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* ا تقلت الوص اب الخلحثحب   يا من المعواطعنعحعن معن اعحعنعةع : هع ؤعي كعمع ل 
مرضون من منطقب النوي رات، والح ج معجعحع   عبع  العمعحعسعن العمعوعروف اـ 

كاماا وعاتا ال  ييعنع ر.  4111،    افرؤت  ن  اوث لب ق رض  “ الح ج صموي” 
منما ن  ب ع   مض شا ااكااض، نونشااب ماناماا عا اا ونانا ا  ونشا ا  ماض 

ناماا  منو ن ض مض من    ونااوا: منما ن ا اب  ااون،  4كااكاض. نوعت ل 
 ع ا هللاا ماهنض، ن  ض ع  ل   نان س نن ض منما م  ق.

كما نكمت ع ل ون  ا ن  ض منمنا مض من    ونماخ  انن س  ن  نلاوم  
ا ناا. ننكمت ونمنكم  ونخ ا افا ا  وناااا ااء   اااض ونشا ا  ماناماا  0111

 “.ونت اا م ان    ض      ف اض”ونماض   ن  نوناء  ت م  
 

* ما تاول م اناء ونم ت   ض ون  ا   ض تتفاقق نت اا   ان  وناما ااما ا  نلا ااب 
وناعا   ونلن  . هم ص نوناء ون ا ض ون  ا   ن ض ع اهللاا ن ا اب ماا ا  
ون ك ا ونناا ت انب  تمك ن ا مض ن  ا ااء و انا اا وناذل نا ال نا اما اتاشافال 
ون  مان  ، ن قا خض  ي ت لال لاء ه  ونا  ، ول ب   ا و نا  ناناه ه  
ون اض. وما ون ا ض ن  ض ون  صنل ه ا ن ل ه  منل  ونش ا ونال عا اااء 
 اض ان   ا تاهنا لنته    ب وناتا ااب ا انل ناااق ها  ، اا ،لاا اتاه 
 ف انس كناننا. ننلفت انا  ون ا ض ون  ا   ع   ن اض نامااا، ماض 
من    ونا ا   ب وضاو ه   ون  اق مؤخاو. نقانت ونه  ا اانا  ايماا ناااء 
و ات ع ل مش ه، نوض اته ألض  ل   مض ا نس ه      وين اض، كماا 

 نا ا،     ع   ه  وننماق عا ال را ااه، ننا ال  ٤٢نامته مض ونننق. هف  
 اي  ا  ن  ااء ون    ، وي ونه نق  نلل ع ل عصج منا ب نواا   ا ااهاا 

 .٤عن ا ٠١ن  اض، ن نق ت هذه ونناا     اض ان ونماكال تنا احو  م نل 
 

*  كمل وألكاا م  ون ناون  ونااكاتانا عا اا 
  اا ال ها   ماااس  8ونا  ل ون نكا اس  

ش اه ون اشا مض و ضاوب عض ون  اق ه  
 اض ان     ونل ت ه  ون نا اض، انض 
 ض ت تا ب ون   ات وناخا ا افا ا  ناما اانا اه 

 ونمشانع  ه  ون صج ون وعااء كتا ه.
 

* ه  نوناء مض   ش  ااو ق وننكق ون  نال  ع نت ونا ا   ن ا  عامت ه  
شخلا  ت ق م ف   ا ا اتا اا ر اا اهاابر نهان  80مااس  00 نق ونام   

 96عاا ق ا   ن نق نونا ن تاانا ،امان  ناايت و عااوق وناتا  شاما ات 
ا ه   . ن نناا هؤي  مض منا   مخت ف ، همض ونمن    ونشاق   0100شخلح

شخلا، كما قت ت و نا اض  40ذوت وألل     ونش     قت ت ون لا    ون  نا   
مض وي اى ون من  ض . نقا ض  ون انق مض هذه وناا م  ون اشا ا ، خلانلاا 
وض وا ااهق نق ت  ق ونل ذن  ق، ننق  ناكمنو ضمض ضنو   ون ال نون اننض. 
ن الق واععا  وننكنم  ون  نا   عام ا ع ل ،نيا  ع ن   و عاوق هإض  عااوا 

 ونذ ض  تق ذ ن ق  ااوا  شكل مذهل.

  1البقية على صفحة 

 السعوديون يخسرون المعارك السياسية
  واألخالقية، ويعدمون بالجملة

قت أزمب المنطقب في االسبول األخحر او  إق ا  النم   السووي   ل  إزض ق  تومر
شخص  اريت  في خطوة مث ؤتب أو  ت ص مب للوثحرين. فبع العع فعب  84أرواح 

لم  أص     ئ ت الشة اء من آل  و اب وشوور ا العطة ي والمل ، شعوعر 
الو ل  الحقوقي اوجزه الت    ن وم يب أاس  وقوق االهس ن، وضو وعق العحعحع ة. 
وأيرك النشط ء وقوق االهس ن ومنمم تة  اوبثحب الح يا  ن إمو ن وم يب ضعاه 
الحقوق في ظل أهممب استب اييب قموحب ال تر و   ن ارتوع   أاشعع العجعرائع  
ا ون خشحب من أو ، فوأن وو مة  الضوا يرؤب الحقحن ا هة  في مأمن ك معل معن 
أيب تبوب او رية فول وحن يزضقون أرواح األاري ء. فةل تحول الو ل  الع   ع اعب 
ا  ق هون يحمي عوث ءض  او يريل أقوي ءض ؟ ضل ت ش  ووع  العقع هعون ومعبع أ 
الو الب ال  المستوى الا  اصب  فح  من يمسك اح ي  أياة القتل مطعمعتعنع  تعمع مع  
لق رت   ل  ارتو   أاشع الجرائ  ا ون ان يوون ضنع ك قعوة او قع هعون يعحعول 
يون ذلك؟ م  الا  ك ن يختل  في هثس ولي الوة  السووي   ن م  أمر سعحع فعحع  

شعةعرا  11اقطع رق   ضاا الو ي الوبحر من األاري ء في يو  واو ؟ أل  يون قبل 
فحسب خ ئث  ماطرا  او  ارتو ا  ؤريمب قتل ؤم ل خ شقجي؟ فم  الا  و ي 
في ضاه الثترة الث صلب لحجول  أكثر  قب انثس ؟ أل  يتريي في الو محن االخعحعريعن 
اه  يوتز  إلض ء وو  اال  ا  في السووييب او  ان اشعتع ت العةعجعمعب اال ع معحعب 
والسح سحب ع ه؟ ولم ذا قرر تنثحا أوو   اإل  ا  في ضاه الثترة ولحس  عحعرضع ؟ 

لع ؤعتعحع ح  44ضل ك ن يري  ان يقول للو ل  اه  ال يخش  أو ا في العاكعرى الـع 
 االم راتي للبحرين والاكرى الس اوب للو وان  ل  الحمن؟ –السووي  

مع رس  41أي  ك ن األمر ف ن الجريمب التي ارتوبتة  وو   السووييب يو  السبت 
ست خل الت ري  ا هة  األاشع واألوسع واألكثر تح ي  للامعحعر اإلهسع هعي  1111

ش ا  من أان ء المنطقعب الشعرقعحعب  14والورامب البشريب. فق  شملت ؤريمب القتل 
الاين ل  يرتوبوا ؤرم  يو قب الق هون  علعحع ، وا عنعحعن معن األسعرى العحعمعنعحعحعن 
ا الع فب ال  موتقل سور . وارتوبت الجريمب ا ون معقع مع ت تعووعي اعقعر  
و و ة . وك ن المص ر الووح  لنشر الخبر إ  ن أص رت  وزارة ال اخلحعب فعي 

شخص  اتة  ملثقب مرتبطب ا إلرض  . ضاه  84ذلك الحو  ا هة  هثات اإل  ا  في 
التةمب شوك فحة  الحقوقحون ال ولحون، و ل  رأسة  معثعوععب وعقعوق االهسع ن 
الت اوب ل م  المتح ة، محشحل اراشلحت التي شجبت الوص اب السووييب واتةمتةع  
ا رتو   ؤرائ  قتل خ رج الق هون. وتح  ت اطراف وقعوقعحعب  ع يع ة اعضعاعب 
تج ه المجزرة الشنحوب التي فجوت  شرات الو ئ ت وأو  ت من الص مب م  ل  

   تح    ؤريمب سووييب أخرى. 
ؤ ءت الجريمب المرو ب متزامنب مع تومق األزمب األوكعراهعحعب، ومعوعةع  أزمعب 
الط قب وارتث ل أسو ر النث  والض ز في السوق الو لمحب. ولول محم  ان سعلعمع ن 
الا  يلقب اـ لااو منش رل او  ان استخ   زا هحت  منش را كةرا ئ  لتقطحعع ؤسع  
اإل  مي ؤم ل خ شقجي ياخل القنصلحب السووييب في اسطنعبعول فعي اكعتعواعر 

، أراي خل  االوراق من ؤةب وتح   الز مع ء العضعراعحعحعن العايعن كع هعوا 1148
يتح  ون  ن مخ طبت  لزي ية ع  النث  الخ   لس  الثراغ الا  او  عتع  االزمعب 
االوكراهحب. فبر   استمرار تص ير النث  والض ز من روسح ، يتعوؤع  العز عمع ء 
الضراحون لوقف ذلك لحرم ن روسح  من   ئ ات المبحو ت. وال يستطحوون فوعل 
ذلك اال اذا عمنوا توفر مص ير ا يلب للنث  والض ز. ومع ان ا المو ن التووي  
 ن ذلك ا لتوهج  ل ول منتجب اخرى مثل ايران وفنزوي  وهحجحريع  والعجعزائعر 
ولحبح  اال ان ز م ء لالو ل  الحرل ؤولعوا يول العخعلعحع  خصعوصع  السعوعوييعب 
واالم رات وؤةتة  ا الول  كب يل للنث  الروسي. اهة  يولمون ان ذلك يعتعطعلعب 
منة   من  سح سح  واخ قح  الن  لحة  ان يتح  وا مع ز عحع  معتعورط اع رتعوع   
ؤريمب اشوب  حر مسبوقب. والواع  ان او  ضؤالء الز م ء ال مع هعع لع يعةع  
من إ  ية اوتا ن ط  حب ارتوب واو ة من ااشع الجرائ  في الوصر العحع يعا 
 لن ، مع سبق االصرار والترص ، وت  تو حقة  اشول ال يقبل التشوعحعك، اعل ان 

 السووييحن أهثسة  ل  يستطحووا هثحة . 

ناشطون من الجزيرة العربية في وقفة أمام 
 7277 5السفارة السعودية في لندن مارس 
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م رس ش رك   ي من العنعشعطع ءفعي وقعثعب  42في صب ح األراو ء
اوتج ؤحب ام   السث رة السعوعوييعب فعي لعنع ن، لعلعتعنع يع  اعجعريعمعب 

 44االمريوي الا  اهتةك سح ية البحرين قبعل  -التح لف السووي 
 —  م . وك هت قوات من العبعلع يعن قع   عبعرت ؤسعر العبعحعريعن

السووييب لقمع  ورة الشعوعب العبعحعراهعي، وارتعوعب ؤعرائع  عع  
االهس هحعب  عحعر قعلعحعلعب. وكع هع  معن اعحعن العمعشع ركعحعن  ع ي معن 
اان ءالج لحب المسلمب في اريط هح . وؤ ءاواة  من م ن اوح ة مثل 
ارايفوري. وه ي المش ركون ا لجريمب  التي أزضقت أرواح شعبع   
أاري ءل  يرتوبوا ؤرم  يو قب  لح  الق هون. وط لب العمعشع ركعون 

 امح كمب القتلب ووقف وم ت التصثحب الجم  حب 

مع رس أمع    48همع  هع شعطعون وقعثعب مسع ءاألوع  
السث رة السووييب وس  الو صمب العبعريعطع هعحعب لعنع ن 
اوتج ؤ   ل   ملحب اإل  ا  الجمع  عي العتعي طع لعت 

شخص  من من طق   ي ة من الجزيرة العوعراعحعب.  84
من المواطنعحعن الشعحعوعب معن  11وك ن مبحن الشة اء 
  المح فمب الشرقحب.

مع رس  47في يو  الخمحس 
هم  توعتعل العمعوع رععب فعي 
اريط هح  ه وة  ا لاكرى العحع ييعب 
 شععرة لععلععتععضععلععضععل الععوععسععوععر  

االمععع راتعععي فعععي —السعععوعععوي 
البحرين. وش رك في النع وة كعل 
معن االسعتع ذ  علعي العثع يعز و ي. 
سوح  الشة اي والسح  ستحثن اعحعل 

 “التح لف ع  الحر ”من 

في الاكرى الح ييب  شرة لجريمب مجزرة سعتعرة اعوع  
 1144يخول قوات يرل الجزيرة في منتصف م رس 

تم ضر البحراهحون معنع ييعن اعتعلعك العجعريعمعب ومعطع لعبعحعن 
اخروج قوات االوت ل. فق  ك ن من أول  ؤرائ  االوت ل 

االمع راتعي مشع ركعب قعواتع  فعي قعمعع العثعوار —السوعوي 
ابش  ب ووق . و ن م  توؤةت الع  معنعطعقعب سعتعرة خعرج 
شب   الثعورة فعي مسعحعرات تعتعحع ى االوعتع ل وتعطع لعب 
ا لتضححر، فأق مت قوات االوت ل  ل  إطع ق العنع ر  علع  

 المتم ضرين وسق  الشةح  مثاوخ الة مب. 

م رس أق   المجلس ال ولي ل    المح كمب الو يلب ووقوق االهسع ن هع وة اعوعنعوان:  11في يو  الث   ء
لعمعجعلعس  12المج زر في الخلح : السووييب والبحرين هموذؤ . أقحمت الثو لحب  ل  ض مش ال ورة ا لـ 

وقوق االهس ن وش رك فحة  كل من ي. سوح  الشة اي، من وركب أورار البحرين، سعلعطع ن العوعبع لعي، 
المح مي والمؤرخ الحج ز ، وأمحن النمر، الن ش  الحقوقي من السووييب وي.  ب  الحمح  يشعتعي معن 

 المجلس ال ولي. وأيار الن وة ال كتور فؤاي ااراضح .

 في االول من م رس ق  
الشة اء والنشطع ء وف  من آا ء 

ازي رة  إل  منزل وال  الشةعحع  
أوم  فرو ن ل طمتعنع ن  علع  

 44صحت . وذلك اعوع  معرور 
  م   علع  قعتعل الشعةعحع  اعوع  
يخععععول قععععوات االوععععتعععع ل 

اإلم راتي. وكع ن   —السووي 
 الشةح  أول عح ي   الو وان.
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 من ؤنحف .. –البحرين الحو  
ي ت منممعب امعريعوعحعون معن أؤعل الع يعمعقعراطعحعب 

المجتمعع  (ADHRB)ووقوق اإلهس ن في البحرين 
ال ولي للاض   علع  العبعحعريعن لعتعنعثعحعا تعوصعحع ت 

 االستوراض ال ور  الش مل.
ؤ ءت ال  وة  بر كلمب ألقتة  ممثلب المنممب خع ل 
الحوار التث  لي الج ر  في مجلس وعقعوق اإلهسع ن 

المنوق ة وع لعحع  فعي قصعر ضعحعتعب األمع   12ا ورت  
 المتح ة في ؤنحف اسويسرا.

أك ت خ لة  المنممب  ل  فشل البحرين في تعنعثعحعا 
لع عسعتعوعراض الع ور  الشع معل  418التعوصعحع ت 

الث لا للبحرين. أش رت المنممب إلع  أن العبعحعريعن 
توة ت اام ن مس ءلب العمعوعاراعحعن والعقعاع ء  علع  
التمححز ال يني واإلفراج  ن ؤعمعحعع سعجعنع ء العرأ  

ووم يب الحق في وريب التوبحر 
والتجمع من احن قا ي  أخعرى 

 لحقوق اإلهس ن في الب ي.
لوعن العمعنعمعمعب لعثعتعت أهعمع ر 
المجلس إل  أن أوع ل وقوق 
اإلهس ن سع ءت فعي العبعحعريعن 

وس  سعحع سعب  1147منا الو   
اإلف ت من الوعقع   وإسعوع ت 
األصوات المو رعبت مشعحعرة 
إلع  أن ععحع يعع  العتععوعايعب ال 
يععزالععون مسععجععوهععحععن وفععقعع  
ال ععتععرافعع ت اهععتععز ععت تععحععت 
اإلكععراهت اععحععنععمعع  ال يععواؤعع  
 الج يون أ  مس ئلب ق هوهحب.

و اشععأن سععحعع سعع ت الععتععمععحععحععز 
الط ئثي أش رت المنمعمعب إلع  

 

منظمة أميركيون تدعو المجتمع الدولي للضغط على البحرين لتنفيذ 
 توصيات االستعراض الدوري الشامل

لوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا تدعو 
مجلس حقوق اإلنسان المتحدة 
لوضع حد لعمليات االنتقام ضد 

 نشطاء حقوق اإلنسان في البحرين
  

 من ؤنحف .. –البحرين الحو  
أص رت كل من لوكسمبورغ وضولن ا والجحو  اح هً  
مشترك  في مجلس وعقعوق اإلهسع ن العتع اعع لعألمع  
المتح ة اجنحف ي ت فح  المجتمع الع ولعي لعوععع 
و  لوملح ت االهتق   ع  هشط ء وقوق اإلهس ن فعي 
 البحرين الاين يتو ملون مع مجلس وقوق اإلهس ن.
ألق  معمعثعل لعوكسعمعبعورغ العبعحع ن خع ل العحعوار 
التث  لي الج ر  في مجلس وقوق اإلهس ن ا ورتع  

المنوق ة و لح  في ؤنحف. أك ت الع ول إياهعتعةع   12
لم  وصثت  اجمحع أشو ل الترضحعب واالهعتعقع   عع  
الث  لحن في المجتمع الم هي الايعن يعتعوع معلعون معع 
ممثلحن وآلح ت األمع  العمعتعحع ة فعي معجع ل وعقعوق 

 اإلهس ن.
أش رت ال ول الث ي إل  أن األياء العثعوع ل لعنعمع   

يوتم   ل  المش ركب الث  علعب معع ”  وقوق اإلهس ن 
ووعثرعت ”  الجة ت العةع يفعب فعي العمعجعتعمعع العمع هعي

المجعلعس  علع  العتعحعقعحعق فعي وع الت العتعخعويعف 
واالهتق   ومت اوتة ت كمع  ي عت ؤعمعحعع الع ول إلع  
اتخ ذ ؤمحع الت ااحر ال زمب لمنع وكث ءة المعسع ءلعب 
 ن أ م ل التخويف واالهتق   وتعقع يع  تعقعريعر إلع  
 العععمعععجعععلعععس اشعععأن اإلؤعععراءات العععمعععتعععخعععاة.
أ رات ال ول كالك  ن تطلوة  لمعتع اعوعب العحع الت 
التي ل  يت  ولة  المتولقب امجلس وقوق اإلهسع ن أو 
المش ركب في األم  المتح ة والتي أ حرت س اقع  فعي 

 اح ه ت ال ول.
خصت ال ول ا لاكر و الت الم افوحن  عن وعقعوق 
اإلهس ن في البحرين وأارزض  و لب الن شطب إاتعسع   
الص ئغ التي تورعت للمعراقعبعب العرقعمعحعب وكعالعك 
و لب الن ش  سح  أوم  العويا عي العا  يعوعحعش فعي 
المنث  ا  ؤعنعسعحعب اعوع  مشع ركعتعةع  معع ضعحعتع ت 

 المو ض ات ومجلس وقوق اإلهس ن.
كم  أ  رت ال ول الث ي اهتب ه المجعلعس إلع  وع لعب 
الم افوحعن العبعحعراهعحعحعن  عن وعقعوق اإلهسع ن فعي 
الععبععحععريععن وضعع  كععل مععن  ععبعع الععةعع ي  الععخععواؤعع  
واألك ييمي  ب الجلحل السعنعوعحعس العمعاعر   عن 
الطو   منا شةر يولحو الث ئت اوتج ؤ   علع  سعوء 
مو ملتع  ياخعل السعجعن و علع  مصع يرة أاعحع  ع ت 
مشحرة إل  أهةم  موتق ن تعوعسعثعحع  معنعا أكعثعر معن 

  شر سنوات وأن صحتةم  مت ضورة.

است   ء المصلحن الشحوب وا تق لة  وإؤب رض   ل  
توقحع توة ات اشأن مم رسب شو ئرض  ال ينعحعب اعمع  

 في ذلك رفع ال فت ت فوق من زلة .
ذكررت المنممب اأن مو رعون ا رزون مثل الرمز 
وسن مشحمع ووقوقحون مثل  ب الةع ي  العخعواؤعب 
اليزالون ياخل السجون  ل  الر   من ا عتعقع لعةع  
التوسثي لمم رسعتعةع  وعقعوقعةع  فعي وعريعب العرأ  

 وتووين الجموح ت.
كم  احنت أن المواطنحعن والصعحعثعحعحعن والعنعشعطع ء 
يتورعون ا ستمرار للما يقب اسعبعب معنعشعورات 
 ل  وس ئل التواصل االؤتم  ي أو لمش ركتة  في 

 مم ضرات سلمحب.
لول ذلك ي ت منممب أمحركحون المجعتعمعع الع ولعي 
للاض   ل  البحرين لتنثحا توصح ت االستعوعراض 

مععن ”  العع ور  الشعع مععل وذلععك
أؤل التأك  معن أهعةع  تعتعصع ى 
ل هتة ك ت الممنةعجعب لعحعقعوق 
اإلهس ن  لع  صعوع  معخعتعلعثعب 
وتحقق المو يحر ال ولحب لحقوق 

 ”.اإلهس ن
ياكر أن منممب امريوحون معن 
أؤععل العع يععمععقععراطععحععب ووععقععوق 
اإلهسعععع ن فععععي الععععبععععحععععريععععن 

(ADHRB)  ضععي الععمععنععمععمععب
الحقوقحب العبعحعراهعحعب العووعحع ة 
التي تشع رك اصعورة رسعمعحعب 
فععي أ ععمعع ل مععجععلععس وععقععوق 
اإلهسعع ن الععتعع اععع لععةععحععتععب األمعع  

 المتح ة المنوق ة في ؤنحف.
  

لثتت منممب امريوحون معن أؤعل 
ال يمقراطحب ووقوق اإلهسع ن فعي 

أهععمعع ر  (ADHRBالععبععحععريععن  
المجتمع ال ولي إل  أن السلعطع ت 
الخلحثحب العحع كعمعب فعي العبعحعريعن 
تسععتععخعع   معع  يععوععرف اععقعع هععون 
الوقوا ت الب يلب لتبحح  صعثعحعب 
اهععتععةعع كعع تععةعع  لععحععقععوق اإلهسعع ن 
والتاححعق  علع  سعجعنع ء العرأ  
الاين تطلعق سعراوعةع  وفعق ضعاا 

 الق هون.
ؤ ء اللثت  بر كلمب ألقتة  ممثعلعب 
المنممب خ ل الحوار العتعثع  علعي 
الععجعع ر  فععي مععجععلععس وععقععوق 

الععمععنععوععقعع ة  12اإلهسعع ن اعع ورتعع  
وعع لععحعع  فععي قصععر ضععحععتععب األمعع  
العمععتععحعع ة فععي ؤععنععحععف اسععويسععرا 

مشحرة إل  ؤملب من االهتة ك ت التي يتعوعرض لعةع  
 المثرج  نة .

أوعحت المنممب أن المطلق سراوة  يعتعوعرععون 
لمختلف االؤراءات التقحح يب التي تنعتعةعك وعقعوقعةع  
االس سعحعب ومعنعةع  وعمعر السعثعر والعمعشع ركعب فعي 
التجمو ت ال ينحب والثق فحب والسح سحبتوالتواصل معع 

 وس ئل اإل    والمراقبب االلوتروهحب.

احنت كالك أن السلط ت تاضع  
 ل  السجن ء لعتعصعويعر فعحع يعو 
يشععوععرون فععحعع  الععمععلععك  ععلعع  
اإلفععراج  ععنععةعع ت وفععي وعع ل 
الععرفعع  تاعع  ععف  ععلععحععةعع  
الوقواب. وفي ضعاا العخعصعوص 
أشعع رت إلعع  رفعع  السععجععحععن 
السعع اععق كععمععحععل ؤععمععوععب وسععن 
تصوير الثح يو وحا تمت زي ية 
 أوو م  الب يلب    ب أعو ف.

واحنت المنممب أن كعمعحعل وضعو 
تلمحعا يشعوعر أهع  معوعزول  عن 
احتت  اسبب الما يق ت المتولقعب 
امش ركت  في التجمو ت اعع فعب 
ال  الصورة النمطحب ل   عنع مع  
يرت   ولقب التوقب في األم كعن 
الو مبت الفتب إل  أن سجحن رأ  

 تورض ل  تق ل اهتق م  من هش ط ام .
سجن ء الرأ  أمعثع ل كعمعحعل ”  وق لت ممثلب المنممب

أفرج  نة  تحت ق هون الوقوا ت الب يلعبت وأؤعبعروا 
يا حب السلط ت الخلحثحب إل  اإلفراج ”   ل  الصمت

 ن ؤمحع سجن ء الرأ  وإل  و    استخ ا  قع هعون 
الوقوا ت الب يلب لتبحح  االهتة ك ت والتاححق  ل  

 النشط ء.

أميركيون لمجلس حقوق اإلنسان:  السلطات الحاكمة في البحرين 
 تستخدم قانون العقوبات البديلة لتبييض االنتهاكات
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فبراير الرمز األسعتع ذ  عبع   41أص ر مثجر  ورة 
الوض   وسحن من سجن  اعحع هع  اعمعنع سعبعب العاكعرى 

 الح ييب  شر ال تق ل  وق ية الثورة.
سري األست ذ ؤع هعبع  معن العمعوع هع ة 
التي تعوعرض لعةع  فعي السعجعون، 
مشحرا أهة  تورعوا لع هعتعةع كع ت 
او  اإل عتعقع ل وأ عنع ء العمعحع كعمعب 

ولع  يسعمع  ”  الوسوريب، ومع ضاا 
لععنعع  اععنععبععس كععلععمععب واوعع ة أ ععنعع ء 
المح كمب الوسعوعريعب، وسعمع  لعنع  
ا لو   أ ن ء إ  ية المعحع كعمعب فعي 
المحومب الم هحب، فروين  شنعحعع مع  

 ”.ؤرى  لحن  من اإلهتة ك ت
وفي ؤو مليء ا لثقب واإلطعمعتعنع ن 

لق  اخترت طعريعقعي ”  ق ل األست ذ 
ووطرنُت هثسي  ل  التبو ت، وإهي 
لم  أماي إو ى  شر سنب  لعحعنع  

إال  -اعحعمع هللا-في السجن ل  أزيي 
إيم هً  وتسعلعحعًمع  واصعحعرةً ويعقعحعنًع  
او الب قاحتعنع  وسع معب معنعةعجعنع  
وؤور الحو   لحن ، واطمتن هً  إلع  

 ”.هحل المطلو 
ولثت األست ذ في اعحع هع   علع  أهع  

مقتنٌع اأن العمعقعتعاعحع ت التعزال “ 
ال تعضعحعر فعي العمعوقعف، وإهعي ”  مؤك ا اأه  ”  ا قحب

م كٌا في السجن راععحًع  اعمع  قسع  لعي راعي معن 
فني ا  من العمعوقعف،  السجن وتبو ت ، ش كًرا لم  شرر
  اتً   لح  في سوحنب، كم  لو كنت فعي اعحعتعي واعحعن 

 ”.أضلي وأوبتي، ط لبً  رع  راي وص ح قومي
وك ن الفت  في اح ن األست ذ تعطعرقع  إلع  اسعتعمعرار 
التاححق واإلستة اف في السجن، موعح  إلع  أن 
السج ن ص ير من  مؤلث ت  وف  ل  تألحثة  لعمع ة 
 ”خمس سنوات. ووول ضاه المؤلث ت ذكر األستع ذ 

كعتعبعتعةع  طعوال العلعحعل والعنعةع ر لعخعمعس سعنععوات، 
ُصويرت ؤمحوة  توسث ً ا ون وق وا ون ذهعب وال 
مععخعع لععثععب، وضععي  ععمععرة رووععي، وتععوعع يل  ععنعع   

واو  توقف  ن العوعتع اعب لسعنعتعحعن  ع وي ”.  أوالي 
ال أ علع  إلع  مع سعحعوعون ”  األست ذ الوت اب مشعحعرا 

مصععحععر مععؤلععثعع تععي الععتععي ضععي فععي يعع   اآلن، فعع  
عم ه ت وال وقوق، ول  أأسف لم  ك ن معنعي، ولع  

 ”.أوزن لم  أص اني
ومع المروف الق سحب العتعي تعوعرض لعةع  األسعتع ذ 
ورف ق  في السجن، إال أن ذلك ل  ين ل من  زيمتع ، 

ال فرق  ن   اعحعن أن أخعرج ”  وحا أك   ل  أه  
من السجن وحً  أو أخرج من  محتً ، قريبً  أو اعوعحع ًا  
م يمت أسلعك طعريعق العحعق والعوع ل واإلصع ح، 

 ”.وأقو  اواؤبي الا  فرع   لي راي
اععحعع ن األسععتعع ذ  ععبععر  ععن الععتععثعع ؤل واألمععل ر عع  
المروف الق سحب موؤة  األهم ر إل  التولق اع ّ إذ 

في إظة ر الحق اجة ي المعؤمعنعحعن ”  أن سنت  ؤرت 
وتاحح تة  لحثحبة ، وإلن ذضبت إلع  راعي شعةعحع ًا 
مملوًم  مرعحً   ن ه أوب إلعير معن العحعحع ة الع هعحع  

 ”.وؤمحع م  فحة ، وال خوف من ؤةب المستقبل
البح ن  وس و لب الصعمعوي والعثعبع ت واإلطعمعتعنع ن 

ف لق فلب تسحر معنعتعمعمعبً قع ًمع ، ” الستمرار المسحرة 
ية والعطعريعق  وضي في أي   أمعحعنعب، واألرض والر
مثتوح والض يب واعحب، والوصول وهحل المطعلعو  
مامون اشروط ، كام ن الر  الح عر الشع ضع  
الق ير الو ل المطلق، ف  ياعحعع  عنع ه شعيء ولعو 
امثق ل ذرة، فع لعوع قعبعب وعتعًمع  لعلعمعتعقعحعن، ومع  كعحع  

 األستاذ عبد الوهاب حسين: ال فرق عندي بين أن أخرج من السجن حيًا أو ميتًا مادمت أسلك طريق الحق

 زوجي يتعرض إلهمال طبي
 

اه  زوؤب السجحن السح سي  لي وسن ومع ي معن 
مع رس( اقع    ٩١يو  أمس السعبعت    —ال ير. 

زوؤي  لع  االععرا   عن العطعوع   لعحعطع لعب 
اتوفحر الو ج هتحجب اال  و ية في ظةره ورمعتع  

 من النو .
، أ  ٧١٩٢فعبعرايعر  ٩١ت  ا تق ل  ات ريع    —

سعنعب  علع  خعلعثعحعب  ٩١لطثلب، وت  الحو   لعحع  
 سح سحب.

ا ايب شةر مع رس   —
قععععع معععععت شعععععوعععععوى 
للتمعلعمع ت ولعوعن معن 

 يون هتحجب.
زوؤععععي خاععععع   —

ألكثر من  ملعحعب قعبعل 
يخول  السجن، وهتحجب 
التوايب الا  تعوعرض 
ل  ا ن ء اال عتعقع ل زاي 
وعععوعع  سععوءاً، ومععن 

او  سقوط  اصب  وعوع  خعطعحعر وال يعحعتعمعل 
 االضم ل الطبي.

هحن كو ئلب قعلعقعحعن  علع  وععوع  الصعحعي   —
واق ام   ل  خطوة االعرا  لعتعوفعحعر العوع ج. 
خوفن  ان يت ضور وعوع  ويعتعوعرض لعلعشعلعل ال 

 سم  هللا.
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يو هي االن من االال  و ية ا رت  ل  مشح ،  —
واعطرت  ألن يصعلعي معن ؤعلعوس فعي اعوع  

 االوح ن، كم  ورمت  من النو .
ين ير، سق   لي في الحم    لع   ٧٢ات ري    —

ظةره، وهقل ا السو ف لوح ية القلوب، اال اهع  لع  
يعحععصععل  ععلعع   عع ج مععنعع سععب وارؤععع اععوعع ضعع  
للسجن، و وقوت ضعاه العحع ي عب فعي سعجعن ؤعو 

 .٧،  نبر ٩١المركز  تح ي ًا في مبن  

 ”.العععمععع لعععمعععحعععن إال فعععي ععععحععع ل  وخسعععران
وتو   البح ن النم   الم ل  ا لة ك كم  ضي سنن 

رامع  اتعخعا العمع لع  “ هللا في األرض، مؤك ا أه  

لوم  اصحرت  من الت ااحر م يري  ا  القةر والضلعبعب 
والخ ص كأه  يري  الةرو  من الق ر فحوون فحمع  
يار وتث  وض ك هثس  وذض   ملو ، وحا يبع  عتع  
الق ر ويعؤتع  معن وعحعا اليشعوعر 
ومن وحا اليتوقع وضعاا مع يعثعوعلع  

 ”.الم لمون كثحًرا  بر الت ري 
البح ن وعمعل اشع رة لعتعقعويعب  عوي 
المؤمنحن إذ وثة   ل  اإلطمعتعنع ن 

إل  و   راة ، ويشضلوا أهثسعةع  ”  
ام  فرع  هللا توع لع   علعحعةع  معن 
التو لحف التي اعحعنعةع  واعحعن راعةع  
كعع لععوععبعع يات وسعع ئععر الععطعع  عع ت 

موؤة  الجم ضحعر إلع  ”.  والقرا ت
والععع  عععوة “ اإللعععتعععزا  اععع لعععبعععنععع ء 

واال ععتععزاز الععتععي اععحععنععةعع  واععحععن 
اواةع ، كع لعتعنع صعر والعتعنع صع  
والتس م  والتو ون وأياء الحقعوق، 
وأن يووهوا إخواهً ، فولعحعةع  اعنعمع  
أمعرضعع  ولععحععأخعاوا اعع ألسعبعع   وال 
يشضلوا أهثسةع  اعمع  تعوعثعل هللا اع  
يوهة ، مثل وقت النعصعر والعثعرج 
وأووال وتو لحف المستقبعل وهعحعو 

 ”.ذلك

أشهر من  1…عبدالجليل السنكيس
اإلضراب عن الطعام وسط صمت دولي 
 ومساع لتبييض صفحة النظام الخليفي

 8يخل األك ييمي البحراهي  ب العجعلعحعل السعنعوعحعس 
م رس شةره الت سع من اإلعرا   ن العطعوع   فعي 
سجن ؤعو سعيء الصعحعت فعي العبعحعريعنت يون أن 

 تستجحب السلط ت الخلحثحب لمط لب  المشرو ب.
وفي ضاا اإلط ر اهتق  المو رض العبعحعراهعي العبع رز 
ال كتور سوح  الشة اي صمت ولث ء النم   الخلحعثعي 
 م  يجر  في البحرين من اهتة ك تت وق ل الشة اي 

احنم  يواصل ي  ب  الجعلعحعل السعنعوعحعس ”  في تضري ة
يعومع ، يصعر  111موركب االمعوع ء العخع ويعب معنعا 

الطض ة الخلحثحون  ل  تج ضل مط لب  واإلفراج  عنع  
و ن اقحب أاط ل البحرين المرتةعنعحعن فعي طعوامعحعر 

يععزكع  األهععوف ضعاا الصععمععت ”  ماععحععثعع ”  تعوععايععبععةع 
الرضحب من يا محة  خصوص  في واشنطن ولعنع نت 

 ”.يوحش ضؤالء ا  إهس هحب أو عمحر
ومن ؤ هب  اهتق  العحعقعوقعي العبعحعراهعي سعحع  أوعمع  
الويا ي من موة  البحرين للحقوق واال يمقراطحب   

BIRD)  مس اق ت السح رات التي تعوعتعز  فعورمعوال
ون تنمحمة  في البحرين فعي وقعت الوعق معن ضعاا 

تسم  للعنعمع   العحع كع  فعي ”  الشةر محاررا من أهة  
البحرين اضسل سعجعلع  العمعرول فعي معجع ل وعقعوق 

 ”.اإلهس ن
يولحو الثع ئعت  8ياكر أن ال كتور السنوحس يخل منا 

في إعرا  مثتوح  ن الطو   اوتج ؤ   علع  سعوء 
المو ملب ياخل سجن ؤو ا لبحرين وللمط لبب ا  ع ية 
أاح ي  ق فحب كتبة  ياخل السجن وترف  السلعطع ت 

 الخلحثحب إ  يتة  إلح .
يقاي السنوحس وضو أك ييمي ومع افعع  عن وعقعوق 
اإلهس ن ووم  ا لسجن المؤا   ل  خلثحعب مشع ركعتع  

فبراير التي اه لوت في البعحعريعن  ع    41في  ورة 
. تورض السنوحس للتوايب ر   مو ه تع  معن 1144

مرض مزمنت وترف  السعلعطع ت إطع ق سعراوع  
 ا لر   من الن اءات المحلحب وال ولحب إل  ذلك.
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المفوضة السامية لحقوق اإلنسان تدين 
 في السعودية اتاإلعدام

  
مثوعب األم  المتح ة  أياهت

الس محب لحقوق 
م رس  41اال نحن  اإلهس ن
 ملح ت اإل  ا  “  1111

التي هثراض  آل ”  الجم  حب
 84سووي السبت في وق 

عب  شخص . وق لت المثور
من “محشحل ا شلح  في اح ن: 

احن الاين قطوت رؤوسة  
فريا من األقلحب الشحوحب وق   14م رس  41في 

-1144ش ركوا في مم ضرات ع  الحوومب في 
للمط لبب امش ركب أكبر في الوملحب السح سحب،  1141

 ”.وسبوب يمنححن وسور 
أش رت المثوعب إل  أن المح ك  السووييب التي 
اص رت أوو   اإل  ا  تثتقر(إلؤراءات المح كم ت 
الو يلب وفق  للق هون ال ولي. كم  أ رات  ن قلقة  من 
أن البو  أ  موا لو قب ا لحر  الج ريب في الحمن. 
وأك  البح ن  ل  أن  قوا ت اإل  ا  ال تتسق مع 

 المب يئ األس سحب لحقوق اإلهس ن.
لثتت المثوعب إل  أن الق هون السووي  يوسع توريف 
اإلرض   لحشمل النش ط ت السلمحب م  ية ي اتجري  
 األفراي الاين يم رسون وقة  في التوبحر.
كم  لثتت المثوعب إل  أن السووييب واخ ة من احن 

يولب الزالت تنثا أوو   اإل  ا . وي ت المثوعب  88
الس محب السووييب إل  وقف أوو   اإل  ا  فورا وإل  
إلض ء األوو   الص يرة احق من ينتمرون تنثحا 
األوو  . كم  ي ت السووييب إل  تضححر ق هون 

 اإلرض   اشول يت ئ  مع المو يحر ال ولحب.

ق لت لضحومن رايتس ووتشل العحعو  إن  - احروت( 
مع رس/ 41رؤ  في  84 السووييب إ  ا  السلط ت

ضي أكبر إ  ا  ؤم  ي في المملوب معنعا  1111آذار 
سنوات  ل  الر   من و ويض  األخحرة اع لعحع  معن 
اسعععتععععخعععع ا   ععععقععععواععععب اإل عععع ا . هععععمععععرا إلعععع  

في النم   العجعزائعي  والممنةجب المتثشحب االهتة ك ت
السووي ، فمن المرؤ  ؤ ا أه  ل  يعحعصعل أ ر معن 

 الرؤ ل  ل  مح كمب   يلب.
ق ل هشط ء سووييون لـ ضحومعن رايعتعس ووتعش إن 

منة  ينتمون إل  األقلحب المسعلعمعب الشعحعوعحعب فعي  14
والعوعنعف  العتعمعحعحعز الب ي، العتعي  ع هعت طعويع  معن

حن من قبل الحوومب. ويعقعاعي العوع يع  معن  الممنةج 
الشحوب السووييحن أوو م  مطولب، أو ينتمرون تنثحعا 
وو  اإل  ا  فحة ، أو أُ ِ موا ا لثول اتةمب التعمع ضعر 

 إ ر مح كم ت ؤ ئرة اشول واع .
م يول ا ح ، هع ئعب مع يعرة الشعرق األوسع  فعي  ق ل

ضحومن رايتس ووتش: لإق ا  السووييب  علع  إ ع ا  
رؤ  ؤم  ح  هة يب األسبول الم ععي لعحعس إالر  84

 عرععع  ووشععحعع  لععحععوععمععةع  االسععتععبعع اي  وهععمعع مععةعع  
القا ئي الا  ياع   الب محع كعمع تعةع  وأوعوع معةع  
ول العقعسعوة فعي  موعع شك كبحر. وم  يزيع  معن ر 
مو ملتة  ضو أن الو ي  من   ئ تةع  اكعتعشعثعت وفع ة 
أوبرتة  تم م  كم  اكتشثن ض  هحن، او  العواقعوعب ومعن 

 خ ل وس ئل اإل   ل.
 84معع رس/آذار  41فععي  وزارة العع اخععلععحععب هشععرت

اسم ، وق لت إهعةع  أُ ع معوا اعجعرائع  تشعمعل العقعتعل 
والص ت اجم   ت إرض اعحعب أؤعنعبعحعب، فاع   عن 
الجريمب الموصوفب ا لوبع رة العضع ماعب العمعتعمعثعلعب، 
لالععتععرصعع  لععوعع ي مععن الععمععسععؤولععحععن والععوافعع يععن 
واستة افة ل. كم  أُيين آخرون ا ستة اف لاألمع كعن 

 قواب اإل  ا ، والتاححعق  علع  ضعاه العمعمع رسعب  رجال 11السعودية: إعدام جماعي بحق 
ت ريجح ، وتقلحص الجرائ  العتعي يعمعوعن العمعوع قعبعب 
 لحة  ا إل  ا ، وكل ضاا  ل  مس ر إلض ء الوقعواعب 
في هة يب المط ف. وق ل األمحن الو   لألم  المتح ة 

 علع  ؤعمعحعع  إن 1148آهااك ا ن كعي معون فعي 
  قواب اإل  ا . ال ول إلض ء

رؤع  لعجعرائع   17أ  مت السلعطع ت السعوعوييعب 
. وفعي 1142إرض احعب فعي يعنع يعر/كع هعون العثع هعي 

منعةع   88رؤ ،  87أ  مت  ،1142أاريل/هحس ن 
 ل  األقل من األقلحب الشحوحب في الب ي، أيينوا فعي 
أ ععقعع   مععحعع كععمعع ت ؤعع ئععرة لععمععخععتععلععف الععجععرائعع  
المز ومب، منة  الجرائ  العمعرتعبعطعب اع الوعتعجع ج، 

 والتجسس، واإلرض  .
اهتق ت ضحومن رايتس ووتعش معرارا االهعتعةع كع ت 
المتثشحب في النم   الجزائعي السعوعوي ، اعمع  فعحع  
االهتة ك ت المنةجحب ل ؤراءات الق هوهحب العواؤعبعب 

اال عتعقع ل  ووقوق المحع كعمعب العوع يلعب، اعمع  فعحعةع 
واالوتج ز المتقعطعع اعمعوعزل  التوسثي طويل األم 

   ن الو ل  للمحتجزين الب رزين.
تطبق السوعوييعب الشعريعوعب اإلسع معحعب كعقع هعوهعةع  
الوطني. لحس ل ية  ق هون  قوا ت رسمي واعع ، 
لون الحوومب أص رت اوع  األهعمعمعب والعلعوائع  
التي تُخاع او  الجرائ  الموروفب  علع  هعطع ق 
واسع لوقوا ت ؤزائحب. في و لب     وؤوي ق هعون 
 قوا ت موتو  وواع ، يمون للقا ة والم  حعن 
الو محن إياهب األشخ ص في مجمو ب من العجعرائع  
اموؤب تة  فاث عب مثل لالعخعروج  علع  ولعي 
 األمرل أو لمح ولب اإلس ءة إل  سموب المملوبل.

  ية م  يواؤ  األشعخع ص العمعتعةعمعون اع رتعوع   
ؤرائ ، امن فحةع  األطعثع ل، اهعتعةع كع ت معنعةعجعحعب 
ل ؤراءات الق هوهحب الواؤبب ووعقعوق العمعحع كعمعب 
الو يلب، ام  في ذلك اال عتعقع ل العتعوعسعثعي. و رعقعت 
ضحومن رايتس ووتش تثشي اهتة كع ت اإلؤعراءات 
الق هوهحب الواؤبب في المح ك  والنم   الجزائي ع  
المتةمعحعن فعي العقعاع يع  العجعزائعي. وتشعمعل ضعاه 
االهتة ك ت فترات االوتج ز الطويلب يون تةمعب أو 
مح كمب، و ح   المس  ع ة العقع هعوهعحعب، والاعضع  
لتوقحع اال تراف ت وقبول أوو   السعجعن العمعحع ية 
سلث  لتجنب االوتج ز التوسثي المطول، وخع مع ت 
الترؤمب  حر الثو لب أو الا رة لعلعمعتعةعمعحعن. كعمع  

ا تمع ي  اشول متورر اهتق ت ضحومن رايتس ووتش
المح ك  السعوعوييعب  علع  اال عتعرافع ت العمعشعواعب 
 ا لتوايب كأس س ووح  ل ياهب في او  القا ي .

، أ  يت السلط ت السووييب التأكح   ل  1111في 
أوقعف  عقعواعب اإل ع ا   1148تو يل ق هوهي فعي 

لجرائ  مز ومب موحنب يرتوبة  األشخ ص في سعن 
ومع   -الطثولب،  ل  الر   من أن الم  حن يمونة  

المط لبب اوقواب اإل  ا  ع   – يزالون يثولون ذلك
األطث ل الج هححن لجرائ  مثل القتل. في ذلك الو  ، 
أ لنت ضحتب وقوق اإلهس ن السووييعب أياع  وقعف 

أوو   اإل  ا  المتعوعلعقعب اع لعمعخع رات. وقع ل  تنثحا
هشط ء سووييون إه  ل  يون أ  من الرؤ ل الشحوب 

الاين أ  موا أطث ال وقت ارتو   العجعرائع   14الـ 
المتةمحن ا رتو اة . من  حر العواعع  مع  إذا كع ن 

 أ  من الُمو محن اآلخرين كالك.
 8كجزء من اإلص و ت الق هوهحب المولن  نة  في 

، يت  إ  اي أول ق هون  قوا ت 1114فبراير/شب ط 
والتي اموؤعب   –موتو  في الب ي لجرائ  التوزير 

الشريوب اإلس محب ضي الجرائ  التي ل  يتع  تعحع يع  
 قواتة  كت اح  والتعي ال تعنعطعو   علع   عقعواع ت 

 علع  العر ع  معن  ع   العتعشع ور  -مح ية مسبقع  
اخصوصة   ل  م  يب و معع العمعجعتعمعع العمع هعي. 
وق ل ولي الوة  إن الة ف من التضححرات ضو لرفع 

 مستوى هزاضب وكث ءة المؤسس ت القا ئحبل.

الححويب التي يقو   لحة  اقتص ي الب يل، وتعةعريعب 
أسلحب لـ لز ز ب األمن، وزرل الثتن والعقع قعل، 
وإوعع اي الشععضععب والععثععوععع ل، وقععتععل  ععنعع صععر 
شرطب، وزرل األلض  . وأعع فعت أن معن ععمعن 
الاين أُ  موا سبوب يمنححن وسور . ل  ياكر البحع ن 

 كحف ت  إ  امة .
ولي الوة  األمحر محم  ان سعلعمع ن فعي  ع    أش ر

أه  سحاعضع  معن أؤعل العحع  معن  عقعواعب  1111
اإل  ا  في موم  الجرائ  ا ستثن ء تلك التي هصعت 
 ععلععحععةعع  الشععريععوععب اإلسعع مععحععب. وفسععر الععنععشععطعع ء 
السععوععوييععون إشعع رة تصععريععحعع تعع  إلعع  الععقععتععل، و 
لالععحععرااععبل، أو مععحعع راععب هللا والععمععجععتععمععع، وضععو 
ف اوعوح في القعرآن، ولعوعنع   مصطل   حر مورَّ
  لب  م  يشمل الجرائ  الخطحرة والونحثب مثل القتعل 
والقتل الجم  ي، واال تص  ، وؤعرائع  العحعر ، 

 ومؤخرا لاأل م ل اإلرض احبل.
أييعنعوا اعتعةع   14   ب فق  من الرؤ ل الشحعوعب الـع

القتل الوم . ق ل البح ن إن اآلخرين أيينوا اتة  منة  
مح ولب قتل  ن صر األمعن اـعلاسعتعةع اف معراكعز 
]شععرطععبق ومععقعع ر أمععنععحععب أخععرىل ولالععتععرصعع  
لل وري ت األمنحب وإط ق الن ر  علعحعةع ل و عرقعلعب 
ا تق ل مطلواحن آخرين، وتنثحا   ي معن العجعرائع  
األخرى مثل الخطعف، والسعرقعب، ولإ ع رة العثعتعن 
وإش  ب الثوع ل، وشراء، واحع، ووح زة أسلحب، 

 وذخ ئر، ومتثجرات، ومخ رات.
وصعلعت ضعحععومعن رايعتععس ووتعش  ععلع  األوعوعع   

 14القا ئحب احق خمسب من الرؤع ل الشعحعوعب الـع 
وض :  قحعل العثعرج، معرتاع  العمعوسع ، يع سعحعن 
اإلاراضح ، محم  الش خور ، وأسعوع  شعبعر  علعي. 
ش ات ؤمحع معحع كعمع تعةع  اهعتعةع كع ت لع ؤعراءات 
الق هوهحب الواؤبب، شعمعلعت إفع ية كعل واوع  معنعةع  
عة  للتوايعب وسعوء العمعوع معلعب  للمحومب  ن تورر
 أ ن ء االستجوا ، واهتزال ا تراف تة  منة  ا لقوة.
وط لب الم  ون ا   ا  الخمسب ؤعمعحعوع  اعمعوؤعب 
مب أ الح وي في الشريوب اإلس محب. لعوعن العقعاع ة 
ووموا  لحة   ل  أسع س العتعوعزيعر، العا  يعمعنع  
القا ة سلطب تق يريب واسوب لتح ي  الوقعواع ت فعي 
القا ي  الثرييب، ألن المتةمعحعن كع هعوا قع  سعحعبعوا 
ا تراف تة  أ ن ء سحر القاحب. وللت ضحومن رايتس 

احق شعحعوعب سعوعوييعحعن  قا ئحب أوو     ة ووتش
 ل  م ار الوق  الم عي، ووؤ ت اهتة ك ت مم  لب 

 ل ؤراءات الق هوهحب الواؤبب في كل منة .
ق ل الو ي  من أفراي األسرة إهة  ل  يولموا ا إل  ا  
مسبق ، ول  يحموا اثرصب للويال،  لع  وع  قعول 
هشط ء سووييحن لـ ضحومن رايتس ووتش. كم  قع ل 
أو  أشق ء محم  الش خور ، الا  ك ن أيا  مقرا  
من أسو  شبر  لي، إه  اكتشعف اإل ع امع ت  عبعر 
وس ئل اإل    المحلحب وأع ف: للعحعس لع يعنع  أ  
فورة  ن كحف ومت  أُ  موا، أو كحف وأين يفنعوا. 
م  زلت أتس ءل، م ذا ك هت كلم ت أخي األخعحعرة؟ 
وضل يفن وفق المراس  الشحوحب؟ وضل صلوا  علع  

 ؤثم ه ؟ل
تو رض ضحومن رايتس ووتش  قواب اإل ع ا  فعي 
ؤمحع البل ان وفي ك فب المروف.  عقعواعب اإل ع ا  
متثرية في قسوتة  وكوهة  ال رؤوعب  عنعةع ، وضعي 
في كعل األوعوال مشعواعب اع لعتعوعسعف، والعتعحعحعز، 

لاالتععحعع ي  أيان معع رس/ آذار، 48والععخععطععأ. فععي 
األوروايل اإل  ام ت الجم  حب وي   إلع  وقعثعةع  
ا لو مل، لكخعطعوة أولع  هعحعو اإللعضع ء العرسعمعي 

 والو مل لوقواب اإل  ا ل.
ط لبت الجموحب الو مب لألم  المتح ة، في من سبع ت 

، ال ول اتجعمعحع  اسعتعخع ا  1148ك ن آخرض  الو   
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  -البحرين الحو  
ةت  ؤم  ب وعقعوقعحعب معن معخعتعلعف  17وؤر

 1111مع رس  42أهح ء العوع لع  العثع  ع ء 
رس لب إل  الرئعحعس العتعنعثعحعا  لعمعجعمعو عب 

العتعي ”  ستحثع هعو يومعحعنعحعوع لعي“  4فورموال 
تنم  سب ق ؤ ئزة البحريعن العوعبعرى ي عت 

 سحعل ”  فحة  إل  االمتن ل  ن المس ضمب في
الهتة كع ت وعقعوق اإلهسع ن فعي ”  الري عب
 البحرين.

أ  رت المنممع ت معخع وفعةع  اشعأن تعوقعحعع 
  م  مع البحعريعن  42المجمو ب  ق ا لم ة 

لتنمح  السب ق ت وضو العوعقع  األطعول  علع  
اإلط ق فعي ضعاا العمعاعمع ر ر ع  االهعتعةع كع ت 
الجسحمب لحقوق اإلهسع ن فعي العبعحعريعن والعقعمعع 
السح سي والتعي سعبعق وأن أ ع رتعةع  العمعنعمعمع ت 

 .4الحقوقحب مع فورموال 
  ت الجم   ت توقحع ضاا الوق  يون التش ور معع 
المجتمع ال ولي لحعقعوق اإلهسع نت معتعنع قاع  معع 

في الو   الم عي أهة  تعأخعا  4اي  ءات فورموال 
الونف واهتةع ك وعقعوق اإلهسع ن والعقعمعع  علع  “ 

 ”.محمل الج 
معنعمعمعب يولعحعب  11ذكررت الرس لب اأن أكثر من 

لحقوق اإلهس ن وهق اب  مع لعحعب ، اع إلعع فعب إلع  
 اًوا في البرلم ن البريط هي ي عوا  21أكثر من 
في مع رس معن العوع   العمع ععي إلع   4فورموال 

اال تراف اخطورة اهتة ك ت وقوق اإلهسع ن فعي 
البحرين. كم  ط لبت اوق  اؤتم ل معع العمعوعنعحعحعن 

 علع   F4إلط ق تحقحق مستقل لمراؤوب تعأ عحعر 
و لب وقوق اإلهس ن في البحرينت وضي العطعلعبع ت 

 التي رفاتة  الشركب.
  ت المنمم ت ضاا الرف  تن قا  مع إي ع ءات 
الرئحس التنثحا  لثورموال أن للري عب يور فريع  

إذ سع ضع  سعبع ق ”,  قوة من أؤل الخحر“في كوهة  
F4  في البحرين في تج وزات سلط ت العبعحعريعن

فعي اسعتعخع ا   F4وفي مو ه ة األفراي ، وفشعلعت 
منصتة  اشول من سب لمو لجب ضاه االهتة ك ت أو 
ال  وة  لنً  إل  إهص ف ضؤالء الاح ي  وخ صعب 
قاحب النع شعطعب هعجع ح يعوسعف وقاعحعب صع ح 
 ب س وبي الا  قتل ارصع ص الشعرطعب  شعحعب 

 في البحرين ، ا    الب. F4 1141سب ق 
لثتت المنمم ت إل  استمرار القمع المؤسسي فعي 

اسعتعمعر فعي وعمعلعتع  العوعنعحعثعب “ البحعريعن وعحعا 
ل عطة ي ع  المو رعحن السح سححن ، وصعوع  

، وزاي اشعوعل كعبعحعر معن ”  من استة اف  لألطث ل
استخ ا   قواب اإل  ا   ل  م ى الوق  المع ععيت 
مش ية  ل  أن ضاه الشراكب  حر المسبوقب تعلعقعي 
ام ل من الشك  علع  يور العثعورمعوال ون فعي 

 ” .الضسل الري عي“
ومععن اععحععن قاعع يعع  االهععتععةعع كعع ت الععتععي أ عع رتععةعع  
المنمم ت في رس لتة  قاحب األك ييمي الع كعتعور 
 بع  العجعلعحعل السعنعوعحعس وضعو سعجعحعن سعحع سعي 
وأك ييمي معحعتعر  ومع افعع  عن وعقعوق اإلهسع ن 

وُوعوع   1144وق ُسجن اشول  حر ق هعوهعي معنعا 
 لح  ا لسجن المؤا  ، وضوماعر   عن العطعوع   
ألكثر من  م هحب أشةر اوعتعجع ًؤع   علع  مصع يرة 
 أاعععععععععععععحععععععععععععع ي  عععععععععععععقععععععععععععع فعععععععععععععحعععععععععععععب
أما  السنوات األراع األخحرة فعي السعجعن فعي 

 كت اتة .
اهتق ت المنمم ت سح سب ازيواؤحب المو يحر العتعي 
تتبوة  الشركب إذ ألضت سب قة  المقرر فعي روسعحع  

اسبب الحر  في أوكراهحع  لعوعنعةع  تعواصعل تعنعمعحع  
سب ق تة  في منطقب الشرق األوس  ر   أن التح لعف 
الا  تقويه السووييب ، و يا  البحعريعن واإلمع رات 
الوراحب المتح ة يواصل وملت  الوسوريب العمعسعتعمعرة 
منا سبع سنوات ع  العحعمعن ، والعتعي أيت إلع  مع  

أسوأ ك ر ب إهسع هعحعب فعي “أطلقت  لح  األم  المتح ة 
 ” .الو ل 

 4وثت المنمم ت الموقوب  ل  العرسع لعب فعورمعوال 
 ل  االهخراط مع المنمم ت ال ولحب لحقوق اإلهسع ن 
من خ ل اال تراف الولني اأزمب وقوق اإلهس ن في 
البحرين واالمتن ل  ن المس ضمب في  سحل الري عب 
لمثل ضاه االهتة ك تت يا حب الشعركعب إلع  اسعتعخع ا  
  قتة  اسلط ت البحرين لتأمحن اإلهص ف لاعحع يع  
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 .F4االهتة ك ت المرتبطب مب شرة اأهشطب 
كم  ي ت المجمو ب إل  مراؤوب  عقع ضع  
طويل األم  مع البحرين لعحعشعمعل شعروط 
االمتث ل للق هون ال ولي لعحعقعوق اإلهسع نت 
وإل  مراؤوب سح سب المجمو ب الرسعمعحعب 
اشأن السب ق في البعحعريعن ، وكعالعك فعي 
السووييب واإلم رات ا لنمر إل  أيوارضع  

 في الحملب الوسوريب  ل  الحمن.
وأخحرا ي ت الرئحس التنثحعا  لعثعورمعوال 

إل  إ  ية النمر في موقث  اشأن ر عبعب  4
F4  في تسةحل تشوحعل لعجعنعب معن خعبعراء

مستقلحن للتحعقعحعق فعي اهعتعةع كع ت وعقعوق 
في البحرين ، مع آلحب  F4اإلهس ن المرتبطب اأهشطب 

 للشو وى للسم ح للاح ي  ا إلا غ  ن االهتة ك ت.
ومن أارز المنمم ت الموقوب  لع  العرسع لعب معوعةع  

وقسع   (BIRDالبحرين للحقوق والع يعمعقعراطعحعب  
لحقوق اإلهس ن وأمريوحون من أؤعل الع يعمعقعراطعحعب 

 (ADHRBووععقععوق اإلهسعع ن فععي الععبععحععريععن  
والمنممب الوعراعحعب لعحعقعوق اإلهسع ن فعي العمعمعلعوعب 
المتح ة و مركز الق ضرة لع راسع ت وعقعوق اإلهسع ن 
وسععحععثععحععوععوس ومععركععز الععخععلععحعع  لععحععقععوق اإلهسعع نت 
والمركز األورواي لل يمقراطعحعب ووعقعوق اإلهسع نت 
ومنممب الشث فحب ال ولحب في ألم هح  واالتح ي الع ولعي 
لنق ا ت الوم لت والمنممب ال ولحب لمن ضاب التوعايعب 

 ا إلع فب إل  منمم ت أخرى.

ألععقعع  اععطععل سععبعع قعع ت الععجعع ئععزة 
الععوععبععرى لععلععسععحعع رات لععويععس 
ض محعلعتعون مسعؤولعحعب العتعضعحعحعر 
وتحسحن أوع ل وقوق اإلهس ن 
 لع   ع تعق العحعوعومع ت ومعن 
اح ض  السلطب في العبعلع ان العتعي 

 تنتةك فحة  تلك الحقوق.
ؤ ء ذلك فعي معوعرض إؤع اعتع  

ؤععحععرو      ععلعع  سععؤال وؤععةعع 
او م ير من وك لب األسوشحت  ارس إل  ض معحعلعتعون 

فعي  4لق  ذكرت كعحعف أن العثعورمعوال ”  وق ل فح 
الم عي ك هت  لحة  مسؤولحب أخ قعحعب اعمعواصعلعب 

مشحرا إل  أه  قا  ”  زي ية الو ي احقوق اإلهس ن
وقت  مع أوم  رما ن، هجل محم  رماع ن العا  
ال يزال محووًم   لح  ا إل  ا  في البعحعريعن، ومعع 

الععنعع شععطععب الععبععحععراهععحععب هععجعع ح 
يععوسععف الفععتعع  إلعع  أهعع  رأى 
رسم ً ألوم  رسعمع  معن أؤعل 

 ض محلتون.
كععمعع  لععثععت اععو ععمعع يععر هععمععر 
ض محلتون إل  أن أوعمع  أرسعل 
في الو   الم عي أيا  رسعمع  
أ عجعب اع  ضع معحعلعتعون وكع ن 
مؤ را ا لنسبب ل  متس ئ   عمع  
 إذا كععععع ن شععععع ضععععع  العععععرسععععع  العععععجععععع يععععع .
وق  هث  ض محلعتعون اطع  ع   علع  العرسع  العجع يع  
موعح  أه  يتلق  كل     رس ئل من أولعتعك العايعن 
يو هون مؤك ا أه  يبال قص رى ؤة ه للتو طف معع 
أولتك الاين يواؤةون العتعحع يع ت ولع يعةع  قصعص 

 مأس ويب يري ون سريض  احسب قول .
لون ض محلتون أك   ل  أن  قعل العتعضعحعحعر يعجعب أن 
يوعع  ل    تق الحووم ت ومن ض  فعي السعلعطعب 
مش يا  ل  استخ ا  مثل ضاه العمعنعصع ت فعي تعلعك 
البل ان وإؤراء مح ي  ت ؤ ية اشأن م  يجر  فحة ، 
لون  أش ي اومل المنمم ت الحقوقحب العتعي قع ل إهعةع  

 تح ر  من أؤل وقوق اإلهس ن.
أش ر ض محلتون كالك إل  م  وصثة  اح لب الثوعع  
في الو ل  وخ صب في أوكعراهعحع  وسعوريع  والعحعمعن 
موبرا  ن ا عتعقع يه اع لعحع ؤعب العمعلعحعب لع ؤعتعمع ل 

 والاض  من أؤل تضححر طويل األم .
السلط ت أص رت ووم  ا إل  ا   علع  العبعحعراهعي 
محمع  رماع ن وفعق ا عتعرافع ت اهعتعز عت تعحعت 
التوايب احسب منمم ت وقوقحب. وتنتق  معنعمعمع ت 

العتعي تعنعمع  سعبع قع ت العجع ئعزة  4وقوقحب فورموال 
الوبرى للسح رات لتنمحمة  سبع قع ت فعي العبعحعريعن 

 التي تنتةك فحة  وقوق اإلهس ن اشول واسع.
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 ل  مع  سعواضع  معن قاع يع  فعنعحعب او إ ع معحعب او 
سح سحب. اه  هج ح ا ضر س ضمعت فعي تعحعقعحعقع  يمع ء 
الشة اء التي أزضقت في البحرين  موم  وفي مجع ل 

  سب ق ا لسح رات اشول خ ص. 
وضواا تتث  ل قاحعب السعجعنع ء السعحع سعحعحعن معحعلعحع  
و  لمح  لتح صر الخلحثححن وت  تعخعنعقعةع . فعمع   ع ي 
الط  حب الخلعحعثعي يشعوعر اع ألمعن وضعو يسع فعر الع  
البل ان االخرى التي تنع ضعي إلع  أسعمع ل هشعطع ئعةع  
استض   ت عح ي  البحرين من وراء العقعاعبع ن، اعل 
من تحت القبور كالك. وقاحب الموتقلحن السحع سعحعحعن 
ال تنثصل  ن قاحب الشة اء البحراهححن الاين معزق 
الخلحثحون أش ءض . فون م  اوتث  العوطعن اع لعاكعرى 
الخ مسب الستشة ي الش   مصعطعثع  وعمع ان يفع  ع  
 ن الوقح ة والوطعن والشعوعب، تعوعمعقعت العمعشع  عر 
اارورة التخلص من الوص اب الخ ئنب التعي أراقعت 
يم ء المواطنحن وخ هت فلسطحن وأضلة  وتح لثت مع 
قوى االوت ل الصةحعوهعحعب. كع ن الشع   مصعطعثع  

الشعحع   عحعسع    وم ان مرااط  خ رج منزل سم وب
 1147يعنع يعر  12ق س   ن م  شن الو و الخلحثي في 

  واه    يرا أيى إلص اب الشع   اعطعلعقعب معبع شعرة 
مع رس  11أيخلت  في  حبواب لمع ة شعةعريعن. وفعي 

صو ت روو  الط ضرة ال  راة  ش كحب العحع   1147
ظل  الوص اب العمعجعرمعب. اهعةع  واوع ة معن قصعص 
البطولب والعثع اء العتعي سعطعرضع  أاعنع ء الشعوعب فعي 
كث وة  من أؤل الحريب واستق ل الوطن. وم  يعزال 
ق تلو الشةح  مصطث  وم ان محمححن من الو الب من 
قبل الط  حب و ص ات  الاين استمروا في اسعتعةع اف 
  من يو رعة  ا لسجن والتوايب والقتل واإل  ا ..

األوط ن اهم  يصنوة  أان ؤض  الاين يبنوهة  اعوعرقعةع  
ويم ئة ، ام  اال تم ي  علع  األؤع هعب فعةعي صعثعقعب 
خ سرة ال تؤي  ال  خحر، وال تبن  وطن  ورا كريم  

الاوي  ن هثس  او تعنعمعحعب أؤعحع لع . وفعي   ق يرا  ل 
مق مب ان ة الوطعن معن ععحع  اعنعثعسع  واسعتعشعةع ، 
وكالك من يقاي  مره وراء القابع ن. ضعؤالء ضع  
األاط ل وق ، خصوص  وحن يصعمع ون ويعوؤعةعون 
الصثو ت لعلعطعضع ة ويعرفاعون االسعتعسع   لعةع  او 
المس ومب  ل  وؤويض  ووقوقة  ووطعنعةع . ويعقعف 
رموز الشوب  نواه  لول ذلك وأكثر، فة  صع مع ون 
صعع اععرون مععحععتععسععبععون، يععرفاععون الععتععراؤععع  ععن 
األض اف التي أريقت من أؤلة  يم ء الشة اء تعبع  ع ، 
وعح  الشرف ء معن أؤعلعةع . واعر ع  مع  يعتعمع ضعر 
الط  حب و ص ات  ا  معن قعوة وشع ة مسعتعمع ة معن 
الخ رج، ف ن احعتع  أوضعن معن اعحعت 
الونوبوت، وضاا م  أكع تع  ضعزائعمع  

في ك فب المعنع زالت معع   المتواصلب
الشوب، فأصب   حر ذ  شعأن أمع   
أقراهع  ووعلعثع ئع . واشعوعل معتعزايع  
أصب  أكثر ا تم يا  علع  األؤع هعب 
لحم يت  او  ان يتس من والء شوعب 
البحرين الا  رف  منح  شعر عحعب 
الحو  وأصر  ل  استو ية وقع  فعي 
اختح ر النم   السح سي الا  ين سب . 
سحواصعل كعثع وع  وصعمعويه وعتع  
يأذن هللا اع لعنعصعر، ويعومعتعا يعثعرح 

  المؤمنون انصر هللا.
اللة  ارو  شة اءه  األارار، واؤول 
لعةع  قع   صع ق  عنع ك، وفعك قعحع  

  أسراه ، ي  ر  الو لمحن
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الطض ة والطضح ن. لعالعك لع  يعوعن اوعتعثع ء الشعوعب 
اععرمععوزه هعع ؤععمعع   ععن ر ععبععب فععي االسععتععسعع   او 
الخاول، ال توبحرا  ن استمرار ها ل االؤعحع ل 
من أؤل هحل رع  هللا أوال وتحرير العوطعن  ع هعحع  
وعم ن وقوق الشوب ووريت    لث ، والعمعسع ضعمعب 
الحقحقحب في أمن اإلهس هعحعب ورخع ئعةع . إهع  هاع ل 
شوب ال يورف التراخي او االستس   او الرعوخ 
للمل  والم لمحن، وضو ها ل  ات  أؤس ي الشةع اء 
وروت  يم ؤض  الزاكحعب العتعي أراقعةع  العخعلعحعثعحعون 

  ويا موض . 
ضاه المش  ر الجح شب ا لوبري ء واألهعثعب ال تعوعنعي 
    إوس س   ئ ت السجنع ء السعحع سعحعحعن اع أللع  

  م  من ا العطة ي والملع . وقع   44والتوب او  
 برر الش   محم  رما ن، هجل المعحعوعو  ظعلعمع  
اعع ال عع ا  وسععحععن رماعع ن  ععن مشعع  ععر آالف 
البحراهححن الماة ين. فق  يفو  و عحع  لعمعخع طعبعب 
المتسع اعقعحعن فعي وعلعبعب سعبع ق السعحع رات ععمعن 

وه ش ه اال ؤة ه للاض   ل   4مشرول فورموال
الخلحثححن للتوقف  ن إ  ا  وال ه مع البطل اآلخعر 
وسحن موس . ف لخشحب من إزض ق أرواةح العبعشعر 

شخص   84تومقت او  إق ا  السووييحن  ل  إ  ا  
من األاري ء، هصثة  من أان ء العمعنعطعقعب الشعرقعحعب 
ا لجزيرة الوراحب. فأصب  القلق من اسعتعمعرار آلعب 
الموت العتعي تسعحرعرضع  أيع ي  اإلؤعرا  السعوعوي  
والخلحثي واإلم راتي وقحقح ، ولحس مثتعوع . فعوع ن 
موقف الش   محم  وسحن رما ن  نواه  لموقف 
شوب و ب ت أمب وصعرخعب ععمعحعر، فعتعرك أ عره 
الث  ل  ل  األشخ ص المخ طعبعحعن، ومعن اعحعنعةع  
اععطععل سععبعع ق السععحعع رات لسععبععع مععرات، لععويععس 
ض محلتون. ضاا المتس اق وؤ  هعثعسع  فعجعأة واع ون 
س اق أهاار في موموب موق ة ت اخعلعت فعحعةع  العقعحع  
االهس هحب ومش  ر المسؤولحب ا لمص ل  الشخصحعب 
واألال حب الم لحب والشةرة ال ولحب. فأين يقف ضعاا 
المتس اق وضو يسمع استض   ت شع   يسعتعنعجع  اع  
إلهععقعع ذ وععحعع ة أاععحعع  مععن اععرا ععن الععووععو  الععايععن 
استا فوه للمش ركعب فعي سعبع ق السعحع رات  علع  
الحلبب التي أ  وض  لالك؟ لق  هج  البحراهحون فعي 
الموركب األخ قحب وؤولوا قاحتة  م زمب لسبع ق 

العتعي سعبعق أن أطعلعقعوضع   علعحعةع  اسع   4فورموال
لفورموال ال  ل. فم  ان يقتر  موس  السب ق  لع  
ولبب البحرين وت  تتشوعب االوع ييعا والعقعاع يع  
وتطض  قاحب اعطة ي ا لشوب وظل  العخعلعحعثعحعحعن 

او   شر   م  ك ملب ضي الثترة التي قا ض  معتع ت 
البحراهححن في طوامحر التوايب الخعلعحعثعحعب، واعر ع  
طول ضاه ا لثترة م  يزالون ق اوحن وراء القعاعبع ن، 
ولحس ل ى الط  حب و ص ات  هحب ل فراج  نة . اه  
فصل من مشة  يا  توحش  البحرين معنعا ان يهسعت 
ارعة  اق ا  االوعتع ل العخعلعحعثعي العجع ئعر، تعتعجع ي 
فصول  مع ا لعزمعن. ومعع ان صعثعحع تع  معحع وية 
ومحوومب ا الهتة ء، إال ان المشعحعتعب العراع هعحعب تعمع  
لةؤالء الطض ة لحزيايوا إ عمع  ولعةع   عاا   عمعحع . 
الخلحثحون يوتق ون ان لة  الضلبب واهة  ق يرون  لع  
كسر اإلراية اإللةحب واإلفع ت معن سعنعن هللا العتعي 
تمةل الطض ة وال تةملة ، ولو ل  يوعوهعوا كعالعك لعمع  
اختلثوا  من سبقة  ممن وقت  لح  كلعمعب العوعاا ، 
فسقطوا في مزاال الت ري . ف لق تل ال يبق  ال  األاع  
وي  الو الب لن تخطت  يائم . وم  يا  رمعوز العوطعن 
والشوب الماطة ون يتب رون في التحعلعي اع لعةعمع  

هللا يعومع . ومع  العبعحع ن   الو لحب فسحنتصرون امشحتب
الا  أص ره األستع ذ  عبع  العوضع   ضعاا األسعبعول 
مؤك ا فح  استوع ايه لعلعبعقع ء فعي السعجعن مع  يامعت 
أض اف الشوب ل  تتحقق، اال إ  ن ال يقبل التشوحك 
او الت ويل اعأن إراية العمعجع ضع يعن أكعبعر معن اعضعي 
الم لمحن. ؤ ء اإل  ن الماكور من وراء القاب ن، 
وفي ذلك من التح   والوبري ء والصموي م  يحعطع  
مونوي ت الج يين والمجرمعحعن العخعلعحعثعحعحعن العايعن 
  صوا إل  آذاهة  في اإلؤرا . ول  يون الب قون أقل 
إراية او  زم  او تصمحم   علع  العثعبع ت. فع السعتع ذ 
وسن مشحمع  ن م  رف  الخروج من السجن وفقع  
لألوو   الب يلب ك ن وا ح  لموعنع  قعراره وتعبعوع تع ، 
واه  لن يب رح السجن قريب . مع ذلك اصب  يستمعتعع 
ا لوب ية والص ة وال   ء وقعراءة العقعرآن والعتع اعر 
والتةج . و ن م  أص ر الشح  زضحر   شور اعحع هع  
الشةحر الا  رف  فح  مشعرول األوعوع   العبع يعلعب، 
ك ن ضو اآلخر  عنعواهع  لعجعبعل شع مع  معن العثعبع ت 
والصموي والتح  . ووحن قرر ال كتور  ب  الجلحعل 
السنوحس ال خول في إعرا  مثعتعوح  عن العطعوع   
اوتج ؤ   ل  الوص اب الخلحثحب المجرمب، راعمع  لع  
يتخحل أو  اه  سحصم  أكثر من  م هحب شةور وعتع  
اآلن ا مو ئ  الخ لحب وؤس ه العا  يعتع عشع  يعومعحع  

  وروو  التي تزياي  نثواه  وصمويا وشموخ .
اوتث  الشوب في األيع   العمع ععحعب اعمعرور ذكعرى 
 –ا ععتععقعع ل الععرمععوز فععي إ ععر الععوعع وان السععوععوي  

، فع هعتعمع  فعي 1144اإلم راتي في منتصف م رس 
معععععمععععع ضعععععرات يعععععومعععععحعععععب 
واوتج ؤ ت وا عتعصع مع ت، 
وهشعر هشعطعع ؤه الععتعضععريعع ات 
والتصريح ت ذات الونعثعوان 
والشععمعع ، واهععتععمععمععت هسعع ؤه 
 ل  الشوارل الو معب ضع تعثعب 
احح ة الموتقلعحعن السعحع سعحعحعن 
اة م ت ش مخب وهثوس أاعحعب 
ترف  الخاول للط  حب او 
اسععتعععجعع اءه لعع فعععراج  عععن 
األسععوي الععمععضععحععبععحععن وراء 
القاعبع ن. إهعةع  مشع ضع  معن 

وكععبععريعع ئعع ،    ععزة الشععوععب
تنتم  ؤمحوة  في قصب راقحب 
من اإلا ء والعوعزة، اهعطع قع  
من أرععحعب إيعمع هعحعب تعؤمعن 
اععحععتععمععحععب اسععتععوعع ء اإليععمعع ن 
واهععتععصعع ر الععحععق وضععزيععمععب 
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واألسوأ من ذلك ان السعوعوييعحعن وع ولعوا 
اإلمعوعع ن اعع ضع هععب عععحعثععةع  اع  عع ا   عع  ععب 
أشخ ص آخرين قبل س   ت من وصعولع  
الري ض. مع ذلك التز  الصمت ول  يطلق 
كلمب شجب واو ة للسث وحن السعوعوييعحعن. 
أضعاا ضعو لالعوع لع  العحعرل العا  يعتعبع ضعع  

   ا ل يمقراطحب ووقوق االهس ن؟
الشوب البحراهي، ومو  قطع  ع ت كعبعحعرة 
من مواطني الجزيرة الوراحب كع ن لع يعةع  
وعوح إزاء م  يجر . فق  اسعتعحعاعروا 
الاكرى الح ييب  شرة للو وان السعوعوي  

االم راتي  علع  العبعحعريعن، واال عتع اء   –
 ل  يوار اللؤلؤة او  يومحن من الوع وان، 
وت محره وقتل خمسب من المرااطحعن فعحع ، 

م رس  47وا تق ل الرموز البحراهححن في 
وآالف المواطنحعن اعووشعحعب  عحعر  1144

مععحعع وية، وفععرض أوععوعع   االععطععوار ء 
والمح ك  العوعسعوعريعب لعلعبعحعراهعحعحعن. ضعاه 
الجرائ  التي ارتوبة  الث  ي العبعضعحع  ال 
يمون ان تضحب  ن آذض ن سو ن العمعنعطعقعب 
الاين ك هوا يأملون ان تعتع ح لعةع  فعرصعب 
ان ء اهعمعمعب سعحع سعحعب وع يعثعب تعتعحع  لعةع  
مش ركب سح سحب وقحقحب وتحمعي وعقعوقعةع  
وتو ملة  وفق م  توافق  لعحع  العوع لع  معن 
خ ل مؤسس ت  الحقوقحب والق هعوهعحعب. ومع  
يزال ضاا الحل  قع ئعمع  اعر ع  االععطعةع ي 
المتواصل والعقعمعع الشعرس. كع ن ضعؤالء 
المواطنون يأملون ان يلتز  وو   العضعر  
ا لحح ي في موركب الحريعب والعحعقعوق معع 
طض تة . ولوعنعةع  يشعوعرون العحعو  اعحع لعب 
إوب ظ واسوب اسبب تخلي الضعراعحعحعن  عن 
التزام تة  السح سحب واألخ قحب. اهع  لعوع ر 
ش ي  ان يعتعنع سع  العوع لع  ؤعرائع  ضعؤالء 
الععحععوعع   ومعع  يععمعع رسععوهعع  مععن اعععطععةعع ي 
للشوعو  وا عتعقع الت تعوعسعثعحعب وتعوعايعب 
وإ عع امعع ت اعع لععجععمععلععب، ورفعع  ألاسعع  
مستلزم ت الحح ة العبعشعريعب فعي معجع الت 

   الحريب والتو ييب والشراكب السح سحب. 
ار   ضاه الحق ئق الص يمب فل ى شوعواعنع  
الق رة  ل  الو ي والصعمعوي والعنعاع ل، 

المعتع وعب، ولعن يعقعبعلعوا  فتلك ضي خح راتة 
ا لتخلي  عمع  ضعو وعقعوق مشعرو ع  لعةع  
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 نو اتا اا  ا اا ونانانى، هضا  ونا اضاا  ن ت علاها 

*في االول من م رس صعوع ت روح الشع اعب 

شاى وسن ااراضعحع   علعي البحراهحب األصل،  

إل  ا رئةع  فعي وع يي سعحعر ألعحع . كع ت فعي 

طريقة  للمش ركب ابره مع  اعمعنع سعبعب العبعوعثعب 

النبويب امنطقب مح ا فحل فعي لعنع ن قع يمعب معن 

منطقب سونة  شرق لن ن. ك ن روحلة  معثعجعوع  

 لو ئلتة  والج لحب البحراهحب. تضم ض  هللا ارومت 

ون  علع  معمع رسعب  سلبة  الطض ة العايعن يصعرر
االسععتععبعع اي والعع يععوععتعع تععوريععب والععثععسعع ي وهععةععب 
الثروات وخح هب القا ي  الوبرى وفي مق متةع  
قاحب فلسطحن والمسج  االقص . فمث  ار ع  
مرور او   شر   م  وراء القاب ن م  يعزال 
رموز الوطن والشوب   اتحن  لع  معواقعثعةع ، 
متشبثحن ا لحريب ومؤك ين استحع لعب العتعراؤعع 
 ن المط لب التي يجب ان تثاي الع  تعضعحعر 
سح سي ؤوضر  ينةي وقبب االستب اي الخلحثعحعب 
السوياء. تؤك  ذلك رس ئلة  العتعي تعرشع  معن 
خلف القعاعبع ن ورفاعةع  خع ل العخعلعحعثعحعحعن 
وؤرائمة  ومنة  ؤريمب األوو   الب يعلعب العتعي 
تسو  لتجري  البحعراهعحعحعن وتاعثعي شعر عحعب 
 ل  المل  الخلحثي. كعمع  ان ي عوتعةع  لعرص 
صثوف الشوب والمو رعب وتومحعق اإليعمع ن 
او الب القاحب، وتأكح ض   ل  قاحب فلسعطعحعن 
التي خ هة  الط  حب و ص ات ، كل ذلعك يعؤكع  
استمرار الخ  الثور  النقي الا   بر الشوب 
 ن  اثورتة  الممثرة ا ذان هللا قبل أو   شعر 
  مع . ضعاا االسعتعمعرار يعؤكع  و عي الشعوعب 
البحراهي الا  استمر في الحراك ار   خط  
قوى الثورة الما ية والثعمعن العبع ضع  لعالعك 
الصموي الا  ال يتره . ومع  إقع ا  العوعصع اعب 

 ل  قتل األاري ء ا لجملب إال تعأكعحع    السووييب
لح لب الةلع التي يوحشة  وعوع معةع  العمع لعمعون، 
وا تق يض  ان القمع خحر وسحعلعب لعلعبعقع ء، فعمع  

  أاو ض   ن الحق والو ل واإلهس هحب.
لق  امتص الشوب البحراهي الو وان السوعوي  

اإلم راتي وتو يش مع تبو ت ، ولع  يعتعراؤعع   –
خطوة وت   ن م  فرعت قواهحن العطعوار ء 
والحو  العوعسعوعر . سعحعق العمعتع ت الع  تعلعك 
المحع كع  ظعلعمع  وؤعورا، وصع رت األوعوع   
الق سحب احقة  الغ الوثحر منة  السجعن العمعؤاع . 
مع ذلك ل  يتراؤووا ال أر موا الخلحثححن  ل  
إلض ئة  او  ان اصبحت واع ال  علعحعةع . فشعلعت 
كعع فععب إؤععراءات االوععتعع ل فععي كسععر شععوكععب 
الوطن والشوب، فسق  الشة اء تبع  ع ، ولعوعن 
الثورة استمرت ا ون توقف، وم  تزال شولتة  
متق ة وت  اآلن، وستستمر كالك وت  يتعحعقعق 
النصر ويةز  أ  اء الشوب واألمعب، ويسعقع  
االوت ل واالستب اي، ويومتا يثرح المعؤمعنعون 

  انصر هللا،  وم  ذلك  ل  هللا اوزيز


