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* في الذكرى الثالثة إلعدام الشابين البحرانيين أحمد الماللي وعليي اليبير  
نظم البحرانيون مسيرات عديدة الستذكارهما والتأكيد على تخليييد ذكيراهيميا 
بالثبات على مطالبهما. وكان الطاغية حمد بن عيسى أل خليفة قد وقّع قيرار 
اإلعدام برغم صدور نداءات عديدة من خارج البالد لبدم تنفيذ ذلي  اليايرار 
الجائر. وكان موسى عبد علي قد صبد الى سطح وكر الفساد الخيليييفيي فيي 
لندن )السفارة( قبل ساعات من تنفيذ اإلعدام لتسليط االنظار عيليى الياي ييية 

 .7102يوليو  72ولكن بدون جدوى فتم إعدامهما في الساعات االولى من 
 

تواصلت الشهر الما ي االعتااالت التبسفية وطالت عددا مين اليميواطينييين 
عرف من بينهم: فا ل خ ير من منطاة سترة، وحسين محمد عيد وحسين 
هاني من منطاة الديه. كما اعتال في منتصف الشهير الشيا  احيميد حسييين 

الخليفية من قاعة المحكمة بيبيد ان   حمادي، حيث اختطفه جالوزة البصابة
  أصدرت بحاه حكما بالسجن بسب  مطالبته باإلصالح السياسي.

وتواصلت االستدعاءات اي ا، وشملت عشرات من المواطنييين. فيكيان مين 
شخصا بسب  مشاركتهيم فيي احيتيفياالت عيييد الي يديير  01هؤالء أكثر من 

األغر الذي يحتفي به البحرانيون منذ مئات السنين. وطياليت االسيتيدعياءات 
النشطاء الثالثة ا لمبروفين: مجيد عبد هللا )الحاج صيميود( واالسيتياذ عيليي 

  واالستاذ عبد النبي الحواج. مهنا
  

كما تصاعد التوتر في السجون بسب  الت ييق المتواصل من قبل الخليفيييين 
على الرهائن البحرانيين. فاد أ ر  عين اليطيبيام بيطيل اليتيكيوانيدو عيليي 

سنة بسب   07عمران الذي كان ا لخليفيون قد أصدروا بحاه حكما بالسجن 
مواقفه السياسية. وجاء إ رابه للمطالبة بحق الرعايية الصيحييية اليميحيروم 
منها والتي أدت لفاده الحركة في الذراع اليسرى. وبدأ ميبيتيايالن سييياسيييان 
إ رابا عن ا لطبام مطالبين بإعادة محاكمتهما التي شابها الكثير من اليظيليم 
والجور وهما علي حسين الطريفي وأحيميد السيميييع.  كيميا اشيتيكيت واليدة 
المبتال السياسي مرت ى محمد عبد الر ا من حرمانيهيا االتصيال بيابينيهيا 
طوال الشهر الما ي. وقالت ا نه ال يستطيع تحري  رجله منذ ان اجيرييت 

   له عملية في وقت سابق.
 

إلى  آية هللا الشيخ عيسى أحمد قاسم يوليو دعا 01* في 
الوقوف بوجه ما وصفه بالمخطط االنتخابي الجائر فيي 
البحرين. وحذر قاسم من م بة المشاركية بياالنيتيخيابيات 
” المارر إجراؤها أواخر هذا البام. وقال قاسم فيي بيييان

إنَّ إنجاَز عمليِة االنيتيخياِ  حسيَ  ميخيّطيطيه اليرجيبيّي 
يزة ليليسييياسيِة  الظالم لتحايق األهداِف السليطيويّية اليميرّكِ
االنفرادية، والم اّدة لمصيليحيِة الشيبي ع ال ييبينيي إال 

نكسةً جديدةً للوطن، وتبميااً أشدَّ لمأساة الشب ، وتثبيتاً لدكتاتوريية اليحيكيم، 
دعا قياسيم ”.  وإطالةً ألمد المحنِة الباّمِة التي يباني منها أهُل هذا البلِد البزيز

االنتخابات المزيّفة المكذوبِة على الشب ، الملتفِّة “ الجميع إلى الوقوف بوجه 
على حاوقه، داعيا إلى التبرؤ منيهيا فيي حيال إجيرائيهيا. وأكيد قياسيم عيليى 
 رورة إجراء انتخاباٍت صحيحٍة غيِر مزّورةٍ, ومع فشل إجراء ميثيل هيذه 

  8البقية على صفحة  االنتخابات فالبد من الرفِض الصريحِ ألّيِ انتخاٍ  كاذٍ  بحس  تببيره. 

 تجليات الصراع العقيدي واأليديولوجي
 بين البحرانيين والخليفيين

 
السع  على الحسين وعلى علي بين الحسين وعلى ةصمحماب المحمسميمن وعملمى 

 ةصحاب الحسين
نقز  القالم ا سعمي باستشهاد ا مما  المحمسميمن وةصمحمابمه، ونمقماهمده عملمى 

 االحتناء به، ثائرا ومصلحا وشهيدا
في عالم ال رن القشرين يفترض ان من ةبسل ح وق العوا ن تعمتمقمه بمحم موامه 
الدينية وان يكون  لل ممتماحما فمي كمل المظمروف وابوامات، وان ال يمخمضما 
للحسابات او العساومات السياسية. ويفترض كنلل ان يتم تفقيل العبدة ابسماس 
الن  تتضعنه الدساتير الحديثة حتى في الدول العحكومة باالستبداد: حق الق يدأل 
والععارسة الدينية مكفول لكل العوا نين. هنا احد تجليات الحرية الدينيمة المتمي 
تروجها العواثيق الدولية وفي مم مدممتمهما ا عمعن المقمالمعمي لمحم موق االنسمان. 
فاالعت اد ظاهرأل  بيقية الزممت المعمجمتمعمقمات الزممت وجمود ا نسمان عملمى 
ابرض، فع يستطيا ةغل  الناس القيش بدون الشقور باالنتعاء لدين او ع ميمدأل 
او مرجقية روحية توفر لهم من الراحة النفسية ما يواز  راحتهم العادية. همنا 
االنسان لديه جانبان: ماد  ومقنو  روحي، ويسقمى اغملم  المبمشمر لمتمحم ميمق 
التوازن من خعل توفير كليهعا. وال يحق لحاكم ةيا كان سل  ا  موا من حم مه 
في االعت اد ومعارسة  لل االعت اد. وهنا الحق ال تس طه ةية اعتبارات ةخمرم 
تتقلق باالوضاع الداخلميمة لمنلمل المبملمد ا  بماالوضماع المخمارجميمة والمقمعامات 

  االاليعية. فحق االعت اد ليل موضوعا للعساومة في ة  ظرف.
غير ان شقبنا البحراني عانى في ظل الحكم الخليلفي ال ائم ما ال يعكن تصموره 
من االضطهاد الديني. وابنكى من  لل ان يسقى محتلو ةرضه لملمتمقمتميمم عملمى 
 لل االضطهاد ب شكال ابسالي  والوسائل. ومما يمقمعمق شمقمور المبمحمرانميميمن 
بالظعمة ما يكرره إععمهم يوميا بان الطاغية الحالي حول البعد الى جننة ممن 
التسامم الديني. فعا مصاديق هنا التسامم؟ السعان بانشاء مقبد للهنمدوس همنما، 
وكنيسة للعسيحيين هناك، ومقبد لليهود ثالثة. بل انه سمقمى لملمعمتماجمرأل بمالمديمن 
واستغعله وتسييسه عندما سقى لخداع القالم بهنا االحترا  الوهعي حميمن عميّمن 
امرةأل يهودية سفيره لقصابته في واشنطن، ضعن ةسالي  المنمفماق والمتمضملميمل، 
آمع ان تؤد  تلل الخدعة لكس  ود سياسيي البيت اببي  بتشجيا من اللوبمي 
اليهود . وما ابسف الشديد ف د استغل داععوه في واشنطن ولندن  لل لترديمد 
م والت جوفاء عن وجود حالة من التمسماممم المديمنمي، بمل روجموا بمانمهما همي 
ابوسا في العنط ة، م ارنين  لل باالوضاع في السقموديمة المتمي كمانمت حمتمى 

الحريات الدينية لآلخرين وتمفمرض عملمى الشمقم  نمعمطما   وات اري  تصادر
واحدا من التفكير الديني الن  تتبناه القائلة السقودية التي تمحمكمم المبمعد بمالمنمار 
والحديد، وتفرض العنه  الوهابي على كافة العسلعين من العنتعين لملمعمدارس 

  الف هية ابخرم
منن مطلا القا  الحالي تكثفت اسالي  استهداف الح وق الدينية للغالبية الساحم مة 
من الشق  البحراني، وهنه االسالي  تتم بشكل ممعمنمهم  وصمار  وال تمخمضما 

  العتبارات الوالء السياسي او عدمه. ومن هنه ابسالي  ما يلي:
ةوال: استعرار التعييز الطائفي على اوسا نطاق من ابمل المقمصمابمة المخملميمفميمة 
الحاكعة. فعا تزال الق لية التي حكعت البعد منن احتعل المبمعد امبمل اكمثمر ممن 
مائتي عا  تفرض نفسها على كافة صقدان التعييز، ويستحيل ان يشن حاكم عن 
تلل ال اعدأل. وعندما يقين رئيل وزرائهم عددا اكبر من الوزراء الشيقة فمانمعما 
الهدف تلطي  سعقة ابغلبية الساح ة من الشق  بتوريل من وافق على الخدمة 
ضعن العشروع الخليفي على التطبيا ما ةعداء ابمة، وال يقبر عن تمغميمر فمي 
سياسات التعييز الععنه  التي التز  بها كافة  غاأل آل خليفية. فعا تزال االغلبميمة 
الساح ة من السكان االصليين مهعشة في مجاالت السياسة واالاتصاد والث افمة، 
وما تزال ع ائدهم الدينية مستهدفة وممغميّمبمة عمن المعمنماهم  المدراسميمة، ولمنلمل 

 “.التسامم الديني”يستغرب البحرانيون حين يسعقون الخليفيين يتحدثون عن 
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خعل الشهر العماضمي تمواصملمت المفمقمالميمات الشمقمبميمة 
العطالبة با فراج الفور  وغير العشرو  عن العقت لين 
السياسيين. وةكدت عمائمعت السمجمنماء إصمرارهما عملمى 
مواصلة الحراك من ةجل إن ا  ةبنائها ممن بمراثمن المقمدو 
الخليفي الن  تجاوز الحدود في التنكيل بالبحرانيين. فم مد 
اضى ةغل  العقت لين حتمى اآلن اكمثمر ممن ةحمد عشمر 
عاما وراء ال ضمبمان، وتمقمرض لملمتمقمنيم  والمتمنمكميمل، 

 وصدرت بح ه ةحكا  جائرأل  تجاوز بقضها مائة عا 

اعتاد البحرانيون زيارأل ابور شهدائهم في اليو  الثاني بقد القيمد، تم مديمرا لمهمم، 
ومن ةجل إب اء  كراهم حية في النفوس وال لوب. وفي الصورأل ممجمعموعمة ممن 
النشطاء النين توجهوا لزيارأل شهدائهم يو  ابحد بعم مبمرأل سملمعمابماد. واكمتمظمت 
الع ابر ابخرم بالقائعت التي تتواصل زياراتها العم مابمر لمتمجمديمد المقمهمد مما 

 الشهداء النين اتلهم الخليفيون في االثني عشر عاما االخيرأل

بعناسبة مرور عا  كامل على بدء الدكتور عبد الجليل اعتمصماممه وإضمرابمه 
عن الطقا ، نظم ح واي ونشطاء سياسيون وافة تضامنية ةما  وكمر المفمسماد 
الخليفي )السفارأل( في لنمدن. و مالم  المعمشماركمون بما فمراج المفمور  عمن 
الدكتور السنكيل وةعادأل معتلكاته الشخصية  المتمي صمادرهما المخملميمفميمون، 

 واهعها مسودأل كتابه ابدبي الن  اضى بضا سنوات  عداده.

يوليو تم تشييا الشاب صادق خليل الحايكي، الشاب البمحمرانمي المن  لم مي ربمه  74في يو  ابثنين 
مهاجرا عن و نه بسب  االضطهاد الخليفي البشا. واد حدثت له مضاعفات صحية النه كان يقاني 
من مرض الخعيا العنجلية. واد توفي في إيران وتم تشييقه في حر  ا ما  علي بن موسى المرضما 

 )ع( بحضور ثلة من البحرانيين وةصداائهم. ما وفي نفسه غصة على و نه وشقبه.

امم  رنميوليو نظم نشطاء يعنيون ندوأل خاصة بانتهاكات ح وق االنسان في البحرين عبر منصة زو . وشاركت في الندوأل السيدأل بمدور المديملمعمي مم مدممة بم 77في مساء الجعقة 
وشارك في الندوأل نخبة من الكتاب والعفكرين والنشطاء والح وايين. وكان من بينهم الناشمل السميماسمي حمعميمد عمبمد الم مادر    . FM83.3الن  تبثه اناأل  “ الصعود االسطور ” 

ئمقمة ممن الشمقم  الميمعمنمي را وزكريا بن علي دماج. وةدارت الندوأل ابخت رباب. وتطرق العشاركون الى اضايا عديدأل مرتبطة بح وق االنسان في البحرين، وكانت  المتمفماتمة
ممحمعمد المن  اشماد فميمهما بمنمضمال  لميمدللبحرانيين. كعا كانت هناك مداخلة مهعة للناشطة الح واية السيدأل ابتسا  الصائز عن اعت ال اال فال في البحرين، ومداخلة للفلسطيمنمي و

واشادت بتم مد  المبمحمرانميميمن ني البحرانيين واال ب نه عريق على مستوم الخلي  والعنط ة. وتداخلت اللبنانية رولى حطيل التي اكدت على ضرورأل التضامن ما النضال البحري
 في مواجهة التطبيا خليجيا. 
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، فمي مم مهمى 7107مرآأل البحرين )خاص(: صيف 
فندق تموس بمعمديمنمة مشمهمد المعم مدسمة كمان صمادق 
الحايكي من بين مجعوعة من العهجرين اسريا عمن 
البحرين، يجلل بعمعممحمه الموادعمة وجسمعمه المن  

 ةنهكه مرض ف ر الد  العنجلي )السكلر(.
ةخن مكمانمه فمي وسمل المطماولمة ممحما ما بم صمداماء 
الغربة، وال تحتاج لكثير ممن الموامت حمتمى تمقمرف 
مدم الح  الن  يحعلونه له والمخموف عملميمه. ةخمن 
دوره في المحمديمث عمن مما تمقمرض لمه فمي بمعده 

 البحرين.
اعت لوني ةول مرأل وكنت )حيمنمهما( فمي ا عمداديمة »

ضعن اضية الحجيرأل، وخسرت ت ديم االممتمحمانمات 
 .«النهائية واضطررت  عادأل السنة الدراسية

حاول صادق جاهمدا إكمعمال دراسمتمه بمقمد ا فمراج 
عنه، إال ةن اوات ابمن لم تعهله كثيرا حيث اماممت 
باعت اله مجددا بقد عامين وتحديدا فمي ةكمتموبمر ممن 

، ضعن حمعملمة ةممنميمة واسمقمة شمعملمت 7101القا  
 اعت ال القديد من رجال الدين والنشطاء.

فمبمرايمر، ة ملم مت السملمطمات  05ما إنمدالع ثمورأل 
ابمنية سمران المقمشمرات كمان ممن بميمنمهمم صمادق 

  عاما. 07الحايكي وكان ععره حينها ال يتجاوز 
اعت لوني مرتين لكنني تمعمكمنمت ممن »ي ول الحايكي 

الهرب من العستشفى ةثناء ن لي لتملم مي المقمعج ممن 
  .«ةعراض مرض السكلر، وب يت بقدها مطاردا

تعمت إصمابمتمي بمرصماص الشموزن فمي »ويضيف 
عيني في إحدم العرات، وب يت بقد  لل مختبئا فمي 
مكان ما ال ةستطيا النهاب للعستشفى لتل ي المقمعج 
عممن تمملممل ا صممابممة الممتممي مممزاممت شممبممكمميممة الممقمميممن 

  .«بالكامل
نصحه م ربون بالهروب لتلم مي المقمعج بمالمخمارج، 

 

 هكذا يقضي الغرباء: رحل صادق برصاصة شوزن في عينه وسكلر في دمه وغصة في روحه

لمم ةكمن ةؤيمد فمكمرأل المخمروج ممن »لكمنمه رفم  
البحرين إ عاا، لكنهم وعدوني بإرجاعي للبحريمن 
فور تل ي القعج المعز  ممن ا صمابمة بمرصماص 

 .«الشوزن في عيني
( مثل المقمديمد ممن 7103هربت )»ويتابا الحايكي 

العطلوبين، و هبت لتل مي المقمعج إال ةن اب مبماء 
االوا إن واتا  ويع مضى على ا صابة وال يعكمن 
ععجها، لكن يعكن ةن نحافظ عملمى مما تمبم مى ممن 

  .«نظرك
سعا الحايكي نفل المكمع  ممن ة مبماء فمي ممديمنمة 
مشهد الع دسة، ةن الشبكية تضررت بمالمكماممل وال 

 يعكن مقالجتها وال يوجد زراعة لشبكية جديدأل.
همنا بمالمنمسمبمة لمقميمنمي، ةمما المقمعج ممن »يضيف 

السكلر، فهو مكلف جدا، ففي كل زيارأل للعستشمفمى 

ةن مداهعة م مر  ” يوروبول” الشر ة ابوروبية ةكدت
سكمن ةعضماء فمريمق نمجمل حماكمم المبمحمريمن نماصمر 
الخليفية للدراجات في كوبنهاغن جاء بحثما عمن ممواد 

 محظورأل. حدث  لل في مطلا يوليو.
 

لفتت يوروبول إلى ةن المتمحم ميمق المجمار  مما فمريمق 
استمخمدا  المعمواد “يركز على ” البحرين فيكتوريوس“ 

، بميمنمعما كشمفمت ”  العحظورأل في سبماامات المدراجمات
كبسولة  ات محتوم بنمي غميمر  507“يوروجست ةن 

” كبسولة  ات محتوم ةبي  غيمر ممحمدد 17محدد و 
تم القثور عليها خعل فترأل البحث في وات سابق ممن 

 هنا ابسبوع في سلوفينيا.
وداهعت سملمطمات إنمفما  الم مانمون المدنمعماركميمة فمنمدق 
البحرين فيكتوريموس فمي كموبمنمهماغمن عشميمة سمبماق 

فرنسا للدراجمات ، فمي حميمن 
ةجممرت الشممر ممة عممعمملمميممات 
تممفممتمميممش لممعممنممازل الممركمماب 
والقاملين في بلجيكا وإسمبمانميما 
وكمرواتميما وإيمطممالميما وبمولمنممدا 
وسلوفينيا في وات سمابمق ممن 
هممممنا ابسممممبمممموع. وةكممممدت 
يوروبول في بيان الجعقة ةنمه 
تممم االسممتمميممعء عمملممى ةجممهممزأل 
إلكترونيمة خمعل المعمداهمعمات 
ونشرت صورا تظهمر ضمبمل 

 ابدوية.
جاء بيان اليوروبول بقد ت كيد 

سابق من مكت  العدعي القا  في ممرسميملميما ةنمه تمم 
ممن ”  العدير وثعثة ركماب و مبميم “ تفتيش منازل 

بممحممريممن فمميممكممتمموريمموس, ويممخممضمما ممم ممر الممبممحممريممن 
فيكتوريوس للتح يق من ابل مكمتم  المعمدعمي المقما  
في مرسيليما ممنمن يمولميمو المعماضمي ، عمنمدمما تمعمت 

 .7170مداهعة فنداهم خعل جولة 
نمفمنت سملمطمات إنمفما  الم مانمون “ وجاء في المبميمان: 

والسلطات ال ضائية في فمرنسما وبملمجميمكما وإسمبمانميما 
وكرواتيا وإيطمالميما وبمولمنمدا وسملموفميمنميما إجمراءات 
منس ة ضد استخدا  العواد العحمظمورأل فمي سمبماامات 

 ”.الدراجات
ومن جانبها زععت شركة المبمحمريمن فميمكمتموريموس 

ةن العداهعات كمانمت ”  نصور العقجزأل“التي يعلكها 
 ”.تهدف إلى ا ضرار بسعقة الفريق عن اصد“

تؤكد مداهمة مقرات فريق ناصر ” يوروبول” الشرطة األوروبية
 دول أوروبية بحثا عن مواد محظورة 7الخليفة للدراجات في 

دينارا لتل ي القعج، وال  81ةضطر لدفا ما ي ارب 
يعكنني تمحمعمل تململ المنمفم مات، حمتمى اضمطمررت 

  .«لعقالجتي نفسي في البيت
صمرنما نم مو  بموضما »هنا يتداخل ةحد ابصمداماء 

السيعن )العغن  الوريد ( ب نفسنا له )...( نمغمرزه 
غرزات واجمد )عمديمدأل( ال ةحمد فميمنما يمقمرف فمي 

 .«التعري  ةصع
هنا إ ا كانت النوبة بسيطة، لكننما »ويضيف صدي ه 

نضطر لن له للعستشفى عمنمدمما تمكمون المنموبمة فمي 
الصدر بن الكثير من العصابين بالسكملمر يمعموتمون 

 .«عندما تصيبهم النوبة في صدرهم
حاول صادق ةن يقود للبحرين حيث انت مل لمعمديمنمة 
عبادان للبحث ععن يساعده فمي المقمودأل لملمبمحمريمن 
بحرا، إال ةن من يحيطون به في تلل الجلسة هم من 

 ةانقوه بالقدول عن اراره.
ال شل ةن الحزن يخيم عليهم اآلن مما كمتمابمة همنه 

عاما( اليو  )االثنين  78ابسطر، ف د توفي صادق )
(، شاهدا علمى حم مبمة ممريمرأل ممن 7177يوليو  08

  الظلم.
 

 تظاهرات ترفض االنتخابات المزيفة

تشهمد بملمدات بمحمرانميمة مموجمة ممن المتمظماهمرات  
الرافضة لفنتخابات الع رر إجراؤها في المبمحمريمن 

 في الربا ابخير من هنا القا .
يمولميمو فمي  04خرج متظاهمرون مسماء المجمعمقمة 

تظاهرأل رفقوا خعلها الهتفافات ورددوا الشمقمارات 
 الرافضة لعنتخابات والعشاركة فيها.

وصف العحمتمجمون االنمتمخمابمات بمالمعمزيمفمة  رادأل 
الشق  البحراني مقلنين براءتمهمم ممن االنمتمخمابمات 
الشكلية. وتمرفم  امطماعمات واسمقمة ممن الشمقم  

 البحراني العشاركة في االنتخابات الع بلة .
ودعا آية هللا الشي  عيسى ةحعد ااسم إلمى المواموف 
بوجه ما وصفه بالعخطمل االنمتمخمابمي المجمائمر فمي 
الممبممحممريممن. وحممنر امماسممم مممن مممغممبممة الممعممشمماركممة 
باالنتخابات الع رر إجراؤها ةواخر هنا القا . وامال 

إنم إنجاَز ععملميمة  االنمتمخماب  حسمَ  ”  ااسم في بيان
مخّططه الرجقّي الظالم لتح يق ابهداف  السلطمويّمة 
زأل للسياسة  االنفرادية، والعمضمادأّل لمعمصملمحمة   العرّك 
ي  الشق   ال يقني إال نكسةي جديدألي للو من، وتمقمعميم ما
ي لمدكمتماتموريمة المحمكمم،  ةشدم لع ساأل الشق ، وتمثمبميمتما
وإ الةي بمد العحنة  القاّمة  التي يقاني منها ةهُل همنا 

 ”.البلد  القزيز
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تطال  مراسلون بع حدود معلكة البحرين بالتحملمي 
بالعسؤولية وا فراج عن عبد الجليل السنكيل دون 
ي  ي ةن العدون يخوض اضمرابما مزيد من الت خير، علعا
عن الطقا  منن سنة بالتعا  والكعال، حيمث يم مضمي 
ع وبة بالسجن العؤبد منن إحدم عشرأل سنة وحالتمه 
الصحية آخنأل في التدهور. وفي هنا الصمدد، امالمت 
صابرين النو ، مسؤولة مكت  الشرق ابوسل فمي 

تيج  ةال نمدع عمبمد المجملميمل  مراسلون بع حدود،
السنكيل يعوت ويسم مل فمي غميماهم  المنمسميمانت، 
مضيفة ةن تالعدون ي با في السجن ممنمن ةكمثمر ممن 
إحدم عشرأل سنة وهي مدأل  ويلة للغاية. إننا ندعمو 
السلطات إلى إ عق سراحه دون مزيد من الت خير. 
فعا ا تنتظر معلكة البمحمريمن التمخما  همنا ا جمراء 

 الطارا؟ت
يلق  عبد الجليل السنكيل ورامتمه ابخميمرأل، وهمو 

خمملممف  إحممدم عشممرأل سممنممة الممن  اضممى بممالممفممقممل
دون ةكل، حميمث  شهراي منها 07ال ضبان، كان آخر 

فمي  مقركة ابمقاء المخماويمة دخل العدون البحريني
ي عملمى ظممروف  7170يمولميمو/تمعمموز  8 احمتمجماجمما

احتجازه، وهو الن  ُحكم عليه بالسجن المعمؤبمد فمي 
 .7100يونيو/حزيران 

يُقتبر العهندس عبد الجلميمل السمنمكميمل ممن رمموز 
، 7100الحراك الشقبي الن  شهدته البحرين عما  

تإنشاء مجعوعات إرهابية  واد اعتُ ل وُحوكم بتهعة
بهدف ال  النظا  العلكي وتغيير المدسمتمورت، وهمو 
الن  كان ينشر على موامقمه تالمفمصميملمةت مم ماالت 
ناادأل عن حالة ح وق ا نسان، مندداي في الوات  اته 

ب عا العقارضة السياسية والتعييز ضد الشيمقمة فمي 
ي ةن السملمطمات سمارعمت إلمى حمجم   البعد، عملمعما

 مواقه.
 71ن ص وزن عبد الجليل السنكيل بعا يمزيمد عمن 

كجم، حيث ةوضم ةحد ةااربمه فمي اتصمال ةجمرتمه 
ي  ممقمه ممراسملممون بممع حمدود: تلم مد ةصمبممم نمحمميمفمما
ي. ة مراف ةصمابمقمه بماردأل وهمو  ويرتمجمف ةحميمانما
شاح  اللونت. وبحس  ما ةفادت بمه ةسمرتمه، فمإن 
العدون تعكن من الب اء على ايد الحياأل بنه تيشرب 
الشا  بالحلي  والسمكمر ويمتمنماول المفميمتمامميمنماتت، 

موضحة ةن تالسلطات منقت عليه السكر والحلي  
خعل فترأل من الفترات لملمضمغمل عملميمه ممن ةجمل 

 وضا حد  ضرابه عن الطقا ت.
ي،  11يبلز عبد الجليل السنكيمل ممن المقمعمر  عمامما

ي تحت العمراامبمة فمي ممركمز كمانمو  وهو يوجد حاليا
الطبي بقد تراجا نسبة السكر في دممه وانمخمفماض 
ضغل المد  لمديمه، كمعما بمات يمقمانمي ممن ضمقمف 
البصر، بما ضمافمة إلمى مما يمتمكمبمده ممن ةضمرار 
عضلية ناجعة عن شلل كمان امد ةصميم  بمه امبمل 
ي فمي المقمضمعت  احتجازه، وهو ما يسب  لمه آالمما
والتهاب العمفماصمل، ممعما يضمطمره إلمى المتمحمرك 
ي ةنمه كمان امد ظمهمر عملمى كمرسمي  بقكازات، علعا

 .7100متحرك خعل مسيرات سلعية عا  
يُنكر ةن ارار السنكيل بالتوامف عمن ابكمل جماء 
بقد إادا  إدارأل السجن على مصادرأل ععله البحمثمي 
الن  بدةه في السجن منن سنوات، إ  يجر  دراسمة 
حول الث افة واللهجات العختلفة في البحرين، حيث 
ةوضم مصدر ممطملما لمعمراسملمون بمع حمدود ةن 

]فمي ممقمركمة  العدون تمصمعمم عملمى االسمتمعمرار
حمتمى تُسملممم ممخمطمو ماتمه إلمى  ابمقاء المخماويمة 

ي إصرار السلطات علمى  ي باتا ي رفضا ةسرتهت، رافضا
اال عع على كتاباته واالحتفاظ بالحق في تقديلمهما 
ابل الطباعة في حال نشرها، و لل رغمم  مابمقمهما 

 العسياسي.
ةضمرب عمن  ، كان السمنمكميمل امد7104وفي عا  
ي عملمى سموء  311بكثر من  الطقا  يو  احمتمجماجما

 مقاملته داخل السجن.

 مراسلون بال حدود تطالب بعدم ترك عبد الجليل السنكيس "يموت ويسقط في غياهب النسيان"

االت آمنة ال علي، نائبة مديرأل العمكمتم  ا املميمعمي 
للشرق ابوسل وشعال ةفري يا في ممنمظمعمة المقمفمو 
الدولية، تق يبيا على ابنباء التي تفيد ب ن ابكاديعمي 
والعدافا عن ح وق ا نسان العري  والعمسمجمون 
جوراي الدكتور عبد الجليل السمنمكميمل، المعمضمرب 
عن تناول اب قعة الصلبة منن عا ، اد امرر اآلن 
ا عن تناول ابمعن العزمة لملمحمفماظ  االمتناع ةيضي
ما عملمى حمرممان  على استم مرار صمحمتمه احمتمجماجي

 سلطات السجن له من الوصول لبق  ةدويته:
إنه لعن العشين ةّن نرم كيف راامبمت السملمطمات “ 

البحرينية مكتوفة ابيد  صمحمة عمبمد المجملميمل 
ما وهمي  11السنكيل المبمالمز ممن المقمعمر  عمامي

تتدهور بينعا يعر بعقاناأل ال ممبمرر لمهما، عملمى 
ا من إضرابه عن الطقا ، والتي  314مدم  يومي

لم يتناول خعلها سوم السوائل. ل د ظمل يم مبما 
وراء ال ضمبمان بكمثمر ممن عم مد ممن المزممان 
لعجرد معارسته لح موامه فمي حمريمة المتمقمبميمر 
والتجعا السلعي، وما كان ينبغي ةبديا سجنه فمي 

 ”.الع ا  ابول
يج  على السلطات البحرينيمة ا فمراج عمنمه “ 

ا ودون ايمد ةو شمر . ويمجم  عملميمهما ةن  فوري
تضعن بصورأل عاجلمة حصمولمه عملمى جمعميما 
ابدوية التي يحتاجها دون تم خميمر، وحصمولمه 
على الرعاية الصمحميمة المكمافميمة وفمي الموامت 
العناس ، وحعايته ممن المعمزيمد ممن المتمقمنيم  

 ”.وغيره من ضروب العقاملة السيئة
تواصل السلطمات المبمحمريمنميمة ممقماامبمة عمبمد “ 

المجمملميممل السممنممكميممل عمملمى دوره السملممعمي فممي 
. ولمم يم متمصمر 7100االنتفاضة البحرينية في 

ابمر على سجنه جوراي فحسم ، بمل صمادرت 
ا بشكل غير اانوني كتابيا كان يقكف عملمى  ةيضي

ت ليفه، معا دفقه إلى بدء إضرابه عن الطقا . ويجم  
 ”.تسليم ععله فوراي إلى عائلته

 خلفية
اضى عبد الجليل السنكيل ةكثر من ع د ممن المحمكمم 
الصادر بح ه بالسجن ممدم المحميماأل فمي سمجمن جمو 
البحريني، حيث تقرض للتقني  وغيره من ضروب 

 العقاملة السيئة.
، بدة إضمرابيما عمن المطمقما  7170يوليو/تعوز  8في 

ا على مصادرأل سلطمات السمجمن كمتمابمه عمن  احتجاجي
اللهجات البحرينية المن  ةمضمى ةربما سمنموات فمي 

 08إجراء اببحاث العتقملّم مة بمه وتم لميمفمه. فمي 
، ن لته السلطمات إلمى ممركمز 7170يوليو/تعوز 

ا، بسمبم   كانو الصحي، حيث ال يزال ممحمتمجمزي
يونيمو/حمزيمران  78تدهور حالته الصحية. وفي 

ما عمن تمنماول 7177 ، ةعلن ةنمه سميمتموامف ةيضي
ابمعن التي تحافظ على است رار صمحمتمه إلمى 
ما عملمى  جان  امتناعه عن تناول الطقا  احتجماجي
امتناع السلطات عن منحه علمى المفمور ابدويمة 
العوصوفمة لمه، بمعما فمي  لمل امطمرات المقميمن 
 والكريعات العسكنة آلال  العفاصل والقضعت.
ويقانمي عمبمد المجملميمل السمنمكميمل ممن 
حاالت  مبميمة ممتمقمددأل، بمعما فمي  لمل 
الصداع العت طا الشديد، ومشمكملمة فمي 
البروستماتما، والمتمهماب المعمفماصمل فمي 
مممفممصممل الممكممتممف، وحمماالت الممرعشممة، 
والخدر، وتراجا البصر. كعا لم تطلقمه 
السلطات على نتائ  فحمص المتمصمويمر 
بالرنين العغنا ميمسمي لمكمتمفمه المن  تمم 
إجممراؤه فممي ةكممتمموبممر/تشممريممن ابول 

7170. 
وةفادت اللجنة المبمحمريمنميمة المعمسمتم ملمة 

ةنه بقمد  7100لت صي الح ائق في عا  
اعت ال عبد الجليل السنكيل، عمّرضمتمه 
الشر ة للضرب الليلي  وال شمهمريمن 
بينعما كمان رهمن المحمبمل االنمفمراد ، 
واستهدفت إعااته بعصمادرأل عمكمازيمه، 

ي ف على ساق واحدأل لفمتمرات “ وجقله 
فمي ةعضمائمه “ ، ودفقه بقمكماز ”  ويلة
بماالغمتمصماب “ ، كعما همددتمه ” الجنسية

وتقرض لتقلي ات جنسية صريحة عمن 
 ”.زوجته وابنته

 : أفرجوا عن سجين مريض مسجون جوراً بعد عام من إضرابه عن الطعامالعفو  الدولية 
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 )خاص( –البحرين اليو   
ةعادت الفضيحة التي فّجرها البوليل ابوروبمي 
ةواخر الشمهمر المعماضمي, تسملميمل الضموء ممرأل 
ةخرم على الفشل الرياضي الععز  لنجل حماكمم 
البحرين حعد الخليفة ةو نصمور المعمقمجمزأل كمعما 
يحلو للبحرانيين وصفه, وكنلل على حجم الفساد 
العالي ونه  موازنة البحرين عملمى ةيمد  ةبمنماء 

 حاكم البحرين خاصة و القائلة الخليفية عامة.
 31ف د ااتحعت الشر ة أل الدنعاركية المخمعميمل 

” يونيو الفندق المن  يمنمزل فميمه ةعضماء فمريمق
للدراجات الهموائميمة المن  ”  البحرين فيكتوريوس

نصمور ” يعلكه نجل حاكم البحرين ناصر الخليفة
بناء على  ل  السملمطمات المفمرنسميمة. ’”  العقجز

كان الهدف همو المبمحمث عمن ممنمشمطمات وممواد 
محظورأل يستقمعملمهما ةعضماء المفمريمق لمتمحم ميمق 
انتصارات في السمبماامات المقمالمعميمة لملمدراجمات 
الهوائية. لم ت تصر العداهعات على م ر المفمريمق 

 في الدنعارك بل شعلت سبا دول ةوروبية.
ةصدر ع بها اليوروبول بيانا ةكد فيه على عمثمور 
الشر ة على مئات المحمبموب وممواد ممحمظمورأل 
ةخممرم صممادرتممهمما المم مموات الممعمم ممتممحممعممة. جممرت 
العداهعات بناءا على  ملم  ممن االدعماء المقما  
الفرنسي وابيمل انمطمعق سمبماق فمرنسما المدولمي 
للدراجات الهوائية, الن  لم يح ق فيه الفريق ة  
نصممر سممابمم مما بممالممرغممم مممن ةن فممريممق بممحممريممن 
فكتوريوس معول ممن امبمل سملمطمات المبمحمريمن 

 71وتمم ممدر ممموازنممتممه السممنممويممة ب 
ملميمون دوالر. همنه المعموازنمة تمقمد 
جمزءا يسمميممرا مممن ممموازنممة مممهممولممة 
ممموضمموعممة تممحممت تصممرف نمماصممر 
الخليفة الن  يرةس ممؤسمسمات عمدأل 
في الدولة ت در مموازنمتمهما السمنمويمة 

 مليون دوالر. 741مجتعقة ب 
فنصور العقمجمزأل وبسمبم  ممواهمبمه 
العتقددأل وادراته الخاراة في الفمشمل 
عمميممنممه والممده حممعممد رئمميممسمما التممحمماد 

. يمحمظمى 7113الفروسية منن القا  
االتحاد برعاية خماصمة ممن نماصمر 
وةبيه بن فري ه يشمارك سمنمويما فمي 
سبااات ويندسور العلكية للمفمروسميمة 

 

والتي تجرم كل عا  في الععلكة العتحدأل ويمحمرص 
حعد ونجلها على حضورها والعشاركة فميمهما رغمم 
الفشل المنريما المن  الز  المفمريمق  موال سمنموات 
مشمماركممتممه. إال ةن الممبممحممريممن بمماعممتممبممارهمما راعمميممة 
للسبااات فإنها تنفق معيين الدوالرات على السباق, 
فضع عن ا نفاق السنو  على الخيمول ورعمايمتمهما 

 وفرسانها وغير  لل.
يرةس ناصر الخليفة كنلل مجلل ةمنماء المعمؤسمسمة 
الخيريمة والملمجمنمة ابولمعمبميمة والمعمجململ ابعملمى 
للرياضة والشباب وهو اائد الحرس العلكي وةمميمن 
عا  مجلل المدفماع ابعملمى ومسمتمشمار فمي ابممن 
الو ني وعضو في مجلمل المتمنمعميمة االامتمصماديمة. 
وكعا ةسلفنا فإن موازنة هنه العؤسسات ال ت مل عمن 

مليون دوالر سمنمويما تمخمصمص ممن مموازنمة  741
البحرين التي تقاني عجزا منن سمنموات فضمع عمن 
الديون التي ةغرق الخلميمفميمون المبمعد فميمهما والمتمي 

 مليار دوالر. 31تجاوزت 
يحظى نماصمر المخملميمفمة بمهمنه المعموازنمة رغمم ةن 
العؤسسات الرياضة التي يرةسها فشلت فشع  ريقا 
ولم تح ق ة  إنجاز رياضي, بل إنمجمازات وهمعميمة 
كانت مبقثا للسخرية ومنها سبااات آيرون التي حمل 
فيها ناصر بالعركز ابخير لكن ا عمع  المخملميمفمي 

 الطبال كنب وةعلن فوزه حتى ظهرت الفضيحة.
ت تي هنه التخصيصات في وات تقاني فيه البحريمن 
من ازمة ااتصادية يدفا ثعنها العموا من المبمحمرانمي 
عبر زيادأل الضرائ  وارتفماع مسمتمويمات المبمطمالمة 
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 من واشنطن .. –البحرين اليو   
ةعممربممت لممجممنممة االعممتممعممادات بممعممجمملممل الممنممواب 
ابميركي عن املم مهما المقمعميمق إزاء االنمتمهماكمات 
العستعرأل لح وق ا نسان في البحرين، كعا  لبت 
من وزارأل الخمارجميمة ابمميمركميمة إعمداد تم مريمر 
يتضعن تفاصيل ةفقالها لضعان إجراء انمتمخمابمات 
برلعانية حرأل ونزيهة في البمحمريمن فمي نموفمعمبمر 

7177. 
ةشارت اللجنة إلى االنتهاكمات المواسمقمة المنمطماق 
لح وق ا نسان في البحرين وخماصمة االحمتمجماز 
التقسفي، والظروف ال اسية في السجون، وال يود 
العفروضة على العمشماركمة السميماسميمة، والم ميمود 
الشديدأل على حرية التقبير، والصحافة، والتجعما. 
وحثت اللمجمنمة وزارأل المخمارجميمة عملمى إعمطماء 
ابولوية للقعل ما حكومة البحرين لمففمراج عمن 
السجناء السيماسميميمن، وممحماكمعمة السمجمنماء وفمق 
العحاكعمة الم مانمونميمة المواجمبمة، وضمعمان حمريمة 
االنتمخمابمات المبمرلمعمانميمة ونمزاهمتمهما، ومشماركمة 

 ابحزاب السياسية ووسائل ا عع  العست لة.
ودعت اللجنة وزير الخارجية في موعد ال يتجماوز 

يوما بقد سن هنا ال انون، إلى ت ديم ت رير إلمى  11
لجان االعتعادات يتضعن تفاصيل ا جراءات التمي 
اتممخممنتممهمما الممحممكممومممة ابمممريممكمميممة لضممعممان إجممراء 
االنتخابات البرلعانية في البحرين وفم ما لملمعمقمايميمر 

 الدولية واحترا  ا رادأل الحرأل لشق  البحرين.
وكان السفير ابميركي لدم البحرين ستيفن بونمد  
اال بعضاء لجنة الشؤون الخارجيمة فمي ممجململ 
الشيوخ ب ن ح وق ا نسان في البحرين كانت علمى 
رةس ةولويات ابجمنمدأل ابمميمركميمة وةنمه سميمقمعمل 
 جاهدا من ةجل تقزيز ح وق ا نسان في البحرين.
ومن جانبه اال حسين عبد هللا، المعمديمر المتمنمفميمن  
لعنظعة ةمريكيون من ةجل الديمعم مرا ميمة وحم موق 

وسمتمكمون “  :(ADHRB) ا نسان فمي المبمحمريمن
تصرفات حكومة الواليمات المعمتمحمدأل المتمي تسمبمق 
االنتخابات البرلعانية في نوفعبر مؤشرا اويا عملمى 

ي ”  ما إ ا كان وعمده امد تمم الموفماء بمه إن “  مضميمفما

والديون, دون تخفي  موازنة ناصر المتمي تمنهم  
هدرا عملمى مملمناتمه وهموايماتمه وفشملمه مما غميماب 

 العساءلة والعحاسبة والشفافية.
فعا يسمعمى بمعمجململ المنمواب فمي المبمحمريمن المن  
يفترض به ةن يمعمارس دورا رامابميما لميمسمت لمديمه 
صعحية منااشة ةوجه صرف العموازنمة وال حمتمى 
اال عع على موازنة القائلة الخلميمفميمة المتمي تمظمل 
سرية وال يقرف حجعها. وما االرتفاع ابخير فمي 
ةسقار النفل ف د ازداد دخمل المبمحمريمن ممن المنمفمل 
مليارات الدوالرات خعل الشهور العاضميمة ولمكمن 

 لم ينقكل  لل على الوضا العقاشي للعوا نين.
فعجلل النواب الشكلي الن  يت ماتمل بمقم  السمنج 
وةصحاب العصالم من ةجمل دخمولمه, همو ممجململ 
صور  ال يهش وال ينش وكل ما تريد منه القمائملمة 
الخليفية هو إضفاء شرعية شكلية على حكعها الفااد 
للشرعية وخلق  ب ة ال يهمعمهما سموم االممتميمازات 
والتطبيل للحكم الخليفي وبع ادرأل على سن اوانميمن 
تخد  الشق  وبع سلمطمة لمعمحماسمبمة المفماسمديمن ةو 

 مسائلة العسؤولين عن ةوجه صرف العوازنة.
تقكل حمالمة نماصمر المخملميمفمة ممفمردأل واحمدأل ممن 
مفردات القائلة الخليفية وفشلها, فهناك ةخميمه غميمر 
الش يمق ولمي المقمهمد سملمعمان المن  تمبملمز مموازنمة 
العؤسسات التي يرةسها ةضمقماف مموازنمة نماصمر, 
فهو يرةس مجلمل المتمنمعميمة االامتمصماديمة ورئماسمة 
الحكومة , وةما رياضيا فسبااات الفمورمموال ون و 

 411شركة مكعرين التي ض  فيها ماال ي مل عمن 
مليون دوالر  ن ا ها ممن االنمهميمار. وةمما 

مملميمار  41والده حعد الن  ت در ثروته ب 
دوالر فمهمي ممثمال صممارخ عملمى المنمهمم  

 العنظم للبحرين.
وبالقودأل إلى ناصر فمإن فضميمحمة فمريم مه 
للدراجات لمم تمكمشمف عمن فشملمه وفسماده 
فحس , بل ةعادت تسليل ابضمواء ةيضما 
عملمى نشما ممات ريمماضميممة ةخممرم ومممنمهمما 
شراؤه فريق ار بة ا سباني لمكمرأل الم مد  
المن  ال يسمتمبممقمد ممراامبممون وصمحمفميممون 
است صائيون ةوروبيميمن بمدؤوا تمحم ميم مات 
بش نه, ةن يكون هو اآلخر) فريق ار بة ( 
موضوع صف ة مالية فماسمدأل تمور  فميمهما 

 ناصر ومسؤولين إسبان.

الت رير العطلوب تدبير ها  للعساءلة ممن شم نمه ةن 
يشجا إدارأل بايدن على اتخا  العزيد ممن الم موأل فمي 
الممتممقممامممل ممما الممبممحممريممن وتمموجمميممه الممتممحممرك فممي 

 ”.الكونجرس بش ن البحرين إلى ابما 
تموضمم “ وتقلي ا على ارار الملمجمنمة امال عمبمد هللا 

اللجنة ةن وضا ح وق ا نسان في البحرين ال يزال 
مروعا، وةن هناك ال ما بمالمغما ممن ةن االنمتمخمابمات 
”, الحرأل والنزيهة غير معكنة في ظل هنه الظروف

إن حكومة البحرين تواصل حكعها ال معمقمي “ مردفا 
عملممى ممموا ممنمميممهمما. اممادأل الممعممقممارضممة مسممجممونممون، 
وابحزاب السياسية المعمقمارضمة ممنمقمت ممن امبمل 
الحكومة، والصحافة الحرأل م يدأل، وحرية المتمجمعما 
والتقبير محدودأل للغاية، والعراابون الدوليون غميمر 

 ”.مرح  بهم
ينكر ةن السلطات الخليفية الحاكم ستجر  انتخابات 
في نوفعبر الع بل الختيار برلعان فااد الصعحميمات 
وسل دعوات لع ا قمة االنمتمخمابمات المتمي يصمفمهما 

 البحرانيون بالصورية.

 لجنة االعتمادات بالكونجرس األمريكي قلقة إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين ونزاهة االنتخابات المقبلة
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، وكجزء من عمعملميمة ممراجمقمة 7177يوليو  08في 
تطبيق ما جاء في القهد المدولمي المخماص بمالمحم موق 

لمجمنمة حم موق  ايّعمت العدنية والسياسية في البحرين،
 034ا نسان التابقة ل مم العتحدأل فمي دورتمهما ال م 

مممدم الممتممزا  الممبممحممريممن بممالممعممعحممظممات الممخممتمماممميممة 
والتوصيات العتقل ة بالعحماكمم المقمسمكمريمة وةحمكما  
ا عدا  وحرية الرة  والتقبير ووجدت ةن البحمريمن 

 فشلت في تنفين توصيات اللجنة بشكل صحيم.
وفي الت رير العرحلي للجنة حم موق ا نسمان والمن  
تلته الع ررأل الخاصة العقنية بعمتمابمقمة المعمعحمظمات 

، السيدأل فماسميملمكما 7108الختامية الصادرأل في يوليو 
 Eو  Cسانسين، حصلت البحرين على الدرجمتميمن 

في التوصيات العتقل ة بالعحكعة القسكرية، وع وبمة 
 هي ةدنى درجة. Eا عدا ، وحرية التقبير، وكانت 

وشرحت الع ررأل الخاصة، ب دلمة اما مقمة، عمدديا ال 
يحصى من الطرق التي لمم تمفمشمل فميمهما المحمكموممة 
البحرينية في تنفيمن همنه المتموصميمات  ات ابولمويمة 
فحس ، بل بنلت جهوديا لتفكيل العجتعا العدني فمي 
الععلكة من خعل االستخدا  العمعمنمهم  لمعنمتمهماكمات 
 سكات النشطاء، الصحافيين وعلعاء الديمن والم مادأل 
السياسيين عن  ريق االعت ال واالحتجاز التقسمفمي  
تفشي استخدا  التقني  النمتمزاع اعمتمرافمات كما بمة  

وظمروف   ععليمات الم متمل خمارج نمطماق الم مضماء 
 السجن العهينة والعإنسانية.

 الععحظات الختامية العتقل ة بالعحاكم القسكرية
كانت الع ررأل الخاصة المعمقمنميمة بمعمتمابمقمة ا لمتمزا  
بالععحظات الختامية اد ةوصت البحرين بمعمراجمقمة 

لضعان ممنما ممحماكمعمة  7107تقديعت دستور عا  
العدنيين ةما  المعمحماكمم المقمسمكمريمة وممن ممعمارسمة 

 الوالية ال ضائية على العدنيين.
المى  7170وبقد ةن رفقت البحرين ردها في يونيو 

اللجنة كدولة  رف واالت فيه ةنه تم إجراء تقديعت 
في محاولة لعكافحة القعلميمات ا رهمابميمة فمي حميمن 

اخمتمصماص المعمحماكمم   تظل محاكعة العمدنميميمن ممن
القادية ما لم يحددها العدعي القا  المن  يمقمود الميمه 

ةصحاب المعمصملمحمة اآلخمريمن ممن   هنا ال رار، ةكد
منظعمات المعمجمتمعما المعمدنمي )ممن بميمنمهمم ممنمظمعمة 

ADHRB)  7177في مقلومات رفقوها في ةبريل 
حول  لل ةنه ال توجد ممراجمقمة رسمعميمة   الى اللجنة

 للتقديل الع ترن من ا بل البحرين.
ةسفت اللجنة لقد  وجود ممقملموممات   بناء على  لل،

عن ة  إجراءات تم اتخا ها بقد اعتعاد الععحمظمات 
، ومنحمت المبمحمريمن 7107الختامية لعراجقة تقديل 

حمول ممدم المتممزاممهما بمالمعمعحمظممات  (C)المدرجمة 
 الختامية العتقل ة بالعحاكم القسكرية.

 الععحظات الختامية العتقل ة بق وبة ا عدا 
في الععحظات الختامية دعت اللمجمنمة فمي المجملمسمة 
البحرين  عادأل فرض واف ع وبة ا عدا  والمنمظمر 
ي، وإ ا اسمتمعمر اعمتمعماد  في إلغاء ع وبة ا عدا  نهائيا
ع وبة ا عمدا ، يمجم  عملمى المبمحمريمن المتم كمد ممن 
تطبي ها على مقظم الجرائم الخطيرأل دون ةن تنمتمهمل 
القهد الدولي الخاص بالح وق العمدنميمة والسميماسميمة، 

وةن ال يتم فرضهما عملمى المعمدنميميمن ممن امبمل 
 محكعة عسكرية.

وكانت البحرين اد ةشارت فمي ردهما المعمرفما 
المى الملمجمنمة إلمى ةن عم موبممة ا عمدا  لميمسممت 
محظورأل في حد  اتها بعوج  ال انون الدولي، 
وةن ال انون البحريني يوفر ضعانات للعحكمو  
عليهم با عدا ، وال يتم تطبيم مه إال عملمى ةشمد 
الجرائم خطورأل، وجعيا ةحكا  ا عمدا  تموفمر 
ضعانات العحاكعة القادلة، تم واالت البحمريمن 
إنه إ ا واف ت دول ةخرم فمي المعمنمطم مة عملمى 
 إلغاء ع وبة ا عدا ، فستنظر في ابمر بجدية.
إال ةّن البحرين فمي ردهما ةخمفمت المكمثميمر ممن 

الواائا واالنمتمهماكمات عملمى صمقميمد عم موبمة ا عمدا ، 
فبحس  العقلومات الع دّمة ممن ةصمحماب المعمصملمحمة 
ارتفا عدد ابفراد العحمكمو  عملميمهمم بما عمدا  و عمدد 
ةحكا  ا عدا  لكل فرد، ففي الق د المعماضمي، صمدرت 
ةحكا  با عدا  في اضايا ةخرم غير المجمرائمم ابكمثمر 
خطورأل، والتي تنطو  على تعيميمز تمجماه المعموا منميمن 
ارتبطت اضاياهم ب انون مكافحة ا رهاب الفضفماض. 

ممنمهمم  07شخصا محكو  عليهم بما عمدا  ،  71هناك 
 .7171ويوليو  7108حكم عليهم بين يناير 

كعا ةوضحت الع ررأل في معحظاتها ةنه ةعد  ضحميمتما 
التقني  علي القرب وةحعد الععلي ورجل مجهول من 

رغمم شمكماوم عمن سموء  7108بنغعدش في يمولميمو 
العقاملة والتقني ، واستخدمت االعترافات العمنمتمزعمة 
تحت التقني  في الحكم على حسميمن مموسمى وممحمعمد 
رمضان. انتُهكت ح وق العحاكعة القادلة واسمتمخمدممت 
ةسالي  التقني  في اضيتي ماهر خباز وسلعان عيسى 
سلعان، وس طت اضايا ع وبة ا عدا  في يمد الم مضماء 
القسكر  ، ما ةدم إلمى ممخماوف ممن صمدور ةحمكما  
 با عدا  على مقارضين سياسيين ونشطاء ح وايين.

ةسفت اللجنة لوجود ن ص في العقلومات عن المتمدابميمر 
مممحممددأل  عممادأل الممواممف االخممتمميممار  لممقمم مموبممة ا عممدا  
وضعان فرضها على ةشد الجرائم خطورأل ولميمل ممن 
ابل العحكعة القسكرية. كررت اللجنة التوصية و لبت 
مقلومات من البحرين حول التح ميم مات المتمي ةجمريمت 
بش ن استخدا  التقنيم  النمتمزاع االعمتمرافمات وكمنلمل 
الضممعممانممات ا جممرائمميممة فممي اضممايمما عمم مموبممة ا عممدا  
ونتائجمهما، و ملمبمت إحصمائميمات عمن ةحمكما  ا عمدا  
وععليات ا عدا  خعل فترأل الت رير، عملمى ةن تمكمون 

 مصنفة حس  الجنل والجنسية ونوع الجريعة.
وحول الت ييم المعم متمرن حمول ممدم المتمزا  المبمحمريمن 
بالععحظات الختامية العتقل ة بواف االعدا ، تم منحها 

الدولة   وهي متدنية بن اللجنة فهعت ةن نية Cالدرجة 
الطرف النظر في إلغاء ع وبة ا عدا  إ ا فقلت المدول 

 ابخرم  لل.
في التفاصيل حول  ل  التقديل في الدرجة الععنموحمة 

،  مالمبمت ممارسميما  Eحول االعدا  وجقلها ةدنمى ة  
فاون كران ، عضو خبير في ممجململ حم موق ا نسمان 

درجمات   التابا ل مم العتحدأل، بعداخلة ااتمرحمت فميمهما
ةدنى للبحرين من حيث ع وبة ا عدا  حميمث اعمتمبمرت 
ةن البحرين لم ت بل توصية اللجنة ، لنا فإن المتمصمنميمف 

C  كان مرتفقيا للغاية خاصة بالنظمر إلمى المعمقملموممات
الع دمة من ابل ةصحاب العصلمحمة والمتمي كشمفمت ةن 
تصرفات الدولة كانت مخالفة لتوصيات اللمجمنمة. ردت 

امد تمم اعمتمعماده بن المدولمة  Cسانسين ب ن التصنيمف 
الطرف لم ترف  التوصيات وادممت ممقملموممات عمن 
العنط ة من حيث الضعانات ونوايما إعمادأل المنمظمر فمي 
ع وبة ا عدا  ، معا يقني عد  وجود رف  خمارجمي. 
وةنه متفق عليه من المجمعميما ةن ممقملموممات ةصمحماب 
العصلحة حول االعدا  م ل ة. واف ت الملمجمنمة عملمى ةن 

هي درجمة ممرضميمة بنمهما سمتمحمفمز المدولمة  Cدرجة 
 الطرف على التقامل ما اللجنة.

 الععحظات الختامية العتقل ة بحرية الرة  والتقبير

 البحرين فشلت في التزامها بتوصيات لجنة األمم المتحدة المتعلقة بمختلف انتهاكات حقوق اإلنسان
ُ ل  من البحرين ا فراج الفور  ودون ايد ةو شمر  
ب  شممخممص يُممحممتمجممز لمعممجممرد مممعممارسمتممه لمحمم ممواممه، 
ومراجقة وتقديل ةحكا  مرسو  ال انون المجمنمائمي رامم 

واللوائم الخاصة بالح وق الراعميمة لمتمتمعماشمى مما  57
من القهد، وحعاية النشطاء والعدافقميمن عمن  08العادأل 

ح وق ا نسان والمعمحمامميمن ممن المهمجمعمات وضمعمان 
التح ميمق فمي جمعميما االنمتمهماكمات المعمرتمكمبمة ضمدهمم 

 ومحاسبة الجناأل.
إال ةّن البحرين ادعت ةن سملمطماتمهما ال تمتمخمن تمدابميمر 
اانونية ضد ابنشطمة السميماسميمة واالجمتمعماعميمة ، وال 
يحاكم ة  شخص ما لم يكن هناك دلميمل واضمم عملمى 
ارتكاب جريعة، وآليات االنتصاف تعنا االنتهاكات بعا 
فيه والعمبمادا المتموجميمهميمة المو منميمة لمتمقمزيمز حم موق 
ا نسممان، وتممقممديممل لمموائممم وسممائممل ا عممع  الممراممعمميممة 
العقروضة حاليا على العجلل التشريقي، تؤكد ةنمه ال 
يجوز سجن الصحافيين في ال ضايما  ات الصملمة، مما 
إضممافممة فصممل عممن ا عممع  ا لممكممتممرونممي والممعممواامما 

 ا لكترونية.
وكان رد ةصحاب العصلحة ةن انمتم ماد المحمكموممة فمي 
البحرين هو ةمر غير مسعون به، وادمت ةممثملمة عملمى 
ةفراد ومنظعات خاضقين للق وبات. واجه الشي  عملمي 
ما النمتم ماده  سلعان ابمين القا  لجعمقميمة الموفماق انمتم مامي
الحكومة، واتهم ال حطاني بإهانة هيئة رامابميمة وإسماءأل 
استخدا  ةجهزأل اتصاالت  رساله رسالة عملمى مموااما 
التواصل االجتعاعي تنت د إعادأل تمقميميمن وزيمر شمؤون 
ا عع . وال يزال العدافقون عن ح وق ا نسمان عمبمد 
الهاد  الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيل وناجمي 
فتيل رهن االحتجاز. على الرغم ممن تمقمديمل الم مانمون 

، واستبدال ع وبة السجن بالغمراممة 7170العنكور في 
العالية، إال ةن ال انون الجنائي ال يزال يسعمم بمالسمجمن 
وتقتعد الحكومة عليه في مقاابة النشطاء والصحافيين. 
وتم توسيا نطاق الراابة على العمحمتموم المن  يمنمشمره 
الناشطون والصمحمافميمون عمبمر ا نمتمرنمت بسمبم  مما 
ينشرونه على ا نترنت وتتم مقاابتهم بمعموجم  امانمون 
الجرائم ا لكترونية. ُسجن العدافا البمارز عمن حم موق 
ا نسان نبيل رج  النت اده الحكومة عملمى ا نمتمرنمت. 
تقرضت الصحافية نزيهة السقيد والناشل موسى عمبمد 
علي للتقني  بسمبم  تمغمطميمتمهمعما النمتمهماكمات حم موق 

، تم اكتشاف ةنهعا كمانما 7170ا نسان، وفي ةغسطل 
من بين ةولئل النين تم تغطيتهم ببرام  التجسمل المتمي 

 اشترتها الحكومة.
، بممدةت الممبممحممريممن فممي اسممتممغممعل  7108فممي يممنممايممر 

عضويتها في لجنة العنظعات غير الحكوميمة لمعنمتم ما  
من منظعات ح وق ا نسان التي ادمت تم ماريمر بشم ن 

 االنتهاكات العستعرأل في البحرين إلى ابمم العتحدأل.
ةسفت اللجنة من ةَن البحرين تقتمبمر الم مانمون المو منمي 
وآليات ا نصاف كافية لضعان حرية التقبير ومن عد  
وجود مقلومات عن ا جراءات العتخنأل لتقديل ةحمكما  
ي لن ص العقملموممات عمن  ال انون الجنائي، وةسفت ةيضا
التدابير العتخنأل  لغاء تجريم ابفقال العنكورأل ةعمعه، 
ما عد  ا فراج عن العقت لميمن لمعمعمارسمة حم مهمم فمي 
حرية التقبير. و لبت مقلموممات عمن خمطمل   معق 
سران العدافقين الثعثة عن ح وق ا نسان النين تم 
 كرهم، وحول االستهداف العتزايد للنشطماء عملمى 
ا نترنت والصحافيين، من خعل برام  التمجمسمل 
وكنلل عن التح ي ات في االنتهماكمات المتمي عمانمى 
منها هؤالء ابفراد وما إ ا كان الجناأل يُحاسبمون ة  
ال. كعا  لبت مقلومات عن ةععال انمتم مامميمة ضمد 

 العنظعات التي ادمت ت ارير إلى ابمم العتحدأل.
لقد  وجود تدابير  Eحصلت البحرين على الدرجة 

 لغاء تجريم انت اد العسؤولين الحكوميين والدرجة 
C  فمميممعمما يممتممقمملممق بممالممفممشممل فممي حممعممايممة الممنممشممطمماء

والصحفيين وا فراج عن العقت لميمن لمعمعمارسمتمهمم 
 ح هم في التقبير.
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نطماق واسما، وحمرممت ممن المتمقماممل مما المنمظما  
العصرفي الدولي، فع تستطيا استخدا  همنا المنمظما  
  في التقامل التجار  ما الدول االخرم كبيا النفل.

لمدم   وهكمنا يمبمدو المعمشمهمد ممثميمرا لملم ملمق الشمديمد
العوا نين النين ينتعون لث افة ا يعان والح  والسلم 
ويممرفضممون الممقممنممف ويممقممشمم ممون الممخمميممر. هممؤالء 
العوا نون يتقرضون لعضطهاد الداخلي على ايد  
العحتل الخليفي كعا يتمقمرض اممن بملمدهمم لملمتمهمديمد 
الخارجي بسب  سياسات  غاتهم العجمرمميمن. وممنمن 
ان است د  هؤالء الطغاأل االسرائيليين بدة ال لق يهعين 
عليهم، وتضاعف همنا الم ملمق بمقمد الم مرار ابخميمر 
باست دا   ائرات مسيرأل وصواري  اسرائميملميمة المى 
ةرض البحرين. هنا االجراء الخطير ةعماد لمع همان 
اصة ةوكرانيا وةزمتها، واصبحت هناك خشميمة ممن 
تكرر سيناريو الحرب في العنط ة. ف بل ثعثة عم مود 
حدث ةمر معاثل عندما اجتاحت اوات صدا  حسميمن 
اراضي الكويت ونجم عن  لل حرب مدمرأل لم تنمتمه 

حتى اآلن. صحيم ان الغربيين تدخلوا يومها   آثارها
الخراج ال وات القرااية من الكويت، ولكن ممن امال 

التدخل في كمل ممرأل. ولمقمل ممن   انهم اادرون على
اسباب تدخلهم العباشر حالة القزلة الداخملميمة لمنمظما  
صدا  حسين، ورفضه شقبيا. ولو كان  لمل المنمظما  
يحظى بدعم شقبه لوجد الغمربميمون صمقموبمة بمالمغمة 
 س ا ه. وعلى عكل  لل الوضا كان المكمويمتميمون 
   ملتفين حول ايادتهم برغم العشادات بين الطرفين.

إنه لخط  استراتيجي كبير ان يعد الخليفيون ةرجلمهمم 
ة ول من لحافهم، فهم ةضقف من ان يلقبموا بمالمنمار 
والحديد ويستفزوا ةكبر دولة إاليعية يحظى نمظماممهما 
بدعم شقبي واسا، وتعتلل من ال وأل المقمسمكمريمة مما 
يردع ال وم الغربية عن التدخل فيعا لو حدث خعف 
إاليعي. ان شقبنا يصر على سيادأل بلده ويرم ان مما 
يهدد تلمل السميمادأل انمعما همي السميماسمات المخملميمفميمة 
االجرامية، وانهم يعثلون عصابة ممجمرممة ممارسمت 
بحق الو ن والشق  ما لم يعمارسمه نمظما  خملميمجمي 
آخر، ولنلل ف دوا شقبهم المن  همتمف ممنمن انمطمعق 
الثورأل: الشق  يريد إس ا  النمظما ، ونمادوا بسم مو  
الممطمماغمميممة. وفممي االسممابمميمما االخمميممرأل الممتممي شممهممدت 
استعرار الحراك الشقبمي تمكمررت همنه المهمتمافمات، 
ونشرت صور كثيرأل لقبارأل خطها العمشماركمون فمي 
الشارع القا : يس ل حعد. لم مد اصمبمحمت المعمطمالمبمة 
بس و  هنا الديكتاتور مطلبا شقبيا ثابتا، لن يمتمنمازل 
الشق  عنه، بل سيتواصل الحراك الو ني من ةجمل 
تح يق تحول سياسي ينهي هنه الح مبمة السموداء 
من الحمكمم المخملميمفمي المبمائمل المن  ةتمى عملمى 
االخضر والميمابمل وعمّرض المو من والشمقم  
بخطار كبيرأل، واستدعى ةعداء ابمة لميمدنسموا 
ارض ةوال الطاهرأل وليستقين بهم ل عا شمقمبمنما 
العضطهد. وابمل ان يظهرترجل رشميمدت ممن 
الققصابة الحاكعة يتعتا بالشجاعة ويرفا الراية 
البيضاء ويسلم السلطة للشق . ربمعما كمان همنا 
خياال بقد ع ود من الظلم واالستمبمداد والمقمعمالمة 
والصلف، فكان من نتائ   لل انغعاس الطماغميمة 
وعصابته في الفساد والقعالة والمخميمانمة، ولمكمن 
من ابحع  ما يعكن تح  ه. فان لم يمحمدث  لمل 
فستجر  سنمة هللا المثمابمتمة ويسم مل المجمبمارون 
والظالعون والعقتدون والخائنون، وما  لل على 

   هللا بقزيز
اللهم ارحم شهداءنا اببمرار، واجمقمل لمهمم امد  

   صدق عندك، وفل ايد ةسرانا يا رب القالعين
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ارابة ثعثة ةرباع ال رن. صمحميمم ان المخملميمفميميمن 
واالماراتيين ارتكبوا خيانمة المتمطمبميما مما المقمدو، 
ولكن  لل ال يقني انتهماء اضميمة فملمسمطميمن المتمي 
كانت، منن البداية، عنوانما لصمراع تماريمخمي بميمن 
القالعين المقمربمي واالسمعممي ممن جمهمة، وكميمان 
االحتعل االسرائيلي من جهة ةخرم. حالة الحرب 
هنه مستعرأل، يؤكدها المقمدوان االسمرائميملمي شمبمه 
اليومي على المدول المقمربميمة. فسموريما تمتمقمرض 
لقدوان إسرائيلي ال يتواف يستهدف موااا واواعد 
عسمكمريمة ويمؤد  لملمم متمل والممتمدمميمر. وتمتمقممرض 
العنا ق الحدودية الغربية من القمراق العمتمداءات 
إسرائيلية متواصلة تستمهمدف تمدمميمر ممقمسمكمرات 
التدري  لبق  العجعوعات العمسملمحمة المقمرااميمة. 
ولبنان ليل بعن م عن القدوان الصهيمونمي. وثمعمة 
تدخعت اسرائيلية من نوع آخر، من بينها التطبميما 
الن  اامت به االمارات والخليفيون، والتحالف ما 
انظعة اعقية في السودان وتونل، باالضافة لمقم مد 
   التحالفات القسكرية وااامة العناورات العشتركة.

ةما التطور ابخطر فهو القعل الحثيث لت سيل مما 
يسعى تالناتوت القربي الن  ااترحته امريكا والن  
سيفرضه رئيسها جو بايدن خعل جولمتمه المحمالميمة 
في العنط ة. هنا التحالف المقمسمكمر  المعمزمما لمه 
هدف مقلمن واضمم: المتمصمد   يمران. وتمطمرن 
التساؤالت العنطم ميمة حمول همنا االدعماء ومما ا ا 
كانت الجعهوريمة االسمعمميمة حم ما تمعمارس دورا 
توسقيا من خمعل تمدخمعت عسمكمريمة عملمنميمة او 
سرية. فالمن  يمعمارس المقمدوان عملمنما مسمتمخمدمما 
الطائرات والصواري  والعسيّرات وكنلل وسمائمل 
االختراق االلكترونية انعا هو غيمر إيمران. ولميمل 
سرا ال ول بان تإسرائيلت هي المتمي تمعمارس همنا 
الدور الن  يتوسا منن ان بدةت تواجدها القسكر  
بعنط ة الخلي . واد شهدت الشهور الستة ابخميمرأل 
تصاعدا في االعمعمال المقمدوانميمة المتمي تسمتمهمدف 
إيران، ومنها االغتميماالت المتمي  مالمت عمددا ممن 
القلعاء والعهندسين وعلعماء المديمن والسميماسميميمن، 
والتفجيرات والحرائق التي  الت ممنمشمآت ممدنميمة 
كعراكز توليد الطااة الكهربائية ومحطمات الموامود 
وسواهعا، كعا استمهمدفمت ةنمعما  المبمنمى المتمحمتميمة 
االيرانية بهدف شل البعد تدريجيا. كعما تُسمتمهمدف 
إيران في مؤسساتها االامتمصماديمة المتمي تمتمقمرض 
لحصار واسا تفرضه ادارأل بايدن على الجعهورية 
االسعمية. واد تم تحييد العصارف االيرانية عملمى 

 روتمه بمإعمعنمهمم المقمز  عملمى  عهر آل خليمفمة بلز
است دا  ةسطول من الطائرات العسيّرأل والصمواريم  
استقدادا لقدوان إسرائيلي على إيران فيعا لمو امرر 
القدو الصهيوني  لل. ويقيد هنا ال رار الى اب هان 

عمنمدمما امرروا  0881ما فقله الخليفيون في المقما  
السعان بتنصي  صواري  تسمتميمنمغمرت ابممريمكميمة 
على ةرض البحرين. كمان  لمل فمي  روأل المحمرب 

ا يمرانميمة وتصماعمد احمتمعمال حممدوث   –المقمرااميمة 
مواجهة بين امريكا وإيران بقد ان اررت واشنمطمن 
العشاركة في الحرب دعمعما لمنمظما  صمدا  حسميمن. 

، 0888ودخلت امريكا الحرب فقع في مطلا القا  
حيث اامت سفنها الحربية بعصاحبة السفن الكويتيمة 
الى خارج مياه المخملميم . وتمطمور ابممر بمقمد  لمل 
بشكل خطير. ففي يوليو من  لل القا  خرج الطمراد 
ابمريكي تفينسنتت من اماعمدأل المجمفميمر المبمحمريمة 
وتوجه الى العياه ا يرانية وة لق صماروخما ةسم مل 
 ائرأل ةيرباص إيرانية كانت في  ري ها ممن بمنمدر 
عممبمماس الممى دبممي. واممتممل جممعمميمما ركمماب الممطممائممرأل 

شممخممصمما. وبممقممدهمما عمماد الممطممراد  781وعممددهممعممم 
االمريكي الى ااعدأل المجمفميمر ممرأل ةخمرم. لمم تم مم 
إيران بردأل فقل ضد القصابة الخليفية، وسرعان ما 
توافت المحمرب بمقمد اسمبموعميمن ممن  لمل )يمولميمو 

(. وال بد من ا شارأل الى ان البحرين تمقمتمبمر 0888
مركز ابسطول ابمريكي الخامل الن  يقمعمل فمي 
مياه الخلي  الن  يقيش هاجل الحرب نظرا لوجود 

   ال وات االجنبية في مياهه.
وفي الشهور ابخيرأل ةادمت القصابة الخليفية عملمى 
خطوات غير مسبواة، شبيهة بعا فقملمتمه امبمل ثملمث 
ارن، ولكنها ةخطر. هنه العرأل تعادم الخليفيون فمي 
إجرامهم وكمثمفموا دورهمم لمزعمزعمة ةممن المخملميم  
بمماسممتمم ممدا  امموات عسممكممريممة إسممرائمميمملمميممة. وتممقممتممبممر 
الجعهورية االسعمية هنا ا جراء تاستفزازات غيمر 
مممبممرر مممن اممبممل حممكمما  الممبممحممريممن، وبممنلممل وضمما 
الخليفيون البعد ةما  خطر النزاع القمسمكمر  عملمى 
غرار ما يجر  اليو  في اوكمرانميما. وامد ةصمدرت 
الخارجية ا يرانية مؤخرا بيانا عبّرت فيه عن ال ها 
البالز إزاء هنا التصقيد الن  تمقمتمبمره ةحمد ةسمبماب 
التوتر في العمنمطم مة. فمعما المعمنمطمق ممن المتمحمالمف 
القسكر  ما كيان غاص  ما يزال رسعيا في حالة 
حرب ما القالم القربي. ولم يلز تطبيا المخملميمفميميمن 
واالماراتيين ععاماتمهمم مما كميمان االحمتمعل حمالمة 
الحرب العستعرأل منن ايا  الكيان االسمرائميملمي امبمل 
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ثانيا: استهداف كبار رموزهم الدينية بالتنكيل 
واالضطهاد والسجن، وما ت زال المعمقمتم مل 
تضم القشرات من علعاء الدين العضطهديمن 
الممنيممن تممقممرضمموا ببشمما ةسممالمميمم  االهممانممة 
والتنكيل. فعا ةكثر الحاالت التي نزعت فيمهما 
ععائهعهم ودحرجت على ابرض وتمععم  
بها العقنبون والجعدون. وما ةكمثمر عملمعماء 
الدين النين تم رميهم على االرض وفمتمحمت 
ةفواههم وتبّول عبيد الخليفيين فمي ةفمواهمهمم. 
هنه ح ائق مسجلة باالسعماء وابوامات، وال 
يستطيا الطاغية وعصابته التنصل منها. ولم 
يقرف ان ةيا من مرتكبمي تململ المجمرئما  امد 
تقرض للعساءلة او العحاسبة. كعما ال يمزال 
كبير علعاء البحرين ممنمفميما بمقمد ان اعمتمد  

وامتمل سمتمة ممن  7107على منزله في القا  
الشباب العرابمطميمن عمنمد المعمنمزل، امبمل ان 
تسح  جنسيته ,ويُبقد اسرا. وما يزال منفميما 
من امبمل ةعمداء الشمقم  المنيمن يسمتم مدممون 
ابجان  والعحتملميمن ويمبمقمدون المعموا منميمن 

 ابصليين.
ثمالمثما: فميمعما كمان المبممحمرانميمون االصملميممون 
يستقدون لعحتفاء بعوسم عاشوراء كقادتمهمم 
منن مئات السنين، ويقلّ ون السمواد وابعمع  
فممي الشمموارع الممقممامممة، بممدةت الممخمملمميممفمميممون 
عدوانمهمم المتماريمخمي عملمى الشمقمائمر، فم ما  
مرتزابتهم بإزالة الكثيمر ممنمهما فمي ممنما مق 
عممديممدأل، ابمممر الممن  دفمما اببممطممال  عممادأل 
تركيبهما، تمكمرر همنا ابممر ممرارا، وتم كمد 
للبحرانيين ععق القداء الخلميمفمي لشمقمائمرهمم 
وم دساتهم. كعا استمدعمت اجمهمزأل المتمقمنيم  
الخليفية  القديد من الخطباء وةصحاب العآتمم 
لتحنيرهم وإنمنارهمم ممن رفما شمقمارات او 
روايات تكشف الجرائم االموية ضد آل بيمت 
رسول هللا عليه ةفضل الصعأل والسع . وفي 
السنوات ابخيرأل تبنت المقمصمابمة المخملميمفميمة 
ممم مموالت الممعممشممروع ابمممو  الممعممنمماهمم  
لعشروع ا سع  العحعد  ابصيل، واررت 
التصد  لعن يقاد  المعمشمروع االممو ، او 
من ينت د  غاته مثمل ممقماويمة ونمجملمه يمزيمد 
اللنين ش ا عصا ابمة وحمرفما ا سمع  عمن 
مساره وحواله الى ملل ابلي عضوض بقيدا 
عن الدين وال يم. انه صراع ايعي وةخمعامي 

   0الب ية من ص تجليات الصراع العقيدي واأليديولوجي: 

 وبمدايمة نمحمو المخملمود ... يو  انتصار الشق  عيمد 
  نمممه سمممر الممموجمممود   فمممد  الشمممهمممادأل ال يمممعممموت

 عممبممر الممحممدود  ةنشممودأل الممثمموار تصممدن فممي الممدنممى
 وكموكم  المقميمد المعمجميمد  ... يا نجعة النصر الكبميمر
 فمالمعمجمد لملمشمقم  المقمنميمد  ...  هيا لنحضن بقمضمنما
 ... شارتنما إلمى المعمجمد المتملميمد وضقي وسا  النصر

 يمما ثمملممة نممهممضممت لممكممي تممحمميممي نضمماالت الممجممدود
 بمم ممبممضممات الممزنممود واممفممت فممرادم او جممعمماعممات

 ةصمممداءهممما بمممد  جمممديمممد همممتمممفمممت فمممرددت المممدنمممى
 ال تمميمم سممي ةبممدا فمملمميممل ةمممامممنمما غمميممر الصممعممود
 لمممنمممخمممل اصمممتمممنممما المممتمممي بمممدةت بمممتممماريممم  المممجمممدود
 وغممممديا سمممميممممورق عممممهممممدنمممما كممممزنممممبمممم ممممة الممممورود
 وسممتممشممرق الممدنمميمما وتممزهممو وهممي حممعممراء الممخممدود
 مممن شممتممات سمموف نمم تممي، مممن مممتمماهممات المموجممود

 وحمممبممميمممبمممات تمممراب ابرض اممماممممت ممممن امممقمممود  
 ةنمممه وعمممد إلمممه المممحمممق حممم ممما إنمممه بمممر  الممموعمممود

  
 وتمحماضمنمت جميمدا بمجميمد ... وثبت كغاضبة ابسمود

 فممإ ا بممه ةحمملممى نشمميممد  ... هممتممفممت روائمما شممقممرهمما
 جمماءت إلممى الممعمميممدان واثمم ممة الممخممطممى خمميممر الممجممنممود

 وتمقماهمدت ةوفمى المقمهمود ...  وتجعقت وتقماضمدت
 تسمميممر لمملممقممهممد الممجممديممد ... تممرنممو الممى ابفممق الممبممقمميممد

 ... يمم ممضمموا عمملممى عممهممد الممقممبمميممد ثمموارهمما آلمموا بمم ن
 ... وكّسمروا كمل الم ميمود حعلوا النفوس على ابكمف

 ممما كممان فممي امماممموسممهممم غمميممر الشممهممادأل والممخمملممود
مميممد   حممتممى ا ا انممبمملمم  الصممبممان  إ ا بممهممم ة مميمماف ص 

 ةيمممن الضممميممماغمممم ممممن ةوال وةيمممن ةشمممبممماه الممم مممرود
 بمملممز الممزبممى سمميممُل الممفممسمماد  لسمموء  ةفممقممال الممقممبمميممد
 فممإ ا بمم ممافمملممة الممكممبممار تمملممون فممي ابفممق الممبممقمميممد
 همممن  ةوال تمممزيّمممنمممت ةهمممع بمممكمممم فمممي يمممو  عممميمممد
 مممرحممى لممعمم ممدمممكممم جممعمميممقمما مممن سممجمميممن مممن  ممريممد
 والممعممجممد لمملممسممجممنمماء والممثمموار،  مموبممى لمملممشممهمميممد
 اضممي المم ممضمماء وةصممبممم الممفممئممران  ممقممعمما لمم ممسممود
 فمملممتممهممنمم وا يمما اممادأل الممبممحممريممن، حممي عمملممى الممورود

 ال تيأسوا، فالنصر آت
بين مشروعين: ما جاء به محعمد بمن  عمبمد 
هللا )ص( واعتن ه البحرانيمون بمدون تمردد، 
والعشروع ابمو  المفماسمد والمعمفمسمد المن  
ةفممرا الممعممشممروع الممعممحممعممد  مممن مممحممتممواه 
واستبدله بحكم ةمو  توارثمي اسمتمبمداد  ال 
يؤمن بعرجقية  ال رآن وا سع . سيتواصل 
الصممراع بمميممن الممجممانممبمميممن وسممتممكممون لممنلممل 
الصمراع مصماديمم مه فمي مموسممم عمماشمموراء 
الحالي، حيث تحتد  الحرب بين البحرانيميمن 

 والخليفيين.
رابممقمما: يصممر الممخمملمميممفمميممون عمملممى حممرمممان 
البحرانيين من حق معارس شقائرهم و لمل 
بعنقهمم ممن زيمارأل ابمماكمن المعم مدسمة فمي 
القراق وإيران. ومنن سنوات تبنى الطماغميمة 
وعصابته  لل وسقوا لعنا العموا منميمن ممن 
السفر الى إيران والقراق. ولكن العوا نميمن 
حاولوا االلتفاف على  لل بالسفمر المى دول 
خليجية اخرم مثل ععان او الكويت الملمتميمن 
لم يدخل حكامها في حرب ما المجمعمهموريمة 
االسعمية، ثم يمتموجمهمون لمزيمارأل ابمماكمن 
الع دسة. وما ان فطن الخليفيون لنلمل حمتمى 
بدةوا مرحلة جديدأل ممن المتمنمكميمل تسمتمهمدف 
الزوار وتقيدهم من مطارات دول المخملميم  
ابخرم عندما يت كد عزمهم علمى  المتموجمه 
ل ماكن الع دسة. ان حرمان العوا نين ممن 
ح هم الطبيقي في معارسة شقائرهم وممنمهما 
زيارأل ابور ةئعتهم بهمدف الصمعأل والمدعماء 
جريمعمة ةخمرم تضماف لملمعملمف المخملميمفمي 
ابسود. وسيتحدم البحمرانميمون همنا المعمنما 
بدون هوادأل، واغلبهم مستقد للتضحية بنفسه 

 من اجل زيارأل رموز دينه الكبار.
خامسا: في ابسابيا ابخيرأل تصدم الطمغماأل 
الخليفيون للعموا منميمن ممجمددا، همنه المعمرأل 
بسب  نشيدأل دينية تؤكد ايادأل ا ما  المعمهمد  
العنتظر الن  يقت د العسلعون الشيقة بحتعية 
ظهموره لم ميمادأل حمركمة إصمعحميمة واسمقمة 
ت ضي على الظلم وت يم القدل. هنه النمشميمدأل 
تكررت في بملمدان عمديمدأل وبملمغمات شمتمى، 
ورةم فيمهما المكمثميمرون تمجمسميمدا لمهمويمتمهمم 
الدينية، االمر الن  يمؤممن بمه المبمحمرانميمون 
كق يدأل راسخة. وامد ةعميمد إنشمادهما بمالملمغمة 
القربميمة ممن امبمل الشمبماب المبمحمرانمي مما 

عشممرات اب ممفممال مممن الممفممتمميممات والصممبمميممان، 
وحظيت بماهمتمعما  واسما، ابممر المن  ةزعم  
الحاكم وعصابته، ف صدروا ةواممر بماسمتمدعماء 
الكثيريمن ممن ةجمل تالمتمحم ميمقت. وامد تمحمدم  
العوا نون القصابة المحماكمعمة ولمم يمتمراجمقموا 
شقرأل عن موافهم، وهمزمموهما بشمكمل مماحمق، 
مؤكدين ان للمشمقم  المحمق المعمطملمق فمي ةداء 
شقائره رضيت هنه القصابة ا  رفضمت. انمهما 
واحدأل من العحطات التمي تمخمتمبمر اموأل ابرادأل 
لمدم الممفمرامماء. هممنه الممعمرأل كممان الممبمحممرانميممون 
لعواجهة فاصلة ما الخليفيين النين يقتمبمرونمهمم 
فمي خمانممة ابعمداء. وهمكمنا تممتمضمافممر ةسمبمماب 
العفاصلة بين الطرفين، ما بين ع يدية وسياسية 
واجتعاعية وةخعاية. وجاءت جريعة المتمطمبميما 
لتضفي بقدا ةخعايما وعم ميمديما امويما لملمعموامف 
الشقبي، وستتواصل محطات العمواجمهمة حمتمى 
تنتهي بس و  الحكم الرجقي العتمخملمف ويمقمود 

 الحق إلى ةهله بقون هللا تقالى.


