرريررلارر ررا الررعررجررم
رر ررعررإ   عررمررا جرررى ولررمرراذا الررفرريرر   م 
 لررركرررّن بررر رررجرررتاررر رررا أودى بررر رررا الرررعرررإ 
 أنرررترررم عرررلررريررره وهرررذا الررر رررلرررم يرررحرررترررإ 
 ألنررر رررا الرررحرررقس واألخرررالق  والررر ررريرررم
 وأن  ررائررإاهررا لررلررمررسررتررضررعررفرريررن فررم
 فررعرر ررإ مرر ررإيّ رر ررا ت ررجررلررى برره الرر ررلاررم
 تررعررلررو فرر ررإ خررطرر ررا مررن كررربررالء د 

 طائر الشوق يشذو في ذكرى الثورة

وهكذا يتضح ان مست بل الم ط ة في ظل االن مة االاتبإادية لن يكرون مرخرمرلريرا  وان 
التغيير السيااي ضرورة لم ع نشوب ال  اعات العسكرية التي تر رشرب عرن ترإاعريرات 
االضطراب السيااي الإاخلي في ظل هذه االن مة التي ت داد شرااة و معا. ويرحرتراج 
ت إئة الوضع الى  رارات ااتراتيجية غربية مختلفة أهم ا التو ف عن دعم االارتربرإاد 
والإيكتاتورية واحترا  شعوب الم ط ة وح و  ا  واإلصرار على وجود ان مة ايااية 
تمارس الشراكة السيااية والترإاول عرلرى السرلرطرة والرترعرإديرة برإون لرف او دوران. 
فسيااات التذاكي لم تح ق نتائو ملمواة على المإى البعيإ  و إ حان الو ذ للتخلي عن 

 كافة السيااات التي أوصلذ الم ط ة الى حافة الصراعات العسكرية.


