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يونيو قالت منظمة العفو الدولية بأن السلطات  2* في 
الخليفية تتصرف مع السجناء السياسييييين اليميصيابييين 

وفي سلسلة ”. باإلهمال الجسيم“ بمرض السل الرئوي 
تغريدات على حسابها لفتت العفو الدولييية ىليى تيأ يييد 
األطباء بعد الفحص، عن ىصيابية السيجييين السييياسيي 
حسن عبد هللا بيالسيلإ ىأ  ن السيليطيات  عيادتي  ىليى 
السجن العام بعد يومين مين ىبي ا اليطيبيييل ليعيائيليتي  
بإصابت إ وفي سياق متصل رفضت ىدارة سيجين جيو 
ىجراء فحوصات للسجين السيد نزار الوداعي، بيرميم 

وجود  عراض ذات ع قة بعد مخياليطيتي  فيتيرة طيوييلية ليليسيجييين السيابي  
 والمصال  حمد جابرإ 

 
* في خطوة خطيرة أجبار الد تور عيبيد اليجيليييل 
السن يس على وقف اأضرال، تيم اييفياف السي ير 
الذي يتناول  مع الشاي،  يميا اوقيفيوا فيحيص اليدم 
الدوري الذي يؤخذ  ل اسبوعين واأ تفاء بفحيص 
شهري، وعلي  اخبرهم السن يس عن امتناعي  عين 
اجراء اي فحص الى حين اخذ عينات لفحص اليدم 

يييعييانييي وبييعييدهييا تييراجييعييوا عيين هييذ  الييخييطييوةإ و
السن يس من انخفاض في مستوى الس ر، وضغيط 
الدم، وانخيفياض اليبيروتييين وبيروز اليرعشية فيي 
العض تإ منذ شهر ا توبر الى اليوم لم ييعيطيى نيتيييجية اشيعية اليتيصيويير 
المفطعي لل تفإ ولم تُجر ل  اشعة في الر س برمم طلل الطبيل منذ شيهير 

 ينايرإ هذ  اأجراءات تستهدف  سر ارادت إ
 

وزييير الييخييارجييييية األيييرليينييدي سيييييمييون  * سييلييط
في بيان م يتيول الضيوء عيليى ميعيارضية   وفيني

 يرلندا المستمرة لعفوبة اإلعدام قائ ً ىنهم  وضحيوا 
ذلك في تفاع ت سابفة مع المسؤولين السعيوديييينإ 
و شار  وفيني بفل  ىلى حالية اليبيحيرانييييين جيعيفير 
سلطان وصادق ثامر اللذين اصيدرت سيليطيات  ل 
سعود ح ما بإعدامهماإ وجدد التزام  يرلندا بمعاييير 
األمم المتحدة والفواعد الدنيا لمعاملة السجناءإ  يميا 
سلط الضوء على الحيوار بييين اأتيحياد األوروبيي 

والممل ة العربية السعودية بشأن حفوق اإلنسان اليذي عيفيد ألول ميرة فيي 
حيث  ثيرت قضايا اأحتجاز اليتيعيسيفيي وعيفيوبية اإلعيدامإ  2222سبتمبر 

و انت وزارة الخارجية األيرلندية قد  دانت سيابيفيا عيميليييات اإلعيدام اليتيي 
 ىعداًماإ 12نفذتها السعودية في يوم واحد في مارس الماضي ، وعددها 

 
  َّد  ية هللا الشيييع عيييسيى قياسيم  نَّي  تىذا  يانيت 

مين  جيل  - ما هو الظاهيُر ليحيدآل ا ن-اأنتخاباُت 
ٍ عن الح ِم أ عن الشيعيِل، عيليى حيدآل  مجلٍس نيابيآل
المجلس الفائم ل ستعانة ب  على استمرار سياستيهيا 
اأنفراديآلة اليجيائيرة، فيليمياذا الضيجيييُا والينيفيفياُت 
 والمغالطاُت المي يشيوفيةُ واليخيداُج بي  جيدوى تإ
و ضاف في بياٍن حول انتخابات المجليس الينيييابيي 
في البحريين  ت رييحيوا الينَّياسا عين انيتيخيابياتِي يم، 
ية،  واحتفظوا بنففاتِها ألميراِضي يم اليذاتييآلية اليخياصآل
، وىْن شئتُم فعيآلِنوا مجلًسا مين ميثيلي  بي   و عِلنوا دورةً جديدةً للمجلس الحاليآل
ا ىذا زعمتم  نَّ اأنتخابات حسل تخطيطي يم  متاعلتإ وتابع الشيع قاسم  ت مآل

ل من يعلم بعدم الصدقيآلة مطلفًا لهذا الزعمتإ   8البقية على صفحة  لصالح الشعل فأنتم  وآل

 الحرب الخليفية  الفاشلة
 على الشعب وهويته وحقوقه الدينية

 
مرة أارق أكبت العلابة الحاكمة في البحرين انفلالها عن الوطذن والشذعذب 
بشك  كام  من االل ااجراءات والموا ف التي شهب ها البالد الشهر الماضي. 
ومرة أارق   فق هذ  العلابة لسياسات التشوين  ارة والتذذاكذي  ذارة ااذرق 
والتض ي  ثالثة، ضمن سياسا ها المضنربة التي  حتوي التنا ضات بذاالضذافذة 
لنبيعتها ااجرامية. وفيما  تواص  فعاليات الثورة الشعبية المستمرة منذذ أكذثذر 

. وفي المحذلذ ذة متنوعةمن أتب عشر عاما، يستمر معها الام  أيضا بقشكاله ال
 تضح تاائق عبيبة: أولها  وس  الهوة بين البحرانيين والخ يفيذيذن بذاضذنذراد، 
تتل است  الفتق ع ل الرا  ، وأصبحت أساليب التض ي  واالتتواء غير فاع ة. 
ثانيها: ان الوعي الشعبي الذي صاغته المعذانذاة وسذاهذمذت فذي  ذعذمذيذاذه دمذاء 
الشهباء التي لم  تو ف، أصبح عامال في  قطير العال ة بين النرفين بشذكذ  لذم 
يكن الخ يفيون يتو عونه. ثالثها: ان االجراءات التي أ ذبمذت عذ ذيذهذا الذعذلذابذة 
الحكومة ومنها  شكي  تكومتها الفبيبة ومشروع االتذكذا  الذبذبيذ ذة والسذفذون 
المفتوتة، لم  غير  ناعات الشعب بضرورة التغيير الفذري ل نظا  السياسي ب  
أكبت ذلك بشك  أ وق. هذا الشعب وص  الل  ناعة بان من يشارك الخ يذفذيذيذن 
في تكمهم وادار هم يلبح شريكا في جرائمهم، الوصا اذا كذان وزيذرا فذي 
تكومتهذم. فذرئذيذس  ذ ذك الذحذكذومذة وأعضذاؤهذا مسذ ولذون عذن السذيذاسذات 
وااجراءات التي يفرضونها ع ل الشعب ومن بينها سياسات ا من والذتذنذبذيذ  
والتفنيس السياسي واابذادة الذتذي  سذتذهذبف الذغذالذبذيذة السذاتذاذة مذن السذكذان 
ا ص يين )شيعة وسنة . كما انهم مس ولون عن إصرار تكومتهم عذ ذل إبذاذاء 

  سفين سياسي وراء الاضبان.  1422الرموز واكثر من 
  وثمة  نورات تبثت الشهر الماضي  ضاف لما سبق من بينها ما ي ي:

أوال: استمرت االعتااالت التعسفية واالسذتذبعذاءات وا تذكذا  الذفذائذرة بذحذق 
العبيب من البحرانيين ا ص يين، وذلك استمرارا لسياسات الام  التي يذنذتذهذفذهذا 
الناغية وعلابته و نفذها تكومته المفرمة. وكذان مذن بذيذن الذذيذن اعذتذاذ ذوا 

. كذمذا    والسيبة فضي ة عبب الرسول  الشا  تسن أتمب من منناة البالد الابيم
استبعي العشرات من المواطنين ل تحايق في إثر ممارستهم تاهم النبيعذي فذي 
االتتفاج والتعبير عن الرأي. وكان في ط يعة ه الء البن  عبب الذمذفذيذب عذبذب 

مشيم . و ذكذرر اسذتذبعذاء  هللا )الحاج صمود  واالستاذ ع ي مهنا والحاج منير
بعض ه الء مرارا، وب   عبد استبعاءات بعذضذهذم اذمذسذة اسذتذبعذاءات فذي 
الشهر. أليس ذلك  نكيال واضنهادا؟ كما صبرت اتكذا  جذائذرة بسذفذن أبذنذاء 
الوطن من  ب  المحاكم الخ يفية الفائرة بسبب مشاركذا ذهذم فذي االعذتذلذامذات 

كما أمر ديذوان الذنذاغذيذة  والو فات المنالبة باافراج عن السفناء السياسيين. 
بسفن عبد المواطنين ثال  سنوات وكان نهم تيبر ع ي ناصر ومحمب ا سود 
وعبب االمير عبب الكريم والسيب تسين معتوق. كما أ رت محكمة ا يفية اتكامذا 

سنوات، جاسم محمب،  7جائرة بسفن أطفال من منناة سماهيج: تسن مبارك، 
سنوات. وباالضافة لهذ  الفرائم، رفذض  12سنوات وس مان ع ي س مان،  12

الخ يفيون  ابيم عناية صحية مالئمة لعبد من المعتا ين السياسيين الذين أصيبوا 
بمار  الس  الرئوي. وكان من هذ الء أتذمذب جذابذر الذذي اهذتذزت ضذمذائذر 
 الكثيرين لمشهب  ورأسه مبعو  باضبان تبيبية مرعبة بسبب إصابته الحادة.

يونيو  باهتذمذا  شذعذبذي  42ثانيا: تظي اليو  العالمي لمسانبة ضحايا التعذيب )
واس . فا و  ا مهات  ننق بالحزن وا لم بعب سنوات مذن اعذتذاذال ابذنذائذهذا، 
والزوجات الال ي ظ من من العين الهذانذيء مذ  أزواجذهذم، وا طذفذال الذذيذن 
ترموا تنان ا بوة المعتا ة. كان ذلك اليو   فبيبا  تزان الكثيرين، الوصا 
الذين شاهبوا بقعينهم ،ثار التعذيب الوتشي ع ل أجساد ابنائهم الوصا الذين 
 ضوا فترات تكمهم وارجوا من السفن بعب ان فابوا بعض اعضذائذهذم، فذمذا 
أكثر الذين فابوا عينا واتبة ع ل ا    نتيذفذة االسذتذخذبا  الذمذفذرط لذ ذنذ ذاذات 

 المناطية و نينات الغازات الكيماوية والمسي ة ل بموع. 
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اتتفل  البحرانيون باليو  العالم لمناصرة ضحايا الذتذعذذيذب 
بقسالذيذب شذتذل كذالذتذظذاهذر واالتذتذفذاج وعذاذب الذنذبوات 

يونيو نظا  البحرانيذون  44والتغريبات. وفي يو  ا ربعاء 
في برينانيا و فة  اتتفاجية وم  مرا صحافذيذا امذا  وكذر 
الفساد الخ يفي فذي لذنذبن )السذفذارة  بذمذشذاركذة عذبد مذن  
اآلشخا . فتحبثن طيني فالون من منذظذمذة )كذات  الذتذي 
 عار  بي  ا س حة، والسيب دانيال  )مذن مذنذظذمذة الذاذ ذم  
البولية  وع ي مشيم  كضحيذة  ذعذذيذب، وكذذلذك االسذتذاذ 
جواد فيروز كسفين سذابذق  ذعذر  لذ ذتذعذذيذب وكذنذاشذط 

 تاو ي ايضا. وشارك عبد من الفضائيات في التغنية.

استمرت الشهر الماضي استبعاءات النشناء البحرانيين من  ب  عناصر التعذيب الخ يفذيذة. 
والب الشهيب ع ي الشيا والحاج مفيذب صذمذود وا سذتذاذ عذ ذي  وفي اللورة يظهر ك  من 

يونيو وهم يستعبون لباول مركز شرطة الذنذعذيذم لذ ذتذحذاذيذق بسذبذب نشذاطذهذم  44مهنا في 
ومشاركتهم في االتتفاجات. و ب  ذلك في اليو  نفسه كان االستاذ ع ي مهنا  ذب ذهذب الذل 
مركز شرطة الاضيبية ل تحايق تول مشاركته المشاركة في مسير ين بمنذنذاذتذي الذمذلذ ذل 

 .4244أبري   47وسترة بتاريا 

يونيو تضرت عذائذ ذة الذمذعذتذاذ  السذيذاسذي عذبذب الذهذادي  5في 
جائزة مار ن إينالز البوليذة فذي مذبيذنذة  الستال    الخواجة تفال 

جنيف السويسرية. وفي تف  جماهذيذري تذاشذب شذكذرت زوجذة 
 ٠٠الخواجة ك  شخص أظهر دعمه ومسانب ه إلل زوجها بذعذب 
 ٠٠سنة من سفنه الظالم. و الت السيب ابيفة الذمذوسذوي، بذعذب 

عاما من السفن فحن تضوركم هذا اليو  ي كب بقن عذبذب الذهذادي 
الخواجة لم ينسل. وبعب عر  في م  لذيذر يسذتذعذر  السذيذرة 
النضالية ل خواجة،  م  شغي   سفي  صو ي لذه يشذيذب بذمذسذانذبة 
زوجته ويثني ع ل صبرها وصمودها الذي كان الباعم الرئيسذي 
له في مسير ه الحاو ية. وااتتم الخواجه تبيثه المسف  بالتعبيذر 
عن تبه العميق إلل زوجذتذه السذيذب اذبيذفذة الذتذي  ذقثذرت مذن 

 رسالته، ولم  كن ع ل ع م مسبق بذلك التسفي .

 واص ت االل الشهر الماضي  فعاليات عائالت السفناء ل منالبة باطالق سراتهم فورا ببون  يب 
يذونذيذو   4أو شرط. واللورة ادنا   س ط الضوء ع ل و فة اتتفاجية  هالي بذ ذبة  دمسذتذان فذي 

ل منالبة باافراج الفوري عن المعتا ين السياسيين الذين يعيشون ظذروفًذا  ذاسذيذة نذتذيذفذة سذيذاسذة 
  ٢١٢٢يونيو  ٢ااهمال النبي . الخميس : 

لم  تو ف االتتفاجات والو فات الشعبية في البحرين  يوما االل الشذهذر 
الماضي، ب   وسعت من تيث عبد الذمذشذاركذيذن وعذنذاويذن االتذتذفذاج، 
وكذلك من تيث عبد الذين استهبفهم الخ يفيون من المشاركين بالتذحذاذيذق 
 والتهبيب. وأصبحت  ضية السفناء السياسيين عنوانا الستمرار الثورة.
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 المنامة )سفن جو  .. –البحرين اليو  
 توالل شكاوق السفناء السذيذاسذيذيذن مذن ا وضذاع 
المزرية التي يتعرضون لها في سذفذون ،ل اذ ذيذفذة 

 بالبحرين.
واالل هذ  ا سبوع نشرت عبة شذبذكذات إعذالمذيذة 

صو ية ل سفناء وهم يشرتون مذعذانذا ذهذم   سفيالت
بسبذب الذحذرمذان مذن الذعذالج ومذن أبسذط  المريرة

الحاوق ا ساسية ا اذرق  ي سذفذيذن. و ذفذبدت 
ساباا، تيث نشر مبيذر  ٠١)    ٧شكاوق نزالء مبنل 

معهب البحرين ل حاوق والبيمذاذراطذيذة السذيذب أتذمذب 
 ٠٧الوداعي،  سفيال  تب السفناء اليو  )الفذمذعذة 

يونيو  وهو يستعر  ألوان التضييق الذي يذمذارس 
 بحاهم.

و ال السفين بقن إدارة السفن وببل الايذا  بذفذحذص 
السفناء بعب انتشار مر  الس  الرئوي، ومذتذابذعذة 
أوضاعهم اللحية، فاب  امت بزيادة التضييق ع يهم 

وتذذرمذذانذذهذذم مذذن الذذعذذالج. 
و اب  السفين في التسذفذيذ  
اللو ي مضيفا أنهذم أيضذا 
تذذرمذذوهذذم مذذن مذذمذذارسذذة 
الشعائر الذبيذنذيذة، فذااذتذ ذط 

” ا مذذذنذذذي”  الذذذتذذذضذذذيذذذيذذذق 
بذذالذذنذذزعذذة الذذنذذائذذفذذيذذة لذذبق 
المس ولين. وبااضافة إلذل 
مذذذا سذذذبذذذق  ذذذررت إدارة 
السذذفذذذن  ذذذاذذذ ذذذيذذذص و ذذذت 

د ياة لذكذ   ٠١التشمس إلل 
زنزانتين فاط، وهو اجذراء 

 

 محرومون من العالج ممنوعون من التعبد ..
 حكومة سلمان بن حمد تضيق الخناق على السجناء السياسيين

يفع  السفناء المحكوميذن بذعذشذرات السذنذيذن فذي 
وض  المعزولين أمنيًا، وينعكس عذ ذل أوضذاعذهذم 
 الذذذذنذذذذفذذذذسذذذذيذذذذة بلذذذذورة سذذذذ ذذذذبذذذذيذذذذة كذذذذبذذذذيذذذذرة.
السفين المتحب   سذائذ  بذاسذتذهذفذان هذ  أن هذذا 
االستهباف والتضييق، لمفرد أننا سفناء سياسيذيذن 

 ننالب بحاو نا؟!
يذكر أن مر  الس  الرئوي انتشر بذيذن السذفذنذاء 
السياسيين في سفن جو، ولم  عرف لحب اآلن عذبد 
ااصابات. ولكن ثال  تاالت  ذم  ذقكذيذبهذا اولذهذا 
 تمب جابر الذي أط ق سراته في ظروف صحية 
سيئة بعب اهمال وترمان من الذعذالج. فذيذمذا أداذ  
السفين تسن بني ومر ضل محمب إلل المستشفل 
بعب داولهذمذا مذرتذ ذة الذخذنذر. مذ  هذذا  ذرفذض 
تكومة س مان بن تمب إطذالق سذراتذهذم، و ذوجذه 
ادارات السفون بتذشذبيذب الذمذعذامذ ذة مذ  السذفذنذاء 

 السياسيين.

 بسم هللا الرتمن الرتيم
  محيص ا مور بحكمة ورشب 

لننتبْه وننظر نظرع اعتذبذار وفذهذمك وتذكذمذةك ورشذب، ال 
نادك ومكابرة و حزُّ ك وأنانيذة وضذيذق  نظرع  علُّبك وعل
أفقك وملالذح اذاّصذة، ولذنذراجذ  ونذحذاسذب أنذفذسذنذا 
ونمّحص ونا ّب ا مورع ونحذبّق فذيذهذا بذمذوضذوعذيذة، 
فنحن مس ولون، ولنتعذبّذب ونذنذ ذب  الذحذقع واللذوا ع 
هذن  وماهو وا  ، وننرد ا وها ع ونهفر الذخذنذق والذوع

 والتردُّد، ونتو ف عن الفري وراءع السرا .
  خني اللعا  بالتوك  والعز 

فحن لم نفعْ  فسوف يبركنا الموت  عنذًشذا ولذن نذذوقع 
طعمع النلر والنفا ل أببا. ف نتوك  ع ل هللا وال نيذقس، 
ونمضي ع ل بليرةك متكا فين، ونذحذفذر فذي ا ر  

ص بذةً كذانذت أو راذوة، بذعذز ل إرادة؛ 
لنحل ع ع ل الماء، فنناذع تيا نا ونعّمذرع 
ديارنا، ونذرضذي ربذنذا عذنذا بذحيذمذانذنذا 
ذن يذفذري وراءع السذرا   وعمذ ذنذا، ومع
جذذاهذذ ع والعذذذر لذذه  إْن مذذات؛  نذذه  

ر.   ماّلل
 نسعل من دون ركون وال ذلّة 

ومن يرضل بالفتذات وهذو  ذادرع عذ ذل 
غير  ذلي ع وكسذولع وتذاذيذرع ال كذرامذة 
ذن يذفذ ذس فذي مذكذانذه ويذنذ ذب  له، ومع
العافية ويمب يب   إلل الماء وين ذب مذنذه  
أن يق ذي إلذيذهل لذن يذق ذي إلذيذه، وسذوف 
يه ك وهو تاذيذقع بذالذهذالك، فذالذواجذب 
ع ل المرأ أن يسعل لني  ما ينذ ذب، إذ 

ال يكفي التمنّي وإطالق الخنابات ورف  الشذعذارات 
 الرنانة.

 الرؤية والتخنيط وا اذ با سبا  
بذذ  يذذفذذب الذذتذذوسذذ  بذذا سذذبذذا  وسذذ ذذوك الذذنذذريذذق 
اللحيح، والت بس با فعال الالزمة، و وفذر الذرؤيذة 
الذذواضذذحذذة السذذبيذذبة، ووضذذ  الذذخذذنذذط والذذبذذرامذذج 
ذْفذبيذة، والذتذحذ ّذي بذالذفذرأة والشذفذاعذة والذعذمذ   الم 
الذذبؤو  الذذمذذنذذتذذج، وااذذتذذيذذار الذذوسذذائذذ  وا سذذالذذيذذب 
النافعة، وااستعباد ل بذل ول تضحذيذة؛ لذنذيذ  الذمذراد 
والوصول إلل المن و ، وهذ  هي سنة هللا الذثذابذتذة 
الفارية في ا ر ، ومذن يذخذالذف السذنذة االذهذيذة 
يفش ، ويبركذه الشذاذاء  والذهذالك  ويذنذب ، ويذتذحذمذ  

 مس ولية الفش .
 نحو المبادرة وا تنا  الفر  
ف نذبذادر  ذبذ  الذفذوت، وتذ ذول 
الحسرة والنبامة، فالزمن الذذي 
يمضي ال يعود ثانية، والف ذرع  
 مرُّ مرم السحا ، و حذتذاج إلذل 
، وليس بذعذبع الذمذوت إال   نّا ك
الذذذحذذذسذذذا  والذذذفذذذزاء عذذذ ذذذل 
ذن  ذن مع ا عمال، والكذيّذس  الذفذنل
يذذتذذعذذب ويذذعذذتذذبذذر ويذذتذذعذذ ّذذم مذذن 

 التفار .
 األستاذ عبد الوهاب حسين

 البحرين -سفن جو المركزي
 ٠١هس/ ٠٠٠١ذو الاعبة  ٠١

  ٢١٢٢يونيو 
 

االستاذ عبد الوهاب حسين: نمضي على بصيرٍة متكاتفين ويجب 
 التوّسل باألسباب واالستعداد للبذل والتضحية واقتناص الفرص

 السجين حسين السهالوي 
 بال ثياب ومحروم من العالج

  
 الت والبة السفين السياسي تسذيذن السذهذالوي إن 
ابذذنذذهذذا مذذحذذرو  مذذن الذذعذذالج ولذذيذذس لذذبيذذه ثذذيذذا  

 ومست زمات أارق.
ورد ذلك في  سفي  صو ي أوضحت فيه أن إدارة 
سفن جو منذعذت السذهذالوي مذن الذحذلذول عذ ذل 
أدويته، كما أن النبيب رفض عالجه في ،ار مذرة 

 أرس  إلل المستشفل.
كما أوضحت والب ه كذلك أنه ليس لذبيذه ثذيذا  وال 

 .4215أتذية سوق   ك الابيمه منذ عا  
وكان أ السفين السياسي تسين السهالوي أفذاد فذي 
و ت سابق بقنه يعاني من سياسذة ااهذمذال الذنذبذي 
والحرمان من العالج في سفن جو سذيء اللذيذت. 
وفي  سفي  صو ي لذه فذي الشذهذر الذمذاضذي  ذال 
السهالوي بقنه  اذب  كذتذب ثذال  إفذادات عذ ذل مذا 
يتعر  له وط ب لااء المذبيذر لذ ذنذظذر فذي تذالذتذه 

 ”.ال عين  رق وال أذن  سم “ اللحية ولكن 
وأوضح السهالوي بعب إصابته بذفذايذروس كذورونذا 

إلتهبت عذنذبي الذفذيذو  “  فبراير الماضي  ٠٢في 
، ” والرئة واللبر مما أدق إلل صعوبة في التنذفذس

 ١أوشذكذت بذ ذاذاء عذزرائذيذ  أكذثذر مذن “  مضيفا 
 ”.مرات

“ وبشقن عيادة السفن  ال السهالوي أنذهذا مذفذرد 
شك  بال مضمون وهي واجهة إعالمية  ذخذفذي مذن 

و اب  تبيثذه أن أتذمذب ”.  وراءها عالم من المعذبين
جابر مفرد مثذال عذ ذل سذيذاسذة الذمذوت الذبذنذيء 

أدق إلذذل “  الذنذا ذفذذة مذن ااهذذمذال الذذنذبذي، الذذذي 
 ”.استشهاد الكثير أو اابتالء بقمرا  انيرة

إذا كذانذت اادارة “  واتم السهالوي تبيذثذه  ذائذال 
ع ل ع م ما يفري فت ك مليبة، وإن لم  كن  ذبري 

 ”.فالمليبة أعظم
و فبر ااشارة إلل أن تسين السهالوي  ذب أطذ ذق 
أكثر من نباء ينالب فيه بتوفذيذر الذعذالج لذمذشذاكذ  
صحية انيذرة يذواجذهذهذا لذكذن السذ ذنذات  ذتذعذمذب 

 التفاه .
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سجين رأي في البحرين يطلق 
 نداء قد يكون األخير إلنقاذ حياته

  
 من المنامة )سفن جو  .. –البحرين اليو  

أط ذق سذفذيذن الذرأي 
فذذي الذذبذذحذذريذذن تسذذن 
عذذبذذبهللا تذذبذذيذذب نذذباء 

مذذايذذو  71ا ربذذعذذاء 
انذذاذذاذ تذذيذذا ذذه بذذعذذب 
 بهور تالته شبيب في 
تالته اللحذيذة ودون 
أن يذذحذذظذذل بذذالذذعذذالج 
 الالز  في سفن جو.

سذذرد السذذفذذيذذن فذذي 
 سذذذفذذذيذذذ  صذذذو ذذذي 
مسّر  معانذا ذه الذتذي 
وصفها بالنوي ة والااسية في سفون الخ يفيين مذنذذ 
اعتااله  ب  ثمان سنوات. أشار إلل أنه كان يذعذانذي 
من السك ر ومن الثالسيميا لكنذه الذيذو  يذعذانذي مذن 
أمرا  عبة بسبب غيا  الرعاية اللحية الالزمذة 

 في السفن.
أوضح السفين أنه ملذا  الذيذو  بذالسذ  الذرئذوي 
و ور  في الغبد ال يمفاوية و،ال  في المعبة والتها  
الاولون و آك  في فارات العمود الفاري إضافة إلل 
أمرا  أارق. وعب ما يذواجذهذه فذي السذفذن مذن 
إهمال كبير في  ابيم العالج الالز  وسوء الخبمذات 

 النبية مو ا سريعا لها.
ناشب السفين الفهات المعنية وااصذة الذمذنذظذمذات 
التي  عنل بحاوق اانسان التبا  اناذاذ تذيذا ذه أو 
إطالق سراته ليتمكن من العالج وإنذاذاذ مذا  ذبذاذل 

 منه بحسب  وله.
 

نائبة في البرلمان األسكتلندي: 
سلطات البحرين مطالبة بنقل 

 السجين نزار الوداعي للمستشفى
 

دعت النائبة في البرلمان االسكت نبي كيذتذي كذالرك 
الس نات الخ يفية الحاكمة فذي الذبذحذريذن إلذل نذاذ  
سفين الرأي سيب نزار الذوداعذي إلذل الذمذسذتذشذفذل 

 و وفير العالج الالز  له.
ورد ذلك في  غريبة ل نائبة أشارت فيها إلل اتتفاز 
الوداعي في الحبس االنفرادي ل ذيذو  الذثذالذث عذ ذل 
التوالي في البحرين رغم  بهور وضذعذه اللذحذي. 
كما لفتت إلل أنه اتتفز م  شخص ثبتذت إصذابذتذه 

يفب ع ل البحرين نذاذ ذه إلذل ”  بالس  الرئوي  ائ ة
المستشفل وضمان سالمذة الذنذزالء وفذاًذا لذ ذاذانذون 

 ”.البولي
يذكر أن السيبة هاجر والذبة السذفذيذن السذيذب نذزار 

الذوداعذذي و ذفذذت أبذذوا  
سفن جو لماابذ ذة مذبيذر 
السفن بعب وضذ  ابذنذهذا 
في الحبس االنفرادي اثر 
منالبته بالحلول عذ ذل 
تذذق الذذعذذالج لذذظذذهذذور 
أعرا  مذنذهذا ،ال  فذي 
الذذر ذذبذذة ومشذذكذذ ذذة فذذي 
التنذفذس تذيذث كذان فذي 
زنذذزانذذة مشذذتذذركذذة مذذ  
 ملا  بالس  الرئوي.

إال أن مذذر ذذز ذذة ولذذي 

العفو الدولية: سلطات البحرين 
تستهتر في التعامل مع إصابات 

 السجناء السياسيين بمرض السل 
  

 الت منظمة العفو البولية أن السذ ذنذات الذخذ ذيذفذيذة 
 تلرف م  السفناء السياسيين الملابين بذمذر  

 ”.بااهمال الفسيم“ الس  الرئوي 
 ٢وفي س س ة  غريبات ع ل تسابها اليو  الخميس 

يونيو لفتت العفو البولية إلذل  ذقكذيذب ا طذبذاء بذعذب 
الفحص، عن إصابة السفين السياسي تسن عبب هللا 
بالس . إال أن الس نات أعاد ه إلل السفن العا  بعذب 

 يومين من إبالغ النبيب لعائ ته بحصابته.
وفي سياق متل  رفضت إدارة سفذن جذو إجذراء 
فحوصات ل سفين سيب نزار الوداعي، رغم وجذود 
أعرا  ذات عال ة بعذب مذخذالذنذتذه فذتذرة طذويذ ذة 
ل سفين السابق والملا  أتمب جابر. كمذا أشذارت 
المنظمة إلل أن الس نات  حتفز سذيذب نذزار الذذي 

سنوات انتااما من نشاط  ٠١ياضي تكما بقكثر من 
 زوج أاته السيب أتمب الوداعي.

المنظمة اتمت  ع ياها بوصف إجراءات الس ذنذات 
الذاذسذوة “  ، م كبة بقن  ذ ذك ” الالمباالة” الخ يفية  

ضذذب السذذفذذنذذاء السذذيذذاسذذيذذيذذن ال مذذبذذرر لذذهذذا  ذذفذذا  
ونذوهذت الذعذفذو الذبولذيذة إلذل ”.  اتتياجا هم النبيذة

متابعتهم لم ف االهمال النبي الممنهج فذي سذفذون 
، مذكرين بتارير مذفذلذ  ٢١٠٢،ل ا يفة منذ العا  

عن نماذج لحاالت كانت  تعر  لإلهمال اللحذي 
 في السفون.

ي ذكر أن ثال  تاالت إصابة بمر  الس  الرئذوي 
 م  قكيبها بين السفنذاء السذيذاسذيذيذن، فذيذمذا يذنذ ذق 
العوائ  والسفناء نباءات االستغاثذة مذحذذريذن مذن 
مغبة انتشار هذ  ا مرا  المميتة في بيئة السفون 
الخ يفية، التي يعين فيها السذفذنذاء ظذروف سذيذئذة 
ل غاية  سببت باستشهاد البعض وبانتكاسات انيذرة 

 لبق البعض اآلار.

البحرينية لمقاومة التطبيع ترفض 
مشاركة اشخاص يحملون جنسية 

 الكيان بمشروع تجاري
 

دعت "الفمعية البحرينية لذمذاذاومذة الذتذنذبذيذ  مذ  
العبو اللهيوني" الغاء افتتذا  مشذروع  ذفذاري 
في البحرين يشارك فيه أشخاصاً يحم ون جذنذسذيذة 
الكيان "ااسرائي ي"، وتذرت من محاوالت إيفاد 

 ثغرات في المااطعة الشعبية.
 4و الت الفمعيّة فذي بذيذان لذهذا أمذس الذخذمذيذس 

تزيران/ يونيو، إّن مع ومات جرق  باولذهذا عذبذر 
موا   التواص  االجتماعي،  فيب بافتذتذا  مشذروع 
 فاري يشارك فيه اثنان من تم ة جنسية الذكذيذان، 
 بيّن التاا  أنّهم من ف سنينيي ا راضذي الذمذحذتذ ّذة 

، وأشارت إلل أنها  و فت طذويذالً أمذا  1748عا  
هذا ا مر وا لت إلل أّن الابول بهذذا ا مذر فذي 
هذا التو يت يعتبر  رسيخاً ل تنبي ، بذالذتذزامذن مذ  
محاوالت الكيان اللذهذيذونذي ااذتذراق الذمذفذتذمذ  

 البحريني.
وأّكبت الفمعية، أنّه ليس لها أي مو ف مسبق مذن 

، مشذيذرةً إلذل 1748أبناء الذبااذ  الذمذحذتذ  عذا  
دورهم النضالي في  مسكذهذم و شذبذثذهذم بذقرضذهذم 
وجذورهم الضاربة في التذاريذا، ومذعذانذا ذهذم مذن 
التمييز العنلري، وإلل دورهم وبنذوال ذهذم الذتذي 
برزت لنلرة الذاذبس وتذي الشذيذا جذرا  الذعذا  

 الفائت. 4241
ااّل أّن افذتذتذا  هذذا الذمذشذروع فذي هذذا الذتذو ذيذت 

باذلذب أو دون  بالذات، وهكذا مشاري  وانوات،
 لب  خب  مشروع التنبي  والترويذج لذه و سذاهذم 
في محاولة ا ط ا وراق، و شتيت وإرباك جذهذود 
تركة ماذاومذة الذتذنذبذيذ ، ومذحذاوالت اضذعذافذهذا 
وإيفاد ثغرات في المااطذعذة الشذعذبذيذة، ومذحذاولذة 
لكسر الحاجذز الذنذفذسذي بذيذن الشذعذب الذبذحذريذنذي 
المتمسك باضيته المركزية وبين التعام  م  الكيان 

 المحت . تسبما أوضحت الفمعية في بيانها.
وأكبت الفمعية في اتا  بيذانذهذا "انذهذا كذ ذهذا ثذاذة 
بشعبها وذكائه و راهن دوماً ع ذيذه فذهذو الذحذارس 

والتاريا النوي  التي طالما  ا مين ل مبادئ والايم،
دفعت امتنا اثمان باهظة من د  أبنائذهذا فذي سذبذيذ  
 حرير ا ر  واالنسان مذن دنذس اللذهذيذونذيذة، 
وأنها  ذتذخذذ هذذا الذمذو ذف لسذب بذا  مذن أبذوا  

 االاتراق اللهيوني."
وو   النظا  البحريني، ا فا اً لتنبي  العال ات بيذنذه 

مذن أيذ ذول/  15وبين الكيان "ااسذرائذيذ ذي" يذو  
، برعاية الرئيس ا مريكي السذابذق 4242سبتمبر 

دونالب  رمب، فيما  سذارعذت الذمذوا ذف الشذعذبذيذة 
البحرينية الرافضة لال فاق، بالتزامن مذ  تذمذالت 
س نوية ل تضييق ع ل الفمعيات المناهضة ال فاق 

الفمعية البحرينذيذة لذمذاذاومذة  التنبي  وع ل رأسها
 التنبي .

العهب الخ يفي أمروها بمغادرة المنناة المحيذنذة 
بسفن جو والتوجه لمركذز شذرطذة الذرفذاع فذي 
تال وجود أي شذكذوق. و ذب غذادرت مذن دون 
ماذابذ ذة مذبيذر السذفذن أو مسذ ول لذنذاذ  ابذنذهذا 

 ل مستشفل اجراء الفحوصات الالزمة.
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مذايذو  إنذه  48 الت منظمة العفو البولية اليو  )
يفب عذ ذل السذ ذنذات فذي اامذارات الذعذربذيذة 
الذذمذذتذذحذذبة أن  ذذفذذرج فذذوراً عذذن مذذفذذمذذوعذذة مذذن 
المعارضين الذين يابعون ا ف الذاذضذبذان عذ ذل 
الرغم من  ضاء محكوميتهم.  ستخب  السذ ذنذات 

الفضذفذا  ”  مكافحة اارها “ اامارا ية  انون 
اللياغة، الذي يمكنها من إبااء ا شخا  رهذن 

المنذاصذحذة “ االتتفاز بشك   عسفي بحفة  ابيم 
 ”لمكافحة الفكر المتنرف.

في مارس/،ذار وأبري /نيسان، كان من المذاذرر  
رجذذال، اعذذت ذذاذذ ذذوا فذذي عذذا   12إطذذالق سذذرا  

، كفزء من تم ة  م  المعارضة الس مذيذة 4214
والمعذارضذة السذيذاسذيذة، بذعذب  ضذائذهذم أتذكذا  
السفن، وم  ذلك ال يزالون رهن الحبس. وكذان 

” إمارا ياً توكموا في  ضية  74الرجال من بين 
شخلاً صبرت  27، ومن بين ″ 74  –اامارات 

بحاهم أتكا  بالسذفذن غذيذر  ذابذ ذة لذالذسذتذئذنذاف 
 . محاكمة جماعية فادتة الفور إثر

 الت لين مع وف نائذبذة مذبيذرة بذرنذامذج الشذرق 
ا وسط وشمال أفريايا في منظمة العفو البولذيذة: 

لاب أمضل هذ الء الذرجذال عذاذباً مذن الذزمذان “ 
ً ضذب  ا ف الاضبان لتفرؤهم ع ل التحب  ع ذنذا
الس نذات اامذارا ذيذة أو اعذتذبذارهذم مذعذارضذة 
سياسية، واآلن يتمادق هذا الذظذ ذم بذعذب  ذواريذا 
إطالق سراتهم التي طال انتظارها. وهذا أتب  
مثال ع ل كيفية استخذبا  السذ ذنذات اامذارا ذيذة 
لنظا  العبالة كسال ، و اويض سذيذادة الذاذانذون، 
و فريم المعارضة الس مية، وإسكات صوت أي 

يذفذب عذ ذل السذ ذنذات ”. “ شخص يخت ف معها
اامارا ية أن  فرج فوراً عن أي شخص محتفذز 
بعب  ضاء محكوميته، وأن  كف عن الذمذمذارسذة 

 

غير الاانونية المتمثذ ذة فذي  ذمذبيذب فذتذرات السذفذن 
بشك   عسفي. ويذنذبذغذي أن يذاذتذرن ذلذك بذاافذراج 
الفوري، وغير المشروط، عن جمي  الذمذحذتذفذزيذن 

 ”لمفرد ممارستهم الس مية لحاو هم اانسانية.
 44وثات منظمة العفو البوليذة كذيذف  ذم اتذتذفذاز 

إمارا ياً سفنوا بسبب ممارستهم لحاذهذم فذي تذريذة 
التعبير و كوين الفمعيات أو االنضما  إلذيذهذا، بذعذب 

. وأطذ ذق سذرا  4217 ضاء محكوميتهم منذ عا  
 17سبعة منهم في نهاية المنذاف، بذيذنذمذا ال يذزال 

 ،ارون في السفن.
 : ظ م مستمر منذ عاب من الزمان74-اامارات 

امسة مذن الذرجذال الذذيذن اتذتذفذزوا بذعذب  ضذاء 
محكوميتهم، منذ مارس/،ذار، كانوا  ب و عذوا عذ ذل 

 بعو إلل إنشاء برلمان ديماذراطذي  4211عريضة 
مذتذهذمذا  15في اامارات العربية المتحبة. من بذيذن 

انتهت مبة محكوميذتذهذم،  74  –في  ضية اامارات 
أفرجت اامارات عن واتذب مذنذهذم فذاذط. و ذعذتذبذر 

، بشذكذ  74-منظمة العفو البولية محاكمة اامارات
عا ، غير  انونية بذاعذتذبذارهذا مذحذاكذمذة جذمذاعذيذة 
أسفرت عن اتتفاز  عسذفذي لذعذشذرات ا شذخذا  
دون اتترا  لحاهم بمحاكمة عادلذة، ووجذبت و ذت 

سفيناً في  ضية اامارات  14بين  11المحاكمة أن 
المحتفزين اآلن بعب  ضاء محكوميتذهذم، هذم  74  –

 سفناء رأي.
وكم الخمسة اآلارون بسبب ار باطهمبفمعية  و ب ت 
ااصال ، وهي جماعة إسالمية إمارا ية مذر ذبذنذة 

  بحركة اااوان المس مين البولية.
ووفاا امارا يين في الذمذنذفذل، وأفذراد مذن عذوائذ  

الذذيذن  ذحذبثذوا إلذل  74-سفناء  ضيذة اامذارات 
 12منظمة العفذو الذبولذيذة، سذ ذمذت إدارة السذفذن 

كذان مذن الذمذاذرر إطذالق سذراتذهذم فذي   –رجال 
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إن  الذبذريذنذانذيذة“  جذويذن نذيذوز” صحيفة   الت
البحرين أصبحت أول دولة ا يفية  ذحذتذفذ  بذمذا 

جذاء ذلذك فذي ”.  استاذالل إسذرائذيذ “ يسمل يو  
 عنوان ل لحيفة اللادرة في المم كة المتحبة.

أشارت اللحيفة إلل أن االتتفال جاء بعب مرور 
أسبوعين ع ل عاب م  مر ل حوار بذيذن ا ديذان، 
بما في ذلك اليهود في المم كة العربية السذعذوديذة 

وفي اليو  التالي لحظر العراق اال لاالت م    –
 ااسرائي يين.

و الت وزارة الخارجية الكيذان اللذهذيذونذي فذي 
بذذيذذان إن السذذفذذارة ااسذذرائذذيذذ ذذيذذة فذذي الذذمذذنذذامذذة 
استضافت مساء الخميس تف  استابال بذمذنذاسذبذة 

شذخذص  722الذكرق السنوية تضر  أكثر من 

يمث ون جمي  فروع تكومة البحرين بذمذا فذي ذلذك 
 الفين ، وكذلك الاناع الخا .

وكان من بين الضيوف نائب وزير الخارجية عذبذب 
هللا أتمب الخ يفة و ائب ا سنول الخامس ا مريكي 
براد كوبر وسفير الواليات المتحبة لبق الذبذحذريذن 

 ستيفن بونبي.
و ال سفير الكيان اللهيوني لبق البحريذن، إيذتذان 

إن وجذود : “ 4241نائيه الذي وص  في نذوفذمذبذر 
جمي  الضيوف هنا اليو  يرمز إلل نذنذاق وعذمذق 

 “.العال ات بين دولة إسرائي  ومم كة البحرين
وتضر االجتماع رؤساء الشذركذات الذكذبذرق فذي 
 ذذنذذاع الذذنذذفذذط والذذغذذاز واانذذتذذرنذذت والذذتذذلذذنذذيذذ  
والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الفائاة وا دوية / 
التكنولوجيا الحيذويذة والذخذبمذات الذ ذوجسذتذيذة فذي 

 حب  نائيه عن المشاري  الذمذشذتذركذة ”.  إسرائي “ 
التي من المتو   أن  بر مئات المذاليذيذن 
مذن الذبوالرات فذي غضذون السذنذذوات 
الا ي ة المذاذبذ ذة. وعذزفذت فذر ذة وزارة 

إسذرائذيذ  ”  البااذ ذيذة الذخذ ذيذفذيذة نشذيذب 
 ”.والبحرين

أ يم الحف ة في ذات الذيذو  الذذي يذعذرف 
بيو  النكبة وهو اليو  الذي أعذ ذن فذيذهذا 

وشرد  1748 يا  الكيان اللهيوني عا  
فيه ماليين الف سنينييذن اذارج مذنذاطذق 
 سذذكذذنذذاهذذم الذذتذذي اتذذتذذ ذذهذذا اللذذهذذايذذنذذة.

 البريطانية:“ جويش نيوز“ صحيفة
 الكيان الصهيوني” استقالل“البحرين أول دولة خليجية تحتفل بيوم 

ور ة  ب  ستذة أشذهذر   –مارس/،ذار وأبري /نيسان 
من انتهاء محكوميتهم، مشيرة إلل أنذهذم سذيذظذ ذون 

 لهم.” المناصحة“محتفزين لتابيم 
 و ال نف  أتب السفناء لمنظمة العفو البولية:

لاب أكم  تكمه، لكن بعب هذذ  السذنذوات الذنذويذ ذة، 
يظّ  محبوًسا في سفنه لذمذبة غذيذر مذحذبدة وغذيذر 

 ااضعة  ي  انون
، رصبت مذنذظذمذة الذعذفذو الذبولذيذة 4217منذ عا  
سفناء مذن مذحذاكذمذات أاذرق مذنذعذت  12تاالت 

الس نات اامارا ية اافراج عنهم عنبما  ضوا مذبة 
محكوميتهم. و ب توكموا جميعهم بسبب ممارستهذم 
الس مية لحذاذو ذهذم فذي تذريذة الذتذعذبذيذر، و ذكذويذن 
الفمعيات أو االنضما  إليها. ووثات منظمة الذعذفذو 

ً وراء  74البولية  تالة امارا ييذن يذاذبذعذون تذالذيذا
الاضبان بسبب ممارستهم الس مية لحاهم في تذريذة 

 التعبير أو  كوين الفمعيات أو االنضما  إليها.
 اسكات صوت المعارضة” المناصحة“

بموجب  انون مكذافذحذة الذفذرائذم اارهذابذيذة لذعذا  
، يمكن ل محاكم اامذارا ذيذة أن  ذقمذر، بذنذاء 4214

ع ل ط ب النيابة العامة اال حادية، بوض  شذخذص 
فذي أتذب ”  يتبنل الفكذر الذمذتذنذرف أو اارهذابذي“ 
ومذن الذمذفذتذر  أن يذاذب  ”.  مراكز الذمذنذاصذحذة“ 

المركز  اريراً ك  ثالثة أشهر إلل النيذابذة الذعذامذة، 
والذي  ستخبمه المحاكم لتحبيب إمكانية اافراج عن 
الشخص. وال يذمذنذح الذاذانذون السذفذيذن الذحذق فذي 
الحضور أو التمثي  الاانوني فذي هذذ  ااجذراءات، 

 وال الحق في االستئناف ضب اتتفاز  المستمر.
وهذا أتب  مثال ع ل كيذفذيذة اسذتذخذبا  السذ ذنذات 
اامارا ية لنظا  العبالة كسذال ، و ذاذويذض سذيذادة 
الاانون، و فريم الذمذعذارضذة السذ ذمذيذة، وإسذكذات 

 صوت أي شخص يخت ف معها
لين مع وف نائبة مذبيذرة بذرنذامذج الشذرق ا وسذط 

 وشمال أفريايا في منظمة العفو البولية
وعذذالوة عذذ ذذل ذلذذك، ال يذذزال جذذمذذيذذ  السذذفذذنذذاء 
المحتفزين بعب  ضاء محكذومذيذتذهذم رهذن السذفذن 

 نفسه، والظروف نفسها، كما كانوا من  ب .
ووصف أتب أفراد أسرة سفين كيذف تذاول والذب  
الحلول ع ل محذا  لذمذسذاعذب ذه فذي الذنذعذن فذي 
اتتفاز  المستمر، ولكن لم يكن هنذاك مذحذا  عذ ذل 

 استعباد لتحبي الحكومة لابول  ضيته.
بالنب ، ال يذمذكذنذه الذحذلذول عذ ذل أي “ كما  ال: 

لذيذس مذن الذمذمذكذن بذالذنذسذبذة لذه ”. “  مثي   انوني
الحلول ع ل محا  لتمثي ذه، وال لذه أن يذعذتذر  
ع ل هذ  االنتهذاكذات الذاذانذونذيذة الذمذسذتذمذرة الذتذي 

 ذانذون “ وااتتمت لذيذن مذعذ ذوف  ذائذ ذة: ”  يكاببها.
مكافحة اارها  في اامارات العربية المتحبة هذو 
مفرد ذريعة  سذتذخذبمذهذا السذ ذنذات كذقداة لذ ذاذمذ  

 ”.والتضييق ع ل الفضاء المبني
 ا فية

محاكمة جذمذاعذيذة   74 – ضية اامارات  لاب كانت
بالغة الفور، أجر ها سذ ذنذات اامذارات الذعذربذيذة 
المتحبة ضذب مذعذارضذيذن، وأعضذاء فذي جذمذعذيذة 

. واسذتذنذبت 4217-4214ااصال  السياسية فذي 
الذمذنذتذزعذة بذااكذرا  ” االعترافات“فيها النيابة إلل 

 كعنلر أساسي في ا دلة، و ب تها المحكمة.
منظمة العفو البولية الذعذا  الذمذاضذي أيضذاً  ووثات

كيف  امت الس نات اامارا يذة بذتذفذريذب عذائذ ذتذي 
مذن الذفذنذسذيذة  74 -سفينين في  ضذيذة اامذارات

اامارا ية؛ ومنعت اال لذال بذيذن سذفذنذاء  ضذيذة 
وأتبائهم  شهر، أو تذتذل لسذنذوات  74-اامارات

 في ك  مرة.



 

 2/ 474صوت البحرين / 

أصبر المكتب السذيذاسذي لذحذركذة أنلذار شذبذا  
ً ، أعذر  عذن أنذه ال  14ثورة  فبراير بياناً هذامذا

إمكانية ل معارضة السياسية ل مشاركة بذقي شذكذ  
في العم ية السياسية بسبب إستفراد الحكم بالس نذة 
بشكذ  إسذتذبذبادي مذنذ ذق ، و ذب أثذبذتذت الذعذاذود 
المتمادية لهذا الحكم البيكتا وري الشمولي المن ق 
، بذذقنذذه تذذكذذم لذذاذذبذذيذذ ذذة غذذازيذذة مذذحذذتذذ ذذة ال  ذذ مذذن 
بالبيماراطية و باول الس نة والمشاركة الحايذاذيذة 

 لإلرادة الشعبية في الحكم والس نة.
 وإليكم نص البيان :

 بسم هللا الرتمن الرتيم
ذ  ذوكع إلذعا  ذم   ال هللا سبحانه و ذعذالذل: ) عذالعذتَّ إلنم للَّ
 
لمذة   ذاأ أعذل ذهع ذ ل ةع أعهَّ ذزم اْ أععل ذععذ  ذوأ جع سعب وهعذا وع يعةً أعفَّ دعاع  واْ  عرَّ

عع  ونع  اآلية  للكع يعفَّ
كعذعَٰ /سورة الذنذمذ /صذبق هللا 74وع

 الع ي العظيم.
يعر  المكتب السياسي لحركة أنلار شبا  ثورة 

فذبذرايذر عذن أن الذمذعذارضذة السذيذاسذيذة فذي  14
البحرين ، ال يمكن أن  اب  بالمشاركة في إعذنذاء 
شرعية ل عم ية السياسذيذة الذتذي  سذتذبذعذبهذا،وإنذهذا 
متمسكة بموا فها الوطنية الساباة التي إ خذ ها منذذ 
عاود متمادية بضرورة المشاركة في الحكم ، ولن 
 فرط في مبادقء مشاركة الشعب والمعارضة في 

يذتذمذسذك الذحذكذم الذحذالذي   الارار السياسي،بذيذنذمذا
بااستئثار بالس نة وزما  ا مور في ظذ  مذ ذكذيذة 
شمولية من اة ، ولن ياب  بقي تذال مذن ا تذوال 

الس ذنذة ، كذمذا أن   بالمشاركة الشعبية الفعالة في
دول اا  يم في الريا  وأبوظبي لذن يذاذبذال بذقي 
صورة من اللور بقي  حول ديماراطي وسياسي 
في الذبذحذريذن ،  نذه سذيذ ثذر عذ ذل ملذالذحذهذم 
السياسية ، إذ أنهم يخافون من الذتذحذول السذيذاسذي 
البيمذاذراطذي فذي الذبذحذريذن مذن أن يذ ثذر عذ ذل 
مشيخا هم التي بنيت ع ل الببو راطية ، والذحذكذم 

 الشمولي المن ق.
كما أن الواليذات الذمذتذحذبة وبذريذنذانذيذا ال زالذت 
موا فهم ثابتة من العم ية السياسية في الذبذحذريذن ، 
إذ أنهم ال زالوا مستمرين في دعم الكيان الخ ذيذفذي 
وسياسا ه ااستببادية الشمولذيذة ، والذتذي  ضذمذن 
ملالحهم السذيذاسذيذة وااسذتذرا ذيذفذيذة وا مذنذيذة 
والعسكرية في المنناة ، وإن أي  ذحذول سذيذاسذي 
وديذذمذذاذذراطذذي شذذعذذبذذي سذذوف يذذنذذالذذب الشذذعذذب 
والمعارضة تينها بذتذفذكذيذك الذاذواعذب الذعذسذكذريذة 
ا جنبية واذروج كذافذة الذمذسذتذشذاريذن ا مذنذيذيذن 

 والعسكريين من البحرين.
 رق الحركة أنه ال ت  لمشاك  الشعب البذحذرانذي 
اال بحاه في  ارير ملير  بنفسه ، وإنتخذا  نذوع 
نظامه السياسي وكتابة دستور جبيب ل بالد ، يكذون 

 الشعب فيه ملبر الس نات جميعا.

 14إن جماهير شعبنا البحرانذي الذتذي اذرجذت فذي 
  ، و بمذت مذئذات الشذهذباء ، و،الف 4211فبراير 

الفرتل والمعا ين، و،الف المعذتذاذ ذيذن السذيذاسذيذيذن 
والحاو يين و ادة المعارضة ، ليس من أج  الذاذبذول 
بالفتات من االصال  السياسي والرجوع الل المربذ  
ا ول لما  ب  الثورة ، وإنما جماهير الشعذب و ذوق 
المعارضة السياسية ال زالت  نالب بااسذتذحذاذا ذات 
السياسية التي ثار من أج ها الشعب و ب  مذن أجذ ذهذا 
الغالي والنذفذيذس، وأولذهذا عذودة الشذرعذيذة لذإلرادة 

 ، وتذذق الشذذعذذب فذذي  ذذاذذريذذر ملذذيذذر .  الشذذعذذبذذيذذة
كما ي كب المف س السياسذي لذحذركذة أنلذار شذبذا  

فبذرايذر عذ ذل مذعذارضذتذه لذنذشذر الذكذيذان  14ثورة 
اللهيوني لمنظمومة الرادار ، والتي من الممكن أن 
 شك  شرارة لحر  شام ة مذبمذرة فذي الذمذنذنذاذة ، 
ونحذر الناغية تمب وأزال  تكمه من مغبة الماامرة 
 وااستسال  ل سياسذات اللذهذيذونذيذة فذي الذمذنذنذاذة.
إن الكيان الخ يفي والناغية المعتو  تذمذب الذخذ ذيذفذي 
يواص  سياسته التبعية العمياء والخنيرة ، و ب سذ ذم 
البحريذن لذإلدارة ا مذريذكذيذة اللذهذيذونذيذة ، لذفذر 
البحرين الل مواجهات عسذكذريذة مذ  الذفذمذهذوريذة 
ااسالمية فذي إيذران ، تذيذث أن نلذب مذنذظذومذة 
الرادارات  هبد ا من الذاذوي االيذرانذي والذبذرنذامذج 
 النووي والمنشئات الحيوية وااسترا يفية في إيران.
اننا في المكتب السياسي لحركة أنلار شبذا  ثذورة 

فبراير نبين وبشبة السياسات الخ يفية الذخذنذيذرة  14
والهوجاء بحر هان السياسات ا منية والعسكريذة فذي 
البحرين ل كيان اللهيوني ، بتس يمه أراضذي الذبذالد 
و واعبها العسكرية ليهبد دول اا  يم وإيران الثورة 
االسالمية ، وليع م الكيان اللهيونذي بذقن جذمذاهذيذر 
ً أي  ذذواجذذب أمذذنذذي  ً  ذذاطذذعذذا شذذعذذبذذنذذا  ذذرفذذض رفضذذا
وعسكري وسياسي ع ل أراضيه ، وسيااو  التنبيذ  
والتهبيذب  مذن الذبذحذريذن وأمذن مذحذور الذمذاذاومذة 
والفمهورية االسالمية فذي ايذران بذكذافذة الذوسذائذ  

 المشروعة.
 المكتب السياسي 

 فبراير 41لحركة أنصار شباب ثورة 

 لمعارضة السياسية  لن تشارك بالعملية السياسية في ظل االستبدادا

يذونذيذو أ ذامذت  47في يو  ا ثذنذيذن 
أمذذريذذكذذيذذون مذذن أجذذ  ” مذذنذذظذذمذذة 

البيمذاذراطذيذة وتذاذوق االنسذان فذي 
نذذبوة بذذمذذنذذاسذذبذذة الذذيذذو  “  الذذبذذحذذريذذن

الذعذالذذمذي لذذبعذم ضذحذايذذا الذتذذعذذيذذب. 
وشارك فذي الذنذبوة الذتذي أدار ذهذا ا 
لباتثة ا يرلنبية نيامة ساب  ك  مذن 
البذاتذثذة مذن أصذ  هذنذبي، فذاطذمذة 
تنان والبكتور لو س أويذت، أسذتذاذ 
الذذاذذانذذون بذذفذذامذذعذذة سذذواس بذذ ذذنذذبن، 
والناشنة الحاو ية مذيذفذان سذمذيذث، 
الذذمذذسذذ ولذذة الذذاذذانذذونذذيذذة بذذمذذنذذظذذمذذة 

والبكتور سعيب الشذهذابذي “  ريبرس” 
 )تركة أترار البحرين .

 وثيقة لـ"حلف إقليمي" يضم
 تل أبيب ودوالً خليجية أنجزت

 أعوام من التطبيع 3قبل 

كشذفذت  ذنذاة -تذزيذران/يذونذيذو/إرنذا  17طهران / 
الت فزة ااسرائيذ ذيذة الذرسذمذيذة )كذان ، مسذاء امذس 

ااسذرائذيذ ذي والذواليذات  الخميس، أن كال من الكيان
المتحبة ودول ا يفية صاغت وثياذة  ذ سذس لذبذنذاء 

 ذبذ   الشرق ا وسذط "ت ف استرا يفي إ  يمي" في
ثال  سنوات من التوص  إلل ا فا ات التذنذبذيذ  فذي 

4242. 
وفي  ارير أعب ه مراس تها السياسية غي ي كذوهذيذن، 
أشارت الاناة إلل أن صياغة الذوثذيذاذة جذاءت نذتذاج 
نااشات جرت بين الم سستين العسكريتذيذن فذي كذ  
من الواليات المتذحذبة وإسذرائذيذ  وعذبد مذن الذبول 

 4217الخ يفية، في الفذتذرة الذفذاصذ ذة بذيذن عذامذي 
 .4218و

ونا  التارير عن را  يفني، الذي كان يشغ  منلذب 
جين االتتالل، أثنذاء   ائب "ال واء االسترا يفي" في

هذ  النااشات،  وله "لم يكن هذا مفرد جس نذبذض، 
ب   نورت ا مذور إلذل مسذتذوق صذيذاغذة وثذائذق 

 ونص مكتو "، ع ل تب  عبير .
وتسب يفني، فحن النااشات بين النوا م ا مذيذركذيذة 
وااسرائي ية وممثذ ذي بذعذض الذبول الذخذ ذيذفذيذة لذم 
 نحلر في المستويات العسكرية، ب  شاركت فذيذهذا 
مستويات سياسية ووزارات الذخذارجذيذة فذي الذبول 

 المعنية.
وأضاف يفني: "لاب كان التوص  إلذل هذذ  الذوثذيذاذة 

لسذت مذتذقكذبا أن  ا ذفذاق أبذراهذا ،  ب  التوص  إلذل
ا مور كانت ستتنور إلذل مسذتذوق  شذكذيذ   ذيذادة 
موتبة )ل فين ااسرائي ي وجيوش البول الخ يفية 
، لكن كان باامكان التوص  إلل مستوق يفرق فيذه 

 التعاون في مفال  بادل التلورات".
وأردف  ائال: "الوثائق ظ ت ع ل مسذتذوق الذنذر  
الفكري والعناوين العريضة، ويفب أن  تذحذول إلذل 

 أمور عم ية"، ع ل تب  عبير .
ويق ي الكشف عن التوص  إلل هذ  الوثياة في و ذت 
ذكذذرت صذذحذذيذذفذذة "يسذذرائذذيذذ  هذذيذذو "، الذذيذذو ، أن 
التابيرات السائبة في  ذ  أبذيذب  ذفذيذب بذقن الذرئذيذس 
ا ميركي جون بايبن سيحاول، اذالل زيذار ذه كذالً 
من السعودية والكيان ااسرائي ي في منتلف يوليو/
 موز الماب ، البف  نحو  شكي  منتبق أمني إ ذ ذيذمذي 
بمشاركة    أبيب والواليذات الذمذتذحذبة والسذعذوديذة 

 والسودان وملر واامارات وا ردن والبحرين.
إذا صحت هذ  الرواية، فاالستنتاج المنناذي هذو ان 
التآمر ع ل الاضذيذة  الذفذ ذسذنذيذنذيذة بذبأت اذيذوطذه 

  تواص   ب  سنوات، وليس جبيبا.
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 سياسة  التذاكي الخليفية هدفها إخفاء انتصارات الشعب وهزائم البيت الخليفي

 

عباس وع ي أمين محمب وكذان ،اذر شذهذباء   وفاض 
التعذيب في التسعينات، نو  ا ي  ،ل نو  الذي عذبتذه 
مفموعة االستخبارات العسذكذريذة الذتذابذعذة لذ ذنذاغذيذة 
الحالي عنبما كان وليا ل عهب. ومذا ان انذنذ ذاذت ثذورة 

فبراير تتل ببأت  اف ة االستشهاد  ذحذت مذبذاضذ   14
الفالدين وفي مابمتهم ع ذي صذاذر وكذريذم فذخذراوي 
وزكريا العشيري وتسن جاسم مذكذي وعذبذب الذرسذول 
الحفيري وسواهم. لذلك سيحتذفذي الشذعذب الذوصذا 
ضحايا الشهباء باليو  العالمي لبعم ضحايذا الذتذعذذيذب 
وسينالبون بتحايذق دولذي مسذتذاذ  فذي كذافذة  ضذايذا 
التعذيب المذكورة بشفافذيذة وتذيذاد، وإرغذا  الذنذغذمذة 
الخ يفية ع ل الموافاة ع ل التحايذق الذبولذي تذتذل لذو 
طال أبناء الناغية المتهمين بار كذا  جذرائذم  ذعذذيذب 

  وتشية.
الثانيذة:  ذو ذف ا تذرار عذنذب وفذاة الذبذوق الذخذ ذيذفذي 
المايت، سعيب الحذمذب، الذذي بذاع ديذنذه بذبنذيذا غذيذر ، 
ومارس من الاول الذفذحذن بذحذق الذبذحذرانذيذيذن مذا ال 
يحلل. فذهب غير مقسوف عذ ذيذه، والتذاذتذه شذتذائذم 
ضحايا  ولعنا هم، ولم يذرف أتب ممن دعمذهذم وركذ  
لهم دمعة واتبة  ج ه. ولذم يذنذعذه سذوق بضذعذة مذن 
أفراد فريق النبّالة الذين يلفاون لالذسذتذبذباد والذظذ ذم 
والتعذيب ويكرهون الذبذحذريذن وسذكذانذهذا ا صذ ذيذيذن 

المابور، ف يس فذي   )شيعة وسنة . لم يشمت أتب بوفاة
الموت شما ة، ولكنهم استذكذروا مذا فذعذ ذه الذوصذا 
بعب انبالع الثورة المظفرة التي ما  زال متواص ة ولذن 
 تو ف تتل  تحاق منالب الشعب ويتم  نهير أجهذزة 

  البولة من عناصر الفساد والحاب والتنبي .
الثالثة: مرت االسبوع الماضي ذكرق سحذب جذنذسذيذة 
سماتة الشيا عيذسذل أتذمذب  ذاسذم تذفذظذه هللا، الذذي 
اضنهب  الخ يفيون و ت وا ستة من المواطنين ا بريذاء 
ع ل أعتا  منزله ثم أبعبو   سرا عذن الذبذالد. هذ الء 
النغاة الذين اتتذ ذوا الذبذالد أصذبذحذوا يذتذنذافسذون مذ  
ت فائهم الفبد في    أبيب في مفال اضنهاد السذكذان 
ا ص يين والتنكي  بهم وسحب جذنذسذيذا ذهذم واسذتذاذبا  
ا جانب لتشكي  مفتم  جبيب، أكثر طوعا واستسذالمذا 
ل محت ين الخ يفيين. ما أكثر الذين سحذبذت جذنذسذيذا ذهذم 
من البحرانيين، فاصبحت  ضذيذتذهذم عذنذوانذا لذظذالمذة 
شعب وإجرا  نظا  تذكذم. ا مذر الذمذ كذب ان الشذعذب 
سيهز  الخذ ذيذفذيذيذن فذي مذ ذف الذفذنذسذيذات والذمذ ذفذات 
االارق كم ف السفناء. سيمرغ أنف الناغية ونذفذ ذه 
وعلابته وسبذسذعذون مذرة أاذرق لسذيذاسذة الذتذذاكذي 
لتغ يف هزائمهم الماب ة بما سيسمذونذه "مذبذادرات" او 
" ذعذذبذذيذر عذذن تسذذن الذنذذوايذذا" او "الذذرغذبذذة فذي فذذتذذح 
صفحات جبيبة"، وك ها محاوالت  افذهذة الن الشذعذب 
اللامب تسم المذعذركذة بذعذب شذهذر واتذب مذن انذبالع 
ثور ه المظفرة، فهرع الخ يفيذون السذتذاذبا  االتذتذالل 

االمارا ي الذي لم يفبهذم كذثذيذرا. وأاذيذرا   –السعودي 
ار كبوا كبرق ايانا هم بالتنبي  م  العبو اللهذيذونذي 
واستابا  ابرائه االمنيين ل تلبي ل شذعذب الذبذحذرانذي 
ا ص ي )شيعة وسذنذة . لذاذب صذفذ  الشذعذب مذحذتذ ذي 
أرضه ومعذبي شبابه وهادمي مسذاجذب . 
وضمن سياسة التذاكي سيتظاهذر رمذوز 
االتتذالل الذخذ ذيذفذي بسذ "االنسذحذا  مذن 
مو   الاوة واال تبار" ولكن سيق السيذف 
العذل، وال مكان في بحذريذن الذمذسذتذاذبذ  
لناغية او ديكتا ور او تذكذم وراثذي او 
اائذن لذنذبذيذه وأمذتذه وشذعذبذه أو مذنذافذق 
يتظاهر عنبما يهز  بوجه مذخذتذ ذف عذن 
تاياته. سيواص  الشعب دربذه مذبعذومذا 
بالعون ا لهي تتل  تحاق منالبه انشذاء 

  هللا.
  حركة احرار البحرين اإلسالمية
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شوكة الخ يفيين الذين فابوا ثاة الشعب بشكذ  كذامذ  
وأصبحوا منالبين بتس يم الذحذكذم لذ ذشذعذب. سذيذاسذة 
التذاكي هذذ   ذعذتذبذر مذن أسذبذا   ذواصذ  الذحذراك 
الثوري باشكاله المتذعذبدة: الذتذظذاهذرات الذمذسذتذمذرة 
"غير المرالة" من  ب  جي  جبيب من البحرانييذن 
الذين رضعوا من أمها هم ت ذيذب الذثذورة، ااجذمذاع 
ع ل اعتبار الحذاكذم ونذفذ ذه رمذزيذن لذ ذخذيذانذة بذعذب 
استسالمهما ل لهايذنذة و ذنذبذيذ  الذعذال ذات مذعذهذم، 
الذو ذذفذات االتذتذذفذذاجذيذذة الذذيذومذذيذذة بذذمذشذذاركذة اآلبذذاء 
وا مهات ل منالبة بذاالفذراج غذيذر الذمذشذروط عذن 
السفناء السياسيين، رفض كذافذة اسذالذيذب االلذتذفذاف 
ع ل الهزيمة الوصا  ظاهر العذلذابذة الذمذفذرمذة 
بالرأفة بفر  ما أسمو  "العاذوبذات الذبذبيذ ذة" الذتذي 
وصفذهذا سذمذاتذة الشذيذا عذيذسذل  ذاسذم بسذ "الذظذ ذم 
الببي "، واستمرار العم  الحاو ي الحر الذي فضذح 
الخ يفيين وكشفهم اما  الذعذالذم كسذفذاتذيذن وسذاديذيذن 
ومستببيذن وطذغذاة ال نذظذيذر لذهذم، وأاذيذرا رفذض 
الشعب التخ ي عن الهبف المع ن لذ ذثذورة الذمذظذفذرة 
بحذان هللا  عالل: إسااط النظا  الخ يفي بذعذب ان ثذبذت 
استحالة إصالته. واليو  يسعل الخ يفيون، بذتذوجذيذه 
مذذن الذذبذذريذذنذذانذذيذذيذذن طذذر  مذذا يسذذمذذل "السذذفذذون 
المفتوتة" التي يرفضها البحرانيون السبا  عبيذبة: 
فهي نسخة باهتة لالتكا  الببي ذة الذتذي ثذبذت فشذ ذهذا 
جم ة و فليال واسر الناغية وعلابته بها ما باذي 
له من ملبا ية، انها  كذرس  ذفذريذم الذبذحذرانذيذيذن، 
االمر الذي ال يرفضه الشعذب فذحذسذب بذ  يذرفضذه 

   الاانون البولي وم سسا ه،
  هناك مسائ  ثال  يفبر التو ف عنبها   يال هنا:

االولل: اليو  العالمي لنلرة ضحايا التعذذيذب الذذي 
يونيو من ك  عا . وهنا سيكذون شذعذب  42يح  في 

البحرين في طذ ذيذعذة الشذعذو  الذتذي  ذهذتذم بذه  نذه 
يالمس وا عها بمرارة وعذنذاء شذبيذبيذن. فذالذتذعذذيذب 
الخ يفي لم يس م منه إال الا ي ون من البحرانيين، فهذو 
سياسة ثابتة ممنهفة في الذمذشذروع الذخذ ذيذفذي الذذي 
يسعل الشعب اسااطه. مذا أكذثذر شذهذباء الذتذعذذيذب 
اذذالل نلذذف الذذاذذرن ا اذذيذذر، الذذوصذذا بذذعذذب 
االنسذحذذا  الذذبذذريذنذذانذي مذذن الذذبذالد. كذذان مذذن أول 
ضحايا التعذيذب سذعذيذب الذعذويذنذا ذي ومذحذمذب غذ ذو  

 5الع ي فذي  جمي  . وساط1772بوجيري في العا  
كقول شهباء الحركة ااسالمذيذة شذهذيذبا  1782مايو 

بالتعذيب الوتشي و بعته  ذوافذ  شذهذباء الذتذعذذيذب: 
الشيا جمال العلفور وكريم الحبشي ومحمب تسذن 
مبن ورضي مهبي إبذراهذيذم والذبكذتذور إسذمذاعذيذ  
الع وي اما الثمانينات فاب استه ت بتعذيب مذفذمذوعذة 

ببون رتمة و بعها أعضاء جمعيذة الذتذوعذيذة  77الس 
ثم مفموعة الذبذالد الذاذبيذم فذي  1784ااسالمية في 

. وهناك إفادات من بعض ه الء  اشذعذر لذهذا 1788
االببان. اما التسعينات فاب شهبت مذن الذتذعذذيذب مذا 
مأل صفحات الكتب بالتاارير واللور التي التاذنذت 
لذ ذذشذهذذباء عذذ ذل الذمذذغذتذذسذ  مذثذذ  سذذعذيذذب ااسذذكذافذذي 

مشك ة البالد  زداد  ذعذاذيذبا بذتذعذا ذب تذكذامذهذا الذذيذن 
يرثون ،باءهم في المناصب. ومن أسبا  هذا التذعذاذيذب 
سعي ك  طاغية جذبيذب لسذ "الذتذذاكذي" عذ ذل الشذعذب 

امذا    ومحاولة  سويق الهزيذمذة فذي شذكذ  انذتذلذار،
صمود الشعب في تذ ذة مذخذتذ ذفذة لذكذسذب شذيء مذن 
الملبا ية التي فابها الخ يفيون نتيفة ظ مهم وجه هذم 
وغنرستهم إلل جانب  ذاكيذهذم الذمذفذضذو . و ضذيذة 
السذذفذذنذذاء السذذيذذاسذذيذذيذذن ،اذذر وسذذائذذ  الذذتذذذاكذذي لذذبق 
"ااصالتي" الكبير الذي ضاعف اضنهاد ا غ ذبذيذة 
الساتاة الوصا في  شكي ته الحكومية الفبيبة. فذاذب 
أصبح واضذحذا ان الذمذعذتذاذ ذيذن السذيذاسذيذيذن هذزمذوا 
العلابة الخ يفية وأذلوها الوصا برفضهم التراجذ  
شعرة واتبة عن المن ب الفوهري الذي انن ات مذن 

، الذمذتذمذثذ  4211فذبذرايذر  14أج ه ثورة الشعب في 
بتحايق  حول جذري في المنظذومذة السذيذاسذيذة يذعذيذب 
الحق  ه ه ويتيح ل شعذب ااذتذيذار نذظذامذه السذيذاسذي 
وكتابة دستور  وانتخا  تكومذتذه. هذذا الذمذنذ ذب لذم 
يذذتذذغذذيذذر، و ذذب أكذذب  الذذرمذذوز بذذبون اسذذتذذثذذنذذاء سذذواء 
بخنابا هم المبذاشذرة ا  بذمذا يذاذولذونذه لذعذائذال ذهذم أ  
بحضرابا هم التي كشفت إجرا  الخ يذفذيذيذن و ذوتشذهذم 

 وانعبا  إنسانيتهم. 
لاب ا فات كافة الفهذات الذحذاذو ذيذة الذبولذيذة عذ ذل ان 
سفن ،الف البحرانذيذيذن اعذتذاذال  ذعذسذفذي، وطذالذبذوا 
باالفراج عنهم ببون  يب او شرط. وهذا مذا دعذت لذه 
لفنة بسيوني التي شّك ها الناغية بضغوط اجنبية بعذب 
افتضا  جرائمه االولل بذعذب الذثذورة. وتذاول الذعذبو 
الخ يفي طوال السنوات االتبق عشرة اافاء الفذرائذم 
التي ار كبها جالدو  بحق المعتا يذن السذيذاسذيذيذن مذن 
اعذذتذذاذذال  ذذعذذسذذفذذي و ذذعذذذيذذب و ذذتذذ  اذذارج الذذاذذانذذون 
واضنهاد ديني وسيذاسذي بذبون تذبود. فذمذنذ  كذافذة 
المنظمات الحاو ية من داول البذالد، وسذعذل اتذيذانذا 
ل تذاكي ع يها با تراتات اكتشفت التذاذا انذهذا  ذهذبف 
لتحييبها، ومنها مف س تاوق االنسان الذذي يذرفذض 
ان يكون أداة ل لمت ع ل جذرائذمذه. وهذنذاك اذبذراء 
ا مم المتحبة الذين ينالبون بذزيذارة الذبذالد لذمذاذابذ ذة 
ضحايا االضذنذهذاد الذخذ ذيذفذي. كذمذا ان الذمذنذظذمذات 
المرمو ة مث  هيومن رايذتذس ووج والذعذفذو الذبولذيذة 
ممنوعة من داول البالد. هبف النذاغذيذة وعلذابذتذه 
وداعميه من هذ  السياسة إافاء الفرائم التي ار كذبذهذا 
كتعذيب أشخا  في كام  اللحة تتل المذوت مذثذ  
كريم فخراوي وع ي صار وزكريا العشيري وتسذن 
جاسم مذكذي وعذبذب الذرسذول الذحذفذيذري. ومذن هذذ  
الفرائم الحاالت الكثيرة من الات  اارج الاانون الذتذي 
ابتبأت في اليو  ا ول الننالق الثورة بات  ع ي عبذب 
الهادي مشيم  بالرصا  الحي. ومن جرائم تمب بذن 
عيسل استخبا  كافة مرافق البولة سالتا ضب الشعذب 
ومنها اجهزة االمن والشذرطذة والذخذبمذات والذاذضذاء 
ومنظمات "جونفذو" الذتذي أسذسذهذا بذعذنذاويذن بذرا ذة 
ظاهذرهذا تذمذايذة تذاذوق االنسذان وبذاطذنذهذا تذمذايذة 

 الخ يفيين اما  الشفب البولي غير المحبود.
هذا التذاكي ك ه لم يعب بالفائبة ع ذل الذنذاغذيذة 
وعلذذابذذتذذه، بذذرغذذم الذذبعذذم الذذخذذارجذذي غذذيذذر 
المحبود الوصا من برينانيا. فقصبح ع يذه 
االفراج عن السفناء السياسيين بذقسذرع و ذت 
ممكن بعب ان التف تب  المشناة تول ر ذبذتذه. 
لاب كان للمود رموز الوطذن والشذعذب مذثذ  
االستاذين تسن مشيم  وعبب الوهذا  تسذيذن 
والبكتور عبب الف ي  السنكيس والشذيذا عذ ذي 
س مان وباية الع ماء مث  الشيذا عذبذب الذهذادي 
المخوضذر والشذيذا سذعذيذب الذنذوري والشذيذا 
ميرزا المحروس والشيا عبب الف يذ  الذمذاذباد 
والشيا محمب تبيب الذمذاذباد والشذيذا زهذيذر 
عاشور وباية ا بنذال دور أسذاس فذي كسذر 



 

  8/ 474صوت البحرين / 

وما أكثر الذين أصيبوا بعاهات دائمة، او الذذيذن اصذيذبذوا بذقمذرا   ذا ذ ذة 
كالسرطان. وما أكثر العائالت التي  مز ت بسبب طول الفراق، فانفذلذ ذت 
الزوجات عن أزواجهن، وأصبح بعض االطفال يتيما نذتذيذفذة فذاذبان ا   
 ارة بالتعذيذب تذتذل الذمذوت، وأاذرق بذاطذالق الذرصذا  الذحذي عذ ذل 
المتظاهرين و ت هم، وثالثة باالعبامات الفائرة، ورابعة باالمرا  الذاذا ذ ذة 
الناجمة عن سوء االوضاع اللحية في طوامير التعذيب الخ ذيذفذيذة. كذانذت 
المناسبة فرصة لتعبير الضحايا )المعتاين وعذائذال ذهذم  عذن ،المذهذم، و ذب 
ارجت االتتفاجات في الشوارع لذ ذتذعذبذيذر عذن الذتذضذامذن مذ  ضذحذايذا 

الذتذواصذ    التعذيب، وكتبت الشعارات ع ل الحذيذنذان، واكذتذظذت وسذائذ 
االجتماعي بالكتابات الباعية النهاء الحابة الخ يفذيذة السذوداء الذتذي أتذالذت 
نهار الشعب ليال تالكا. ولم ينس المبعبون والالجئون السذيذاسذيذون مذعذانذاة 
إاوانهم في السفون الخ يفية. فنظذمذت االتذتذفذاجذات وكذتذبذت الذمذاذاالت، 
وعابت النبوات، ك  ذلك من أج  إبااء  ضية السفناء والتعذيب مسذتذمذرة 
لع  في ذلك ما يحرك ضمائر العالم فتتذلذبق لذذلذك بشذفذاعذة وإنسذانذيذة. 
وأصبرت منظمات عبيبة من بينهم "ريبريف" و العبل الذبولذيذة وهذيذومذن 
رايتس ووج وفرونت الين ديفنبرز بذيذانذات  ذنذبد بذالذخذ ذيذفذيذيذن و ذنذالذب 
باالفراج الفوري غير المشروع عن السفناء السياسيين. لاب كان ذلك الذيذو  
مهرجانا ثوريا كشفت فيه جرائم العلابة الحاكمة في البحرين، و م أيلال 
الرسالة الل المفذتذمذ  الذبولذي لذعذ ذه يذاذو  بشذيء مذن مسذ ولذيذا ذه  ذفذا  

  المظ ومين الوصا ضحايا التعذيب الممنهج في البحرين.
ثالثا:  لاعب الشهر الماضي جريمة االضذنذهذاد الذبيذنذي الذتذي يذاذو  بذهذا 
الناغية وعلابته. هذ  المرة صبوا غضبهم الناجم عن فش هم في العال ات 
الخارجية ع ل المواطنين المستضعفين. فتم التلبي  ي بذحذرانذي أصذ ذي 

ا ماكذن الذمذاذبسذة الذوصذا فذي الذعذراق وسذوريذا   ينوي التوجه لزيارة
وإيران. فنظرا ل عال ات المتو رة بين الخ يفيين وهذ  البول الوصذا بذعذب 
ايانتهم  ضية ف سنين وا تحامهم دائرة الخذيذانذة مذن اوسذ  ابذوابذهذا، فذاذب 
تاولوا إجبار المواطنين ع ل التو ف عن زيارة العتبات المابسة الوصا 
في إيران. والمعروف ان البحرانيين يكنون الوالء آلل بيت رسول هللا ع يه 
أفض  اللالة والسال ، ويرفضون المساومة ع ل ذلك. والمذعذروف ايضذا 
ان الخ يفيين يحابون كثيرا ع ل الشعب وهويته وثاافته وانتمائه الذمذذهذبذي، 
ولذلك  ضاعفت اسبا  اآلزمة بمرور الو ت. ونظرا لعب   وفر الذرتذالت 
الفوية بين البحرين وإيران، فاب اضنروا ل ايا  بذلك عبر الب بان الخ يفيذة 
االارق مث  س ننة عمان واالمذارات و ذنذر والذكذويذت الذتذي لذم  ذاذنذ  
عال ا ها م  الفمهورية االسالمية. وفي الشهر الماضي سعل الخذ ذيذفذيذون، 
بعب ان مّكنوا اللهاينة من الم فات االمنية والسياسيذة فذي الذبذالد، لذفذر  
من  عم ي ع ل المواطنين لكي ال يتوجهوا لزيارة االما  عذ ذي بذن مذوسذل 
الرضا المبفون في مبينذة مشذهذب اايذرانذيذة. فذكذ  مذن  ذوجذه الذل الذبول 

التوجه إلل إيران  عر  ل ذمذنذ  مذن   الخ يفية المذكورة وكان عازما ع ل
و ب تر  العشرات من البحرانيين   العودة الل البحرين.  السفر وأجبر ع ل

من ممارسة شعائرهم البينية بهذ  النرياة، بذاالضذافذة لذ ذخذسذائذر الذمذاديذة 
الناجمة عن إعاد هم من منتلف النريق. انه اضنهاد ديني بامتياز، تيث 
يلر الخ يفيون ع ل  التبا  في الوصيات المواطنين البينية واستذخذبا  

 أدوات البولة ل تلبي لهم اذا أصروا ع ل ذلك الحق. 
رابعا: استمر المواطنون في  فاع هم م  جذريذمذة الذتذنذبذيذ  الذتذي  ذا  بذهذا 
الخ يفيون، و حبوا بذلك مشذاعذر الشذعذب الذبذحذرانذي وا مذتذيذن الذعذربذيذة 
وااسالمية، وداسوا ع ل  ضية ف سنين وشعبها، و ذحذالذفذوا مذ  مذحذتذ ذي 
أر  ا  لل. و ب استمرت االتتفذاجذات والذتذظذاهذرات الذمذنذبدة بذتذ ذك 
الفريمة التي اعتبروها ايانة، و رر الكثيرون منهم انها الفل  ا اير في 
م ف النالق الكام  بيذن الذنذرفذيذن. فذال  ذعذايذن مذ  الذخذونذة والذعذمذالء 

والمتآمرين ضب الشعب وتاو ه، والذمذتذحذالذفذيذن مذ  
اعذذباء ا مذذة بذذهذذبف اسذذتذذاذذبا  اذذبذذرا ذذهذذم االمذذنذذيذذة 
والعسكرية في  م  الشعب الف سنيني، لالستفادة منها 
ضب الشعب البحراني الباعم لت ذك الذاذضذيذة. يضذاف 
الل ذلك ان التو رات اال  يمية في  لاعب نتيفذة هذذا 
التلبع في الفبهتيذن الذعذربذيذة وااسذالمذيذة نذتذيذفذة 
فر  التنبي  عذ ذل ا مذة بذبون رضذاهذا. و ذو ذف 
المواطنون عنب الزيذارة الذتذي سذيذاذو  بذهذا الذرئذيذس 
االمريكي ل منناة وسعيه لفر  المزيب من انذوات 
التنبي  م  العبو االسرائي ي. و ب نبد الكثيرون بذهذذ  
الزيارة الوصا بعب  لاعب اتتمذاالت الذ ذاذاء بذيذن 
الرئيس االمريذكذي وولذي الذعذهذب السذعذودي الذمذتذهذم 

   1الباية من   الحرب الخليفية على الشعب: 

 تسبناك يا شذيذا السذفذون رسذوال

 بذ ذحذظذة  رأيناك ت ما في الذخذيذال

 كوكبا   ختال  و ب كنت في ع ياك

 عرفنذاك رغذم الذعذاديذات مذفذاهذبا

 رأيناك طودا في المذيذاديذن شذاهذاذا

 وكذذنذذت لذذنذذا يذذو  الذذكذذريذذهذذة بذذيذذر ذذا

 فذذوهللا ال نذذنذذسذذل مشذذيذذمذذ  لذذحذذظذذة

 وعذذ ّذذم أجذذيذذال الذذمذذيذذاديذذن ثذذذورة

 وكذذان بذذوجذذه الذذظذذالذذمذذيذذن غذذمذذامذذة

 

 فيا أيها العمذالق إن شذئذت فذانذتذاذم

 الذذيذذو  يذذومذذك والذذخذذ ذذيذذفذذة راتذذ 

  ذارة   الطفك ا طيذار فذي الذبو 

 و عذبذق أزهذار الذحذاذول وريذحذهذا

 لعمرك يا من  عشق الخيذ  والذاذنذا

 لئن شئت يوما جاءك الشعب ها فا

 ليكتب في سذفذر الذنذضذال مذ راذا

  ذذعذذيذذن كذذمذذا كذذانذذت تذذيذذا ذذك دائذذمذذا

 كذريذهذة  وكنت شذفذاعذا عذنذب كذ 

 يذاذذولذذون ان السذذفذن شذذر عذذاذذوبذذة 

 وأن يذذذب الذذذفذذذالد كذذذانذذذت لذذذئذذذيذذذمذذذة

 لكذن رأيذنذا فذي السذفذون مذالتذمذا

 

 ألست الذي اضت الغمار مفاهبا

 لم  خن  عذيب الذنذغذاة ولذم  ذكذن

 كذذنذذت الذذوفذذّي، وكذذنذذت أكذذبذذر ثذذائذذر 

 ار ضل الشعب الكذريذم  ذيذادة فيك

 يفو  به عنر النبق فذي صذبذاتذه

 سذذال  عذذ ذذل مذذن أثذذاذذ ذذتذذه  ذذيذذود 

 ستبذاذل هذنذا والذراتذ ذون علذابذة

 سيسحاها التاريا والشعب والاضا

 فمتل نراك مذن السذفذون مذحذررا

 ونليا سمعا تذيذن  ذنذنذق هذاديذا

  ذذ  مذذا  شذذاء فذذان  ذذيذذبك مذذعذذول

ذذك عذذنذذبهذذم وتع  امذذا ا بذذاة فذذحن رع

 لست السذفذيذن بذ  الذذيذن  ذنذّمذروا

 أضحت سيوفك يذا مشذيذمذ   ثذورة

  من الغيب  هبي الحائريذن سذبذيذال

  جذذمذذيذذ  الذذمذذحذذيذذا بذذاسذذمذذا وجذذمذذيذذال

  تسبنا  فذي أعذ ذل الذفذضذا  ذنذبيذال

  وسيفذا بذوجذه الذظذالذمذيذن صذاذيذال

  ومن ا ف  ضبان السفون ج يذال

  يذذرفذذرف اذذفذذاق الذذفذذنذذا  صذذ وال

  فاب اط في سفر النذضذال فلذوال

  يذذذعذذذّم لذذذظذذذاهذذذا ربذذذوة وسذذذهذذذوال

  وطذذذالذذذ  سذذذوء لذذذ ذذذنذذذغذذذاة ثذذذاذذذيذذذال

 

  بلذذولذذة لذذيذذث واتذذذر الذذتذذقجذذيذذال

  والشعذب اذ ذفذك يذحذمذ  الذاذنذبيذال

  وطذذورا  ذذغذذنذذي،  ذذعذذشذذق الذذتذذبذذتذذيذذال

  يذذفذذو  لذذيذذغذذشذذل دوتذذة واذذمذذيذذال

  و شع  فذي در  الذنذضذال فذتذيذال

  فذذرو  الذذتذذحذذبي  ذذب هذذب ذذه سذذبذذيذذال

  عذذمذذذالذذاذذذة كذذذانذذذوا هذذنذذذا وفذذذحذذذوال

  انابا صريذحذا يذرفذض الذتذقويذال

   ذذاذذود سذذرايذذا الذذثذذائذذريذذن، أصذذيذذال

 وأن بذذذذه كذذذذان الذذذذعذذذذذا  وبذذذذيذذذذال

  ذذعذذيذذث فسذذادا   ذذعذذشذذق الذذتذذنذذكذذيذذال

 فلذذوال  كذذتذذبذذت مذذاذذاطذذعذذهذذا ا بذذاة 

 

 وكذذنذذت لذذنذذيذذ  الذذمذذكذذرمذذات عذذفذذوال

 عذ ذيذال من وطقة المر  العضذال

 ولذذمذذن يذذفذذاهذذب مذذا بذذرتذذت دلذذيذذال  

 ورّويذذت مذذن نذذبذذ  الذذمذذحذذبّذذة جذذيذذال

 زانذذذه إكذذذ ذذذيذذذال ونذذذور الذذذمذذذحذذذيذذذا

ذذا لذذ ذذنذذغذذاة ثذذاذذيذذال   فذذقصذذبذذح هذذمة

  ذذمذذادت بذذظذذ ذذم ا كذذرمذذيذذن طذذويذذال

 ف ن يهتبي سذر  الذنذغذاة  سذبذيذال

 يا ابن المشيم  ما بذرتذت صذ وال

 أنذذذت الذذذبذذذ ذذذيذذذ  وأنذذذت أ ذذذو   ذذذيذذذال

 يذذخذذشذذون تذذيذذن يذذرونذذه مذذحذذمذذوال

 نسذذيذذم اابذذا  ذذب  فذذا  مذذنذذك عذذ ذذيذذال

 في الايب هم يذخذشذون مذنذك عذذوال

 وار ذذب سذذيذذف الذذظذذالذذمذذيذذن كذذ ذذيذذال

 حسن مشيمع: أسد الشعب

بالض وع في جريمة  ت  ااعالمي السعودي، جمال ااشافي. ويتذو ذ  تذبو  
المزيب من التو ر في المنناة واالتتفاجات والتظاهرات تين  ببأ الذزيذارة فذي 
منتلف هذا الشهر )يوليو ، اذ يعتز  بايبن زيارة ك  من الريذا  و ذ  أبذيذب 
 ضمن المشروع الهادف لتلفية الاضية  الف سنينية.

انها فترة عليبة في  اريذا الذمذنذنذاذة وتذيذاة ا مذة، 
يشعر بها شعب البذحذريذن كذمذا  شذعذر بذهذا الشذعذو  
ا ارق. ا مر الم كب ان شعبنا البحراني ثابذت عذ ذل 
موا فه ومنالبه، ملّرا ع ل  حايق التحول السذيذاسذي 
الفذري والنهو  بالبالد مفبدا في ظ  تكم سياسذي 
عادل يمارسه الشعب بسيادة كام ة بعيبا عن الوصذايذة  
الخ يفية. انه متوك  ع ل هللا سبحانه و عذالذل فذي هذذا 
المسار، ويبعو ربه ان ينلر الشعب المظ و  ويحرر 
المعتا ين السياسيين وينتام من الذنذاغذيذة وعلذابذتذه، 
ويمحق من اانوا ا مة و حذالذفذوا مذ  أعذبائذهذا. وهللا 

 غالب ع ل أمر  ولكن أكثر الناس ال يع مون.


