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مايو أصدر  مدمداآدة هللايدة ي    ديد   52* في 
عيمى أآمر قامم بيانا آامما ميماهم في إف ال 

   م  وع   خليفي  النتخابي. وفي ما يلي نصه:
ومدارد  -تَنَاُزُل    دودو ع عدق آد ادسدا   مديدامديا 

 لآكومات ج يمةٌ كب ى فديدسدا  -آ وقسا  ألخ ى
 فماُر   ط فيق.

ا  أُي   صآيُح   ذي ال ينبغي   م  َء فيه هو إما َّ   
دا ال   نتخاباٌت فيسا آٌل  دمد دكدلت    َّدود ا وإما
 م ا كة  وبيَّة تزير مق طغياق   آكم و متبر ره. 
و كقَّ   باآثيق عق   مالع و  منص ع ال يدوديد وق 
ا.   كلُم عدق  الندتدخدابداتع يدزيدر  درى    آقا ممواًا وال كو  ث    وو  همًّ
   وو ع مق آضو  آقا    سر ءع و  مجناء   موذابيق عليساا ويثي  غديد تدسدا 

 على رينسا وك  متساا وي رار مق تممُّكسا بآ اسا في   آ ياة و  ك  مة.
ل إ ى ف صةع  مدتدغدفدالس و مدتدآدمدا س مدق   دآدكدومدات  ومرهٌش جرا ً أق يتآوا

  ل وو ا وتك يس  لريكتاتو ياة بامم   ريموق  طياةا فانتبسو ا  نتبسو .
 م٥٢٥٥مايو  ٥٢ ا عيمى أآمر قامم

 
مايو أعرمت   ملطات   مووريدة  41* في يوم  ألآر 

موت ل   د أي مدآدمدر خضد    دودو مدي يمدق أهدا دي 
   طيف( ب طع  أمها وكذ ك   موت ل   ميامي آميق 
هللال بو عبر ي ب طع  أمه ثم   تخلاص مق جثمانه فدي 

 مكاق مجسول.
وكاق    سير ق مق   موت ليق   ميامييق   ذيق مدجدندو  
بمب  م ا كدتدسدم فدي   دآد  ك   مدلدمدي بدا دمدندطد دة 
    قية. وأكدر بديداق وز  ل   در خدلديدة أ نعدر مدي دقا 
م يً     ى أق   موت لي ق "قُتل توزيدً   آمد   رعدارده 
 ـ"  ت  كسما فدي خدلديدة إ هدابديدة و نخدلل بداألمدق 
وإ اعة   فوضى وإآر ث أعمال  دغد  و مدتدسدر ف 
 جال  ألمق با  تل وإتلف   ممتلكات   وامدة وجدودل 
منز سما ممتورًعا ألملآة ومتفج  ت في    د قديدة"ا 
وهي تسم جاهزل عنر كدلا جد يدمدة جدريدرل تد دتد فدسدا 
  ملطات تومافًا وُظلًما بآقا أبناء   آ  ك   ملمي فدي 
   طيف. وفي   يوم نفمه أعرمت   ملطات   دمدودتد دل 
  يمني مآمر عبر   بامط   مولمي بتسمة  النتمداء   دى 

 جماعة أنصا  ي   تي ي ورها   مير عبر   ملك   آوثي.
 

مايو أطل ت منظمة   وفدو   درو ديدة آدمدلدة تدطدا د  بد  دغداء آدكدم   51* في 
وإعدارل  يجدودفد  مدلدطداق وصدار  ثدامد (مووري ب عر م  ابيق بآ  نييدق 

مآاكمتسما وف ا  لموايي    رو ية وكذ ك   تآ يق فدي مدز عدم تدودذيدبدسدا. وقدر 
وجست في هذ    ميا   ما ة مفتوآة إ ى ملك   موورية. وقر صدر    دآدكدم 
في وقت ز رت فيه   موورية مق وتي ل  نعر مات وقر أقرمت مؤخ   عدلدى 

تنفيذ آملة إعر م جماعية طا دت أكدثد  
مدق  14 خصدا مدق بديدندسدم  08مق 

أبدنداء   دمددآدافددظدة    دد قديددة. آددكدمددت 
عليسما   مآكمة   جز رية   متخصدصدة 
في   موورية بانعر م ي   تل تدودزيد  ً( 

 44ا و فدي 5854أكتوب   7بتا ي  
ا أيرت مآكمة  نمترناف 5855يناي  

آكم  نعر ما وأخي   أيرت   دمدآدكدمدة 
  وليا   موورية   تي تدودتدبد  قد    تدسدا 
  8البقية على صفحة  نسارية آكم إعر مسما   ذي بات و يكا. 

 شعب البحرين يتصدى 
 لإلعدام والتطبيع واالنتخابات الخليفية

بضع قضايا  انت ن ال اهتمام المواطنين اي البحرين والمنطقفة  فبح ال ف فر 
اال بنيين والباح ين، ونواق  نن ناحفيفة   الماضي، حظيت بتعليقات نن   ة

الن طاء  و  االلتباط بديناني ية السياسات المحلية واالقليمية. و ان نفن هفذه 
القضايا تبث: أول ا تصا د وتير  اال دانات اي السعودية، وتأ يد ح م بل دام 
نواطنين بحرانيين لم يرت با  رنا يستحق تلك العقوبة، وتاني ا، تصا د وتفيفر  
التطبيع نع االحتبح، نع استمرال  رائمه التي بلفغفت حفد الفوقفاحفة بفاغفتفيفاح 
إ بنية بالز  اي وضس الن ال اي ظ  صمت دولي وإقليمي لهيب. وتالف ف فا: 
االستعداد الخليفي ال راء انتخابات صولية تعتبر ت رالا النتخابات سفابفقفة لفم 
تساهم سوى اي زياد  التوتر المحلي وتعميق اإلصرال  لى ضفرول  تفحفقفيفق 
تغيير سياسي اي الببد بعد  قود نن االحتقان السيفاسفي والفمفاسفي اإلنسفانفيفة. 

  ونود التسلية  لى القضايا ال بث ب    نو ز:
األولى: اي السنوات األ ير  زاد إدنان النظام السعود  اي نجاح قطفع لقفاب 
اآلدنيين ألتفه االسباب، بدون نقدنات او نبرلات او نحا فمفات تفتفوافر افيف فا 
العدالة واالنصاف ونعايير المحا مة العادلة. افي أ ر نال  أ دنت السلفطفة 

نواطنا اي يوم واحد، نصف م نن المنطقة ال رقية. ولفم تفحفدث لد  افعف   81
اا لة نن دوح "العالم الحر". و اءت األزنة األو رانيفة لفتفسفاهفم افي تفقفويفة 
نوق  السعودية وحليفات ا بعد التفاع اسعال النفة. واتخذ الغربيون هذه االزنة 
 ليعة لمساير  السعودية والتغاضي  ن  رائم ا بحق المواطفنفيفن والفمفنفطفقفة 
ودولها اي حرب اليمن ونا احدتته نن دنال ناد  وب ر . اعلى صعيفد تفلفك 
الحرب  ان هناط ا تقاد بان إ ماح سبع سنفوات نفن الفعفدوان الفعفبف في وا ف  
السعودية واالنالات والخليفيين اي تحقيق انتصال حقيقي، سيفوافر لفلفغفربفيفيفن 
 ليعة للضغة  لى المعتدين الن اء  دوان م  لى اليمن الذ  داع أفعفبفه تفمفنفا 
باهضا لصمت العالم. الواضس ان الدوح الغربية التي أفال فت السفعفوديفة افي 
العدوان نا تزاح نتردد  اي الضفغفة نفن ا ف  إيفقفاف الفعفدوان، ولفم تفطفر، 
نبادلات  اد  اي هذا االتجاه.  ما ان تصدي ا للسياسات السعودية واالنالاتفيفة 
االقليمية هان ي وغير    آتر. ويساهم اإل بم الغربي اي تف فمفيفق الفعفدوان 
 لى اليمن وأتاله ال التية  صوصا المجا ة التي يعاني نن ا أعفبفه. صفحفيفس 
ان هذا اإل بم تحرط اي اتر  نا إلبراز العدوان وآتفاله، ولف فنفه تفرا فع افي 
العانين اال يرين، برغم استمرال  لك العدوان، وتماد  المعتدين اي نفوقففف فم. 
واألن ى نن  لك ان قضايا الحرية وحقو  االنسان اي المنطقة تفم دافعف فا الفى 
أسف  اهتمانات العالم الغربي وننظمفاتفه السفيفاسفيفة والفحفقفوقفيفة. ونفن الفعفال 
استمرال الصمت  لى الممالسات السعودية نن  دوان  لى الفيفمفن وا فتفقفاح 
المعالضين وإ دام األبرياء، ولقد أصبس واضحا ان هذا الموق  اصبس  فانف  
ت جيع لبستبداد والقمع والتخل  والعدوان، بدال نفن ان يسفاهفم افي الفتفغفيفيفر 
المن ود. واي ال  ر الماضي و  ت ننظمة هيونن لايتس ووج نداء لدوح اال 
تفحففاد االولوبففي إلدلاج حفقففو  االنسففان اففي دوح الفخففلفيففجفي  فلففى طففاولففة 

ونا إصدال ح م اإل دام نح را بفحفق  المفاوضات الجالية حاليا بين الطراين.
اتنين نن البحرانيين األبرياء اال نصدا  لبنت ا ات الفظيفعفة الفتفي ال تفحفتفرم 
 رانة االنسان او حياته. اال ابان  عفر سلطان وصاد  تانر لفم يفرتف فبفا نفن 
الجرم نا يستد ي قطع لقبتي ما بحد السي ، ولذلك هنفاط نسفحولفيفة أ فبقفيفة 
وإنسانية  لى العالم للتد   لمنع تنفيذ  لك الح م الجائر الذ  تواطأ الخلفيفففيفون 

 نع السعوديين إلصداله. 
ال انية: ان د وح "إسرائي " ننطقة الخليج بعد التطبيفع االنفالاتفي والفخفلفيفففي 
نع ا ساهم اي ت جيع االستفبفداد وانفتف فاط حفقفو  االنسفان. إنفه لفيفس د فوال 
دبلوناسيا نحضا، ب  ينطو   لى أبعاد أننية وسياسية غير نسبفوقفة. افقفد بفدأ 
  از الموساد  مله اي المنطقة  صوصا اي البحرين التي قاح ا تفرف أافراد 

الخال يةك بفو فوده  فلفنفا.    صابت ا الحا مة ش بد هللا آح  ليفة، و ي  وزال 
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 حماية المدافعين عن حقوق االنسان وسجناء الرأي
حماية المدااعين  فن “  ندو  بعنوان“   لماء اي  طر” نايو  قدت ننظمة  14اي يوم الجمعة 

و لك نفن  فلفى نفنفصفة  فانفعفة نفونفتفيفنفغف فام، “ حقو  االنسان وسجناء الرأ  اي البحرين
بم ال ة طبب نن الجانعة. ويقوم هحالء بحملة تطالب باطب  سرا، الد تول  بد الفجفلفيف  

لم ال تفه افي االحفتفجفا فات  0211السن يس، استا  ال ندسة  المي اني ية المعتق  ننذ نال  
المطالبة بالديمقراطية. و قد الطبب هذه اندو  تضاننا نع  ميع ن طاء االنسان والمناضليفن 
ن ا   الديمقراطية اي البحرين. وأالط اي ا  الد ابراهيم نن نر ز الخليج لحقو  االنسفان، 

 “.بيرد”والمحانية سو ويليام والناأطة الحقوقية  وز  تام نن ننظمة 

ك قام أاراد الفجفالفيفة الفبفحفرانفيفة افي 0200نايو  4اي يوم  يد الفطر المبالط ش
“ بف ف فت نفعفصفونفة” ندينة قم المقدسة بزيال  قبول ال  داء البحرانيين بمقبر  

 بمدينة قم، وهي  اد  سنوية ت دف إلبقاء   رى ال  داء حية اي النفو .

ك  قام  وو ال  داء بزيال  قبولهم 0200نايو  4اي يوم  يد الفطر المبالط ش 
 ما  رت العاد . لقد  ان الاتا الحضول الحاأد لزيال  أ داء البحرين، االنر 
الذ  يح د دولهم اي إبقاء أعلفة الف فول  ن فتفعفلفة. نفتفمفنفى أن يسفتفمفر هفذا 

 الحضول  ند ال  داء  اصة اي   رى است  ادهم تقديرا لعظيم  طائ م 

 دخل السجن معافى وخرج معصوبا بالحديد

نايو قام    نن االستا   لي ن نا والفحفاج  10اي يوم الخميس 
 بد ال اد  ن يمع، والد ال  يد  لي  بد ال اد  ن يمع بزيال  
ال اب أحمد  ابر بعد االاراج  نه. ونتيفجفة الفتفعفذيفب وإسفاء  

اي سجفن  فو الفمفر فز . و فان “  الس ” المعانلة أصيب بداء 
فا، نفقفيفدما بفاألغفبح  طواح و وده اي المست فى لمد  ستين يفونم
والسبس  اي السرير، وال تُنزع نن اليدين إال  ند الذهاب إلفى 
دول  المياه، ويتم إبقاء الر لين نفقفيفدتفيفن، ولفم يفحفصف   فلفى 
ا حديديما لت بيت الرأ ، ولفم  تعان   إنساني برغم أنه يحم  تقويمم

ويعتبفر  .يرأاوا لجسمه النحي  لتخفي  أتقاح السبس  واألصفاد
 لي ن يمع أوح أ داء ال ول .حيث قتله الخليفيون بالفرصفاص 

، و فان 0211ابراير  13الحي اي اليوم االوح نن اندال  ا اي 
دنه وقودا ل ا. وهناط الع رات نفن ال فبفاب الفبفحفرانفي الفذ  

 ا تق  وهو اي واار الصحة، و رج نبتلى ب تى األنرام.

 ندوة: سياسة اإلفالت من العقاب في البحرين
نايو  قد المر ز االولوبي للديمفقفراطفيفة وحفقفو  االنسفان نفدو   فبفر  13اي يوم الخميس 

أدالت الفنفدو  الفبفاحف فة   “.  تقااة االابت نن العقاب اي البحرين”الفضاء االاتراضي بعنوان: 
نع ننظمة أنري يون نن أ   الديمقراطية وحفقفو  االنسفان افي الفبفحفريفن، افاطفمفة حفنفان. 
وأالط اي الندو     نن  لي  بد االنام، الذ  طر،  انبا نن تجفربفتفه نفع الفتفعفذيفب بفعفد 

، ودول اأخاص ن   أسانة العواي الذ  تواي ال  ر الفمفاضفي، افي  0212ا تقاله اي العام 
لفحفقفو  “  ليفدل ” تعذيب السجناء. وتحدتت  نيجان سميث، المسحولة  القانونيفة بفمفنفظفمفة 

االنسان، ويتر ز  مل ا  لى استخدام قانون نا  نتس ي االنفريف في لفففرم  فقفوبفات  فلفى 
 نرت بي  رائم التعذيب تم السيد  الد ابراهيم نن نر ز الخليج للديمقراطية وحقو  االنسان. 
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ن ففرت صففحففيفففففة “:  الففقففد  الففعففربففي”  -لففنففدن
تقريرا أ ده نحرل ال فحون الفدا فلفيفة “  أوبزيرار” 

نالط تاونسند قاح ايه إن الفمفنفففيفيفن نفن الفبفحفريفن 
 بروا  ن غضب م نن استقبفاح الفمفلف فة إلفيفزابفيفث 
ال انية، للف فيف  حفمفد بفن  فيفسفى آح  فلفيفففة نفلفك 
البحرين، وقاح ناقد لد و  المل ة للفمفلفك إلفى قصفر 

بففريففطففانففيففا أصففبففحففت نففلففجففأ ” ويففنففدسففول، إن 
 “.للدي تاتوليين

وقالت الصحيفة إن الملك سيحضر األحد سبا   ي  
اي قصر ويندسولبعد تفلفقفيفه د فو  أفخفصفيفة نفن 
المل ة، نما أدى إلى غضب نن د ا  حقو  اإلنسان 

بفففالفففتفففبفففيفففيفففض ” افففي بفففريفففطفففانفففيفففا، واتففف فففانفففات 
 لنظام تزداد نمالساته القمعية. “الرياضي

وو  ت المل ة اي آب/ أغسطس الد و  للملك حمد 
 تعبير  ن العبقات الرسمية الداائة، لغم نفبحفقفة 
الحلي  اي ال ر  األوسة، للمفعفالضفة السفيفاسفيفة 
وقمع ا وتعذيفبف فا. وقفبف  أ فبفر نفنفاسفبفة ليفاضفيفة 
نفتوحة، قدم الملك حفمفد تف فانفيفه الفحفال  لفلفرئفيفس 

الذ   فقفد “  يوم النصر” ابديمير بوتين اي 
 األسبوع الماضي.

ونن المتوقع حضول المل فة سفبفا  الفخفيف  
الذ  نظم  لى أفراف فا بفمفنفاسفبفة الفيفوبفيف  
الببتيني. ول ن  لي ا  بول احتجاج نظمفتفه 

الفتفبفيفيفض الفريفاضفي ” الحملة ضد  مفلفيفة 
 “.النت ا ات حقو  اإلنسان اي البحرين

ونن بيفن الفذيفن سفيفحفضفرون الفتفظفاهفر ، 
الناأة البحريفنفي افي الفمفنفففى سفيفد أحفمفد 
د نن  نسيته البفحفريفنفيفة  الواد ي، الذ  ُ ر 
بعدنا تظاهر ضد الملك أنام قصر ويندسول 

 اي احتجاج سابق نما  عله بدون  نسية.

 

النتهاكاته الوحشية“ تبييض رياضي”أوبزيرفر: دعوة ملك البحرين لسباق خيل ملكي في بريطانيا   

وتقوح  يد بسيوني، الفتفي تفتفرأ  افريفق ال فر  
إنه اي     فام يفعفود “  ليبري ” األوسة بمنظمة 

ح ام البحرين إلى وطن م وهم نفرتفاحفون نفن أنفه 
سيرحب ب م اي إن لترا ن ما نالسوا نفن تفعفذيفب 

 ضد أعب م.
وتأتي د و  الملك حمد بعدنا قرل المفنفظفمفون افي 
قصر ويفنفدسفول تفبفنفي سفيفاسفة حفقفو  اإلنسفان، 
وتلقي م أ اوى نن أن العائلة المال ة اي الفبفحفريفن 
تستغ  المناسبة الرياضية لحرف نظر الفنفا   فن 
انت ا ات م. ل ن واا  لئيس اإلنالات ال ي   فلفيفففة 
بن زايد آح ن يان يوم الجمعفة، لبفمفا  فانفت ولاء 
 ود  الملك حمد وب    سريع. ولن يحضر المفلفك 

 نناسبة ويندسول.
، ا تبفرت نفحف فمفة افي لفنفدن أن 0213واي  ام 

األنير ناصر بن حمد آح  ليفة ال يمتلك الفحفصفانفة 
نن المحا مة اي قضية تتعلق بات انات تعذيب افي 

 البحرين والتي تنفي ا الح ونة بالمطلق.
والفتفي  فانفت  0211وننذ ا   االنفتفففاضفة  فام 

ت دف لإلطاحة بالعائلة الحا مفة، د فلفت 
البحرين نرحلة نن القمع لل يعة. وتز فم 
نففنففظففمففات حففقففو  اإلنسففان أن الففنففظففام 
يستخدم نحفا فمفات  فمفا فيفة بفاإللهفاب 
وتجريد الناأطفيفن نفن الفجفنفسفيفة. وافي 

أنففنففسففتففي ” الففتففقففيففيففم األ ففيففر لففمففنففظففمففة 
، قالت إن الح ونة تواصف  “ انترناأوناح

انت ا ات حفقفو  اإلنسفان بفمفا افي  لفك 
التعذيب وغيره نن سوء المعانلفة و فذا ” 

قمع حرية التعبيفر والفتفظفاهفر، وانفتف فت 
التحقيقات الرسمية بسوء المعانلة بحمايفة 

 “.نرت بي االنت ا ات

وقاح الواد ي الذ  يدير المع د البحريني لفحفقفو  
اي الوقت الذ  يعيق سف فان الفبفحفريفن ”اإلنسان: 

اي ظ  القمع الوح في لفديف فتفاتفوليفة آح  فلفيفففة، 
والسجون المليئة بفالفنفاأفطفيفن السفلفمفيفيفن، يُفففر  
البساط األحمر للملك حمد اي بريفطفانفيفا. وتفظف فر 
د وته إلى قصر ويندسول إابسا أ بقيا، وتفرسف  
لسالة واضحة بأن بريطفانفيفا تفحفولفت إلفى نفلفجفأ 

 “.للدي تاتوليين وننت  ي حقو  اإلنسان
واي يوم الجمعة، ألس   مسة نواب اي البفرلفمفان 
البريطاني، نفن ضفمفنف فم ز فيفم الفعفمفاح السفابفق 
 يرني  ولبن لسالة نفتوحة إلى المفلف فة حفذلوا 

 طأ افي ” اي ا نن استقباح الملك الحمد، وا تبروه 
التقدير ويرس  الرسالة الخاطئة والمدنر  لضحفايفا 

 “.ح مه الوح ي
واي لسالة أ رى وقعت ا  ما ات حقفو  إنسفان، 
وألسلت إلى دا مين لسفبفا  الفخفيف ، بفمفن افيف فم 
أر تا الند لوار ولولي س،  ب ر المفوقفعفون  فن 

“.  ملية تبفيفيفض ليفاضفي  فبفسفيف فيفة”قلق م نن 

ر تفروات ال فعفب ل فراء األسفلفحفة  الفخفلفيفففيفون سخ 
لموا  ة ال عب و زءا  بيرا نن ا لتفبفيفيفض صفففحفة 
انت ا ات م وتحسين صولت م أنام العالم بفعفد أن بفات 
  رهم نقترنا بالتعذيب والقمع والتمفيفيفز والفتفضفيفيفق 
 لى الحريات, حفتفى وصف  األنفر إلفى حفد إصفدال 
حليف م األنير ي قرال يو ب  لى وزال  الفخفال فيفة 

 تقييم أوضاع حقو  اإلنسان اي البحرين.
ولجوا باب الرياضة لتلميع صولتف فم الف فالفحفة, بفدءا 
نن سبا  الجائز  ال برى للسيالات وانت اءا بسبفاقفات 
ويندسول المل ية للخيوح. ا تاد الخليفيون وبعد قمع فم 
انتفاضة التسعيفنفات  فلفى تفنفظفيفم سفبفاقفات الفجفائفز  

ولفم  0223نفنفذ الفعفام  1ال برى للسيالات اولنوال 
 13الذ  اندلعت ايه تفول   0211تتوق  إال اي العام 

 ابراير.
ارضت ال ول  إيقا  ا وأ برت الخليفيين  لفى إلفغفاء 
سبا   لك العام, تم  ادت لتنظيمفه  ف   فام بفر فايفة 
نن ولي الع د الفخفلفيفففي سفلفمفان. حفاولفت السفلفطفات 
والزالت تفحفاوح و فبفر السفبفا  لفلفتفرويفج  فلفى أن 
البحرين بلد آنن يعيق س انفه بسفبم, إال أنفه و فلفى 
بعفد بضفعفة  فيفلفونفتفرات  فن حفلفبفة السفبفاقفات افي 
الصخير, تح ي قرى وبفلفدات الفبفحفريفن واقفعفا آ فر 
يحاوح الخليفيون الفتفغفطفيفة  فلفيف فا بفأضفواء السفبفا  

 وب ر ته.
هناط  ائبت ت لى وأ رى يقبع أبناؤها افي السفجفون 
ونن م نن يعيق اي المنااي, وهناط التمييز الفطفائفففي 
والففحففرنففان نففن الففوظففائفف  والفففففقففر وووو. إال أن 
البحرانيين آلوا  لى أنفس م التصد  إلا فاح نفخفطفة 
الخليفيين باستخدام الرياضة للفتفغفطفيفة  فلفى ظفلفمف فم 

و ولهم. تتصدى لمخطط م نجا، يفوسف , تفحفتفج 
 لى إ ران فم نفجفا، يفوسف , تسفجفنف فا السفلفطفات 
لسنوات تم تطلق سفراحف فا. يفزيفدون الفطفيفنفة بفلفة  
تجر  نع ا هيئة اإل ا ة البفريفطفانفيفة بفي بفي سفي 
لقاءا يفضس انت ا ات م ونا يتعرم له الفبفحفرانفيفون 

 دا   السجون.
يحتج نعالضون بحرانيون     ام أنام نقر أر فة 

اي الممل ة المتحد , يفطفالفبفونف فا بفللفغفاء  1اولنوال 
السباقات التي تفنفظفمف فا افي الفبفحفريفن, يفتف فمفونف فا 
بالتواطح نع النظام الخليفي بتقديم العقفود الفتفجفاليفة 
 لى حقو  اإلنسان وهفو نفا تفح فد  فلفيفه نفنفظفمفة 

 التجال  الدولية.
تتحوح السباقات إلى نناسبة لفتفسفلفيفة الضفوء  فلفى 
انت ا ات النظام, صح  غربية تفضفس  لفك, نفواب 
أولوبيون يستن رون إقانتف فا افي الفبفحفريفن, بفطف  
لياضة سبا  السيالات لويس هانيلتون يعفرب  فن 
قلقه نن االنت ا ات. يمنى الخفلفيفففيفون بففف ف   ليفع 
ابدال نن أن تغطي السباقات  لفى ظفلفمف فم تفحفولفت 

 إلى نناسبة لتسلية الضوء  لى طغيان م.
آ ر حلقة افي نسفلفسفلف فم هفي سفبفاقفات ويفنفدسفول 
المل ية لفلفخفيفوح والفتفي تفنفظفم  ف   فام افي حفلفبفة 
ويندسول اي الممل ة المتحد . ير ى حا م البحفريفن 
حمد تلك السباقات, تو ه له د فو  لفحفضفولهفا  ف  
 ام. تتحوح هي األ رى إلى نناسبة لتعفريفة إ فرام 
الخليفي. يفا أ حا م البحرين بالفحفقفوقفي الفبفحفرانفي 
وضحية التعذيب سيد أحمد الودا ي نقفتفحفمفا حفلفبفة 
ويندسول نعترضا  لى  لو  حمفد  فنفب الفمفلف فة 

 إليزابيث.

يقض الناأطون نضجعه نع    سبا , يفحفضفر افي 
الناأطون ايد   نرتزقته الفذ   فلفبف فم نفعف فم نفن 
البحرين حالة نن االستنفال. وبعد انقطاع دام  انفيفن 
بسبب  ائحة  ولونا يعود حمد ونجله أنير التعفذيفب 

 ناصر للم ال ة اي  روم ويندسول هذا العام.
يناح حضولهم است جانا إ بنيا وسفيفاسفيفا ويسفتفففز 
المنظمات الحقوقية اي بريطانيا. يو ه  مسفة نفواب 
بريطانيين يفتفقفدنف فم ز فيفم حفزب الفعفمفاح السفابفق 
 يرني  ولبن لسالة نفتوحة إلى المل ة يد وه اي فا 

 إلى  دم ار  السجاد  الحمراء للد تاتول حمد.
صح  بريطانية تنتقد هذه الد و  ونن ا األوبفزلافر 
التي تن ر نقاال تسلة ايفه الضفوء  فلفى نفمفالسفات 
الد تفاتفول ونفجفلفه نصفول الفذ  سفبفق وأن لافعفت 
نح مة بريطانية الحصانة  نه بعد ات انه بفالضفلفوع 
 اففففي تففففعففففذيففففب نففففعففففالضففففيففففن بففففحففففرانففففيففففيففففن.

تتدا ى ننظمات بريطانية نن بين ا حفمفلفة نفنفاهضفة 
تد و لتنظيم احفتفجفاج افي  (CAATتجال  األسلحةش

ويففنففدسففول ا ففتففراضففا  ففلففى حضففول حففمففد ونففجففلففه 
 نايو. /1االستعرام اي يونه األ ير األحد 

ا انت الفمفففا فا   فود  حفمفد ونفجفلفه الفمفبف فر  إلفى 
البحرين  لى غير نا رت  ليه العاد . لربما أصفبفس 
 بئا  لى العائلة المال ة اي بريطانيا, بفات حضفوله 
يحر  ا وهو الملطخة يديه بدناء البحفرانفيفيفن, وهفو 
الد تاتول  الذ  يح  ضيفا  لى أ ر  ديفمفقفراطفيفة 

 اي العالم.
نر  أ رى يف   البحرانيون نخططفات الفخفلفيفففيفيفن 
لتبييض صفحة انت ا ات م  بر الرياضة. افقفد تفحفوح 
الففتففبففيففيففض الففريففاضففي إلففى نففنففاسففبففة لففنفف ففر غسففيفف  
انت ا ات م أنام أنظال المجتمع الفدولفي الفذ  لفم يفعفد 

 ت م.بمقدوله الصمت  لى طغيان م واسادهم  وهمجي

سالح آل خليفة لتبييض انتهاكاتهم لحقوق اإلنسان“ غسيل الرياضة  



 

 3/ 374صوت البحرين / 

 

 

األستا  حسن ن يمع هو أخفصفي فة ُنفعفاِلضفة 
بالز  وسجيفن سفيفاسفي بفحفريفنفي ، يفقفضفي 

اي سجن  و نفنفذ  فام  بالسجن المحبد  قوبته
، بففعففد ات فف ففانففه بففمففحففاولففة اإلطففاحففة 0211

بالح ونة إزاء دوله اي المظاهرات الفمفحي فد  
م  للديمقراطي ة. و فبح افتفر  سفجفنفه، تفعفر 

م، إلفى سفوء  73ن يمع، البالغ نن العمر   انفا
المعانلة واإلهماح الطبي  نن قفبف  السفلفطفات. 

، لاض األستا  حسن ن يمفع 0201واي  ام 
 رضا بالعفقفوبفة الفبفديفلفة وبفالفتفالفي ال يفزاح 

 يقضي  قوبته بالسجن المحبد.
وننذ سجنه، وا ه األستا  حسن قيودام ُنختلفففة 
وُحِرم نن حقوقه األساسي ة بما افي  لفك حفق فه 
اي الحصوح  لى العبج الصحي  الفُمفنفاسفب. 
يُعاني األستا  حسن، الذ  تعفاافى نفن نفرِم 
السرطان، نفن  فد   أنفرام  ُنفزنفنفة  ت فمفُ  
التففففاع ضفغففة الففدم  والسفف ففر ، وُحففرم نففن 
إنفف ففانففيففة الففحففصففوح  ففلففى األدويففة وإ ففراء 
غفم  ،  لى الر  الفحوصات المنتظمة لمد    طويلة 

نن إأال  تقييمات العديد نن الفُمفتفخفصفصفيفن إلفى 
ضرول  حصوله  لى العبج والُمتفابفعفة الصفحفي فة 
ب     نفنفتفظفم.  فمفا إنفه ال يفحفصفُ   فلفى أدويفة 
السفف ففر  وضففغففة الففدم  بففاسففتففمففرال، ولففم يففتففم  

م الحتيا اته. المس نات تعدي   واألدوية الطبي ة واقا
و بو م  لى  لك، تستمر  إدال  السفجفن افي إلفغفاء 
نوا يده الطبية نن دون إببغه. اعلى سبي  الم اح، 

األسفتفا   نوا يد ، ألغت السلطات0218اي سبتمبر 
حسن الفطفبفي فة نفع أ صفائفيفيفن أطفبفاء افي نفجفاح 
الس ر  وطبيفب األنف  واأل ن والفحفنفجفر .  فمفا 

افحفوصفات الفتفصفويفر  وننعته السلطات نن إ راء
ب ف فِ   (PET(المقطعي  لبنبعاتات البوزيتفرونفيفة 

ننتظم، التي ينبغي إ راءهفا  ف  سفتفة أأف فر نفنفذ 
تففففعففففااففففيففففه. وحففففتففففى  ففففنففففد إ ففففراءه لفففف ففففذه 

ر الفحوصات، صدول النتائج، الذ  ال يتطفل فب  يتأ  
.  فمفا ا فتفاد  م واحفدام، لفففتفرات  طفويفلفة  سوى يفونفا
الضباط  لى استخدام الممالسة الُم يفنفة لفلفسفجفنفاء 

بفاألغفبح أتفنفاء نفقفلف فم إلفى  تفقفيفيفدهفم الُممت لة افي
العيادات الطبية. وُلاضت هذه الممالسات نن قفبف  
العديد نفن السفجفنفاء، بفمفن افيف فم األسفتفا  حسفن، 
وبالتالي ُحرنوا نن العبج الطبي  المطلوب. و فان 
م بسفبفب ن فا فلفه  وضع األستا  حسن الطبي  حفر فا
الصحي ة ال ديد ،  ما ويتسبب   دم تفلفقفيفه لفلفعفبج 

 “.نوته البطيء” اي
، تفم  نفقف  األسفتفا  حسفن 0202أو توبر  13واي 

بسبب ضفيفق  افي الفتفنفف فس. وطفلفب  المست فى إلى
فائفيفيفن، ولف فن  األطباء أن يتم  احصه نن قب  أ ص 
السلطات تجاهلت هذا الطلفب ولفم يفتفم  تفحفديفد أ   
فتفه أ ف فر افي  فا أدى إلفى تفدهفول صفح  نو فد، نفم 
نوامبر، وتم  نقله نن سجن  و إلفى نسفتف فففى قفو  
دااع البحرين حيُث تم  وضعه  فلفى  ف فاز تفنفف فس 
طالئ للمر   ال انية. وأُ يد إلى السجن بعفد حفوالفي 

م نفر  م  6 ائفي فا سا ات وطلب األطباء أن يُراِ ع أ ص 
أ رى. وأ يرام، بعد  مسة أيام، لت فبفت السفلفطفات 

أن سفبفب التفففاع  تفبفيفن   المو د المفطفلفوب، حفيفث
ضعة الدم  وضيق التنف س يعود إلى ضع  الفقفلفب. 
ووص  له الطبيب الدواء وطفلفب ُنفرا فعفتفه بفعفد 

 أ ر  نن تناوله ل ذه األدوية.
ْيفن  حجره ، بعد أن تم  0201واي نايو   لفمفد  أف فرد

بففففحففففجففففة تففففلففففقففففي الففففر ففففايففففة الصففففحففففي ففففة، 
 ديد   لى األستفا  حسفن بسفبفب  أ رام ظ رت

م غفيفر طفبفيفعفي  افي  مشيمع عليملفّات اإلضطهاد: األستاذ حسن  ، ت مفُ  تفول  نرم الس ر  
م  فبفيفر افي سفاقفه  القدنْين نع بقع  سوداء وتول 
وآالم أديد  اي الر بفة و فرج وصفعفوبفة افي 

إلفى  سيال  إسفعفاف الحر ة. ونتيجةم لذلك، نقلته
نست فى قو  دااع البحريفن وأُ فيفد إلفى نفبفنفى 
م.  الحجر الصحي   ند السفا فة الف فانفيفة صفبفاحفا
واأففتففبففه األطففبففاء اففي االلففتفف ففاب واألدويففة 
الموصواة، ُن فيفريفن إلفى أن  حفالفتفه تفتفطفلفب 
ته، لم  الُمتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهولت صح 

الفطفبفي فة.  سفجفبتفه يُسمس له وال لعائلفتفه بفرؤيفة
واضففبم  ففن  لففك، ن ففرت وزال  الصففحففة 

م،   فرت افيفه أن  وضفع  البحريني ة م  فا بفا بفيفانفا
 األستا  حسن الطبي  ُنستقر  وهو تحت الُمراقبة.

، 0201وبفففعفففد أففف فففرْيفففن، افففي يفففولفففيفففو 
حسن إلفى نفر فز  فانفو الفطفبفي   األستا  نق  تم  

، وهفو ال يفزاح هفنفاط.  بسبب وضفعفه الفطفبفي 
م أفديفدام افي  وأظ رت احوصاته الطبي ة التفا فا
 . نسبة الس ر اي دنه واي نستويات ضغة الفدم 

نن ضرل  غفيفر نفحفد د  افي  فلفيدفتفيفه  يُعاني  ما
م  اي  ينه، ون  لفة  افي  ضفلفة  ونعدته، وتول 
القلب. ونع  لك، لم يتلق العبج المفطفلفوب وال 
يزاح يُعاني نن العديد نن الفمفضفا فففات الفطفبفي فة. 

م بسبفب قفل فِة الفحفر فة  تفاقم وقد وضعه الطبي  أيضا
والطعام غير الُمناسفب الفخفالفي نفن الفخفضفروات 
والذ  يفتقر إلى القيمة الغذائي ة الُمنفاسفبفة لفوضفعفه 

م  فقفابفي فة وضفغفة نفففسفي   لتدابفيفر هذا.  ما تعر 
   انق.

و فبو م  ففلفى  لفك، اأفتفف فى األسفتففا  حسففن نففن 
االستفزاز اي المر ز، حين حصفلفت ن فاد  بفيفنفه 

. بقيد األستا  حسن 0200وبين ال رطة اي نال  
. ونع  لفك، افقفد  اي المر ز لمراقبة وضعه الطبي 
لة  حجة  لعزله اي المر فز  استُخدنت إقانته المطو 
م  فن تفزويفده  بعد أن لاض الح م البديف ،  فوضفا
بالر اية الطبي ة البزنة، باالضااة إلى حرنانه نن 
حق ه اي االت صفاح بفأسفرتفه. و فان األسفتفا  حسفن 
م إقفانفتفه افي  يُطالب بالعود  إلى سجن  و، واصفففا

 “.بالحبس االنفراد   ”المر ز الطبي  
م لف فا األسفتفا   تُ     المعانلة السيئة الفتفي تفعفر 
حسن، والقيود المفروضة اي السجن ونر ز  فانفو 
، نن  بح نصادل  أغراضه وحرنانه نفن  الطبي 
الم المات ال اتفي ة، انت ا ات واضحة لقوا د األنفم 
المتفحفد  الفنفمفو  فيفة الفدنفيفا لفمفعفانفلفة السفجفنفاء، 
المعرواة باسم قوا د نلسون نانديب.  ما انفتف ف فت 

نفن الفعف فد الفدولفي  الفخفاص  6البفحفريفن الفمفاد  
بالحقو  المدني ة والسياسفي فة،  فبفر تفقفويفض حفق فه 
بالحيا  نن  بح اإلهفمفاح الفطفبفي  وحفرنفانفه نفن 

 العبج المناسب.
تد و ننظمة أنفريف فيفون نفن أ ف  الفديفمفقفراطفيفة 
وحفففففقفففففو  اإلنسفففففان افففففي الفففففبفففففحفففففريفففففن 

)ADHRB)   السلطات البحريني ة إلى التعان  نفع
ة التابعة ل نفم الفمفتفحفد   ن اتب اإل راءات الخاص 

الُمرسفلفة إلفى الفبفحفريفن ب فأن  الرسائ  اي ضوء
وضففففع األسففففتففففا  حسففففن.  ففففمففففا تُففففطففففالففففب 

بفأن تفففرج السفلفطفات افولام  ADHRB  ننظفمفة
ودون أروط  فن األسفتفا  حسفن، الفذ  احفتفجفز 
، و ن  ميع السفجفنفاء  م بسبب ن اطه السلمي  تعس فا
السفففيفففاسفففيفففيفففن اآل فففريفففن. وأ فففيفففرام تفففد فففو 

إلفى الفتفحفقفيفق افي اد  فاءات  ADHRB  ننظمة
اال تداء وسوء المعفانفلفة لفُمفحفاسفبفة الفمفسفحولفيفن 
وضمان تلقي  حسن الفعفبج الفطفبفي الف فاافي وافي 
الوقت المناسب والتواص  الُمنتظم نع أسفرتفه نفن 

  بح الم المات والزيالات.

العفو الدولية تطالب السعودية 
 بوقف إعدام شابين بحرانيين

  
 فا فب إلنفقفا   اأطلقت ننظمة العفو الدولية تفحفر ف

حيا  أابفيفن بفحفرانفيفيفن يفوا ف فان  فطفر اإل فدام 
الوأيك اي السعودية. بع ت المنظمة لسالة نفتوحة 
الى الملك السعود  تطالبه بفعفدم الفتفصفديفق  فلفى 
ا دام ال ابين صاد  تانر و عفر سفلفطفان الفلفذيفن 
انتز ت ا ترااات م تحت وطأ  التعذيفب وتفعفرضفا 

 الى نحا مة  ائر  بحسب ننظمات حقوقية.
وتفحففت  فنففوان..السففعفوديففة: يفجففب وقف  اإل ففدام 
الوأيك لر لين بحرانيين, اوضحت العففو الفدولفيفة 
أن المح مة الجزائية المتفخفصفصفة افي السفعفوديفة 

بفعفد  0201ح مت  لي ما بفاإل فدام افي أ فتفوبفر 
نحا مة بالغة الجول بت م تتعلق باإللهاب, وت فمف  
ت ريب نواد نتفجر  إلى السعودية والم فال فة افي 

 احتجا ات نناهضة للح ونة اي البحرين.
وقد أيدت المح مة العليا اي أبري  الماضي األح ام 
الصادل  بحق ما ، نفمفا  فعف  إ فدانف فمفا وأفيف مفا 
بفمففجففرد تصففديفق الففمففلففك  ففلففيففه, و فاء اففي بففيففان 

إن ننظمة العفو الدولية تد فو السفلفطفات “  المنظمة
السعودية إلى  دم المصادقة  لفى حف فم اإل فدام ، 
وإلغاء إدانت م وإ اد  نحا مت م بفمفا يفتفمفاأفى نفع 

 “.المعايير الدولية للمحا مة العادلة
و اء اي الرسالة التي و ف فتف فا الفمفنفظفمفة لفمفلفك 

نح  م  لى  دم المصادقفة  فلفى إ فدام “  السعودية
 عفر نحمد سلطان وصاد  نجيد تفانفر ، وإلفغفاء 
إدانت ما وإ دان ما ، نظرا للمخاوف الجسيمة ب أن 
 دالة نحا مت م ، واألنفر بفل فاد  الفمفحفا فمفة بفمفا 
يتماأى نع نعايير المحا مة الدوليفة الفعفادلفة. دون 

 “.اللجوء إلى  قوبة اإل دام
األنفر ”  ما د ت المفنفظفمفة نفلفك السفعفوديفة إلفى 

بل راء تحقيق سريع ونفزيفه ونسفتفقف  وافعفاح افي 
نزا م ال ابين أنام المح مة ب أن التعفذيفب وسفوء 
المعانلة ، وأن تفعفلفق  فلفى الفففول وقففمفا لسفمفيمفا 
لعمليات اإل دام ب دف إلفغفاء  فقفوبفة اإل فدام افي 

 “. الممل ة العربية السعودية
وأصدلت المح مة نفس ا قرالا بل دام أاب يفمفنفي 

 بد وى انتمائه لحر ة أنصال هللا اليمنية.
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 لندن .. –البحرين اليوم 
طالب ز يم حزب العفمفاح الفبفريفطفانفي السفابفق 
 يرني بالحرية لفلفرنفز األ فاديفمفي الفبفحفرانفي 
الد تول  بد الجلي  السن يفس. وافي تفغفريفد  لفه 

قاح  ولبفن  نايو، /اي   لى حسابه اي تويرت 
وزال  الخال ية البريطانية تفمفوح تفدليفبفا ” بأن 

بفيفنفمفا تسفتفمفر “  لوزال  الدا لية افي الفبفحفريفن
اففي اإل ففتففقففاح الففتففعففسفففففي لففلففقففيففاد  ”  األ ففيففر  

الفبففحففرانففي األ ففاديففمففي الففد ففتففول  ففبففد الففجففلففيفف  
 “.السن يس

يفوم نفن  422وتابع  ولبن بأن السن يس قضى 
اإلضراب  ن الطعام نطالبا بل اد  بفحف فه الفذ  
تمت نصادلته نفن قفبف  إدال  السفجفن.  فاتفمفا 

 تغريد  ب اأتا  الحرية للسن يس.
وهذه ليست المر  األولى التي يبد  اي ا  فولبفن 
تضاننه نع السن يس ونعتقلي الرأ  البحرانيين، 
إ  سبق له زيال   يمة الناأة  لي ن يمع ن ايفة 
العام الفمفاضفي  فالج سفففال  الفبفحفريفن أتفنفاء 

 

 وضه اإلضراب  ن الطعام تضاننا نفع والفده 
األستا  حسن والفد فتفول السفنف فيفس.  فمفا وقفع 
 ولبن اي وقت سابق  ريضة تطالب باإلافراج 
 ن السن يس ولنوز الفمفعفالضفة وأفالط افي 
 لسة نقاأية اي البرلمان الفبفريفطفانفي نفطفالفبفا 

 بتبييض السجون اي البحرين.
نففن  422ونففع د ففوح السففنفف ففيففس يففونففه اح 

اإلضراب غرد اللولد البريطاني بوح س فريفففن 
 ذلك  اأفا  ن نراسبت  ديد  قفام بف فا بف فذا 
الخصوص إلى الخال ية البفريفطفانفي، نفو ف فا 
تساؤله نباأر  إلى وزير  الخال ية ليفز تفرا  

و رلت البالونفة بفانفيفت “.  لما ا ال يو د تقدم” 
 ات السحاح، نح د   لى أن م و  وا لسائف  ال 
تحصى إلى الخال فيفةالفبفريفطفانفيفة بفخفصفوص 
الد تول السن يس. و لى صفعفيفد حفقفوقفي  فدد 
ندير ننظمة حقو  اإلنسفان أوال بفرايفن دولفي 
تضانن المنظمة نع قضية السفنف فيفس، نفتفعف فدا 

 بأن م سيواصلون   ودهم اي نساند  القضية.
يذ ر أن بحث السن يس قد تفر فز 
 لى تدوين  انب تقااي  ن أهف  
البحفريفن، حفيفث يفوتفق األنف فاح 
ال فعفبفيففة ويفذ ففر بفعففض أطفبففاع 
 وتففففقففففالففففيففففد أهفففف  الففففبففففلففففد.

ويففخففتففصففر إضففراب السففنفف ففيففس 
ن  د العدوانية تجاه الف فقفاافة نفن 
قبف  السفلفطفات الفخفلفيفففيفة،  فمفا 
يع س صمود القفاد  السفيفاسفيفيفن 

 11والمالضين اي البحرين بعفد 
 ام نن القمع الوح ي، وإصرال 
البحرانين  لى حق م اي الفحفريفة 

 وال رانة وتقرير المصير.

 جيريمي كوربن: الحرية للسنكيس

 نن لندن .. –البحرين اليوم  
و  ت  ضفو نفجفلفس الفلفولدات الفبفريفطفانفي 
البالونة ناتاليا بانيت انتقادا إلى وزال  الخال ية 
الفبففريفطففانففيفة لفعففدم إتفالتفف فا قضففيفة األ فاديففمففي 
البحراني  بدالجفلفيف  السفنف فيفس نفع السفلفطفات 

 الخليفية.
ُطفلفب نفن وزال  ”  واالت بانفيفت افي تفغفريفد  

الخال ية البريطانيةنرات ال تفحفصفى أن تف فيفر 
 “.قضيته, لما ا ال يو د تقدم يا ليز ترا ؟

يفوم و  422أ ف فر نفن ” وأضاات اي تغريدت ا 
السن يس نضرب  ن الطعام اي البحرين نطالبا 

 “.بتسليم بح ه األ اديمي المصادل لعائلته
يذ ر ان األ اديمي السفنف فيفس د ف  نفنفذ أف فر 

يوليو نن العام الماضي اي إضراب نفتفو،  فن 
الطعام احتجا ا  لى سوء المعانلة دا ف  سفجفن 
 و و لى نصادل  إدال  السجن ألبحاث تفقفاافيفة 

     سنوات  لى  تابت ا.
وتراض السلطات الخليفية إ فاد  أبفحفاتفه ألهفلفه 
لغم الد وات المحلية والدولية لذلك, وسفبفق أن 
أضرب الناأة  لي ن يمع نفجف  الفرنفز حسفن 
ن يمع انام سفال  البحرين اي لندن أوا ر الفعفام 
الماضي, تضاننا نع السن يس واحفتفجفا فا  فلفى 

 نمالسات الخليفيين.
وقد زال الناأة ن يمع حين ا نواب بفريفطفانفيفون 
 د   بروا  ن تضفانفنف فم نفع السفنف فيفس ونفع 

 سجناء الرأ  اي البحرين.

البارونة بانيت تسأل وزيرة الخارجية البريطانية: لماذا التقدم في 
 ملف األكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس

سلوتر: أمر ال يصدق أالّ تستجيب 
 البحرين لمطالب السنكيس

أ رب  ضو نجلس العفمفوم الفبفريفطفانفي  فن حفزب 
العماح المعالم أند  سلوتر  ن انتعاضه نن لافض 
السلطات الحا مة اي الفبفحفريفن االسفتفجفابفة لفمفطفالفب 
األ اديمي البحرين المضرب  ن الطعام ننذ أ  فر نفن 

   ر  أ ول.
إنه أنر اليصد  أن الفمفداافع “  وقاح سلوتر اي تغريد 

الحقوقي المسجون الد تول  بد الجلفيف  السفنف فيفس قفد 
يفوم نفن اإلضفراب  فن  422أنضى اآلن أ  فر نفن 

الطعام اي البحرين لمجرد حث السلطات  لى إ فطفاء 
 “.أبحاته المصادل  لعائلته

وو ه سلوتر سحاال نبطنفا لفحف فونفة لئفيفس الفوزلاء 
نفا الفذ  تفم افعفلفه لفحف  هفذا “  بوليس  ونسون قائب

 “.الوضع المروع؟
يذ ر أن السن يس د   اي إضراب  فن الفطفعفام نفنفذ 
يوليو العام الماضي بعد نراسبت  فديفد  نفن سفجفنفه 
نطالبا بفل فاد  بفحف فه الفذ  تفمفت نصفادلتفه بصفول  
تعسفية غير نبرل . ويمتنع السنف فيفس  فن تفنفاوح أ  
غذاء  ن طريق الفم، وي تفي ب رب ال ا  نع الحليب 
بالس ر نع أرب الماء والففيفتفانفيفنفات. وقفد نُفقف  بفعفد 
أسابيع نن إضرابه إلى نر ز صحي  الج سجن  و، 
حيث أن وضعه الصحي يفحفتفاج إلفى نفتفابفعفة بسفبفب 
انفخفففففام السفف ففر اففي الففدم وانففخفففففام  ففريففات الففدم 
البيضاء.  ما يعاني بسبب استمرال إضرابه نن نوبفات 

 التجاف وت نجات وآالم اي الرأ .

مجموعات دولية تطالب بإطالق 
 سراح عبدالهادي الخواجة

 
 ريضة تد و السلفطفات  أطلقت  ما ات حقوقية دولية

الخليفية الحا مة اي البحرين إلى إطب  سرا، المفداافع 
البفحفرانفي الفبفالز  فلفى حفقفو  اإلنسفان  فبفدالف فاد  

 الخوا ة.
“ ود ت إلى التوقيع  لى العريضة  ف  نفن نفجفمفو فة

وهي تحال  لمنظمات حقوقية  فد  و فذلفك “  سيفي و 
 “.سيتزن غلوباح“ نجمو ة

يقضي الخوا ة ح ما بالسجن المحبد اي البفحفريفن نفنفذ 
 لى  فلفففيفة ن فال فتف فم افي  0211ا تقاله اي نال  

الحراط الذ  اندلع اي ابراير نن  لك الفعفام والفمفنفاد  
 بالتحوح الديمقراطي اي الببد.

تعرم الخوا ة إلفى أفتفى صفنفوف الفتفعفذيفب وسفوء 
المعانلة اي السجون الخليفية وقد أضفرب نفرات  فد  
 ن الطعام احتجا ا  لى  لك.  فمفا نفد د الفخفوا فة نفن 
دا   السجن بتطبيع ال يان الخليفي  بقاته نع الف فيفان 

 الص يوني.
يذ ر ان الخوا ة نحسس ن الط لمر ز الخليج لحقو  
اإلنسان ونر فز الفبفحفريفن لفحفقفو  اإلنسفان، ونفمف ف  
ننظمة افرونفت اليفن ديفففيفنفدلز افي ال فر  األوسفة 

 وأماح أاريقيا.
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بع ت ننظمة هيونن لايتس ووتق الحفقفوقفيفة 
الدولية لسالة إلفى االتفحفاد األولوبفي ب فأن 
أرا ته الجديد  نع دوح الخليج, د ت ايه إلى 
تسلية الضوء  لفى اوضفاع حفقفو  اإلنسفان 

 المتدهول  اي ننطقة الخليج.
و  ت المنظمة الرسالة إلى  ف  نفن لئفيفسفة 
المفوضية األولوبية أولسوال اون ديفر اليفن 
ونائب الرئيس التنفيذ  تفيفمفرنفانفز ونفففوم 

 السياسة الخال ية  وزيب بولي .
 برت المنظمة  ن ضرول  نفن الضفرول  
أن يسلة االتصاح االتصاح الفمف فتفرط ب فأن 
ال را ة نع دوح الخليج, الضفوء  فلفى حفالفة 

حقو  اإلنسان السيئة بين أ ضاء نجلس التعفاون 
الخليجي ، نح د   لى أنه ينف  بفوضفو،  فلفى 
التزام االتحاد األولوبي بمعالجة هذه المخاوف ، 
ولبة التقدم اي العبقات ال نائية بمعاييفر نفحفدد  
لحقو  اإلنسان ، ال سيما ايما يتعلق حرية التعبير 
، حرية ت وين الجمعيات ، المدااعين  فن حفقفو  
اإلنسان ، حقو  المرأ  ، حقو  الطففف  ، حفقفو  

 العم  ، االحتجاز التعسفي والتعذيب.
أأالت المنظمة إلى أن الفمفداافعفيفن  فن حفقفو  
اإلنسان والن طاء والمنتقدون اليفزالفون يفعفانفون 
نن قمع الدولة ال ديد والمفتففف في افي السفعفوديفة 
ن ب, حيث يقبع الناأة الحقفوقفي نفحفمفد الفربفيفع 
و ان  اإلغاتة  بد الرحمن السدحفان حفالفيمفا افي 
السجن بسبب ت م تفتفعفلفق بفالفتفعفبفيفر السفلفمفي أو 
الن اط.  ما أن المدون والنفاأفة لائف  بفدو  ، 

، ال  /021الحائز  لى  ائز  سفخفالوف لفعفام 
يزاح نمنو ما نن السفر بعفد اإلافراج  فنفه  فلفى 
الرغم نن است ماله  قوبة السجن الفجفائفر  لفمفد  

سنوات ؛ وبالم   ، أافر فت السفلفطفات  فن  12
الناأطة اي نجاح حقو  المرأ  لجين ال ذلوح نن 

 1221بعد أن أنضفت  0201السجن اي ابراير 
ا لهن االحتجاز ل ن ا ال تزاح  نفع غفيفرهفا   –يونم

نفمفنفو فة نفن   –نن المدااعات  ن حقو  المرأ  
 السفر.

لفتت المنظمة  ذلك إلى ان تقريفرا اسفتفخفبفالاتفيفا 
 فلف  إلفى أن ولفي  0218أنري يا صدل  فام 

الع د السعفود  نفحفمفد بفن سفلفمفان واافق  فلفى 
تصفية الصحفي  ماح  اأقفجفي الفذ  قُفتف  افي 

 فلفى أيفد   فمفبء  0218إسطنبوح اي أ توبر 
الدولة السعودية, نبينة بأنه لم ت ن هنفاط نسفاءلفة 
 ات نغزى ألولئك الذين الت بفوا هفذه الفجفريفمفة 

 وأأراوا  لي ا.
وايما يتعلق بالبحرين    رت المنفظفمفة بفأن  فبفد 
ال اد  الخوا ة والرنز حسن ن يمع واأل اديمي 
و بد الجلي  السن يس ،   يرون غيرهم يفقفضفون 
ا بالسجن لمدد طويلة ، غفالفبمفا افي ظفروف  أح انم

، لدولهم اي االحتفجفا فات “ قذل  ون دد  للحيا ” 

. واففي 0211الففمففطففالففبففة بففالففديففمففقففراطففيففة اففي  ففام 
اإلنالات العربية المتحد  ، ال يزاح المفداافع الفبفالز 
 ن حقفو  اإلنسفان أحفمفد نفنفصفول نسفجفونمفا افي 
زنزانة انفففراديفة لفلفعفام الفخفانفس  فلفى الفتفوالفي ، 
ويستمر األ اديمي ناصر بن غيث ونحفانفي حفقفو  
اإلنسان نحمد الر ن اي قضاء  قوبة بالسجن لفمفد  

 سنوات اي أ قاب نحا مات بالغة الجول. 12
 ففمففا أأففالت الففرسففالففة إلففى نففواصففلففة الففجففمففا ففات 
الحقوقية توتيق الضربات الجوية غير القانونية التفي 
أنت ا السعودية واإلنالات  لى اليفمفن, ونفنف فا افي 

، إ  وتقت هيونن لايتس ووتق  0200أوا ر يناير 
ونواطفنفة لفحفقفو  اإلنسفان نفا ال يفقف   فن تفبث 
هجمات اي انت اط واضس لفقفوانفيفن الفحفرب ، نفمفا 

 4ندنفيفا ، بفيفنف فم  82أسفر  ن نقت  نا ال يق   ن 
 آ رين ، بين م طفبن. 1/6أطفاح ، وإصابة 

لفتت هيونن لايتس ووتفق  فذلفك إلفى أن  فقفوبفة 
اإل دام التزاح نصدل قلق  بير ،  فمفا يفتفضفس نفن 

ا اي يوم واحد اي  81اإل دام الجما ي لـ   10أخصم
نال  الفائت اي الممل ة العربية السعودية ، بفيفنف فم 

ا نن الطائفة ال يعية ، بينفمفا يفنفتفظفر  31  06أخصم
ا تنفيذ ح م باإل دام  لي م اي البحرين ، وهفم  أخصم

 نعرضون لخطر اإل دام الوأيك.
أأالت الرسالة أيضا إلى تعرم العماح الم ا رين 
، بمن اي م  انبت المفنفازح الفمف فا فرات ، لسفوء 
المعانلة واالستغبح المستف فريفيفن, إ  يفمفنفس نفظفام 
ال فالة االستغبلي ش فالة التأأير ك أصحاب الفعفمف  
سلطة نفرطة  لى نوظفي م. وبينت أيضا اسفتفمفرال 
القوانين المقيد  اي دوح نجلس التعاون الخليجي افي 
تقويض حقو  المرأ  ب     طير ، بما اي  لك حق 
المرأ  اي الزواج والطب  والميراث ونق  الجنسفيفة 

 ألطفال ا  لى قدم المساوا  نع الر  .
وحذ لت المنظمة نن ان تزايد ا تمفاد أولوبفا  فلفى 
الوقود االحفول  يم ن أن يساهم التفعفانف  نفع دوح 
نجلس التعاون الخليجي ب    نباأر وغير نفبفاأفر 
اي المزيد نن انت ا ات حقو  اإلنسان, نفعفبفر   فن 
فا إلفى دافع االتفحفاد  القلفق نفن أن يفحد   لفك أيضم
األولوبي إلى شنزيدك نن التخففيف  نفن اسفتفجفابفتفه 

 HRW تسليط الضوء على حقوق اإلنسان المتدهورة بمنطقة الخليجلتدعو االتحاد األوروبي 
النت ا ات حقو  اإلنسان التي ترت ب فا الفدوح 
المنتجة للوقود األحفول  ، بما افي  لفك دوح 

 الخليج.
ود ت االتحاد إلى أن يُبقي حقو  اإلنسان اي 
قلب سياسته الخفال فيفة وأن يضفع لأسفمفالفه 
السياسي  لى الصفقفة األولوبفيفة الفخفضفراء 
نن أ   تقلي  اال فتفمفاد  فلفى الفطفاقفة  فلفى 
الح ونات  ات السج  السيئ اي نجاح حقو  

 اإلنسان.
أد دت المنظمة  لى أنه ال يم ن أن يفتفجفاهف  
االتحاد األولوبي هذه المخاوف وغيفرهفا نفن 
المخاوف الخطير  المتعلقة بحقو  اإلنسان أو 
التقلي  نن أأن ا ، وال يم ن ا تبال الحوالات 
الدولية حوح حقو  اإلنسان نع دوح الخليج أدوات 

هناط حا ة إلى نف فج أ ف فر “ نناسبة لمعالجت ا قائلة
ا نن قب   ا وت رالم ا نرالم ا ،  ما طلب أيضم قو  وحزنم

 “.البرلمان األولوبي
واي  تام لسالت ا طالبت المنظمة االتحاد األولوبي 
باال تراف ب    واضس و لني وصريس بالمخاوف 
الخطير  المتعلقة بحقو  اإلنسفان افي دوح نفجفلفس 
التعاون الفخفلفيفجفي ،  فلفى أن تف فون نفحفدد  قفدل 

 اإلن ان.
 ما أ فدت  فلفى لبفة الفتفعفاون الف فنفائفي الفمفعفزز 
والعبقات التجفاليفة والسفيفاسفيفة األوتفق بفمفعفايفيفر 
حقو  اإلنسان الواضحة ، بما اي  لك تعزيز حريفة 
التعبير ، واإلاراج  ن المدااعين  ن حقو  اإلنسان 
والمنتقدين المحتجزين ألسباب سياسية اقة ، وإلغفاء 

القوانين والسيفاسفات الفتفمفيفيفزيفة ضفد الفمفرأ  ، 
 وحماية العماح الم ا رين نن استغبح.

وأددت  لفى أهفمفيفة االلفتفزام بفلتفال  نفخفاوف 
حقو  اإلنسان  لنما وسرا  لى  ميع المستويفات 
واي المحاا  الفدولفيفة ، ولفيفس حصفريمفا  فبح 
حوالات حقو  اإلنسان, وإ فاد  الفتفأ فيفد  فلفى 
التزام االتحفاد األولوبفي بفل فاد  إن فاء تفدابفيفر 
المساءلة وإنصفاف ضفحفايفا انفتف فا فات حفقفو  
اإلنسان الدولية والقوانين اإلنسانيفة الفدولفيفة افي 

 اليمن.
 ما د ت االتحاد األولوبي والفدوح األ ضفاء إلفى 
أن يطلبوا أن تتضمن أ  نفاوضات واتفاقيات سفبم 
نقبلة آلية تضمن المفسفاءلفة  فن االنفتف فا فات الفتفي 
ترت ب ا  ميع أطراف النزاع, و يجب  لى االتفحفاد 
األولوبي أن يلتزم ببذح قصالى   ده افي تفعفاونفه 
نع دوح نجلس التعاون الخليجي لضمان أن تفحفتفرم 
ن اليع إ اد  اإل مال افي الفيفمفن حفقفو  اإلنسفان 

 ب     ان .
وأ يرا أ دت  لى أنفه يفجفب أن يفوضفس االتصفاح 
الم ترط ب فأن ال فرا فة نفع الفخفلفيفج أن االلفتفزام 
الواضس بتعزيز الحقو  اقة هو الذ  سفيفحد  إلفى 
ا واسففتففدانففة بففيففن االتففحففاد  تففعففاون أ فف ففر اسففتففقففرالم

 األولوبي ودوح نجلس التعاون الخليجي.
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 صمود السجناء الساسيين قصم ظهر الخليفيين، وسيتحررون بعون هللا

 

ننظونة سياسية تجع  ال فعفب افي نفحفول الفقفرال 
السياسي واالدالية. احتى قبف  ان يف فون هفنفاط نفا 
يسمى "قانون العزح السياسي" قفاطفع الفبفحفرانفيفون 
ال رااء االنتخابات الخليفية النف فا صفوليفة هفداف فا 
ت فريفس االحفتفبح الفخفلفيفففي وإلفغفاء دول ال فعفب 
الحقيقي اي انتخاب برلمانفه وحف فونفتفه. وافي ظف  
استمرال ح م العصابة المجرنة ستفسفتفمفر بفلصفدال 
القوانين الفقفمفعفيفة ونفنف فا قفانفون الفعفزح السفيفاسفي 
وقوانين إسقاط الفجفنفسفيفة، والفقفوانفيفن الفتفي تفمفنفس 
الخليفيين حقوقا تفو  نا يستحقفونفه، وسفيفتفب فبفون 
برسم الدوائر االنتفخفابفيفة، ويف فنفدسفون ن فرو ف فم 
السيفاسفي لفتفجفاوز الفحفقفو  الفمف فرو فة لفلفسف فان 
األصلييفن شأفيفعفة وسفنفةك. لفذلفك سفيفعفمف  الف فوال 
والن طفاء واألحفرال إلا فاح الفمف فروع الفخفلفيفففي 
وسيو  ون االنتخابفات الصفوليفة لف ف ف  حفقفيفقفة 
العصابة الخليفية و رائم فا ضفد الفوطفن وال فعفب 

 واألنة.
الرابع: ان الخليفيون ي عرون ب فزيفمفتف فم السفاحفقفة 
أنام ال عفب الفبفحفرانفي األصفلفي شأفيفعفة وسفنفةك، 
 صوصا اي نجاح حقو  االنسان ب ااة تفر فاتف فا. 
ويفدل فون  فذلفك ان ن فاط ال فعفب نفمف ففب بفقففوى 
المعالضة ونحسسات ا الحقوقية والسياسية أدى الفى 
تفاقم الضغوط الدا لية والخال فيفة  فلفى الفطفاغفيفة 
و صابته إل بء السجون. وقد ا لت نحسساته التي 
أن أها تحت غطاء حقو  االنسان اي تلميع صولته 
ب    حقيقي، اأصبحت تسفتفنفزف تفروات ال فعفب 
بمصاليف ا بدون ان تحقق أيئا لفلفخفلفيفففيفيفن. و فاء 
قرال ال ونجر  والبيت األبيض بمطالبة الخال فيفة 
االنريف فيفة بفا فداد تفقفريفر نفففصف   فن السفجفنفاء 
البحرانيين لي فعفر الفطفاغفيفة بفالف فزيفمفة الفحفقفيفقفيفة 
وضرول   اتخا   طوات لوق  تبعات فا. و فعفادتفه، 
يسعى للتذا ي  لى ال عب لتغطية الف فزيفمفة، افبفدال 
نن اصدال قرال باالاراج  ن السجنفاء السفيفاسفيفيفن 
اولا بدون قفيفد أو أفرط،  فمفد لفطفر، نفقفوالتف فا 
الخاوية  االح ام البديلة والسجون المفتوحة، ول فن، 
 ما تمت األأال ، تم ن لنوز الوطن وال عفب نفن 
اا اح تلك الخطة، ولم يفعفد انفام لنفوز االسفتفبفداد 
والفظفلففم الفخففلفيففففي سفوى تفغففيفيفر لف فجففة  فطففابف ففم 
واال تراف بال زيمة انام ضحايا التعذيب والسجنفاء 
السياسيين، واالستعداد لتفريغ السجون، برغم أنفوف 
الجبدين. وي عفر ضفحفايفا الفتفعفذيفب الفخفلفيفففي ان 
 راح م وآالنف فم ونفعفانفاتف فم وصفبفرهفم نفن أهفم 
 وان  هزيمة  الخليفيين السياسية واال بقفيفة، وان 
الدول االنري ي الضاغة، إن صمد انفام نفحفاوالت 
أرائه بالماح النفطي السعود  واالنالاتي، سيف فون 
تمر  اإليفمفان ال فعفبفي الفراسف  وصفمفود ضفحفايفا 

 التن ي  الخليفي. 
بفعفد ا فف فر نففن احفدى   ففر  سفنففة نفن  الفنفضففاح 
والتضحيات والصمود، ليفس نسفتفبفعفدا ان يفتفحفقفق 
الو د اإلل ي للمظلفونفيفن بفحفتفمفيفة سفحفق الفطفغفا  
والظالمين برغم نا يمل ونه نن أدوات القو  الفمفالفيفة 
ْ ِدهِۦ ُلُسفلدفهُۗ  إ إِنَّ  د ُنْخِل د ود والعس رية. ادبد تدْحسدبدنَّ ٱَّللَّ

د  دِزيز   ُو ٱنتِقدام ٍۢ شابراهيم  ك. سيتحقق النصر 37  –ٱَّللَّ
اإلل ي ل ذا ال عب الفمفظفلفوم، والف فزيفمفة الفمفاحفقفة 
للعصابة الخليفية المجرنة، وسيتحرل األسفرى نفن 
قبضت ا بعون هللا ويونئذ يفر، المحننون بنصر هللا. 
هذا و د إل ي للمحننين الصفابفريفن، ونفعفه تفحفذيفر 
لدن يدنفدفعدفُ فُم ٱْلفيدفْومد إِ   إل ي صالم للطغا  الخليفيين: ود

 (43 –ظَّلدْمتُْم أدنَُّ ْم اِى ٱْلعدذداِب ُنْ تدِرُ وند شالز رف 
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لففبنففتففخففابففات بففرغففم  ففوائفف ففا وااففتففقففالهففا ألدنففى 
نسفتففلفزنففات الففحفريففة والفديففمفقففراطفيففة وال ففرا ففة 

 السياسية الحقيقية. 
ال اني: ان اطب  سرا، الفمفعفتفقفلفيفن السفيفاسفيفيفن 
نطلب أعبي ودولي، وحق ال يستطيع الخلفيفففيفون 
نصففادلتففه. ولفف ففنففه لففيففس نففرتففبففطففا بففأ  أفف فف  
بالم روع السياسي الخليفي، ا   نعفتفقف  أفريف  
يصر  لى نوقفه بالمفطفالفبفة بفالفتفحفوح السفيفاسفي 
وانففف فففاء الفففحفففقفففبفففة الفففخفففلفففيفففففففيفففة السفففوداء، 

المعذبيفن و فلفى لأسف فم لأ  الفحف فم   ونحا مة
الذ  يعفتفبفر نف فنفد  أسفوأ حفقفبفة سفوداء نفرت 
بالببد. وقد لافض اإغفلفب السفجفنفاء السفيفاسفيفيفن 
ن روع االح ام الخليفي وأا لوه، وأصفروا  فلفى 
براءت م وإ رام سفجفانفيف فم. و فان لفتفصفريفحفات 
أبطاح السجون ونفنف فم األسفتفا ان حسفن ن فيفمفع 
و ففبففد الففوهففاب حسففيففن وال ففيفف  زهففيففر  ففاأففول 
الرااض لبح ام البديلة دول افي إا فاح االحف فام 
البديلة وحرنان الخليفيين نن استغبله ضد الوطن 
وال ففعففب. وقففد وقفف  الففعففالففم احففتففرانففا وإ ففبال 
للعائبت التي تق  لفيفلفيفا  فلفى ال فوالع الفعفانفة 
نطالبة باالاراج الفففول  وغفيفر الفمف فروط  فن 
المعتقليفن السفيفاسفيفيفن، ولافض  فاافة الفعفنفاويفن 
التضليلية التي طرح ا المحت  الخليفففي وا فوانفه، 
 االح ام البديلة والسجون المفتوحفة، او نفقفوالت 
" فا هللا  فمفا سفلف " او سفيفاسفة "االافبت نفن 
العقاب". هذه الوقفات الليلية، و فذلفك الفمفسفيفرات 
الرااضة للتطبيع والخيفانفة الفخفلفيفففيفة تسفاهفم افي 
تعميق ال عول بف   الخليفيين ودا مي م اي أنف فاء 
االنسداد السياسي اي الببد، األنر الذ  سينفتف في، 
بعون هللا الى سقوط ننظونة  الفحف فم االسفتفبفداد  

 التي التبطت بالخليفين.
ال الث: ان ال رااء ال يفطفرحفون نفقفولفة "الفعفزح 

الذ  ارضه الخفلفيفففيفون  فلفى ا ضفاء  السياسي"
الجمعيات السياسية التي أنروا بفحفلف فا،  فمفطفلفب 
الن ا هان ية وال تع س حقيقة اآلزنة السياسية اي 
الببد. احتى لو لم يصدل  لك القرال اسفيفتفواصف  
الموق  ال عبي الصاند الفذ  يفرافض الفمف فروع 
السياسي الخليفي الذ  ا تصر بانتفخفابفات افاأفلفة 
لمجالس صولية تخدم العفصفابفة الفحفا فمفة وتفقفر 
استبدادهم وتصدل بيانات التأييد لفخفيفانفتف فم األنفة 
وتطبيع م نع العدو. ن  لتنا نع الخليفيفيفن لفيفسفت 
نحصول  بقانون ااسد هنا وآ ر هناط، ب  ترتفبفة 
بأسا  ح فمف فم و فدم أفر فيفتفه، وانفه ن فروع 
استبداد واضط اد وقمع و يانة، وان ال عب يريفد 
استبداله بنظام ح م وطني حر يبدأ ب تابفة دسفتفول 
 ديفد نفن قفبف  أبفنفاء ال فعفب، ويفتفواصف   فبفر 

ننذ ان انطلق أعبنا البط  اي تولته المظفر  بعون 
هللا،  ان يتطلع إلا اح الم روع الخلفيفففي بفرنفتفه، 
بعد ان اتبت  داءه لقيم االنة وتوابفتف فا والفمفبفاد ء 
االنسانية، ولاضه قفيفم الفعفصفر والفتفحفضفر وافي 
نقدنت ا الح م نن  بح صناديق االقفتفراع، ولفيفس 
 لى اسا  التوالث والعقلية القبلية. اسعى لمقاطعة 
نحسساته ولافض إ فراءاتفه حسفب نفا تسفمفس بفه 
الظروف. هذه الفحفقفائفق نفا تفزاح تفحف فم نفواقف  
ال عب ون ا ره وتو  اته. واي نقدنة المحسسات 
التي أقان ا الخليفيون لبت اء  لي ا الد اء أر يتفه 
نجالسه الصولية التي اتبتت  جزها  فن الفتفحفوح 
الى نحسسات نستقلة تستطيع اتخا  قرالات ا بفعفيفدا 
 ن اإلنبءات الخليفية. وقد سعفى ال فعفب إلا فاح 
هذه المحسسات سواء التي تتمظ ر بحقو  االنسفان 
او العم  البرلماني. وقفد نفجفس ال فعفب افي   ف  
استبداد الخليفيين وانفتف فا فاتف فم الفففظفيفعفة لفحفقفو  
االنسان، اما أن يطأ طاغيت م ألضفا حفتفى تفرتفففع 
االصوات ضده وتطالب بطرده، بف  ان هفنفاط نفن 
هذه المنظمات نن يطالب با فتفقفالفه بفتف فم التف فاب 
 ففرائففم ضففد االنسففانففيففة. واففي زيففالتففه اال ففيففر  
لبريطانيا لحضول سبا  الخي  بمنفطفقفة ويفنفزسفول 
التفعت هفذه االصفوات، اف فتفبفت الفمفقفاالت الفتفي 
تستن ر د وته وت    الجرائم التي الت بف فا بفحفق 
البحرانيين، وصدلت بيانات سياسية وحقوقية حوح 
 لك، وطرحت أسئلة للح فونفة الفبفريفطفانفيفة حفوح 
دوااع ا لد وته وتجاه  اسفتفغفاتفات ال فعفب الفذ  

 يرز، تحت ح مه الجائرز
افي ال ف فول االلبفعفة الففمفقفبفلفة سفيفبفذح الفطفاغفيففة 
و صفففابفففتفففه ودا فففمفففوه لفففتفففضفففخفففيفففم ن فففرو فففه 
"الديمقراطي" بل راء "انتخابات" صولية لمجلسه 
الفاأ  الذ  تجاوزه ال عب وقاطفعفه ولفم يفعفتفرف 
بو وده. افأصفبفس أافراد  لفك الفمفجفلفس الفخفلفيفففي 
نراوضين أعبيا، يحتقرهم أصغر سجفيفن سفيفاسفي 
تذو  طعم الحرية وهو يفرز، افي قفيفود الفطفغفا ، 
ويستصغرهم األطفاح المرت نون اي األسر الخليفي 
وآ رهم أطفاح ستر  الستة الذيفن أنفر الفديف فتفاتفول 
بسجن م والتن ي  ب م وهم: نحمفد  فعفففر الف فويفتفي 
وأقيقاه، نقتدى وننتظر، وأحمد حبي  ونحمد  فبفد 
الزهراء و لي حسين. يعتقد الطاغية و صابفتفه ان 
التح يد النتخابات نصف  ا ضفاء  لفك الفمفجفلفس 
الفاأ  سيوار له أر ية ود ما نن الخالج. ولذلفك 
سيبذلون نا لدي م نن   د لتضلي  الفعفالفم بفحفقفيفقفة 
االنتخابات والمجلس الذ  سيتمفخفض  فنف فا. وافي 
 هفففذا اإلطفففال نفففود إيفففراد األنفففول الفففتفففالفففيفففة:

األوح: ان الطاغية الخليفي ي عر بفلافب  سفيفاسفي 
وأ بقي  ان ، ويفتفعفرم لضفغفوط نفن دا فمفيفه 
لحلحلة االنول قليب ل ي يوار ل م  ليعة ليستفمفروا 
بد م م له والتصد  لل عفب. وقفد أدلط سفيفاسفيفو 
واأففنففطففن ولففنففدن ان نففن أضففعفف  الففحففلففقففات اففي 
الم روع الخليفي ا تظاظ السجون بسجنفاء الفرأ ، 
وان  لى الطاغية تفريغ تلك السفجفون لف في يفوافر 
ا واء ن ر انية تساهم اي ت فجفيفع الفبفعفض  فلفى 
الم ال ة بالترأس او الفتفصفويفت. الفمف ف فلفة الفتفي 
توا ه الخليفيين ودا فمفيف فم افي هفذا الفجفانفب، ان 
المعتقلين السياسيين يراضون نفنفحف فم أيفة افرصفة 
للتظاهر بالتمدن واالنففتفا، بفعفد ان نفالسفوا أب فع 
الجرائم بحق الوطن والمواطنين وسفجفنفوا و فذبفوا 
وأبعفدوا االحفرال وهفدنفوا الفمفسفا فد واسفتف فدافوا 
الحرنات وانت  وا األ فرام. وأفعفال الف ف فيفريفن 
يقوح: ال أر ية أل داء البحرين وأعب ا  صوصفا 
الخليففيفيفن". نفع  لفك يفتفوقفع اسفتفمفرال الفتفرويفج 
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وتتم اآلن هندسة سياسات القمع واالستبداد بما يخفف  نفن افقفا فتف فا 
ويساهم اي تلميع ا و رض ا بغير حقيقت ا. اقد اصفبفحفت نفتفوا فد  
اي نياه الخليج بالقرب نن إيران، وبذلك اصبفحفت نف فمفاتف فا دا ف  
إيران أيسر. و اء اغفتفيفاح أحفد  فبفال نسفحولفي الفحفر  الف فول  
االيراني نح را ليح د قدل  الص اينة  لى التوا د العملي اي العمق 
اإليراني نن بوابة التطبيع نع بعض دوح نجلس التعاون  صفوصفا 
االنالات والبحرين. ولفذلفك أصفبفس السفعفوديفون واالنفالاتفيفون و 
الخليفيون يتصراون أننيا وسياسيا ب فة  بير ، لعلم م ان الفغفربفيفيفن 
لن يتحر وا ضدهم، وان الد م االسرائيفلفي الفعفمفلفي نفتفوافر لفد فم 
سياسات م. هذا اي الوقت الذ  تتواص  ايه  رائفم االحفتفبح ب ف ف  
تصا د . ونا اغتياح اإل بنية الفلفسفطفيفنفيفة، أفيفريفن أبفو فاقفلفة، 
بالرصاص االسرائيلي  لنا اال تأ يد لقدل  الص اينة  فلفى التف فاب 
الجرائفم بفدون الفخف فيفة نفن لدود افعف   ات نفعفنفى. ولفم يفتفردد 
االسرائيليون اي إ بن وق  أ  تحقيق اي  ريفمفة االغفتفيفاح. ولفم 
تصدل لدود اع  نن االطراف الغربية او الخليجية برغم ان ال  يد  
 انت تعم  نراسلة لقنا  تابعة لدولة  ليجية  ضو بمجلس التفعفاون. 
لقد تمادى ا داء الحرية نن ز ماء الخليج اي سياسات م، وأفجفعف فم 
اي  لك الوار  المالية النا مة  ن صفعفود أسفعفال الفنفففة واآلزنفة 
األو رانية التي استغلت نن قب  دوح الغرب للتماهفي نفع سفيفاسفات 
االستبداد والقمع، سواء التي تمالس ا السعودية وحليفات ا ام الف فيفان 
االسرائيلي. وب ذا د لت المنطقة حقبة سوداء نن تاليخ ا المعاصفر 
تتميز بتجذل االضط اد والقمع واالستبداد، اي غيفاب لقفابفة دولفيفة 
اا لة، واي ظ  تفوافر الفمفاح الفنفففطفي ل فراء الفمفواقف  واألافراد 
والح ونات. هذا ال يعني حسم الموق  لصالس االنظمة ال فيفطفانفيفة، 
ب  ي ير الستمرال التوتر اي المنطقة والعالم، واحتمفاالت انفففجفاله 

   لى غرال نا حدث اي حقبة الربيع العربي.
ال ال ة: اي ضوء نا سبق، يسعى الخليفيون، بفتفو فيفه غفربفي ود فم 
إسرائيلي لت  ي  أساليب التلفمفيفع وت فويفق الفحفقفائفق والفتفضفلفيف . 
ويستعد الخليفيون إلظ ال انتخابات م المقبلة اي أ ر أ توبفر، بفانف فا 
 لو  الديمقراطية واإلصفب،، بفرغفم اسفتفمفرال تف فد  سفجفونف فم 
بالمعتقلين السياسيين. وقد أنضى الد تول  بد الجلي  السن يس حتفى 

أف فرا نضفربفا  فن الفطفعفام لفلفمفطفابفة بفحفقفو   11اآلن أ  ر نن 
نتواضعة، ونع  لك لم ي فع له  و ه او إ اقته لفتفحفريفك ضفمفائفر 
ح ونات الغرب التي تتذلع باال راءات ال  لية للخليفييفن لفتفبفريفر 
تقا س ا وتماهي ا نع االستبداد. انه وضفع سفيفاسفي بفائفس ونفوقف  
أ فبقفي هفابفة ان يسفتفمفر الصفمفت والفبنفبفاال  إزاء نفا يفعفانفيفة 
المواطنون اي دوح نجلس التعاون  صوصا السعفوديفة والفبفحفريفن 
واالنالات. ب  ان ان الغربيين اغمضوا  يون م  ندنا قرلت تر يفا 
غلق نل   ريمة اغفتفيفاح اال فبنفي السفعفود   فمفاح  فاأفقفجفي 
بد وى نق  نحا مة نرت بي الجريمفة الفى الفريفام. لفم يف فن هفذا 
الموق  نتوقعا نن ح ونة تطر، نفس ا ز فيفمفة إقفلفيفمفيفة بصفبفغفة 
إسبنية وتحالفات نع حر ات إسبنية  بير . انه  انب نفن الفزنفن 
الرد ء الذ  تتوالى اصوله سريعة نفتفضفمفنفة سفيفاسفات ونفواقف  
واد اءات بعيد   ن نصالس ال عوب والعدالة والحرية. لفقفد اتفبفتفت 

   1البقية نن ص شعب البحرين يتصدى: 

هففا  نفحففر الففحفمففانففةد واسففتفحفف   دنففاءد

 نففا أ ففذب الصففيففادد، افف ففو نففنففااففق  

 نا  ان يفعفلفم أن افي  فمفق الفقفطفا

 أولفففيفففس يفففدل  أنفففه إ   فففانففف فففا

 أيففظففن إ  قففتفف  الفف ففرانففة والففنففدا

  ففب اففلن الففظففالففمففيففن وحففزبفف ففم

 تف فون أسفيففر   حفاأفا الفحفقفيففقفة ان

 بففاقففون يففا أففيففريففن، ان  ففراحففنففا

 هففيفف ففات لففلففمففحففتفف  ان يففبففقففى هففنففا

 والفففولد والفففزيفففتفففون واألأفففجفففال

 ودنففوع  ففف  الففف ففا فففبت لفففبففغفففيفففه

 تب ي  لى الوطن السليب و ف  نفا

 وتئن نن هفوح الفمفصفائفب والفعفنفا

 لففف فففنففف فففا تسفففمفففو  فففطفففود أفففانففف 

 والفظفالفمففون وقفد تفمفادى  ففمفعف ففم

 

 يفففا أنفففة  فففذلفففت تفففراث نفففبفففيففف فففا

 زاغت  ن الدلب الفقفويفم ونف فجفه

 هب تعود الى طريق   و  الِحجفى

 اتعود ألُم القفد  وهفي  فريفمفة  

 اففل ا اففلففسففطففيففُن الففحففبففيففبففةُ تففنففتفف ففي

 افف ففنففاط قففد حففة الففبففراُ  لحففالدففه

هفا  والقبفةُ الصفففراُء أضفحفت لنفزد

 وبرغم تطفبفيفعِ الفعفبفيفِد نفع الفعفدى

 وتففرد د الفف ففولاُت أاضفف د أففعففِرهففا

  سففر الصفف ففايففنففةُ الففعففتففا ُ لهففاندفف ففم

 نففذ أنففنففت لففم تففخففق غففيففر إلفف فف ففا

 إن الففففخففففحون يصففففااففففس االيففففد 

 وبففرغففم  فف  الففعففاديففات ولففيففلفف ففا

 إن الففطففغففا  ا ا تففطففاوح  ففمففعُفف ففم

 االحفففتفففبُح وإن تفففطفففاوح أفففأنُفففه

 الفقفد  تصفرا بفالفظفبنفة والفعفنفا

ففا حففر م نففرحففى لفف ففا  سففتففعففود يففونم

هفففا  وغفففدا يُفففلفففمفففلفففم بفففا فففيمفففا أأفففبءد

 بف فاءهفا  قفبف   اط لفيفخفففي  يب في

 قففلففبففا حففوى أهففوالفف ففا و ففنففاءهففا

 ضياءها  قد س  نن أمس السماء

 ان الففحففيففا  سففتففنففتفف ففي وسففنففاءهففا

 سففيففجففر  ففون نففن الففمفف ففانففة داءهففا

 بيفد الفطفغفا ، افيفطفففئفوا أضفواءهفا

 تأبى الفحفقفيفقفة ان نفخفون دنفاءهفا

 اففالففقففد  تففالت ضففده نففذ  ففاءهففا

 والءهفففففا  لفففف قصففففى تففففمفففففيففففة 

 ال تسففتففف ففيفففن وال تفففبفففيففع إبفففاءهفففا

 قففد نففاح أطفففففاح الففحففجففال  سففاءهففا

 نفف فف  الفففففوال  ت ففتفف ففي أنففوءاهففا

  ففالففبففدل طففلففعففتففه تففنففيففر سففمففاءهففا

 ويففلففعففقففون حففذاءهففا  يسففتففسففلففمففون

 

 و فففتفففابفففه قفففد  فففلفففففففتفففه ولاءهفففا

 قففد حففالفففففت أ ففداءهففا  ويففس  لفف ففا

فف ففا وإبففاءهففا   ففي تسففتففعففيففدد أففمففو د

هففا  تففرنففي  ففلففى أ ففدائفف ففا ألزاءد

 ويففرد د األقصففى لفف ففا أصففداءهفففا

 لتناحد ألم الفمفسفجفديفن ل فاءهفا

 و ففبلدفف ففا وصففمففوددهففا وإبففاءهففا

 بففقففيففت اففلففسففطففيففن  تففقففاوم داءهففا

، وتففرأفف  نففاءهففا  ا ففعففاُلهففا  ففز 

 االنصفر لفلفقفد  ال فريفففة  فاءهفا

 وهللا يفففرافففع بفففالفففد فففاء بفففبءهفففا 

  اقففت اففلففسففطففيففن بفف ففا أنففواءهففا

 قففتففلففوا الففحففيففا  ونففزقففوا أأففبءهففا

 هففد وا الففديففال وزلففزلففوا أل ففاءهففا

هفا ف فا وسفمفاءد فا سفيفتفرط ألضد  يونم

 والمسجد األقصفى يفجفيفب نفداءهفا

 وتففلففم  نففن أيففد  الففعففدى أأففبءهففا

 التطبيع، الخيانة، اغتيال شيرين

ن اليع الخليفيين التضليلية ا ل ا سابقا، ولن تنجس اآلن. او ي الفجفمفاهفيفر يفتفعفمفق 
 صوصا نع استمرال قت  االبرياء وسجن الن طاء واضط اد العلماء. هفذا الفو في 
سياس م ب    نباأر اي إا اح الم اليع الخليفية الفتفضفلفيفلفيفة ونفنف فا انفتفخفابفاتف فم 
الصولية التي ا لت اي الماضي ولن تنجس اي المستقب . ال عب يصر  لى تحقفيفق 
تغيير سياسي  وهر ،  بر  نه سماحة ال ي   يسى أحمد قاسم اي بفيفانفه األ فيفر 
الذ  أصدله ال  ر الماضي. لقد وضع النقاط  لى الفحفروف وأهفاب بفالفمفواطفنفيفن 
نقاطعة تلك االنتخابات الصولية التي لن ينسا  نعف فا اال  وو الفنفففو  الضفعفيفففة 
واالنت ازيون والوصوليون والمتسلقون وال ان فون. انفا  فبفال الفقفوم اف فم انفا افي 
السجون او المنااي او ينتظرون الصعود الى نقفاصف  الفنفظفام لفلفقفاء لبف فم أف فداء 
وأ ودا. ستف   انتخابات الخليفيين، وسيف   نن يلتحق ب فا او ي فالط افيف فا، وقفد 
ا لت اعب قبد بدئ ا، وهرع الخليفيفون إل فداد االلقفام والفنفتفائفج لفتفضفلفيف  الفعفالفم 
والت ويق  لى  الحقائق، ول ن هللا غالب  لى أنره ول ن أ  ر الفنفا  ال يفعفلفمفون. 

 سيصمد ال عب وينتصر الوطن ويظ ر الحق ويزهق الباط  ان الباط   ان زهوقا.


