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 منن سن نن  نو 12* تعرض المعتقلون السياسيون بمبنى 
للضرب المبرح بسبب ممارستهم الشعائر الدينية في لنينالني 
القدر. وطالب والد الس ين محمد فؤاد االسكافي في رسالنة 
بحماية حياة ابنه الذي تعرض  لضنرب كنبنرن وننقن  النى 

  هة م هولة وانقطع ا التصا  معه.
كما تدهورت صحة الس نينن السنيناسني عنلني منعنتنقنو  
بشك  مقلق. وقالت شقيقته أن أخاها الصغير يعنانني منن 
صداع نصفي مزمن، وأن مرضه تطنور داخن  السن نن 
إلى نوبات صرع. وقد اشتكى لها في اتصا  هاتفني منن 
أنه يختنق أثناء الننوم ويصنبنو لنوننه أزر ، وأن إدارة 
الس ن ترفض عرضه على طبيب متخنصنأ أو حنتنى 

 نقله إلى عيادة الس ن.
ويتعرض الس ين السياسي مننصنور 
خلف من انتقام السلطات الخليفية في 
س ن  و بالبحرين. فقد أقدمت إدارة الس ن علنى ننقنلنه 
مرتين إلنى النحنبنن االننفنرادي خنر  شنهنر رمضنان 
المبارك. ويعاني منصور من منتناعنب صنحنينة ننتنين نة  
ااإلهما  الطبي، وقد قنيدند بنالسنرنسن  

 ثرثة أيام مؤخرا.
كما  ددت عائلة المعتق  حسين السهروي مخاوفها عنلنى 
سرمته  نتي ة اإلهما  الطبي، حيث يعنانني منن النتنهناب 
حاد في القصبة الهوائية تص  به لحد االخنتنننا  فني إثنر 

 ,21-إصابته بكوفيد
 

أبري  أصدرت محكمة خليفية حكما بالس ن سنتنة لشنهنور بنحنق  12* في 
عدد من البحرانيين عرف من بينهم : حسن فؤاد، حسين النقنطنينبني، حسنينن 

 محمد عيد، علي حسين الشيخ، حسين خمين والسيد أمين آ  شرف.
 

أبنرين ، اعنتنقنلنت اال نهنزة  22* في ف ر يوم األثنين 
من سكنة بلندة النحن نر.  الخليفيدة الشاب علي أحمد علي

يوما منا  21ومنذ اعتقاله تم إخفاؤه قسريا، وبعد مرور 
يزا  مصيره م هورا. وهناك قلق شديد يساور عائنلنتنه 
والقريبين منننه، حنو  مصنينره، وينخنشنون ان ينكنون 
اإلخفاء بسبب إخفاء ما لحقه من تعذيب وسوء معاملنة. 
وقد حرم من حقوقه األساسية كاإلتصا  بعائلته وتحديد 

 ’التهم المو هة اليه، وان كانت مفبرك
 
أبري ، كشف سنفنينر النكنينان االسنرائنينلني لند   12* في مقابلة نشرت في 

اتفاقية ثنائية تغطي النتن نارة واالسنتنثنمنارات  04الخليفيين، عن توقيع نحو 
واألمن والدفاع مع البحرين. وأعلن مفتخرا بأنه افتتو سفارتين إسرائيلينتنينن 
 فنني منننننطننقننة الننخننلننيننت أحنندهننمننا فنني اإلمننارات وأخننر  فنني الننبننحننريننن.
كان إيتان نائيه قائما بأعما  السفارة في أبو ظبي قب  أن ينعنينن سنفنينرا فني 

في بعض األحيان ، ي ب أن أضغط على نفسي ألر  ما ”المنامة. وقا  نائيه
إذا كان ك  هذا حقيقيًا. فلو أخبرتني قب  بضع سنوات أنننني سنأكنون  نزًءا 

 من افتتاح سفارات إسرائيلية في دولتين خلي يتين، لما صددقتك.
 

أبري  منعت العصابة الخليفية ال معية البحرينية لمقاومة التطنبنينع  12* في 
من إقامة فعالية تضنامنننينة منع النمنسن ند األقصنى  مع االحتر  االسرائيلية

هنذا فني  ، وذلك ضمن سياساتة النظام الخنيناننينة.“ انصروا األقصى” بعنوان 
الوقت الذي لم تتوقف فيه المسيرات االحتن نا نينة النينومنينة ضند النتنطنبنينع 
  8البقية على صفحة  والخيانة تارة والمطالبة باإلفران عن الس ناء السياسيين من  هة أخر .

 ال مساومة على الحرية والحقوق
 وال تعايش مع الخونة

ربجا لم يجر عل  الشعب في ال نوات األخيرة شقر رمضان كجا مر هذا النعنال 
من حيّ الحيويق اإليجانيق والعباةيق والوعي ال ياسي الراسخ وعنجن  مشناعنر 
اإلباء والتحدي والحضور الجيداني الذي لم ينقطا ليلق واحدة  وقد أ بج الشعب 
بذلك تفوقه القا   عل  خصجه الخليفي الذي ا ةاة عداء للدين واألمق والشعب، 
وتفوق عل  كافق انظجق الحكم العربيق في انحرافه ال ياسي وامخالقي والعقدي 
ب عالن سياسق لم يعلنقا غيره من امنظجق  "عدّونا األول والثاني والثالّ ينأتني 
من إيران"  هذا اإلعالن الذي انطل  بوضنوو منن فنم أحند رمنو  النعنصنابنق 
الخليفيق يعتبر تقديدا خطيرا ألمن البحرين وشعبقا  فنقنو إعنالن حنرب عنلن  
ةولق كبيرة ملاورة، بامستعانق بعدو لدوة لقا ولألمق ولفل طين وشعبنقنا  أهنذا 
ذكاء  ال تحدر سافر  أل غرور  أل أنه تعبير عن احتضنار ننظنال فنقند تنوا ننه 
وعقله فأصبم يقذي بكالل م يدر  مغزاه وأبعاةه  ااء هذا التصريم الخنطنينر 
في شقر  ، حيّ الناس صا جون، وحيّ تتواه القلوب واألرواو ال  بار قنا 
لتتطقر من الرا  ولتنال رضاه ولتعج  من أا  سالل النعنالنم وأمنننه  فنلنجناذا 

  ي ير الخليفيون باتلاه مضاة لجا يؤمن الشعب به  
لقد أظقر الشقر الكريم عج  إيجان البحرانيين بربقم النواحند األحند، النجنقنتندر 

  اللبار، والتزامقم بدينقم الذي قال عنه أبو طالب بن عبد الجطلب 
  من خير أةيان البريق ةينا     ولقد علجج بأن ةين محجد

فطوال هنذا الشنقنر كنان النجنواطنننون حناضنرينن فني النجن نااند والنجنلنالنس 
الرمضانيق، يتلون كتاب   بخشو  ويقرأون األةعيق الخاصق بالشقر الكنرينم، 
خصوصا ةعاء امفتتاو الذي يتضجن ةروسا بليغق لجن كان ينرانو   والنينول 
اآلخر وذكر   كثيرا  فعندما يقرأ الجؤمن بع  فقراته ليليا فاننقنا تنرسنخ فني 
ذهنه وتتحول تدريليا ال  منقناج عنجن   النحنجند هلل قناسنم النلنبنارينن، منبنينر 
الظالجين، مدر  القاربين، نكال الظالجين، صرينخ النجن نتنضنرخنينن، منوضنا 
حااات الطالبين، معتجد الجؤمنين"  وانطالقا من هذه الجفاهيم اإلينجناننينق، كنان 
الشعب حاضرا في الجياةين ليليا، بامضافق للجلالس الرمضاننينق  فنقند رفنعنج 
اممقات واآلباء صور أبنا قم الجعتقلين وهتفوا بحنرينتنقنم، ورفضنوا النلنرا نم 
الخليفيق التي سعوا لتقنينقا وفرضقا بالقوة علن  النجنواطنننينن، وفني منقندمنتنقنا 
"القانون" اإلارامي الذي أطلقوا عليه "العقوبات البديلق"  فجن سّن هذا القانون 
م يختل  عن الجعذب الذي يجارس التعذيب بوحشيق منا ال نلنينن النبنحنرانني 
ليلبره عل  توقيا إفاةات بأنه "ملرل" و "خا ن للوطن" و "عجي  إلينران" و 
"أنه يتلق  ةعجا من الحرس الثوري اإليراني وحزب   اللبنننانني"  فنالنقناننون 
الجذكور يتلاو  ذلك كثيرا، ويلبر ال لين عل  تنوقنينا تنعنقند بنالنتنخنلني عنن 
حقوقه الطبيعيق واإلن انيق، ويؤكد أنه "ملرل" يلتجس النعنفنو منن طناغنينق لنم 
يعرف في حياته غير اإلارال والخيانق  وه  هنننا  إانرال أكنبنر منن إ هناق 
أرواو األبرياء مث  سامي مشيجا وعباس ال نجنينا وعنلني ال نننكنينس وأحنجند 
الجاللي وعلي العرب  فجن الذي وقا بيده قرار إعدامنقنم  ومنن النذي صنافنم 

  أعداء األمق وبا  سقم البحرين في فل طين بثجن بخس للجحتلين  
من هنا كان موق  الشعب خالل الشقر الفضي  مشنرفنا، ومنعنبّنرا عنن إينجنان 
ووعي ومبد يق وصجوة  فنقند تنحندى األحنرار قنرارات النعنصنابنق النخنلنينفنينق 
وخراوا ك  ليلق في احتلااات بعناوين شت   فنبنامضنافنق لنلنعنننوان النر نينس 
الجتجث  بالجطالبق باإلفراج الفوري وغير الجشروط عن ال نلننناء النجنأسنورينن 
لدى العصابق الخليفيق، رفعج عناوين شت  في مقدمتنقنا النوقنوف منا الشنعنب 
الفل طيني ورف  امحتالل امسنرا نينلني والنتنطنبنينا النخنلنينفني  فنكنان هنننا  
استعراض لإلراةة الشعبيق والقنوينق الندينننينق وامن ناننينق والنوطنننينق لنلنشنعنب 
البحراني الذي يعي  تحج امحتالل الخليفي الجدعول من الخارج، والجتنحنالن  
ما محتلي أرض الجعراج  لم ينس البنحنراننينون فني منننتنصن  الشنقنر منوقنا 

 الج لد األقص  في القرآن الكريم، وهم يتلون سورة اإلسراء  
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ابري  أقيم اعتصال ضد التطبيا بجقر اللجعيق البحرانيق لنجنقناومنق  18في 
التطبيا  ورفا الجشاركون أعالل فلن نطنينن تنأكنيندا عنلن  ةعنم قضنينتنقنا 
وتضامن الشعب البحراني معقا بدون ترةة او تخاذل  امعنتنصنال ينعننني 
رف  التطبيا الخليفي ما الجحتلين، ويتناغم ما الج ينرات النتني تنخنرج 
باستجرار ضد امحتالل والتطبيا، وما التواقنات النتنحنررينق لندى أهن  

 فل طين والبحرين

تواصلج الشقر الجاضي الج يرات امحتلاايق في مناط  البحرين ضد الخيانق 
الخليفيق التي ارتكبقا الطاغيق وعصابته بنالنتنطنبنينا منا كنينان امحنتنالل  هنذه 

 أبري    14التظاهرة حد ج بجنطقق أبوصيبا والشاخورة في 

أبري  نظم ناشطون ةوليون وقفق امال ال فارة ال نعنوةينق فني واشنننطنن  11في 
للجطالبق بعدل ترحي  اإليغور الجحتلزين إل  الصين  وكناننج النريناض بصندة 
 ت ليم  عالم الدين الج لم إيجيدوم وايلي وصديقه نورميج رو ي  ال  الصين

واحدة من وقفات العا الت البحرانيق اليوميق عل  الشوار  العامق للجطالبق 
أبري   14بامفراج عن أبنا قم األسرى لدى الخليفيين  هذه الوقفق كانج في 

 شار  فيقا أهالي ال نابس 

 مواطنان يتكرر استدعاؤهما للتحقيق من قبل الجالدين

 6صورة تلجا الناشطين علي مقنا وعبد الجليد عبد   )الحاج صجوة( في 
ابري   كان ام نان لتوهنجنا خنارانينن منن منركنز شنرطنق النجنعنارض بنعند 
-6استدعا قجا للتحقي   يقول علي مقنا  في مث  هذا اليول من العال الجاضي 

وكانج النتنقنجنق النجنشناركنق فني  17استدعيج لجركز شرطق ةوار  2-4441
وقفق أبوصيبا للجطنالنبنق بناإلفنراج عنن ولندي خنوفنا عنلنينه منن النكنوروننا 
الجتفشي   ه  تلك الوقفق هي ذنب أل ح   وه  استدعنا ني النينول بنالنتنارينخ 
نف ه ملرة )صدفق( أل فيقا رسالق    الج تعنان  وقند اعنتنقن  كن  منننقنجنا 

 مرارا وقضيا في ال لن بضا سنين  ازاهجا   عن الشعب خيرا 

أبنرين  أمنال منقنر ر ناسنق النو راء  16نظم ناشطون اعتصامنا ال نبنج 
البريطانيق وس  العاصجق البريطانيق لندن، تنديدا بالعالقنات النو نينقنق منا 
ةول الخلنينح النقنجنعنينق وفني منقندمنتنقنا ال نعنوةينق والنبنحنرينن  وطنالنب 
الجعتصجون حكومق اون ون بوق  تزويد الحلفاء بالخليح باألسلحق التني 
ت تخدل لقت  الشعب اليجني  كجا طالبوا بوق  ةعم الجؤس ات القجعيق فني 

 البحرين من أموال ةافعي الضرا ب البريطانيين 
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النننخنننارانننينننق األمنننينننركنننينننق تنننقنننرينننرهنننا  أصننندرت 
بشأن أوضا  حقوق اإلن ان في ةول العالنم  ال نوي

 الجختلفق وبضجنقا البحرين 
التقرير الذي تناول القضايا القامق الجتعلقنق بنحنقنوق 
اإلن ان استند إل  تقارير مو وقق عن النتنعنذينب فني 
البحرين وحامت الجعاملق أو النعنقنوبنق النقناسنينق أو 
الالإن انيق أو الجقينق من قب  ال لطنات, و ظنروف 
ال لن القاسيق التي تقدة الحياة, وامعتقال التع في, 
و ال لناء ال ياسيين والنتندخن  النتنعن نفني أو غنينر 
القانوني في الخصوصيق و النقنينوة النخنطنرة عنلن  
حريق التعبير واإلعالل ، بجا في ذلك الرقابق ، وقيوة 
خطيرة عل  حريق اإلنترنج ؛ النتندخن  فني حنرينق 
التلجا ال لجي وحريق تكوين اللجعينات ، بنجنا فني 
ذلك القوانين التقييديق الجفرطق بشأن تنظيم أو تجوي  
أو تشغي  النجنننظنجنات غنينر النحنكنومنينق, والنقنينوة 
الجفروضق عل  حريق التنق  ، بجا فني ذلنك إسنقناط 
اللن يق ؛ قيوة خطيرة وغير معقولق عل  الجشاركق 
ال ياسيق ؛ وقيوة كنبنينرة عنلن  حنرينق النعنجنال فني 

 تكوين اللجعيات 
أكد التقرير أن التنعنذينب وغنينره منن النجنعنامنلنق أو 
العقوبق القاسيق أو الالإن انيق أو الجنقنينننق اسنتنجنرت 
خالل العال الفا ج في النبنحنرينن, إذ أقندل م نؤولنو 
األمن عل  ضرب الجعتقلين, وإهانتنقنم النجنعنتنقنلنينن 
أمال ال لناء اآلخرين ، وإهانق معنتنقنداتنقنم الندينننينق 
للجعتقلينن, وأن م نؤولني األمنن اسنتنخندمنوا سنوء 
الجعاملق الل ديق والنننفن نينق مننتنزا  امعنتنرافنات 

 واألقوال تحج اإلكراه أو لالنتقال والعقاب 
أشار تقرير الخارايق األميركينق إلن  أن انجناعنات 
حقوق اإلن ان أفاةت أن ال لطات عرضج األطفال 

عنامنا فني بنعن   15، الذين تنقن  أعنجنارهنم عنن 
األحيان ، ألشكال مختلفق من سوء الجعاملق ، بجا في 
 ذلك الضرب والصفا والرك  واإلساءة اللفظيق 

وبشنأن حنرمننان ال ننلنننناء مننن الننرعنايننق الصننحنيننق 
الال مق ركز التقرير عل  حالق الرمز ح ن مشيجنا 

 

فرونت الين ديفندرز تدعو إلطالق  الخارجية األميركية توثّق انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين
 سراح عبدالهادي الخواجة 

فننرونننج ميننن ةيننفننننندر  لننحننقننوق  ةعننج مننلننجننوعننق
ومقرها ةبلن ، إل  إطالق سنراو النحنقنوقني  اإلن ان

البحراني عبدالقاةي الخوااق الذي سنبن  وأن عنجن  
 معقا ونقله إل  أيرلندا لدواعي صحيق 

أعربج الجنظجق عن قلققا البالي عل  صحق الخنواانق 
كنتيلق مباشرة للتعذيب وسوء الجعنامنلنق النذي “ قا لق 

تعرض له الجدافا عن حقوق اإلن ان عل  يد سلطات 
البحرين ، يعاني عبد القاةي الخوااق من سل لنق منن 
نا طنبني نا  الجشاك  الصحيق النجنزمنننق وينتنطنلنب عنالا 

ا في الوقج الجناسب  ”.متخصص 
 4444لفتج الجنظجق إل  أن الخوااق ومنذ منذ يناير 

نا من حضور موعدين ملدولين عل  األق  بشأن  ، مر
تدهور بصره وموعد  الّ يتعل  بألجنه النجنزمنن فني 
ظقره ووركه, فضنال عنن إينقناف انلن نات النعنالج 
الطبيعي الخاصق به, وتأخير سل لق من النفنحنوصنات 
الال مق ، بجا في ذلك فنحنص الندل ، النتني أمنر بنقنا 

 . 4444الطبيب في يناير 
كشفج الجنظجق عن تقديم الدعوة لإلفراج عنن ال نيند 
الخوااق ونقله إل  أيرلندا ألسنبناب طنبنينق انننب نا إلن  
انننب منا تنقنريننر طنبني منن الننبنروفنين نور ةامنيننان 

 ماكورما  ، استشاري اراحق العظال في ةبلن 
منن ”  من النواضنم“وقال البروفي ور ماكورما  إنه 

الجعلومات التي أتيحج له أن صحق ال نيند النخنواانق 
تتدهور ب بب العديد من الجشاك  الجحتجلق ، وكلنقنا “ 

 ”.قابلق لجزيد من التحقي  والعالج
إن حرمانه من العالج سنينكنون فني رأيني “ وأضاف 

ا من منظور طبي ، ويشك  في الواقا  غير مقني تجام 
ا معربا عن سعاةته لزيارة عبدالقناةي ”,  إهجام  ا يج 

الخوااق شخصي ا في البحرينن إذا لنزل األمنر, وعنن 
ا لت قي  نقله إل  منننشنأة طنبنينق خنارج  استعداةه أيض 
 البحرين لل جاو ب اراء تحقي  طبي واراحي شام  
يذكنر أن النحنقنوقني النبنحنرانني النبنار  عنبندالنقناةي 
الخوااق يقضني عنقنوبنق بنال نلنن مندى النحنيناة فني 
البحرين لدوره في امنتفاضق الجنؤيندة لنلندينجنقنراطنينق 

 .4411التي اندلعج في البالة عال 
وفي األول من أبري  قالج لين معلوف، نا بنق مندينرة 
الجكتب اإلقليجي للشرق األوس  وشجال أفنرينقنينا فني 

 منظجق العفو الدوليق  
ي اورنا قل  بالي عل  صحق عبد القناةي النخنواانق “ 

الذي تقول ابنته إنه يلري حرمانه من العالج الطنبني 
لجرض الزرق )الللوكوما( الذي يشتبه بنأننه مصناب 
به، ويجكن أن يؤةي إل  العج ، وذلك نتيلق اللروو 

 عندما تعرض للتعذيب  4411التي أصيب بقا عال 
هذا أحندث منظنقنر منن منظناهنر ق نوة ال نلنطنات “ 

اإلهنجنال النطنبني  البحرينيق التي لديقا سل  حاف  في
لل لناء  وتشوب الرعايق الصحيق في نظال ال نلنون 
في البحرين بشك  معتاة حامت الحرمان من الرعايق 
الطبيق، والتأخير، والججارسق التع فيق لل لطق، النتني 
ترق  في حامت محدةة إل  م توى الجعاملق ال نين؟نق 

إننا ندعو ال لطات إلن  أن تضنجنن عنلن  “ الجتعجدة  
الفور تلقيه الجعاللق والرعايق الطبيق النتني ينحنتناانقنا 
ونرذّكرها بأن اإلهجال الطبي يجكن أن يصن  إلن  حند 

 ”.انتقا  الح  في الصحق

الذي بعّ رسالق م للق من سلن او يشكو فنينقنا 
من تدهور صحته  وقد رفضنج سنلنطنات ال نلنن 
إحالته إل  أخصا يين طبيين من الخارج مشيرا إل  

 رفضقم لإلفراج الجشروط 
أكد التقرير كذلك عل  تفشي حنامت اإلفنالت منن 
العقاب بين صفنوف قنوات األمنن, منبنينننا بنأن منا 

لنم تنكنن  (SIU)تعرف بوحدة التحقنين  النخناصنق 
فعالق ولم تخضا إم عدةا محدوةا من أفنراة األمنن 

 للتحقي  وقد أحيلوا إل  تقييجات نف يق 
لفج التقرير كذلك استناةا إل  تقارير حقوقيق مو قق 
بأن الظروف في ال لون ومراكز امحتلا  قاسيق 
ومقدةة للحياة في بع  األحيان ب بنب امكنتنظناظ 
واإليذاء الل دي وعدل كفاينق النظنروف الصنحنينق 
والرعايق الطبيق, ومننعنج ال نلننناء منن امتصنال 

 بأفراة األسرة وغيرهم   
أوضم التقرير أن محكجق خليفيق أصدرت أحنكنامنا 

 17و  16عل  أربعق أطفال تتراوو أعجارهم بين 
عاما بال لنن سنتنق أشنقنر بنتنقنجنق النتنلنجنا غنينر 

 القانوني والتخطي  لجقااجق قوات األمن 
يذكر أن الر يس األميركي او بايدن أصندر قنرار 
الشقر الفا ج ألزل فيه و ارة الخارايق األمنينركنينق 
تقديم تقرير عن اقنوةهنا بشنأن تنحن نينن أوضنا  

 حقوق اإلن ان في البحرين 

منظجق أميركيون من أا  الديجنقنراطنينق  استنكرت 
اخنتنينار  (ADHRB) وحقوق اإلن ان في البحرين

امتحاة البرلجاني الدولي البحرين محطق مستضافق 
النجنقنرر عنقندهنا  126ااتجاعات اجعيته العامق الـ 

 .4441في مارس 
عدّت الجنظجق تلك امستضافنق فنرصنق لنلن نلنطنات 
الحاكجق في البحرينن لنتنبنينين  اننتنقناكنات حنقنوق 

من الواضم أننه “  اإلن ان  وقالج الجنظجق في بيان
من غير الال   أن يختار امتحاة البرلجاني الدولني، 

منن أان  الندينجنقنراطنينق »وهو منننظنجنق شنعنارهنا 
، عقد اجعيتقا في ةولق تتعام  سنيناسناتنقنا «لللجيا

القجعيق ما الدينجنقنراطنينق عنلن  
أنقا سنرطنان لنلنجنلنتنجنا ينلنب 

مشنينرة “  القضاء عليه بأي  جنن
إل  حجالت القنجنا النجنتنواصنلنق 

فبراير عال  12منذ اندم   ورة 
4411. 

كجا حذّرت أميركيون أيضا منن 
أن قنرار اسنتنضننافنق الننبنحنريننن 
لللجعيق من شنأننه أن يضنعن  
نشاط النعنجن  النحناسنم لنقنين؟نات 
الجعاهدات الدوليق التابعق لنألمنم 

الجتحدة ويتنلناهن  هندف نا تنأسنين ني نا لنجنينثناق األمنم 
تنعنزينز حنقنوق اإلن نان والنحنرينق »الجتحندة، أي 

 بح ب الجنظجق  «األساسيق لشعوب العالم
ذّكرت الجنظجق بأن للنق حنقنوق اإلن نان النتنابنعنق 
لالتحاة البرلجاني الدولي أارت قب   الث سنننوات 
تحقيقا في اننتنقناكنات حنكنومنق النبنحنرينن لنحنقنوق 
اإلن ان ضد معارضين بحرانيين وحينقا وأعنربنج 
الللنق، في إطار قرارها، عن بالي قلقنقنا إ اء هنذه 
امنتقاكات، وم سيجا انتشار التعذيب الذي تنرتنكنبنه 
ال لطات واألعجال امنتقاميق الحكومنينق فني شنكن  
سحب اللن يق، ومحظج منا األسن  عندل وانوة 
أي ةلي  يشير إل  إاراء تحقين  
رسجي فعال لضجنان النجن ناءلنق 

 عن هذه امنتقاكات 
أخننيننرا عنندّت الننجنننننظننجننق عننقنند 
الننلننجننعننيننق الننعننامننق امتننحنناة 
البرلجاني الدولي في النبنحنرينن, 
مكاف؟ق للدولق بشك  أساسي عل  
التزامقا بال ياسات القجعيق التني 
تتعارض ما كن  منبندأ أسناسني 
ورة في النظال األساسي لالتحاة 

 البرلجاني الدولي

 تستنكر اختيار البحرين الستضافة  أميركيون
 اجتماعات الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي
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وقا الر يس األمريكي او بايدن قانوننا  يندعنو إلن  
م اءلق و ارة الخارايق األمريكينق حنول النلنقنوة 
التي تبذلقا إلطالق سراو ال لناء ال يناسنينينن فني 

 البحرين 
ينص البيان الجراف  لقانون امعنتنجناةات النجنوحندة 

 64في موعد أقصاه “ عل  أنه  4444لل نق الجاليق 
يوما بعد سن القانون، يقدل و ير الدولق تقريرا  إلن  
للان امعتجاةات يجكن أن يكون في شك  مصننن  
إذا لزل األمر، يتضجن تفاصي  النلنقنوة النجنبنذولنق 
لصالم ال لناء ال يناسنينينن فني النبنحنرينن ورةوة 

وكان الدعم الجقدل لقذا النقناننون ”.  حكومق البحرين
 من الحزبين، اللجقوري والديجقراطي 

التقرير قردّل في األساس من قب  للنننق امعنتنجناةات 
التابعق لنجنلنلنس الشنينوخ  وقند اعنتنجندت النلنلنننق 

و ارة النخنارانينق عنلن  إعنطناء “ عبارات تشلنا 
األولويق للعج  ما حكومق البنحنرينن إلحنرا  تنقندل 
ملجوس نحو إنشاء مؤس ات ةيجقراطيق ومنحناسنبنق 
الج ؤولين عل  انتقاكات حقوق اإلن نان، بنجنا فني 

 ”.ذلك في القوات الج لحق وو ارة الداخليق
 15من الجتوقا أن يقدل التقرير فني منوعند أقصناه 

  وتم التحر  قب  امنتخابات البرلجانينق 4444مايو 
  4444الجقرر إاراؤها في البحرين فني ننوفنجنبنر 

كانج امنتخابات البرلجانيق األخينرة النتني أانرينج 
غير ةيجقراطيق وغنينر  4418في البحرين في عال 

حرة وغينر عناةلنق، ورفضنج حنكنومنق النبنحنرينن 
ال جاو لجراقبين خارايين بجراقبق اننتنخنابنات عنال 

4418. 
قال ح ين عنبند  ، النجندينر النتنننفنينذي لنجنننظنجنق 
أمريكيون من أا  الديجقراطيق وحقوق اإلن ان في 

إن الظروف في البحرين حنالنينا تنلنعن  “البحرين  
وأضناف ”.  امنتخابات الحرة والننزينقنق م نتنحنينلنق

مننا لننم تننتننحنن ننن الننظننروف ب ننرعننق، فنن ن “ قننا ننال  
سنتنكنون منرة أخنرى خندعنق  4444انتخابات عال 

ترتكبقا حكومق البحنرينن ضند الشنعنب النبنحنرانني 
 ”.وستنتقي أي ظاهرة للديجقراطيق في البحرين

وقامج منظجات م نتنقنلنق لنرصند حنقنوق اإلن نان 
وو ارة الخارايق األمريكيق بتعداة قا جق طويلق من 
امنتقاكات الفظيعق لحقوق اإلن نان والنجنجنارسنات 
الجعاةيق للديجقراطيق من اانب حكنومنق النبنحنرينن  
قاةة الجعارضق ال ياسيون في البحرين في ال لنن، 
تم حظر أحنزاب النجنعنارضنق، تنم إغنالق وسنا ن  
اإلعالل الحرة، تم تقليص حريق التعنبنينر والنتنلنجنا 

بجا في ذلك التعبير عل  وسا   التنواصن    —بشدة 
ويلب أن  —اماتجاعي عل  اإلنترنج مث  تويتر 

تتم الجوافقق عل  الجرشنحنينن منن قنبن  النحنكنومنق  
بننامضننافننق النن  الننتننعننذيننب وامحننتننلننا  الننتننعنن ننفنني 

 الشا عين 
إن التقرير الذي صدر به تكلي  منن “ وقال عبد   

الكونغرس هو ازء من اقد أكبر لتنشنلنينا و ارة 
الخارايق األمريكيق وغينرهنا منن الندينجنقنراطنينات 
الرا دة عل  الوفاء بوعوة وخطابنات منؤتنجنر قنجنق 
إةارة بايدن من أا  الديجقراطيق ومجارسق الضغن  
عل  األنظجق الجناهضق للديجقراطيق منثن  حنكنومنق 

إذا كانج انتخابات عنال “ وأضاف قا ال  ”.  البحرين
، 4418غير عناةلنق منثن  اننتنخنابنات عنال  4444

فيتعين عل  الوميات الجتحدة أن تبتعد عن البحرينن 
وتبحّ عن شركاء في الشرق األوسن  يشناركنون 

 ”.قيم الوميات الجتحدة
حدةت منظجق أمريكنينون منن أان  الندينجنقنراطنينق 
وحقوق اإلن ان في البحرين أةن  اإلاراءات النتني 

 الكونغرس األمريكي يطالب بتقرير من وزارة الخارجية حول السجناء السياسيين في البحرين

ممتثال أمره  وأنتم وبجقتض  عزتكم وكرامنتنكنم 
وإح اسكم الكبير بجشاركتكم ترون أن عليكم أن 
تغ لوا عنار النتنطنبنينا النذي ارتنكنب ال نيناسنق 
الجحليق كبير انايته لتلح  من عاره بشعب ينبنرأ 
منه ك  البراءة، ويجكر اإلنكار كله ويرى أن من 
واابه مقاومته كجا يقاول ك  ذننب عنظنينم وكن  
خيانق كبرا، وك  ارل خطير  أيقا الشعب األبني 
الكريم لنن تنرضنو إم أن تنكنوننوا فني منقندمنق 
الشعوب التي تحيي يول القدس العالجي كنجنا هنو 
أهله نحن اجيعا عل  أبواب يول القدس العنالنجني 
الذي يفرض علينا أن ن نتنحنضنر كن  تنفناصنين  
الجحنق التي يعاني منقا الج لد األقص  والقندس 
وفل طين واألمق اإلسنالمنينق كنلنقنا  منن عندوان 
الصقيونيق ومكا دها وتأمرها وتقديداتقنا لنقنوينق 
األمننق بننواننوةهننا، فضننال عننن كنن  مصننالننحننقننا 

 وحدتقا، خاصق بعد مأساة التطبيا الخيانيق 
ما هذا العدو اللندوة النذي اننخنرطنج فنينه ةول 
عربيق متعدةه لتدخ  في حرب في موااقق األمق 
فنني اننبننقننق واحنندة مننا الصننقننيننونننيننق الشننريننرة 
وم اندينقا من شياطين امستكبار العالجي ورغم 
 ذلننك فنن ن النندولننق الصننقننيننونننيننق مننحننكننول عننلننيننه
بأنقا ةولق مؤقتق و ا لق وأن منألنقنا إلن  منزبنلنق 
التاريخ  ذلك لجعاةاتقا لك  القيم النرفنينعنق قندمنا، 
قدما، يا أمق الجلد عل  طرين  النعنطناء والنبندر 
والفداء فنالنتنضنحنينق والنننصنر النعنزينز النواسنا 
الشام  األكيد أحياء ينول النقندس 
العالجي هذا العال  ولخصنوصنينق 
 النننظنننروف النننجنننحنننينننطنننق بنننننننا
هذه األيال مبد أن ينط  بك  قنوة 
من ااجنا  الشنعنوب اإلسنالمنينق 
والعربيق عل  موااقق الغطرسنق 
الصقيونيق ومخططاتقا النخنبنينثنق 
ومخط  التطبيا اللريجق التي م 
لينا فيقا وم توق  حت  ننكنتن نم 
هذا الواوة الشينطنانني  وننطنينم 

 بقذا التطبيا الخبيّ 
وال ننالل عننلننيننكننم ورحننجننق   

 وبركاته 

يتعين عنلن  حنكنومنق النبنحنرينن اتنخناذهنا إلانراء 
انتخابات حرة  ويلب عل  حنكنومنق النبنحنرينن أن 

 تقول بجا يلي 
اإلفننراج مننن غننيننر شننروط عننن 
اجيا ال لناء ال نيناسنينينن، بنجنن 
فيقم قا د الجعارضق ح ن مشيجنا 
والجدافا عن حقوق اإلن ان عنبند 
الننقنناةي الننخننوااننق، واألكنناةيننجنني 
 الدكتور عبد الللي  ال نكيس 

العفو غير الجشنروط عنن انجنينا 
ال لناء ال ياسنينينن النذينن أفنرج 
عنقم في إطار قناننون النعنقنوبنات 
الننبننديننلننق، وإ الننق اننجننيننا الننقننيننوة 
الجفروضق عل  حقوققم النجندننينق 
 وال ياسيق وامقتصاةيق واماتجاعيق 
بننجننا فنني ذلننك   –ال ننجنناو لننألحننزاب الننجننعننارضننق 

 بالعج  ةون شروط  –األحزاب الجحظورة حاليا 
بدء حوار بناء ما الجعارضق ال ياسيق بشأن تعزيز 

 الجؤس ات الديجقراطيق في البحرين 
أن م تضا أي شروط م بقق لجن قد يترشم لجقاعد 

م سيجا، يلب أم يكون للحكنومنق رأي   –البرلجان 
 في فحص الجرشحين والجوافقق عليقم 

ال جاو بحريق اإلعنالل، وإ النق 
القيوة الجفروضنق عنلن  حنرينق 
الننتننعننبننيننر، بننجننا فنني ذلننك عننلنن  
وسا   التنواصن  امانتنجناعني، 

 وال جاو بحريق التلجا 
ال نجناو لنلنجنراقنبنينن الندولنينينن 
 الج تقلين بجراقبق امنتخابات 

عننلنن  منندى “ وقننال عننبنند   
ال نننننوات الننعننشننر أو الننخننجننس 
عشر الجاضيق، لم تبند حنكنومنق 
البحرين أي اهنتنجنال بنامبنتنعناة 
عنن الننحننكنم امسننتننبنداةي نننحننو 
الديجقراطيق، ولنكنن إذا كناننوا ينريندون منجنارسنق 
ح ن النيق وإاراء انتخابات حرة ونزينقنق و وأننا 
أشلعقم بقوة عل  ذلنك و فن ن النطنرين  واضنم، 
الخيار هو لقم، وليس هنا  مانا لنقنم منن اخنتنينار 
الحريق  وذلك سيلع  البلد أكنثنر اسنتنقنرارا  عنلن  

 “.الجدى الطوي  

 ب م   الرحجن الرحيم
الحجد هلل رب العالجين والصالة وال الل عل  سيدنا  

وحبيبي قنلنوبنننا النننبني النكنرينم، واهنلنه النطنينبنينن 
الطاهرين أينتنقنا األمنق النجنلنيندة النثنا نرة النقناهنرة 
الجنتصرة ايتقا األمق الجبد يق الحديدينق النظنافنرة ينا 
أمق اإلسالل العظيم، واللنقناة النجنقندس والنجنقناومنق 
الصلبق في ذات   ال الل عليك ايتقا اممق القاةرة، 
وعليك ينا أمنق النعنرب امبنينق تنقنفنون النينول أمنال 
الج ؤوليق الكبرى ألحياء يول القدس العنالنجني بنكن  
تحدياته العظج  التي يجتا  بقنا هنذا النعنال امنتنينا ا 
خاصا  وما يترتب عل  ذلك من وانوب امحنتنشناة 
فوق ك  احتشاة اعتيد في مثن  هنذا النينول وصنوت 
أعل  من ك  صوت وإعالن الجوااقق هو األصرو 
واديق هي األقوى  وتضحيق هني األشند وتصنجنينم 
فوق ك  تصجيم ومشاركق هي األوسا عل  م توى 
ك  البنالة وكن  األمنق فني النجننناسنبنات النخنطنينرة 
 ومنننننحننننننطننننننات الننننننتننننننحنننننندي الننننننعننننننظننننننيننننننم 
يعاني الج لد األقص  منن أكنثن  وأقنذر وأخنطنر 
وأشرس القلجات الصقيونيق النعندا نينق بنجنا ينعننني 
تقديد من أكبر التقديد اللدي لقدسيته وةوره املقني 
العظيم ويعاني الج لجون الفلن نطنينننينون منن سنفنك 
الدماء واستباحق الحرمات ما يعانون  وتشقد سناحنق 
اللقاة من فدا يتقم وتضحياتقم ما يشقد ببطنومتنقنم 
العظيجق وغيرتقم عل  اإلسالل واسنتنعنداةهنم النذي 
يندر مثله  في بذر الغالي والرخيص في سبي  الح  

والعزة والكرامق واممق تنواانه النينول 
اخطر تقديدا لقويتقا ووانوةهنا عنلن  
يدي التطبيا الخا ون أيقا الشعب الحر 
في البحنرينن أننتنم منعنننينون أصنال و 
مطلقا، ك ا ر شعوب أمنتنننا النجنلنيندة 
للدفا  عنن حنرينم اإلسنالل وقندسنينتنه 
وعزته وصفاءه بنجنا أننتنم عنلنينه منن 
صدق اإليجان واإلباء الذي تنغننن  بنه 
النفس النجنؤمنننق بنجنا تنعنلنجنتنجنوه منن 
منندرسننق الننومء اإلسننالمنني وقنناةتننه 
الجعصومين كناإلمنال النحن نينن عنلنينه 
ال ننالل الننذي رفنن  الننركننو  إم هلل 
والخضو  إم لعنظنجنتنه والنجن نارعنق 

 آية هللا عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
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يضغ  امتحاة األوروبي ”:  القدس العربي“ -لندن
عل  أعل  م توى عل  البحرين لدفعقا لوق  
انتقاكات حقوق اإلن ان والنشطاء ومعاللق 
أوضا  ال لناء  وكشفج مصاةر ةبلوماسيق أن 
امتحاة األوروبي يتله مستخدال اجيا الوسا   
الجتاحق تحج تصرفه، لجواصلق التعام  ما مل  

 حقوق اإلن ان في البحرين 
عل  رسالتين من ”  القدس العربي“وحصلج 

امتحاة األوروبي بشأن البحرين، واحدة منقا من 
او ي  بوري ، الججث  ال امي لالتحاة األوروبي 
للشؤون الخارايق وال ياسق األمنيق، واألخرى من 
إةارة بروك   حول امنتقاكات الج للق في 

 الجنامق 
ومؤخرا، خاطب بوري ، اجيا أعضاء البرلجان 
 45األوروبي، الجوقعين عل  الرسالق الجؤرخق 

بشأن حالق حقوق اإلن ان في  4444فبراير/ شباط 
البحرين  وشدة ال ياسي اإلسباني، الذي شغ  
منصب و ير الشؤون الخارايق في حكومق إسبانيا 

، عل  أهجيق تعزيز 4412إل  عال  4418من عال 
حقوق اإلن ان وحجايتقا، واعتبرها تشك  برعدا 
 أساسيا لجشاركق امتحاة األوروبي ما البحرين 
وكش  الج ؤول األوروبي الرفيا أنه خالل 
لقا ه بو ير الخارايق البحراني، العال الجاضي، 
في بروك  ، طرو عدةا  من قضايا حقوق 
اإلن ان، بجا في ذلك حالق النشطاء الج لونين  
وشدة بوري  في الرسالق، التي اطلعج عليقا 

، أنه أ ار مرارا حامت ”القدس العربي“
الناشطين البحرانيين الجعتقلين في الجنامق، ما 

 محاورين بحرانيين رفيعي الج توى 

 أبري  18البحرين اليول ،  
ما هي معايير الخطاب ال ياسي الجعنتندل  ومنا هنو 
اإلعتدال  ! ومن يضا محدةات الخطاب الجنعنتندل  
ه  يخضا اإلعتدال لجوا ين شرقيق أل غنربنينق، أل 

 عروبيق أل إسالميق 
يننجننكننن أن ننندخنن  فنني شننرو نننظننري واسننا حننول 
الخطاب وماهيته، والجلتجا الجعني به، والنظنروف 
ال ياسيق الجحيطق بقذا الجلتجا، ونخلص إل  نتيلق 
مفاةها بأن الخطاب الذكي النذي يصنم بنأن نضنعنه 
في خانق امعتدال هو الخطاب الذي يتناغنم منا كن  
ما ذركر أعاله، أي أنه يضا اعتبارا للجعايير الغربيق 
والشرقيق ويحترل النجنبناةىء اإلسنالمنينق والنعنربنينق 
ليكون له التأ ير والنفوذ بين اللجيا  ولكن هنا ينقدو 
سؤال آخر ماذا لو ةخلنننا فني حنالنق النتنصناةل بنينن 
الشرق والغرب، أو بنينن الشنرف والنرذينلنق وبنينن 

 الجباةىء والجصالم !
ولنقند ”  ااء فني روا نا اإلمنال عنلني ) ( قنولنه   

أصبحنا في  مان قد اتخذ أكثر أهلنه النغندر كنين نا، 
ون بقم أه  اللق  فيه إل  ح ن الحيلق مالقم قاتلقم 
 ! قد يرى الحول القلب واه الحيلق وةوننقنا مناننا 
من أمر   ونقيه، فيدعنقنا رأى عنينن بنعند النقندرة 
 ”.عليقا، وينتقز فرصتقا من م حريلق له في الدين

قد م يعتبر بع  ال ياسيين إل  معيار اإلمنال عنلني 
) ( في ال ياسق وفي الخطاب، ولكن األكيد أن هنذا 
الجعيار هو ما يؤمن به شنعنب النبنحنرينن النجنحنافنظ 
والجلتزل بقيجه الدينيق والعربيق الجتوافقق ما عناةاتنه 
وتقاليده وتاريخه الناصا  ولذلك م يقب  البحرانينون 
بأي مواربق في القضايا الجصيريق التي تجس الندينن 
والقيم الجت الم عليقا  ولنينس منقنم عننند الننناس أن 
يح ب تواققم في خانق امعتدال أو النتنطنرف، إذا 

سذااق هذا النتنوانه النذي م ينقنبنلنه األطنفنال فني  الخطاب المعتدل ..همسة في أذن السياسيين
البحرين فضال عن كبارهم، خاصق وأن ننظنال آل 
خليفق بات يلعب عل  الجكشنوف فني عنالقنتنه منا 
الصقاينق وينتنبنلنم بنالنرذينلنق منن خنالل إعنالننه 
استضافق ضاب  ع كنري ةا نم فني النبنحنرينن أو 
تباهيه بالتعام  ما الجوساة الجتورط في عنجنلنينات 
اغتيال لقاةة عرب وم لجين، أو إعالنه النتنحنالن  
الكام  ما الصقاينق وإةانته للجقاومق الفلن نطنينننينق 
بجا يحول البحرين ل احق صنرا  ةولني، وأرض 
منطالق عجليات عدا يق ضد ةول منلناورة  لنكنن 
من النلنيند هنننا أن ننقنجنس فني أذن ال نيناسنينينن 
اإلسالميين والقوميين كذلك الجلتزمين والجتج كين 
بالقضيق الفل طينيق لجرااعق خطاباتقم وإطالمتقم 
اإلعالميق حت  م يبرأوا ساحق الصقيوني سنلنجنان 
ويتوسجوا فيه الخير  ولنينغناةروا عنقندة النخنطناب 

إل  الخطاب الجواكب والنجننناسنب منا ”  الجعتدل“ 
التواه الشعبي والجلتزل بالجباةىء التني م ينلنو  
التفري  فيقا، ويقروا بأن سلجان بدة اآلمال وظقنر 

فني النبنحنرينن ”  إ سرا ي “ بصورته الحقيقيق را  
 وهو مشكلق وليس مفتاحا للح ! 

 ما التزموا واحترموا مباة قم وقيجقم ال اميق 
إن ارتجاء آل خنلنينفنق فني أحضنان الصنقناينننق  نم 
تجكينقم من أرض البحرين بجنثنابنق حنرب منعنلنننق 
عل  الشعب وقينجنه وةينننه وعنروبنتنه وان ناننينتنه 
وكرامته, وهي انرينجنق فني ننظنر كن  النطنبنقنات 
الجواليق والجعارضق عل  حد سواء، بغ  النننظنر 

 عن كيفيق تعاطي ك  اقق ما ذلك 
عراب هذه اللريجق وبطلقا بشكن  انلني وواضنم 
هو سلجان بن حجد الذي ةع  قب  أكنثنر منن عنقند 
إلنن  اإلنننفننتنناو عننلنن  الننكننيننان الصننقننيننوننني، وةفننا 
باإلسرا  في هذا العار مباشرة بعد تولينه لنر ناسنق 
الو راء في البحرين  اتضم لجن يقرأ بأن التطبنينا 
والتجكين للصقاينق هو أهنم مشنرو  ل نلنجنان بنن 
حجد بعد ت لجه ر ناسنق النو راء، بنخنالف اآلمنال 

النذينن ”  الجنحنلنلنينن” التي عقدها بع  ال ياسيين و
 والح  ال ياسي ” الجصالحق“توسجوا في عقده 

لكن ما يدعو للغرابنق أكنثنر هنو اسنتنجنرار تشنبنّ 
البع  ب لنجنان بنن حنجند كنجنننقنذ ومنخنلنص فني 
البحرين، ضاربين بعرض الحا   استباحته ل ياةة 
البلد، وحربنه النجنعنلنننق عنلن  الشنعنب منن خنالل 
التجكين للكينان الصنقنينونني  األمنر منن ذلنك هنو 
محاولق البع  فص  مل  التطبيا والنخنيناننق عنن 
قضيق صرا  الشعب ما استبداة النظنال النخنلنينفني 
الحاكم  وقنول أصنحناب هنذا النتنوانه بنأن منلن  
التطبيا يلب أن م يكون عا قا أو مانعا من العنجن  

بنحنثنا ”  بنينج النحنكنم“ عل  فتم نوافذ للتواص  ما 
ال ياسيق النتني ”  األ مق“ عن توافقات لحلول تنقي 
، وأن سلجنان بنن 4411عصفج بالبحرين في العال

 حجد هو األم !
م نحتاج هنا لبذل أي اقد للكش  عن ضحنالنق أو 

وكش  الج ؤول األوروبي في رسالته أن امتحاة 
األوروبي عقد حوارات سنويق حول حقوق 
اإلن ان ما البحرين  وخالل اللولق الجاضيق في 

، أ ار امتحاة األوروبي 4441فبراير/ شباط  44
قضايا الح  في محاكجق عاةلق، وظروف ال لن، 
بجا في ذلك حصول النزمء عل  الرعايق الطبيق 

 الجناسبق، ومزاعم التعذيب وسوء الجعاملق 
أن امتحاة األوروبي ”  القدس العربي“وعلجج 

استف ر بشك  ةقي ، عن حامت فرةيق، منقا 
قضيق الدكتور عبد الللي  ال نكيس، وح ن 
مشيجا  كجا ناق  وفد امتحاة األوروبي خالل 
 يارة تفقد للبحرين، قضيتي ال نكيس ومشيجا، 
ما قا د الشرطق البحرانيق، ور يس مللس إةارة 

يناير/  6الجعقد الوطني لحقوق اإلن ان، في 
عل   4444فبراير/ شباط  11كانون الثاني، و 

التوالي  وشدة امتحاة األوربي في خطابه للنواب 
في بروك  ، أنه سوف ي تخدل اجيا الوسا   
الجتاحق تحج تصرفه، لجواصلق التعام  ما حالق 

 حقوق اإلن ان في البحرين 

 تبييض الرياضة
إي “العا لق الخليفيق تعتزل شراء ناةي  

 اإليطالي” سي ميالن
  

وكالق رويتر  اإلخباريق عن ةخول شنركنق  كشفج
لالستثجارات الدوليق الججلوكنق منن  ” إنف تكورب“ 

العا لق الخليفيق الحاكجق في البحرين في منحناة نات 
 متقدمق ناةي إي سي ميالن اإليطالي لنكنرة النقندل 
وأوضحج الوكالق أن الصفقق االتي تنبنلني قنينجنتنقنا 

 نحو مليار ةومر عل  وشك امكتجال 
يأتي هذا التواه لشراء األنديق الرياضيق في سياق 
سياسات العا لق الخليفيق لتبيي  انتقاكاتقا لحنقنوق 
اإلن ان عبر منابنات ينعنرف بنغن نين  النريناضنق  
وسب  للعا لق الخليفينق ان اشنتنرت نناةي قنرطنبنق 

 اإلسباني 
وتوااه األنديق أو الجؤسن نات النتني تنتنعنامن  منا 
سلطات البحرينن اتنقنامنات بنغن  النطنرف عنن 
انتقاكات حقوق اإلن ان في البالة ووضا األرباو 
التلاريق فوق الجصالم، وكانج آخر حلقق في هنذا 
ال يناق امننتنقناةات النتني تنعنرضنج لنقنا شنركنق 

ل باقات ال يارات التي تنظم سباقناتنقنا  1فورموم 
ك  عال في البحرين رغم امعنتنراضنات الندولنينق 

وكان الخليفيون قد بدةوا اموال الشنعنب والجحليق  
لشراء انديق رياضيق أخرى في مندريند وبنارينس، 
كوسيلق لتليجا صورتقم الجرتبطق بالتعذيب والقجا 

 واضطقاة ال كان األصليين 

 ضغوط أوروبية لحماية حقوق النشطاء ووقف االنتهاكات في البحرين 
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 أبري  17البحرين اليول، 
صاغ أعضاء في الكونلرس خطاب ا يطالبون فنينه 
بجعلومات عن تقرير غير م بوق ولم يكش  عنه 
بشننأن إعنناةة النننننظننر فنني الننعننالقننات األمننريننكننيننق 

 ال عوةيق 
األمنينركني عنن ذلنك “  ذه انترسبج“  كش  موقا

بعد حصوله عل  م وةة الخنطناب النذي صناغنه 
نواب ةيجقراطيون محبطون من طنرينقنق تنعنامن  
الر يس األميركني منا ال نعنوةينق ومنن النجنقنرر 

إرساله إل  و ير النخنارانينق بنلنينننكنن فني 
 غضون أيال 

بح ب الجوقا سيطالب النواب بنجنعنلنومنات 
بشأن تقييم سري أارتنه اإلةارة لنلنعنالقنات 

إعناةة “ األمريكيق ال عوةيق ويحثوننه عنلن  
لدعم الججلكق  يشير الخطناب إلن  ”  التوا ن

واوة منراانعنق منوسنعنق وغنينر م نبنوقنق 
للنعنالقنات األمنرينكنينق ال نعنوةينق أانرتنقنا 

 اإلةارة, ولم يتم اإلعالن عنقا بعد 
ااء في م وةة الرسالق التي حصلج علينقنا 

لنقند طنال اننتنظنار إعناةة تنقنوينم “ الجوقنا  
الشراكق األمريكيق ال عوةيق لتعكس النتنزال 
الر يس بايدن الجقم بندعنم حنقنوق اإلن نان 
وقناة “.  والقيم الديجقراطيق في سياستنا الخنارانينق

هذا التحر  ك  من النواب الديجقراطيينن انينري 
كونولي ، اريلوري ميكس ،، وايم ماكلفرن ، 
ةي ماساتشوستس ، ووقا عليقا حالني نا أكنثنر منن 

ا ةيجنقنراطني نا منعنربنينن عنن تنطنلنعنقنم  44 عضو 
مستالل رة رةكم بشنأن حنالنق منراانعنق منلنجن  

 العالقات األمريكيق ال عوةيق 
كان و ير الخارايق انتونني بنلنينننكنن قنال خنالل 
ال ق امستجا  في مللس الشنينوخ ، إن اإلةارة 
ستلري منراانعنق واسنعنق لنلنعنالقنق األمنرينكنينق 
ال عوةيق ، لكن لم تتم مناقشق أي مرااعق عنلنننينق 
منذ ذلك الحين  إم أن النجنوقنا ننقن  عنن سنؤول 
مخابرات أمريكي لديه معرفق مباشرة ، قولنه أننه 
تم امنتقاء من تقدير الجخابرات النوطنننينق عنالني 

، فيجا يتعل  بالعالقق األمريكيق  NIEال ريق ، أو 
ال عوةيق قنبن  وقنج قصنينر وتنم تضنجنينننه فني 

 اإلحاطق اليوميق لبايدن 
الجعيار الذهبي لالستخبارات وتنعنتنجند  NIEsتعد 

عل  معلومات سريق للغايق تم الحصول عليقا من 
اجيا وكامت امستخبارات األمريكيق وغالنب نا منا 
ا أو حت  سنننوات إلكنجنالنقنا  منن  ت تغرق شقور 

 NIEالجحتج  أن ينكنون هنذا هنو أول تنقنرينر 
خاص بالججنلنكنق النعنربنينق ال نعنوةينق منننذ إةارة 
اورج ةبليو بون عل  األق  ، وهو مؤشر عنلن  
تدهور العالقق بين واشنننطنن والنريناض بنحن نب 
الجوقا )ورة أن ولني النعنقند األمنينر منحنجند بنن 
سنلننجننان رفنن  امتصننال بننبنناينندن وسنن  األ مننق 
األوكرانيق ، مجا يشير إل  أن الرياض لن ت ناعند 
في تخفي  أسعار النف  الجرتفعق(  وركز التقرينر 
عل  مواضيا مث  قرارات محجد بن سلجان بشأن 

 إنتاج النف  
الننرسننالننق ، الننتنني قننال مصنندران عننلنن  ةرايننق 
بالجناقشات إن األعضاء يخططون إلرسالقنا إلن  
بلينكن في وقج مح  من هذا األسبو  ، تنحنتنوي 
عل  ملجوعق من الجظالم حول سلنو  النجنجنلنكنق 
الصحراويق  ومن أهجقا رف  الججلكق النعنربنينق 
ال عوةيق  ياةة إنتاج النف  للتخفين  منن ارتنفنا  
أسعار النف  وسن  النغنزو النروسني ألوكنراننينا  

في اآلونق األخنينرة ، تشنينر “ وااء في الج وةة  

التقارير إل  أن حكومق الججلكق النعنربنينق ال نعنوةينق 
رفضج التعاون ما الحكومق األمريكيق فني أعنقناب 

كجنا “. الغزو الروسي ألوكرانيا وأ مق النف  الالحقق
رف  محجد بن سلجان سابقا بشك  متكرر مناشندات 
بايدن لزياةة إنتناج النننفن  ، منجنا أةى إلن  ارتنفنا  
أسعار الغا  بشك  كبير لصالم روسيا ، التي يعنتنجند 

 اقتصاةها بشك  كبير عل  عا دات النف  
تجضي م وةة النرسنالنق فني امسنتنشنقناة بنجنخناوف 
أخرى تؤكد عل  إلحاو الكش  عن الجرااعق ، بنجنا 

 أعضاء في الكونغرس األميركي يحثون الرئيس بايدن على إعادة التوازن للعالقة مع السعودية
فني ذلنك سنعنني ال ننعنوةيننق األحنناةي الننلنانننب إلنن  
التكنولوايا النوويق ، وغيناب النجن ناءلنق عنن قنتنلنق 
خاشقلي ، واعتداءها عل  اليجن ، وقجا مواطنيقا ، 
وشراكق الصواريخ البالي تيق ال عوةيق ما الصنينن, 
وتل س صناعي سعوةي ضد الشركات األمريكنينق 
، وعدل إحرا  تقدل في ملنال النتنننو  امانتنجناعني 
وحقوق العج   وقا عنلن  النرسنالنق منلنجنوعنق منن 
الديجقراطيين بجا فني ذلنك أعضناء لنلنننق الشنؤون 
الخارايق بجللس النواب وللنق النقنوات النجن نلنحنق 

 بجللس النواب 
نحن نق  عند نقنطنق اننعنطناف  “ وااء فيقا 

يجكن للوميات الجتحدة أن تواصن  وضنعنننا 
الراهن من الدعم الواسا لشريك استبداةي ، 
أو يجكننا الدفا  عن حقوق اإلن نان وإعناةة 
الننتننوا ن فنني عننالقننتنننننا لننتننعننكننس قننيننجنننننا 

كي  نجضني قندمنا ” وااء أيضا“  ومصالحنا
سيرس  رسنالنق قنوينق إلن  الندينجنقنراطنينات 
والنننننشننطنناء الننذيننن يننننناضننلننون مننن أانن  
الديجقراطيق والجدافعين عن حنقنوق اإلن نان 
ا فني حنربنننا ضند  ا مقج  وسوف يلعبون ةور 

 “.امستبداة في اجيا أنحاء العالم 

يدعو الدكتور اواة العبوةي أبوصناةق 
نننا ننب اممننيننن الننعننال لننحننركننق النندعننوة 
اإلسالميق خ  الشقيد عز الدين سنلنينم، 
ك  ابنناء اممنق امسنالمنينق والنعنربنينق 
وامحننرار فنني الننعننالننم ،لننلننوقننوف مننا 
الشعب البحراني النجنظنلنول لنلنجنطنالنبنق 
بحقوققم الجشروعق،كجا تطالنب بنغنلن  
القاعدة التل  يق اممريكيق الصقيونينق 
التطبيعيق في البحرين، والتي اصبنحنج 
مركزا للدفا  عنن النننظنال النخنلنينفنب، 

 وتقدة أمن الجنطقق وشعوبقا 
الدكتور اواة العبوةي أبوصاةق نا ب اممينن النعنال 
 لحركق الدعوة اإلسالميق خ  الشقيد عز الدين سليم
في بيان للدكتنور انواة النعنبنوةي أبنوصناةق ننا نب 
اممين العال لحركق الدعوة اإلسالميق خ  الشقيد عز 
الدين سليم حول اليول الوطني لطرة وغنلن  النقناعنده 

الجتوااده في البحرين والذي يصاةف في   األمريكيه
 أول اجعق من شقر رمضان الجبار  من ك  عال  

 ب م   الرحجن الرحيم
قال تعال  ف  محكم كتابه الكريم)وق  أعجلوا ف يرى 
  عجلكم ورسوله والنجنؤمنننون( صندق   النعنلني 

 العظيم 
النغنينارى   يا أبناء البحرين امحرار   أينقنا األبنطنال

الخلنينفني النفناشني   الذين تناضلون وتلاهدون النظال
 العجي     

يا من تطالبون بالحرينق والندينجنقنراطنينق والنجن ناواة 
لنننين  النحنيناة النحنرة   وحقكم في تنقنرينر النجنصنينر

الكريجنق، والنذينن م تنفنرقنون بنينن أحند منن أبننناء 
 البحرين العزيزة 

منذ سنوات أخترتم وأختار معكم أبناءكم في ا نتنالف 
اللجعق امول  من شقر رمضنان   فبراير ٤١شباب 

يوما وطنننينا   الجبار  من ك  عال لتكون هذه اللجعق
فني النقناعندة   النجنتنواانده  لطرة القوات اممينركنينق

 اممريكيق في منطقق اللفير في البنحنرينن النعنزينزة،
اممنرينكنينق   وان تنوااند هنذه النقناعندة النتنلن ن نينق

الصقيونيق والنتني تندينر النعنجنلنينات 
األمنيق والع كنرينق لصنالنم النننظنال 
الدكتناتنوري فني النبنحنرينن، والنتني 
تنندافننا عننن النننننظننال وتننحننول ةون 
سننقننوطننه اصننبننحننج امن مننركننزا 

بامتيا ، ويدير هذه القناعندة   تل  يا
الضباط امسرا يلين لل نينطنرة عنلن  
الجنطقق وأصبحج منركنز تنلن ن نينا 
ضد اللجقوريق اإلسالميق امينراننينق 
بننعنند  ننورة الننخننيننر والننجننقنناومننق 
والكبرياء، وبعد سقوط الطاغيق شاه ايران النعنجنين  

ل، وتعد هذه القاعدة ٤١٩١لألمريكان وإسرا ي  عال
 الجقاومق   التل  يق ضد ايران امسالميق ومحور

يا ابناء البحرين   بحرين الكلجق   بحرينن الصنجنوة 
 والتحدي   بحرين الشقاةة  

سنينننتنقني   ان التطبيا الذي يقول به نظال ال خلنينفنق
بصنجنوةكنم   حتجا بنقايق الخليفيين، وسيزول نقا نينا

وتوحدكم وتكاتفكم، وستنتصرون كجا انتصر ابننناء 
 اليجن اليول عل  الج ج  التحال  العربي 

تدعو حركق الدعوة امسالميق خ  الشقيد عز الدين 
سليم ك  ابناء اممق امسالميق والعربنينق وامحنرار 
في العالم للوقوف ما الشعب النبنحنرانني النجنظنلنول 

 .للجطالبق بحقوققم الجشروعق
كجا تطالب بغل  النقناعندة النتنلن ن نينق اممنرينكنينق 
الصقيونيق التطبيعيق في البحرين، والتي اصنبنحنج 
مركزا للدفا  عن النننظنال النخنلنينفنب، وتنقندة أمنن 

 الجنطقق وشعوبقا 
 النصر لالسالل

 النصرللشعب البحراني الجلاهد 
 النصر للجقاومق 

 جواد فاهم العبودي أبوصادق
 نا ب اممين العال لحركق الدعوة اإلسالميق
 خ  الشقيد عز الدين سليم
/////١/٢ 
 العراق

 الدكتور العبودي يدعو للوقوف 
 مع الشعب البحراني المظلوم للمطالبة بحقوقهم المشروعة
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  قضايا فلسطين وشراء االندية واالعتقاالت تنغص صوم البحرانيين

 

مليون ةومر سنوينا  وقند  24في البحرين في مقاب  
تصاعدت ام نتقاةات الدوليق مةارة ال نبناق ب نبنب 
تلناهنلنقنا حنقنوق امن نان فني النبنحنرينن  وينقندف 
الخليفيون من شراء هذه امنديق وامنفاق القا   عل  
الرياضق أمورا عديدة  أولقا توسيا امبنراطنورينتنقنم 
الجاليق التي تضم عنقنارات ضنخنجنق فني بنرينطناننينا 
وانديق رياضيق عديدة   انيقنا  إشنغنال النرأي النعنال 
بأنشطق هذه امنديق مبعاةهم عن قضاياهم الحقنينقنينق 
الجرتبطنق بنالندفنا  عنن النحنرينق وال نعني لنتنحنول 
ةيجقراطي ينقي الحقبق الخلنينفنينق ال نوةاء   نالنثنقنا  
استغالل اإلعالل الذي يغطي فعالنينات هنذه امنندينق  
وتأتي الصفقق اللديدة لشراء أي سي ميالن في ظن  
ظروف ماليق ضاغطق  فالجواطنون يعناننون كنثنينرا 
من ارتفا  اسعار ال لا األساسيق ب بب رفنا الندعنم 
الحكومي عن اغلنبنقنا، وتنراانا النرواتنب، وسنعني 
الخليفيين لالنقضاض عل  صناةي  التنقناعند وةا نرة 
اموقاف اللعفريق ل لب ما لندينقنا منن امنوال  كنجنا 
أقدل الطاغيق وعصابته عل   ياةة وتيرة امقنتنراض 

ملينار ةومر، كنجنا قنال أعنلنن  24حت  بلغج قرابق 
عبيده في وقج سابقأ خططا لزياةة ضنرينبنق النقنينجنق 
الجضافق لتعزيز إيراةات الدولق بعد أن تلاو  الدينن 

% منن حنلنم الننناتنح النجنحنلني 111العال في البالة 
اإلاجالي  إنقا اريجق أخرى تضاف للجل  الخلينفني 

  األسوة 
الثالثق  تصاعد وتيرة القجا فني األسنابنينا امخنينرة، 
وذلك باعتقال العديد من النشطاء واستدعاء النبنعن  
اآلخر للتحقي  من قب  ااقزة التعنذينب  وقند تنكنرر 
استدعاء ناشطين في مقدمتقم النحناج صنجنوة )عنبند 
الجليد عبد  ( وعلي منقنننا  واعنتنقن  النعنديند منن 
الجواطنين آخرهم الشاب ااسم منحنجند عنين ن  منن 
منطقق اللفير  هذا التنكي  الجتواص  فش  فني ك نر 
شوكق البحرانيين، فقا هي احاف  العا الت تصط  
عل  قارعق الطري  يوميا لنلنجنطنالنبنق بناطنالق 
سراو الجعتقلين ال ياسيين وفي مقدمتقم رمو  
الوطن األسرى لدى الجحتلين الخليفنينينن  ومنا 
استجرار اضراب الدكتور عبد الللي  ال نكيس 
عن الطعال منذ قرابق الشقور الت عق، وتنداعني 
اموضا  الصحيق م نين من اقنربنا نه، منحنجند 
ال نكيس وعبد علي ال نكيس، تتأكد سنيناسنات 
القجا الخليفيق التي لم تتوق  يوما منذ امحتالل 
الخليفي للبالة  انقا رسالق للجلتجا الدولي بنان 
الطغيان م يجكن اصالحه وان الندينكنتناتنور م 
يجكن ان يصبم ةيجقراطيا، وان حقوق امن ان 

، وان النذي م يجكن حجايتقا في ظ  امستنبنداة
 خبّ م يخرج إم نكدا 

وهكنذا ينتنواصن  الصنرا  بنينن النبنحنراننينينن 
والخليفيين بوتينرة منتنصناعندة، خنالل الشنقنر 
الفضي   انقا ظاهنرة تنؤكند ةور اإلينجنان فني 
حجايق الجباةيء والجواق  ومنا امننزمق الن  
مخاطر خيانق الجباةيء والتخلي عن النثنوابنج  
وهنا نواه تحينق إانالل وإكنبنار الن  الشنعنب 
الفلن نطنيننني النبنطن  النذي ينرفن  امحنتنالل 
والظلم، وال  شعبنا البحراني الجتعاط  بشكن  
كام  ما ضحايا امحتالل في فل طينن وعنلن  
أرضقم التي ةن قا الجحت  الخلنينفني واسنتنقندل 

  محتلي فل طين ايضا 
اللقم ارحم شقداءنا األبرار، واانعن  لنقنم قندل 
  صدق عند ، وفك قيد أسرانا يا رب العالجين
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هاتفق باسم فل طين وم نتنننكنرة انرا نم امحنتنالل 
خيانق التطنبنينا  وقند شناهند أهن  فنلن نطنينن تنلنك 
الجظاهرات وأعرب بع  رمنو هنم عنن الشنكنر 
واممتنان للبحرانيين، كجا استنكر الخيانق الخليفنينق 
الجؤلجق  وبامضافق للج يرات، كانج هنا  وقفات 
نظجتقا الللنق الوطنيق لجناهضق التطنبنينا، رفنعنج 
فيقا أعالل فل طين، وندة الجشاركون فيقا بلريجنق 
التطبيا التي ارتكبقنا النخنلنينفنينون، وأعنربنوا عنن 
استجرار الدعم البحراني لفل نطنينن وأهنلنقنا  كنجنا 
اصدرت اللقات ال نيناسنينق النجنعنارضنق بنيناننات 
ةاعجق للح  الفل طيني ومندةة بخيانق النجنطنبّنعنينن 
وفي مقدمتقم آل خليفق  ومن هذه اللقات انجنعنينق 
الوفاق الوطني امسالميق وحركق احرار البحنرينن 
وبقيق حركات الجعارضق النتني سناءهنا كنثنينرا منا 
ارتكبه الخليفيون من ارا م بح  الوطن والشنعنب 
وتطبيا ما أعداء األمق  سوف يؤكد الشعب وقوفه 
بلانب الشعب الفل طيني امسبو  الجنقنبن  عننندمنا 
يحتفي بيول القدس العالجي، من خنالل تنظناهنراتنه 
وتصريحاته وشعاراته  فقي مناسبق لتعبن؟نق النرأي 
الوطني والدولي من أا  فل طين وضد امحنتنالل 

  والتطبيا 
الثانيق  استجرارا ل ياسق تنبنينين  انرا نم حنقنوق 
امن ان التي تجارسقا العنصنابنق النخنلنينفنينق، قنرر 
الطاغنينق وحنثنالنتنه شنراء نناةي إي سني منينالن 

التي سيبرمنقنا   اميطالي لكرة القدل  وتقدر الصفقق
الخليفيون مليار ةومر منقوبق من  روات الشنعنب 
الج لوبق  وتجث  شركق انف تكورب لالستنثنجنارات 
الدوليق الوااقق التي يبدة الخلينفنينون منن خناللنقنا 
اموال الشعب لشراء انديق رياضيق، كجا فعلوا منا 

الرياضي النذي اصنبنم  باريس سان ايرمان ناةي
أحد ابناء الطاغيق ر ي ا له  وكان النخنلنينفنينون قند 

عل  إقامق سباق ال نينارات  1تعاقدوا ما فورموم 

عظم   أاوركم بجصاب أمير الجؤمنينن عنلني بنن 
أبي طالنب النذي اغنتنالنتنه قنوى الشنر النجنرتنبنطنق 
بالجشرو  القبلي الذي ما برو يخط  للقضاء عنلن  
إسنالل منحننجنند بننن عنبنند   عننلنيننه أفضن  الصننالة 
وال الل  لقد كان علي الرا  الثاني في ذلك الندينن، 
اعتنقه صبيا وذاة عنه ب نينفنه حنتن  اسنتنشنقند فني 
محراب العباةة، واقفا بين يدي   خاشنعنا خناضنعنا 
متذلال  ترا  عن فرس اللقاة والنعنبناةة مضنجنخنا 
بدما ه، لتطوى بذلك آخر صفحق ناصعق من تنارينخ 
الدين اللديد امتدت اكثر من نص  قرن بعند بنعنثنق 
النبي صل    عليه وآلنه وسنلنم  كنان عنلني أبنر  
رمو هنا بنعند رسنول  ، فنلنم ينتنخنلن  عنن أةاء 

يوما، ولم ينتنقناعنس عنن نصنرة الندينن او  الوااب
التصدي لالنحراف والظلم لحظق، او النتنخنلني عنن 
العدل طرفق عين  نتنذكنره فني ذكنرى اسنتنشنقناةه، 
راال لم يشقد التاريخ له نظيرا )سوى رسنول  ( 
في اإليجان والصجوة والشلاعق والبالغق  أليس هو 
القا    "انجا يعل  من يخاف الفوت، وينحنتناج الن  
الظلم الضعي "  منعه حرصه عل  الدين الجحجدي 

  األصي  عن محاولق استرةاة حقه الج لوب 
ما أانجن  شنقنر الصنول ومنا أقنوى تنأ نينره عنلن  
الصا جين في كافق انحاء امرض  لقد احدث تنغنينرا 
كبيرا في نج  حيناتنقنم وأصناب روتنينننقنم ورتنابنق 
حياهم في مقت   نوعيق طعامقم، مواعديقنا، اوقنات 
نومقم، ترةةهم عل  الج ااد، رغبتقم في النعنبناةة، 
شعورهم بضرورة العطاء وةعم مشنارينا النخنينر، 
شعورهم بالوحدة ا لعجليق بين شعورهم، فق  هنننا  
قوة غير امسالل ت تطيا تحقي  ذلك كنلنه وتنحنافنظ 
عليه طوال شقر كام   ه  هنا  قوة ت تطيا اقنا  
البشر بذلك ليجارسوه طوعا بدون إكنراه او شنعنور 
بامضطرار  يضناف الن  ذلنك ذلنك النفنين  منن 
الجشناعنر النبنشنرينق تنلناه النفنقنراء والنجنظنلنومنينن 

والج تضعفينن  منن هنننا ينننتناب الصنا نجنينن 
شعور بالحزن عندما تبدأ أيال الشقر الفنضنين  

ينننتناب  بالتناقص بعد انقضاء نصنفنه األول  
الصا م حالق من الشعور بنقنرب فنقندان شنيء 
عزيز عليه، فقد ت ل  ما شقر الصول وعان 
لياليه وأيامه، والتزل باألوامر اإللقيق لضنجنان 

  صحق الصول  
خالل الشقر الفضنين  ظنقنرت قضناينا  نالث 

  ت تدعي امهتجال 
األول   تصناعند النعندوان امسنرا نينلني ضند 

منن  44الشعب الفلن نطنيننني، وقنتن  حنوالني 
الصا جين والصا جات بدل بارة من قب  قنوات 
امحتالل  وفي الوقج الذي مذ الطنغناة النذينن 
ارتكبوا الخيانق الكبرى بح  فل طين وأهنلنقنا 
بتطبيعقم الجخزي ما الجحتلين، وق  شنعنبنننا 
البحراني ب باء وشجوخ وإيجان معقنم، منعنبّنرا 
عن رفضه الجطل  للنذينن خناننوا   وسنولنه 
وفل طين، ومؤكدا استجرار ةعنجنه النجنعنننوي 
وامخالقي والجاةي لضحاينا امحنتنالل أينننجنا 
كانوا  شعب البحرين أ بج اننتنجناءه لنلنجنحنين  
العربي وامسالمي وامن اني، ولم يتخن  عنن 
ذلك يوما  فجعدنه الطيب يجنعه من النالمنبنامة 
او الصجج او التخلي عن م ؤوليق الدفا  عن 
الظالم، فقد قرأ كالل اإلمال  ين العابدين علنينه 
ال الل  اللقم إي أعتذر إليك من منظنلنول ظنلنم 
بحضرتي فلم أنصره، ومن ذي فاقق سألني فلم 
أؤ ره"  وبرغم القجا والتنكي  وال نلنن، فنقند 
خراج اجو  البحرانيين في م يرات لنينلنينق 



 

  8/ 274صوت البحرين / 

سبحان الذي أسرى بعبده ليال منن النجن نلند النحنرال الن  النجن نلند 
األقص  الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو ال جنينا النبنصنينر  
كان صول البحرانيين حقيقيا، فلم يقتصر علن  اممنتنننا  عنن األكن  
والشرب فح ب، ب  صنامنج انوارحنقنم حنقنا، فنقند تنورعنج عنن 
ارتكاب الجحّرمات، ومنقا التخلي عن نصرة الجظلول، سواء األسير 
البحراني لدى الخليفيين ال األسير الفل طيني لدى الصنقناينننق  وقن  
الجواطنون، راام ون اء، في خنطنوط م نتنقنينجنق هناتنفنينن بنحنرينق 
فل طين والبحرين وشعبيقجا، وتضوعوا في محارب العبناةة لنربنقنم 
يطلبون منه النصر، ويرفضون امستعانق بغيره  انه اإليجان العجنين  
الراسخ في نفوس هذا الشعب البطن  النذي لنعن  انراحنه واننتنفن  
ملدةا ألنقاء فصول النضال القاةفق لتحرير أرضنه منن امحنتنالل  
كانج نفوس الجشاركين في الوقفنات والنجن نينرات النلنينلنينق منفنعنجنق 
بالحيويق والوعي والصجوة، وبرغم امعتداءات الخليفيق امانرامنينق 
لم تتوق  امحنتنلناانات ينومنا  ولنم تنقنتنصنر امحنتنلناانات عنلن  
الجواطنين خارج ال لون، ب  ان الجعتقلين أنف قم وقفوا وقفق ران  
واحد عندما تعرض عبيد الخلليفيين لجنعقم من منجنارسنق شنعنا نرهنم 
الدينيق، وهتفوا ضد الجحتلين عندما أراةوا فرض فقم مغنلنوط حنول 
أحياء الشعا ر  البحرانيون يعرفون علي بن أبي طالب ح  الجعرفق، 
ولذلك فقم يحيون ذكرى استشقاةه في محراب العبناةة وم ينخنشنون 
في ذلك لومق م م  هذا العال سع  الخليفين لفرض واقا اديد م نجند 
من سياسات ا لتطبيا التي التزموها تلاه امحتالل امسرا يلي  فعلني 
يجث  في التاريخ ةعجا قويا للرسالق في موااقق معارضقا واعدا قنا، 
وم ين ون موقفه في خيبر، وهو موق  م يقره منحنتنلنو فنلن نطنينن  
لذلك سع  الخليفيون، إرضاء لقم، لجنا الشعا ر ةاخن  النزننزاننات، 
ولكنقم وااقوا مقاومق قويق من سلناء الرأي الذين أبوا التخلي عنن 

 اممال علي او فل طين 
لقد كان شقر رمضان مفعجنا بنالنعنبناةة والنحنركنق وتنعنجن  مشناعنر 
الحريق في أوساط الشعب البحراني البط   فاستجنرت امحنتنلنلنات 
اليوميق بدون انقطا ، خصوصا من اان  النجنطنالنبنق بنامفنراج عنن 
الجعتقلين ال ياسيين  وكانج رةة فع  الطاغيق وعصنابنتنه غناضنبنق، 
فجا أكثر الذين قجعوا من قب  قوات اممن الخليفيق  كجا تنم اسنتندعناء 
العديد منقم، خصوصا الثوري الجنخنضنرل، عنبند النجنلنيند عنبند   
)الجعروف باسم الحاج صجوة( وكذلك امستاذ علي مقنا الذي اعتق  
سابقا، كجا اعتق  ابنه ح ين الذي ما ينزال ينر و وراء النقنضنبنان  
ولكن ما أغضب الخليفيينن قنرار النكنوننلنرس األمنرينكني والنبنينج 
امبي  أبداء شيء من امهتجال ب لناء الرأي البحرانيين  فنقند وقنا 
الر يس بايدن قانونا يطلب من و ارة الخارايق إعداة تقنرينر شنامن  
عن هؤمء ال لناء وتقديجه في غضون سنتنينن ينومنا  وقند غضنب 
الخليفيون كثيرا وواقوا أبواققم للكتابق ضد ذلك القرار وضد بنايندن 
نف ه  وما ان البحرانيين م يتوقعون الكثير من النومينات النجنتنحندة 
التي لم تعرف باهتجامقا بحقوق امن ان، ولكنقم يأملون ان م يكنون 
القرار األمريكي خاويا  فقد طالج فترة اسر رمو  الوطن والشنعنب 
وتلاو ت األحد عشر عاما  فقد ةخ  هؤمء ال لناء ال  الطنوامنينر 
الخليفيق في صحق موفورة ولكنقم أصبحوا ينعناننون منن األمنراض 
وسوء العنايق الطبيق، بامضافق للتنكي  وسوء الجعنامنلنق  وقند كنثن  

   1البقيق من ص ال مساومة على الحرية والحقوق: 

، ننقناينترنه م ترنرى   طرينقني طنوين ه

  أغالبر ةهري وأسأل هذا النوانوة

  تننجنننننيننجر أن أبننذل الننجنن ننتننحننينن 

  لننجنناذا الضننلننيننحر وأيننن الننحننلننيننح 

  فنننينننثنننربر تنننزهنننو بنننأمنننلننناةهنننا

  هنننننا النندينننر والننحنن   والننذكننريننات

  عننلننيننقننا أطننّ  الصننبنناور بنن شننراقننق  

   

ه   هنننننننا ينننقنننلنننر النننطنننينننرر أوكنننار 

  هنننننننننننا وحنننننير طنننننه وقنننننرآنرنننننه

  لنننه طنننالنننار النننخنننينننر  فننني ينننثنننرب  

  تننجننّطنن  لننه الننجننلنندر كنني يننرتننقننيننه

  وكننناننننج قنننريننن ه بنننأصنننننننامنننقنننا

  هنننننننا ةيننننرنننننننا وهنننننننا  الضنننالل

  بننرغننم  ال نندوة  وشننو   الننطننرينن 

  الننقننوى رينناور  بننروحنني اسننتننقننّرت

  

  منتن  ان؟نجر  هن  كنان لني رغنبنق  

  نننحنناول ان نننرتننقنني لننلنن ننحننناب

  ومننقننجننا هننجننجننجر لننكنني أرتننقنني

  فننجننقننجننا ألننّجننج بنندربنني الننخننطننوب

  فننلننن أبننتننغنني غننيننر  عننينن   الننكننرال

  حننينناتنني سننبنناقه مننا الننجننكننرمننات

  رشننننفننننجر الننننحننننينننناة  وآمننننا لننننقننننا

  فنننال خنننينننر  فنننينننننننا اذا لنننم ننننكنننن

  وم خنننننينننننر  فننننني منننننن مضننننن 

  سنننالله لنننجنننن انننلّنننلنننتنننه الننندمننناء

  يننننننناغننني انننواه سنننجننناء  النننننننلنننول

ه  نننا نننرا نننجنننر  ننن  عر نننن لنننم ي نننع    فنننج 

، فقو مثن ر النكنرى  وعجري قصيره

 لننجنناذا الننزمننان يننجننر  وم يرشننتننرى 

 ألسنننأل  صنننحنننبننني عنننجنننا انننرى

 وأينننن النننفنننؤاةر مضننن  ينننا تنننرى 

 وتننحننضننن لننحنند ا لننخننيننر الننورى

 هنننننا الننجننلنندر مننن مننكننق قنند سننرى

 تنننعنننانننن  منننلننند ا رفنننينننا  النننذرى

   

 وانننبنننريننن ر ينننقنننبننن  م نننتنننبنننشنننرا

 رسنننوله وةيننننه منننتنننيننننر النننعنننرى

 وأفضننن ر منننن حننن  فنننوق النننثنننرى

 فنننعنننان األمنننانننني م نننتنننبنننشنننرا

 تننننعننننيننننّ ف نننناة ا بننننأّل الننننقننننرى

 فنننأينننن النننثنننرينننا وأينننن النننثنننرى 

 أرانننني صننندينننق نننا لنننكننن  النننورى

 وعشنن ه بننقننلننبنني مننتننينننر الننعننرى

  

ننا أشننبننرا  بننعننينن   يننالحننقنننننا أذرع 

 لننننننن نننجنننو فنننينننرانننعنننننننا قنننقنننقنننرا

 لننلنننورا أرى النننننفننس ترننرانننعننننني

 سنننأبنننقننن  لنننجنننلننند  أحنننّ ال نننرى

 ولننن أرتضنني غننيننر  أسنند  الشننرى

 وقنننلنننبننني ينننعنننيننن  منننن ننن  أكنننبنننرا

نننننقنننننا أكنننننبنننننرا  فنننننكنننننننننننجر بننننن مم 

 كنننبنننار  النننننننفنننوس خنننينننار  النننورى

نه منحنضنرا ن  بنتنارينخ   اذا لنم ي نّل 

 شنننقنننيننند ا ينننعنننانننن  وانننه النننثنننرى

 وتننننلننننري فصنننناحننننترننننه أنننننقننننرا

 أن يرنننقنننبنننرا  فنننلنننينننس لنننه غنننينننر

 تأمالت عاشق لمحمد

النشطاء اقوةهم ألرغال الطاغيق وعصابته عل  امفراج عن سنلننناء النرأي فنورا 
وبدون قيد او شرط  وكان البحرانيون قد أفشلوا  الجشرو  الخليفني لنتنثنبنينج إانرال 
البحرانيين بأابار الجعتقلين عل  الجطالبق بنأحنكنال بندينلنق ولنكنننقنم أةركنوا النخندا  
الخليفي ورف  الكثيرون منننقنم ذلنك، فنقنم أحنرار ولنين نوا 
ملرمين، ب  الجلرل من اعتقلقم وعذبنقنم وقنتن  النعنديند منن 
الجعتقلين ال ياسيين، وما يزال يحكم البنالة بنالنننار والنحنديند  
فطوب  لل لناء ال ياسيين النذينن م ينقنفنزون لنلنخنروج منن 
ال لن بأي  جن، ب  يصرون عل  حدوث التغنينينر ال نيناسني 
الشام  مقجا كلفقم ذلنك  هنذا هنو منوقن  النرمنو  األبنطنال 
الصامدين، الذين قالوها بوضنوو  ننرفن  امحنكنال النبندينلنق 
ونصر عل  تحقي  تحول ةينجنقنراطني فني النبنحنرينن مننقناء 
الحقبق  الخليفيق  ال وةاء  ولم يفج من عضدهم تواه الطاغيق 
وعصابته للعدو الصقيوني وت ليجه منفناتنينم األمنن وأسنرار 
البحرانيين، وهي خيانق كبرى لنالمناننق الشنعنبنينق، والضنجنينر 
امن اني اليقظ  ويتوقا استجرار النحنرا  الشنعنبني وصنجنوة 
الرمو  وبقيق الجعتقلين حت  تتحق  الجطالب ويقزل الخليفيون 
ويحاكجوا أمال قضاء عاةل لجا اقترفوه من اارال بح  الوطن 
 والشعب، و  غالب عل  أمره ولكن أكثر الناس م يعلجون 


