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* في الشهر الماضي تم تجديدد بد د  
مواطنين من منطقة الددرا  ششدر   4

.مبمد ب ديد  1ايام شلى ذمة التبقيق 
.بسيدن 3.أبمد ش دهللا مرهون 2 داو 

 . بسن مبمد مسلم 4شيسى ا وروي  
واشتدقدلدل الدقدوال الد دلديد ديدة الشدا  
بسدديددن هددانددي مددرهددون مددن مددنددطددقددة 
السنا    عد استدشائه للتبقيق ضدمدن 
مسلسل االشتقداالل الدتدعدسد ديدة  دبدق 
الددمددواطددندديددن. وأ ددلدد ددل  دار  سددجددن 
البوض الجاف معتقل القدريدة الشدا  

يدوم  دعدد  06أبمد الشيخ  أنه موقوف لمد  
أن كان توقي ه لمد  س عة أيام فبس . وبيدن 
استنكر هذا ال  ر، كان جوا هم  دأن هدذا مدا 
وصلهم من قرار. وقرر ال لي يون من  الل 
نيا تهم المجرمة ب   الشا يدن بدمديدد أبدمدد 

 وقاسم بسن لمد  اس وع. 
أغسط  ا تط ل قوال العدو ال لي ي الشا  أبمد مدكدي الدهدد .  16وفي 

وفي اليوم ن سه اليوم قام ا لدجدالدون  دحقدتدبدام مدند لده وتد دتديدشده والدعد د  
 مبتوياته لوقل تعدى الثال  ساشال بس  ما نقل أهله، ومصادر   دعدض 

 مقتنياته، بتى كت ه الش صية المتنوشة.
 

* بكمل المبكمة الدجد ائديدة الدمدتد دصدصدة فدي 
أغسدطد   9العاصمة السعودية، الدريداض، فدي 

شاًما، يلديدهدا مدند  مدن  34،  السجن لمد  2622
الس ر لمد  مماثلة، شلى الناشطة السعودية وطال ة 
الدكتورا ، سلمى الشها ، التي تنتمي  لى األقلديدة 
الشيعية  المملكة الدعدر ديدة السدعدوديدة. وقدد جدا  
دمدل  دارتدكدا   البكم  عد مباكمدة جدائدر   ذ اهتمدهب

،  است دام ” اإل الل  النظام العام“ جرائم تضمنل 
بسا ها شلى تويتر و شاد  نشر ت ريدال لنشدطدا  
يدشمون بقوق المرأ . ووفقًا لوثائق المبكمة التي ابطَّلعدل شدلديدهدا مدندظدمدة 

َ ل دا ل  ن انة ان رادية لمد   يوًما قد دل مدثدولدهدا  282الع و الدولية، اهبتهجب
مل أيًضا من التمثيل القانوني طوال فتر  ابتجا ها قد دل  رب في المباكمة. وبه
المباكمة،  ما في ذلك جلسال استجوا ها. وكداندل الدمدبدكدمدة قدد اصددرل 

 سنوال شلى السيد  سلمى، ولكنها ضاش تها  عد االستئناف. 0بكما  السجن 
 

* في سياق ت ليظ أبكام السجن في السعودية، أصدرل السلطال السدعدوديدة 
أبكاما قاسية  بق ثالثة   وان شلى  ثر تهم تتعلق  دمدظداهدرال الدقدطديدف. 

سنة، السيد هادي طداهدر  ٥٣وأبكامهم كالتالي: السيد صادق طاهر الشميمي
 سنة. ٥٣سنة،  السيد رضا طاهر الشميمي،  ٥٣الشميمي،

كما أصدرل بكما  السجن لمد  سنتين ونصدف  دبدق السديدد مدبدمدد رضدا 
 السلمان، أبد شلما  الدين في مبافظة األبسا  

 
مدندظدمدة بدقدوقديدة  12أغسط  طال ل  13* في 

طاغية ال برين  اإلفراج ال وري وغير الدمدشدروط 
شن األكاديمي والناشط ش د الجليل السنكي ، الذي 
تدهورل "صبته في السجن". وبثل الدمدندظدمدال 
البقوقية شدلدى ضدمدان بصدول السدندكديد  شدلدى 
الرشاية الط ية الال مة وبمايته من التعذي  وسو  

  8البقية على صفحة  المعاملة.

 االضطهاد الديني والسياسي
  لن ينتهي إال بتغيير نظام الحكم

يصعب اتعاقاد بإمكان إص ح أوضاو حيقيوق اإلنسيان فيذ اليدول اليعيربييية 
خصوصا فذ الخلي . وه ه ال ه ة تصب   يير واقيعييية إ ي قيا تيحيت اليحيكيم 
اتمابدادي  ف ن ال ساحيل ح اية ه ه الحقيوق اذا  يان اليحيا يم دييكياياتيو"ييا. 
فالديكااتو" ت يس   ألحد بالك م خصوصا إذا  ان ناقدا  وت يرحم معا"ضيه. 
بل ان وجوده فذ الحكم ظلم ت يطيقه موا نوه  وقد ياجه بعضيهيم تنيايقياده او 
مطالباه باإلص ح  و لها من ال حرمات الاذ ت يساطيع حا م ماجبير السي ياح 
ل وا نيه ب  ا"ماها. وي ا"  النظام الغربذ نفاقا  بييرا حييين ييوهيم ضيحياييا 
الانكيل فذ عال نا بانه يسعال لاحسين اوضاو حقوق اتنسان فذ بلدانهم  او انيه 
يثير ه ه القضايا مع حكومات ه ه الدول الاذ يعابرها كصدييقيةك. وييوميا بيعيد 
آخر تاراجع ه ه الحقوق مع تع ، ظاهرة اتمابداد. وه ا ما يحدث حياليييا فيذ 
الجزيرة العربية. فقد  ان هناا احا ال ض يل بان يخفف ولذ عهدها مح د بين 
مل ان من  لوائه وتسلطه واحكامه الدموية. ولكن جاء القرا" اتمريكذ بإعادة 
احاضانه والاخلذ عن قضية خاشقجذ ليشجعه علال ا"تكاع ال زيد من الجرائم 

عيزميه عيليال تيقيليييل أحيكيام  1417بح، ال وا نين. فبعد ان أعلن فيذ اليعيام 
شخصا قبل فارة وجيييزة مين  81اتعدام  عاد ليضاعفها  ف عدم فذ يوم واحد 

ييا"ة بايدن. وأصد"ت محا  ه فذ الفارة األخيرة أحيكياميا بيإعيدام أ يثير مين 
دة مل ذ الشهابذ ليييسيليط الضيوء  مبعة أ فال. وجاء الحكم اتخير علال ال غر 

علال ميامة اضطهاد األصوات الحقوقية وال يعيا"ضية. فيبيعيد ان  يايبيت عيدة 
تغريدات للدفاو عن ال رأة وحول قضياييا حيقيوق اتنسيان اصيد"ت ميحيكي ية 
معودية حك ا بسجنها ماة أعوام  و ان الحكم ظال ا وف، أي اعايبيا" إنسيانيذ. 
فاما نفت ذلك الحكم علال أمل إلغائه او تخفيفه  ولكنه فوج ت بزيادة الحكم إليال 

عاما  اتمر ال ي أثا" حفيظة الحقوقيين فذ العالم. وتم تيوجيييه اليليوم اليال  16
الرئي  األمريكذ  جو بايدن ال ي تخلال عن ميامة الضغط عيليال السيعيوديية  
فعاد مح د بن مل ان إلال عهده الساب، عندما تو"  فذ جري ة تقطيييع أعضياء 

 ال رحوم ج ال خاشقجذ.
وعلال ه ا ال نوال تاواصل اناها ات حقوق اتنسان فذ البحريين أيضيا. وهينيا 
يشارا الخليفيون وداع وهم فذ ظاهرة كالا ا ذك حيل يافننون فذ أمياليييب ا 
لاضليل والاشويش إلخفاء اتناها ات الاذ تصل حد قال األبرياء. فبر م جهود 
النشطاء الحقوقيين  وال "بع القرن األخير  ما تزال البحرين قيليعية ميحيصينية 
ضد  افة آليات الرقابة الحقوقية وال حامبة. ف  يس   لل ينيظي يات اليدولييية او 
خبراء اتمم ال احدة بزيا"ة الب د أبدا  وت يسعال حلفاء اليخيليييفييييين ليليضيغيط 
عليهم ب ية صو"ة او وميلة. وفذ ال قابل تخلال الخليفيون عن ال حافيظية عيليال 
ميادة الب د  ف نش ت القواعد ا لعسكرية واماقدمت القوات اتجنبية ل ميايعيانية 
بها علال الشعب  وتم الاطبيع مع محالذ فلسطييين وأصيبيحيت اليبيحيريين بيؤ"ة 
لاخطيط ال ؤامرات ضد الدول اتقلييي ييية. وأصيبي  عيليال الشيعيب اليبيحيرانيذ 

  األصلذ دفع فواتير ذلك ب شكال عديدة  فذ مقدماها ما يلذ:
أوت: اتضطهاد الدينذ ال ي ياع ، يوما بيعيد آخير. وييغيليف هي ا اتضيطيهياد 
بإجراءات تبدو إيجابية فذ ظاهرها وليكين اليهيدف مينيهيا اإلميعيان فيذ اليظيليم 
واتضطهاد. فهل هناا اضطهاد ا بر من فرض ميامات تهدف لط   الهويية 
الثقافية والدينية وال  هبية لأل لبية الساحقة من الشعب  ه ا اتضطهاد تيجياوي 
الحدود  حاال وصل الال مساوى محاولة تغيير الشيعيب واميايبيداليه بياألجيانيب 
ال ساو"دين مين أصيقياو األ"ض الينيائييية. وحيوصيرت الينيشيا يات اليديينييية 
بإجراءات ق عية شرمة  ووجهت الاهديدات ال اوالية للقائ ين عيليال الي يسياجيد 
وال  تم  وتم الادخل فذ محاوى ما يطرح من خيطيب وميحياضيرات  ويسيعيال 
الخليفيون لفرض نظرتهم للدين والثقافة والاا"يه.   ا مينيع ا لي يوا ينيون مين 
ييا"ة العابات الي يقيدمية فيذ إييران واليعيراق. وفيذ الشيهير الي ياضيذ  يرح 
الخليفيون خطة جديدة تؤ د اتضطهاد وتا ثل بالاحكم فيذ ميفير الي يوا ينييين  

 وإجبا"هم علال حصول تصري  إذا أ"ادوا ييا"ة العابات ال قدمة. 
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 حكم جائر بالسجن ثلث قرن بحق مواطنة قطيفية

أصد" النظام السعودي حك ا ماوحشا بح، الناشطة  مل ال الشهابذ شجباه 
 افة الجهات الحقوقية الدولية. فقد حك ت محك اهم  فذ اليبيدايية بيالسيجين 

. وبعد اتما ناف أمام ال يحيكي ية 1411ل دة مت منوات فذ مناصف عام 
  "فع أحيد اليقيضياة ميدة 1411أ سط /آع  7الجزائية ال اخصصة  فذ 

ا إثر محا  ة بالغة اليجيو"  ييعيقيبيهيا مينيع مين  16حك ها إلال السجن  عام 
ا من تا"يه إ  ق مراحها. 16السفر ل دة   عام 

وقالت ديانا م عان  نائبة مديرة ال كاب اإلقلي ذ للشرق األوميط وشي يال 
إنيه ألمير مشييين أن ميلي يال ”  أفريقيا بالنيابة فذ منظ ة اليعيفيو اليدولييية:

الشهاع  وهذ  البة د او"اه وأم لطفلين من األقلية الشيعية فذ السعودية  
قد صد"ت بحقها مثل هي ه اليعيقيوبية اليقيامييية و ييير اليقيانيونييية لي يجيرد 

 ”.اماخدامها تويار  وإعادة تغريد تغريدات نشطاء يؤيدون حقوق ال رأة

 زيارة لقبر الشهيد حسام الحداد بمقبرة المحرق

قام عدد من النشطاء وآباء الشهداء بزيا"ة قبر الشهيد فذ ذ رى اماشهاده العاشرة 
لقراءة القرآن واما  ا" حياته الاذ توجها بالشهادة. و ان من بينهم اتمياياذ عيليذ 
مهنا وعبد الهادي مشي ع  وجاء فذ النعذ ال ي أصد"ته حر ة أحيرا" اليبيحيريين 
بح، الشهيد ما يلذ: دماء الشهيد  انت داف ة  اخالطت فيها حيرا"ة اتيي يان بي تم 
الجراح الاذ تسببت فيها  لقات الشوين و"  ت وحوش الطا ية و  به. أحييت 
ا"واح الشهداء ليلة ام  وهذ تطوف حول "وح الشهيد الشاع  حسام  في ا  انت 
صلوات العباد ترتفع الال الس اء ماقربة الال هللا بياليدعياء ليلي يظيليومييين بيالينيصير 
وتعداء اتنسانية بالسقو . آتم الدقائ، الاذ عاشها الشهيييد بيعيد اصيابيايه  يانيت 
موجعة لجسده  ولكن "وحه بدأت تاحر" جسيدييا مين اعيبياء اليجيسيد وميعيانياتيه  
وتحضن "وح الشهيد علذ الشيه ال ي اماشهد فذ فارة ماشابهة يوم عيييد اليفيطير 

 من العام ال اضذ. 

يوليو نظم نشطاء ي نيون ندوة خاصة باناها ات حقوق اتنسان فذ البحرين عبر منصة يوم. وشا" ت فذ الندوة السييدة بيدو" اليدييلي يذ  11ذ مساء الج عة ف
وشا"ا فذ الندوة نخبة من الكااع وال فكرين والنشطاء والحقوقيين. و ان من بينهم الناشيط   . FM71.1ال ي تبثه قناة  “ الص ود اتمطو"ي”مقدمة برنام  

ليبيحيريين  ذ االسيامذ ح يد عبد القاد"  وي ريا بن علذ دماد. وأد"ات الندوة األخت "باع. وتطرق ال شا" ون الال قضايا عديدة مرتبطة بحقوق اتنسيان في
 و انت  الافاتة "ائعة من الشعب الي نذ للبحرانيين.

 
عدييد مين ال تواصلت الشهر ال اضذ الفعاليات ال عا"ضة للحكم الخليفذ فذ الداخل والخا"د. وفي ا أصرت عائ ت الشهداء وذووهم علال الحضو" اليومذ فذ

ن ال نا ، لل طالبة باإلفراد  ير ال شرو  عن السجناء السياميين  لم ياوقف حيراا الي يعيا"ضييين فيذ اليخيا"د. وتيظيهير الصيو"تيان أعي ن ني يوذجييين مي
أ سط  و"فعوا تفاات تسلط الضوء علال أه ية ذ رى اتماقي ل   16اتعاصامات ا ل اواصل فذ العاص ة البريطانية. فقد احافال هؤتء بعيد اتماق ل فذ 

 ومطالبة الحكومة البريطانية باغيير مياماها فذ البحرينن والاوقف عن دعم الحكم الخليفذ ال ي "فضه الشعب. 



 

 1/ 674صوت البحرين / 

نحن  ال وقعون أدناه  نكاب إليكم بخصوص اليد يايو" 
عبد الجليل السنكي   وهو أ ياديي يذ ونياشيط وميدون 
مسجون فذ البحيريين ووضيعيه الصيحيذ فيذ تيدهيو" 
مريع. ل ا نلا   منكم بيكيل احيايرام ضي يان اإلفيراد 
الفو"ي و ير ال شرو  عن السنكيي   وفيذ انيايظيا" 
تحقي، ذلك  ض ان حصيوليه عيليال اليرعيايية اليطيبييية 
ال يمة وح اياه من الاع يب وموء الي يعياميلية  ونيقيل 

 ع له األ ادي ذ إلال أمرته.
عامام  حك ا بالسجن  44يقضذ عبد الجليل السنكي  )

مدى الحياة لدو"ه فذ الاظاهرات السل ية الداعييية إليال 
. مر  علال 1411اإلص ح الدي قرا ذ فذ البحرين فذ 

عاما تقريبا ل جرد م ا"ماه حيقيه اإلنسيانيذ  11مجنه 
 فذ حرية الاعبير والاج ع السل ذ.

ييوليييو/تي يوي  8السنكي  مضرع عين اليطيعيام ميني  
يوم دون  يعيام صيليب.  644  أي ما يزيد عن 1411

نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحذ الحالذ  خياصية 
أن مساوى السكر فذ دمه أصيبي  مينيخيفيضيا ليليغيايية. 
يساو"نا القل، بشكل خاص بسبب ت خير ومنع وصيول 
أدوية أمامية وصفها  بيبه  منيهيا حيبيوع ضيرو"يية 
لجهايه العصبذ ووظائف جسده وقطرات عييون  فيذ 

 تجاهل صا"خ لاعلي ات أ بائه.
لدى السنكي  ما يمة ما بعد شلل األ يفيال ومشيا يل 
صحية أخرى ماعيددة  مينيهيا صيداو ميايقيطيع شيدييد  
ومشكلة فذ البروماات  والاهاع فذ ميفياصيل  يايفيه  
وا"تعاش  وتن يل  وضعف نيظير. فيذ يينيايير/ يانيون 

   لب  بيب األعصاع صو"ة  يبيقييية  1411الثانذ 
لكن السلطات "فضت بيحيسيب تيقيا"يير  يليب إجيراء 
الصو"ة فذ كمج ع السل انية الطبيذك اليايابيع ليويا"ة 
الصحة. بدت من ذلك  تصير السيليطيات عيليال إجيراء 
الفح  فذ كمساشفال ال لك حي يد اليعيسيكيريك. ليكين 
السنكي  ت يعاقد أنه ميحصل علال اليرعيايية اليطيبييية 
ال  ئ ة فذ الوقت ال نامب فذ مساشفال الي يليك حي يد 
العسكري  إذ إنه ت يزال يناظر إ  عه عيليال نيايييجية 
صو"ة "نين مغينيا يييسيذ ليكيايفيه أجيراهيا هينياا فيذ 

. يرقال هي ا الياي خييير إليال 1411أ اوبر/تشرين األول 
تقاع  ماع د عن توفير الرعاية الصحية ب ا يياي ياشيال 

 

 رسالة مشتركة إلى البحرين: أَفِرجوا عن عبد الجليل السنكيس
مع الازامات البحرين ب يوجيب اليقيانيون اليدوليذ. 
بسبب وضعه الضعيف وال شا ل الصيحييية اليايذ 
يعانذ منها من قبل  يعرض الحرمان من الرعايية 
الصحية حياته للخطر  وقد يؤدي إلال أضيرا" ت 
ي كن معالجيايهيا. وعيليييه  نيدعيو اليحيكيومية إليال 

 تزويده بالرعاية الصحية ال يمة فو"ا.
ي ضرع السنكي  عن الطعام "دا عيليال مصياد"ة 
ملطات السجن  يايابيه حيول اليليهيجيات اليعيربييية 
البحرينية  بعد أن أمضيال أ"بيع مينيوات ييجيري 

 أبحاثه ويكابه بيده.
  نقليايه السيليطيات مين 1411يوليو/ت وي  18فذ 

كمجن جوك إلال كمر ز  انو الصحذك  حييل ت 
يييزال مييحيياييجييزا حيياييال اليييييوم. فييذ الشييهيير 

كاألمانة العامة للاظلي ياتك اليايابيعية  أعلنت نفسه 
لويا"ة الداخلية إنه ت يي يكين تسيليييم  يايابيه إليال 
أمرته قبل اتخاذ كقرا" قانونذك حول محاواه. فذ 

  أظهر قرا" قانيونيذ 1411نوف بر/تشرين الثانذ 
الطبيعة  ير السيامية للكااع  لكن اليحيكيومية ليم 

  يا" 1411تسل ه ألمرته بعد. فذ ميا" /آذا" 
م ثل عن أمانة الاظل ات السنكي  وأدلال ب زاعيم 
ت أما  لها حول محاوى الكااع و لب مينيه أن 
يعد ل الكااع ويقدمه مجددا إليال السيليطيات حيايال 

 تطلع عليه.
"ت  1411فيذ يييولييييو/تي يوي  كلييجينيية األمييم   ير 

ال احدة لحقوق اإلنسانك دعوتها حكومة البحريين 
إلال اإلفراد عن السنكي   باإلضافة إلال مدافعيين 
حقوقيين آخرين مسجونين دون وجه حي،  مينيهيم 

 عبد الهادي الخواجة وناجذ فايل.
 11أ سيطي /آع  ييكيون قيد مير   11اليوم  فذ 

. 1414عاما علال اعايقيال السينيكييي  األول فيذ 
 17أوقيف ميجييددا بيعييد ذليك ميين دون حيي، فيذ 

 11خ ل اتحاجاجيات  بيعيد  1411ما" /آذا" 
. واليييوم 1411يوما من اإلفراد عنه فيذ أوائيل 

ييوم عيليال إضيرابيه عين  641أيضا يكون قد مر  
 الطعام.

ندعو ج لاكم لإلفراد عن الد او" عيبيد اليجيليييل 
السنكي  فو"ا ودون شرو .  ي يا نيدعيو يم إليال 
ض ان حصوله عيليال عي جيه دون تي خييير وأن 
يحصل علال الرعاية الصحية ال يمة  ت اشيا ميع 
األخ قيات الطبية  ب ا فذ ذليك ميبياد  السيريية  
واتماق لية  وال وافقة ال سانيرة  وحي ياييايه مين 
الاع يب وموء ال عاملية.  ي يا نيدعيو يم لضي يان 

 تسليم ع له فو"ا إلال أمرته.

 الموقعون:
 ال وا نين من أجل مشا" ة الاحالف العال ذ

 "ابطة القلم اإلنكليزية
 "ابطة القلم الدولية

 الدي قرا ية ارن للعالم العربذ
 ال ر ز األو"وبذ للدي قرا ية وحقوق اإلنسان

أمريكيون من أجل الدي قرا ية وحيقيوق اإلنسيان 
 فذ البحرين

 شبكة العل اء فذ خطر
 فريدوم هاو 

 لجنة ح اية الصحفيين
 مر ز الخلي  لحقوق اإلنسان

 مر ز القاهرة لد"امات حقوق اإلنسان
 مشروو الدي قرا ية فذ الشرق األومط

 معهد البحرين للحقوق والدي قرا ية
 منظ ة العفو الدولية
 هيومن "ايا  ووتش

 بيان عائالت المختفين قسريا 

 بسم هللا الرح ن الرحيم
فذ مجين جيو الي ير يزي  19 -نحن عوائل ال عاقلين ال

والي ينيقيطيعية  1411-8-14ال خافين قسريا من  تيا"ييه 
أخبا"هم من  ذلك الاا"يه  وبعد أن تم ييا"ة اليايظيلي يات 

م والي يؤميسية اليو ينييية ليحيقيوق 1411-8-11باا"ييه 
ميجينياء فيقيط 4 اتصيل  1411-8-11اإلنسان بايا"ييه 

أييام ...أخيبيرونيا انيهيم  1ول دة يمنية قصيرة جدا ميني  
بخير وفيذ ميبينيال اليعيزل إت أن أحيدهيم أوضي  أنيهيم 
تعرضوا لألذى الجسدي ..و لم ياصل أي أحد منهيم هي ا 

م ..وقد  رقنيا  يل األبيواع 1411-8-16اليوم ال واف، 
اليي يي ييكيينيية ليي ييعييرفيية مصييييير أبيينييائيينييا خيي ل األيييام 
ال اضية ...ي"نا الايظيلي يات  ميؤميسية حيقيوق اإلنسيان 
 مقابلة أحد الضبا  فذ ب بنال مجن جو  وآخرها  يايابية 
"مالاين إحيداهي يا ليوييير اليداخيلييية واألخيرى لي يديير 
اإلص ح والسجون بالبحرين . إت أننا ليم نيجيد ميا ييبيدد 
قلقنا علال أبنائنا وعليه نحن نح ل  ل الجهيات الي يعينييية 
للادخل للكشف عين مصييير أبينيائينيا وإعيطيائيهيم  ياميل 
حقوقهم الاذ  لفها دماو" الب د   وعليه نرجو ت كيينيهيم 
من اتتصال ال رئذ و نطالب بيزييا"ات خياصية لينيقيف 
علال حقيقة ما جرى لهم..آملين من ويا"ة اليداخيلييية أن 
 تقوم بواجبها نحو ج يع النزتء وف، القانون والدماو".

 21عوائل المعتقلين الـ 
 مجن جو ال ر زي

إحصائيّة شبكة رصد المداهمات: 
 االنتهاكات خالل موسم عاشوراء

 
قالت الش بكة إن ها وث قت ج لة  من اتعاداءات علال 
ال ظاهر العاشو"ائي ة   ان أبريها إيالة اليراييات 

ميا"  »الحسيني ة واليافطات العاشو"ائي ة فذ بيليدة 
 .«وعالذ  مدينة الزهراء  ال الكي ة  الحو"ة

وأشا"ت إلال انايشيا" عينياصير ميرتيزقية الين يظيام 
بالقرع من ال  تم والحيسييينيي يات  وعي يليهيا عيليال 
ين والي يشيا" ييين بياإلحييياء  وذليك  تصوير ال عز 

 – «ض ن مسلسل الاضيي، علال الحري ات الديني ة
 علال حد  وصفها.

ولفات إلال أن  األجهزة األمني ة اعاقيليت الي يوا ين 
مين قياعية  «بلدة الد"اي»من  «علذ أح د مل ان»

  بيعيد 1411أ سيطي   1ال حك ة يوم اإلثينييين 
امادعائه لحضو" جلسة فيذ الي يحيكي ية اليكيبيرى 

السيي يد »الجنائي ة األولال  بين ا اعاقيليت الي يوا ين 
بيعيد اميايدعيائيه  «بلدة ال يرخ»من  «صادق حيد"

ة.  للاحقي،  ليام  عرضه علال النيابة العام 
وأ  دت امياي يرا" اليا يضييييي، عيليال الي يوا ينييين 
وعوائل الش هيداء والي يعيايقيلييين  إذ تيم  اميايدعياء 

ييهييييد «  – «الي يوا يين مينيييير مشييي ييع» شيقيييي، الش 
مير يز شير ية »لليايحيقييي، فيذ  «مامذ مشي ع»

يليت اقيايحيام عيد ة .«القضيبي ة وأضيافيت أن يهيا ميج 
ا أمنيًّا عند مداخل بعضهيا  وهيذ  منا ، وامانفا" 

مارة  الس ناب   الجفير  الب د اليقيدييم  الي يرخ  »
عالذ   ري ان   رباباد  أبوصييبيع  الشياخيو"ة  
ال قشع  ال الكية  ال نيامية  دمسيايان  جيدحيفي   

 .«صدد   رانة  النويد"ات
وأشا"ت إلال أن  ويا"ة الداخلي ة اماخدمت  يائيرة 

مييو ييب الييعييزاء »  ليي ييراقييبيية «د"ون»مسييي ييرة 
 فذ مدينة الزهراء الدوا" الرابع  «ال ر زي  

 الخلفية
أ وقف السنكي  فذ مطا" البحيريين اليدوليذ ليدى 

أ سيطي /آع  11عودته من لندن مع أمرته  فذ 
. ي كن ات  و علال "واية تفصييلييية عين 1414

الي ي نشيرتيه هيييومين  الاقيريير مزاعم تع يبه فذ
  وجياء 1414مبا بر/أيلول  1"ايا  ووتش فذ 

 فيه:
إن السنكي   ال ي قضيال األييام اليخي يسية عشير 
ال اضييية "هين اتحيايجياي بي يعيزل عين اليعياليم 
الخا"جذ  قال للبوعينين إنه تعرض لاقييد اليديين 
وتعصيب العينين  وال الوقت. وقيال السينيكييي  
إن آمريه ضربوه عيليال أصيابيعيه بي داة صيليبية  
 وصفعوه وج بوا وقرصوا حل ايه وأذنيه ب  قط.
عندما اندلع الربيع العربذ فذ البحريين  أفيرجيت 

فبيرايير/ 16السلطات الحكومية عن السنكي  فذ 
ييوميا  11. لكنها اعاقلاه مجددا بيعيد 1411شبا  

وت يييزال  1411مييا" /آذا"  17فييقييط  فييذ 
السنكي  يخضع ل حاجياي اليايعيسيفيذ ميني  ذليك 

 الحين.
  وث قت كاليليجينية 1411فذ نوف بر/تشرين الثانذ 

البحرينية ال ساقلة لاقصذ الحقائ،ك فذ تقرير لها 
أن الشر ة أخضعت السنكي  إلال الضرع لييي  
لشيهييريين  بيييينيي ييا  ييانييت تييبييقييييه قييييد اتحياييجيياي 
اتنفرادي. قالت اللجنة إن السيليطيات اميايهيدفيت 
إعاقاه عبر مصاد"ة عكايه وجعليه كييقيف عيليال 
ماق واحدة لفارات  وييليةك ودفيع عيكيايه كفيذ 
أعضائيه اليجينيسيييةك. وجيدت اليليجينية أيضيا أن 
السلطات هددته كبات اصاع وتعرض لاعليييقيات 

 جنسية صريحة عن يوجاه وابناهك.



 

 6/ 674صوت البحرين / 

ويا"ة  أعيلينيت قبيل حلول شهر محرم هي ا اليعيام  
 8الييعييدل والشييؤون اتميي مييييية واألوقيياف فييذ 

أ سط  اإلجراءات اتحارايية الخياصية بي يوميم 
عاشيو"اء بينياء عيليال تيوصيييات اليفيريي، اليطيبيذ 
للاصدي لفيرو   و"ونا  ان أبريها فياي  الي ي تيم 
علال أن يكون مشيرو يا  بيثي ث مسيايوييات: فيفيذ 
األخضر يقاصر حضو" ال شا" ين فيذ الي يراميم 

بيالي ي ية وفيذ  14بالي ي ية وفيذ األصيفير  44علال 
شيخيصيا ميع عيدم السي ياح بيايقيدييم  14البرتقاليذ 

ال شروبات وال   وتت فذ ج يع ال ساويات و ان 
ال ساوى البرتقالذ  هو ال ي ع دت السلطيات إليال 
تطبيقه يومذ الاامع والعاشر من محرم وع يد  أ يثير 
ال ساويات تقييدا  علال ال شيا" ييين الي يين عيادة ميا 
يبلغون ال  ات فذ مرامم اإلحياء وجعلت اقيايصيا" 

شخصا  فقط فذ هي يين  14الحضو" فذ ال  تم علال 
إقامة موا ب اليعيزاء فيقيط فيذ   اليومين وحصرت

محيط ال  تم. واحاجاجا  علال ذلك أصد" أ يثير مين 
يطالب الفيريي، اليو ينيذ بي يراجيعية  بيانا   م ت ا   44

تقييد إقامة موا ب العزاء ب حييط الي ي تيم ألن ذليك 
ميؤدي إلال حدوث تكد  بشري فذ محييط الي ي تيم 
خيي فييا  ليي ييا تييهييدف إليييييه اإلجييراءات اتحيياييرايييية 
الصحية واناشا" ال شا" ين فذ الطري، يكون أ ثر 

السيليطيات إليال   تطبيقا  لالك اتجراءات  مي يا دفيع
تطبي، ال ساوى األخضر بعد اليعياشير مين ميحيرم 

% من القد"ة اتمايعيابييية 44وال ي م   بحضو" 
لل  تم وت ييقيييد إقيامية ميوا يب اليعيزاء. اميايخيدام 
اتجراءات اتحارايية   "يعة للحد من اليحيرييات 
الدينية والاضيي، ال  نه  علال ال شا" يين تمييي يا 
فذ يومذ الاامع والعاشر  لم ينفيع هي ه الي يرة فيذ 
تبريير اتنيايهيا يات األخيرى اليايذ  ياليت الي ي تيم 
واليي ييشييا" ييييين و"جييال الييدييين والييرواديييد وحيياييال 
أصحاع ال نايل وال عزين   يليهيا يياينيافيال ميع ميا 
حاولت السلطات تبييضه من  بداية شهر محرم علال 
صعيد احيايرام اليحيرييات اليديينييية  هي ا عيدا عين 
اتناها ات ال  نهجية األخيرى اليايذ نسيايعيرضيهيا 

 تحقا .
فذ حين تبري اتيدواجية فذ ال عاييير فيذ تيعياميل 
السلطات البحرينية مع مينياميبيات أخيرى فيذ ظيل 
قلقها من اناشا" الفييرو . فيبياليايزامين ميع إحييياء 

اتع م البحرينيذ  نقل البحرينيين ل رامم عاشو"اء
صييو" وفيييييديييوهييات عيين حضييو" اليي ييشييجييعييييين 
والج هو" وتكدمهم فذ ال لعب فذ نيهيائيييات  يرة 

اإلجيراءات الي يعيلين   السلة من دون األخ  ب ي من
و  ا فذ  ل عام يبري نجل ال لك ناصر بين   عنها.

شيهير ميحيرم فيذ وميائيل   ح د آل خيليييفية خي ل
الهينيدي ”  أونام“ بعيد  يحافذ اتع م البحرينية وهو

و ي ا"   قوميهيم   مع الجالية الهندية فذ البحرين
الخاصة ومط اجا او عيدد  يبييير مين األشيخياص 

 اتحارايية.  و ياع أدنال اإلجراءات
اليني يوذد الي يايحيضير  من هنا نيرى أن 

عينيه الي يليك  أعيلين للحريات الدينية ال ي
ح د بن عيييسيال آل خيليييفية ميع انيايهياء 
مرامم عاشو"اء  تفنده ملسلة اعايداءات 
مجلاها ووثقاها منظي ية أميرييكيييون مين 
أجل اليديي يوقيرا ييية وحيقيوق اإلنسيان  

أخيرى إضيافية إليال   ومنظ ات حقوقييية
نشيييطييياء وحيييقيييوقييييييييييين نشيييروا عييين 

اليياييذ   اتنيياييهييا ييات واتعيياييداءات  تييلييك
أبسييط مييظيياهيير اليي ييشييا" يية    ييالييت

ذ رى عاشو"اء والاذ نسايعيرضيهيا   فذ
فييييذ جييييوليييية مييييريييييعيييية فييييذ هيييي ا 

ونصل إليال تسيا ل مشيروو عين ميدى   ال وضوو
صيييحييية ميييا ادعيييايييه ويا"ة اليييداخيييلييييييية عييين 

” الشرا ة ال جا عية فذ أ"وو صو"ها“   ما   تجسد
إدا"اتها فذ إنجاح   لها  افة بيان والاذ هن ت فيه فذ

مومم عاشو"اء بالاعاون مع القائ ين عيليال الي ي تيم  
بييعييد مييلييسييليية اميياييدعيياءات وتييوقيييييفييات   وذلييك

لرواديد وعل اء دين ومد"اء م تم بايهي ية   وتهديدات
اإلخيي ل بيياإلجييراءات اتحيياييرايييية و يييييرهييا ميين 
اتناها ات الاذ منسلط الضوء عليهيا تمييي يا تيليك 

 الاذ و"دتنا من داخل مجن جو!
  إزالة األعالم والرايات السوداء

مع نهاية ذ رى عياشيو"اء حياول الي يليك حي يد بين 
عيسال آل خليفة تل يع اإلنيايهيا يات اليايذ ا"تيكيبيايهيا 
األجهزة األمينييية ليليايضييييي، عيليال احييياء ميراميم 
عاشو"اء وتحديدا  عندميا وصيف مسيايوى اإلحييياء 

اليبيحيريينييية بينيسيييجيهيا   نابع من الخصوصية“ ب نه 
اتجا اعذ ال ا امك وال ايعياييش بسي م وانسيجيام  

مرجعا  إنسيانيييا  … والاذ مابقال بن وذجها ال احضر
فذ م ا"مة الحيرييات اليديينييية واحيايرام اليايعيدديية 

موقف ال لك ح د عن النسي  اتجا اعيذ ”.  ال  هبية
يانافال ت اما  ميع   ال ا امك ال اعايش بس م وانسجام

نزو وإيالة األع م السوداء الاذ اعاياد الشيييعية أن 
يرفعوها فذ  ل عام تعبيرا عن حزنهم علال شيهيادة 
مييبييط الييرمييول مييحيي ييد وبيياليياييالييذ تيينييد"د ضيي يين 

األمبوو الي ي   اتناها ات الحاصلة والاذ بدأت مع
م  حيييل ويا"ة اليداخيلييية  أجيرت مب، شهير ميحير 

البحرينية اتصاتت هاتفية مع عدد مين الي يوا ينييين 
 لبت منهم ايالة الرايات السوداء من فوق ال ينيايل 
و لبت منهم الاوقيع علال تيعيهيد بيعيدم "فيع "اييات 
عيياشييو"اء فييوق أمييطيي  ميينييايلييهييم. وبييعييد ثيي ث 

بدأت األجهزة األمنية باصويير الي ينيايل اليايذ   آيام
ترفع الرايات فذ عدد من ال نا ، منها أبو صيبع و 

 الشاخو"ة.
  ا "صدت ال نظ ة اعاقال مج يوعية مين الشيبيان 
فذ الد"اي أثناء "فعهم ل فيايات واليراييات السيوداء 
وتم نقلهم ل ر ز شر ة البدييع وتيم اإلفيراد عينيهيم 
بعد ماعات مين اليايوقيييف  واحيايجياجيا  عيليال هي ا 

عدد من البحرينيين قبل أييام  خرد الاضيي، ال  نه 
من بداية شهر محرم فذ تظاهرة "فضا  ل مايهيداف 

 الطائفذ ال  نه  ضد شعائر عاشو"اء.
ومع اقاراع اليوم األول من محرم تم تسجيل ملسلة 
اعاداءات علال ال ظاهر العاشو"ائية فيذ الي ينيطيقية 
الغربية  الد"اي  ال الكية  الب د القديم ودمساان إليال 
جانب اماقدام ال د"عات وارليات العيسيكيريية اليايذ 
عي ييدت إلييال إياليية  ييل الييراييات الي ييرفيوعيية فييوق 
ال نايل  والساحيات والشيوا"و وفيذ األحييياء وتيم 
إجبا" إدا"ة م تم جبلة حبشذ علال إيالة تفاية   يايب 

 عليها عبا"ة شهيرة لإلمام الحسين.

 البالد القديم –إزالة الالفتات السوداء 
فذ اليوم األول والثانذ مين شيهير ميحيرم امياي ير 
مسلسل اتعاداء علال ال ظاهير اليعياشيو"ائييية  إذ 
صاد"ت األجهزة األمنية "ايات وأع م موداء من 
بلدتذ ال صلال والب د القديم. وفذ اليييوم اليخيامي  
من محرم ت ت إيالة أعي م وتفيايات ميوداء مين 
ا" اليرابيع.  ي يا تيم نشير صيو"  مدينة حي يد اليدو 

يينيزعيون   وفيديوهات ليرجيال ميدنييييين ميليثي ييين
الرايات السوداء من فوق شرفات وأمط  ال نيايل 

 من دون اما  ان أصحابها.
علال صعيد إقامة موا ب العزاء قر"ت السيليطيات 
األمنية فذ اليوم الساد  من محرم مينيع الي يو يب 
ال ر زي من اتنط ق فذ ملي يابياد  واتقيايصيا" 
علال إقامة موا ب العزاء فذ محييط الي ي تيم فيقيط  
وعلال إثر ذلك  قامت السلطات بإجيراء اتصياتت 
بإدا"ات م تم مل اباد إلجبا"هم علال عدم اليخيرود 
فذ ميوا يب اليعيزاء الي يعيايادة واتقيايصيا" عيليال 
فعاليات اللطم فذ محيط ال  تم فقط ذ"يعة مكيافيحية 
اناشا" فيرو   و"ونا  واألمر ذاته تكر" فذ م تم 

  ري ان.
 تكثيف المظاهر األمنية في الشوارع

 وانتهاك الخصوصية
ميييع دخيييول شيييهييير ميييحيييرم وفييياييي  الييي ييي تيييم 

محافظ العاص ة هشام بن عبد الرح ن  يا" أبوابها
أ سط  عددا من م تم العاصي ية  11آل خليفة فذ 

والاقال " مائها والقائ ين عليها    يا أعيقيب ذليك 
عددا من اليزييا"ات الي يكيثيفية لي ي ميو"ي الضيبيط 
القضائية فذ بعم ال نا ،  جاء ذلك ض ن ح لة 

اناهيا يات   الابييم الاذ ت ا"مها السلطات لط  
الحريات الدينية ال  ا"مة فذ ال قلب ارخر  فعليال 

الياينيسييي، “ الر م مين أنيهيا جياءت ليايثينيذ عيليال 
والاعاون ال ي ييبيدييه " مياء الي ي تيم والي يوا يب 
الحسينية فذ ال حافظة مع اليجيهيات الي يعينييية فيذ 

إت أن ذليك ليم ”  مبيييل إنيجياح ميوميم عياشيو"اء
ينعك  إيجابا  علال ملوا األجيهيزة األمينييية اليايذ 
تعاملت مع مرامم عاشو"اء علال أنها حادث أمنيذ 
خطير ف يا"ميت اليعيدييد مين الي يضياييقيات عيليال 
األهالذ واتناها ات للحريات الدينية الاذ ت تي يت 
إلجييراءات الييحييد ميين فيييييرو   ييو"ونييا بصييليية  

توقيف لعشرات ال يعيزيين   فشهدت بعم ال نا ،
صيدت  فذ الشوا"و و لب هوياتيهيم  فيذ حييين " 
حاتت امافزاي ليلي يعيزيين مين قيبيل قيوى األمين 
والقيام باصويرهم وهم يلازمون بي قصيال د"جيات 
ضبط النف  وتجاهل اتمافزايات.   ا م جل قييام 
يت عيليال  دو"يات شر ة فذ قرية عياليذ بيالياينيص 
البيوت بهدف السعذ ل عاقبة العائي ت اليايذ تيقيييم 
ميجياليي  الييعيزاء  وتييم نشيير صيو" وفييييدييوهييات 
ألجهزة د"اون امايخيدميايهيا السيليطيات ليايصيويير 

 ال شا" ين وال عزين.
وفذ م تم مل اباد منعت األجهزة األمنية فذ 
الساد  من محرم ال عيزيين اليقيادمييين مين 
خا"د ال نطقة من دخول البلدة وتم تسجيييل 
أ"قام لوحات ميا"اتهم وتصوير هيويياتيهيم. 
وت يخالف ال شهد  يثيييرا  فيذ مي تيم جيبيلية 
حبشذ حيل قامت قيوات تيابيعية ليليداخيلييية 
بنصب نقطة تفايييش بياليقيرع مين الي ي تيم  
ب "يعة مراقبة تطبي، اإلجراءات الي يايبيعية 
للوقاية من فيرو   و"ونا.  ي يا تيم "صيد 
تواجد قوات مدنية تابعة لوي"ة الداخلية فيذ 
السناب   مارة  م اهي   اليجيفييير  اليبي د 

 القديم  أبو صيبع والشاخو"ة.

: محاوالت فاشلة لوزارة الداخلية لتبييض انتهاكات الحريات الدينية0202عاشوراء البحرين   
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 من لندن .. –البحرين اليوم  
ح  " خبراء أم يون السعودية لل رة الثانية خي ل 
ماة أشهر من أن تطبيي، عيقيوبية اإلعيدام عيليال 
"جلين بحرانيين تعرضا للاع يب وأجيبيرا عيليال 
ا تعسفي ا.  اإلدتء باعارافات ي كن أن يشكل إعدام 

ميييدل  و الب الخبراء وفقا ل ا  شف عنه ميوقيع
أو سيت بيوقيف  9الج عة  أيست آي البريطانذ

إعدام الرجلين والاحقي، فيذ ميزاعيم تيعيرضيهيم 
 للاع يب للحصول علال اعارافات.

فذ "مالة بعثها إلال السلطات السعودية فذ يونيو 
الفائت   قال الي يقير" اليخياص ليألميم الي يايحيدة 
” ال عنذ بحاتت اإلعدام خا"د نطاق اليقيضياء 

أي خطوات محاي يلية “إن علال ال  لكة أن توقف 
جيعيفير ميحي يد ميليطيان ”  نحيو إعيدام

  اليلي يين أديينيا ” وصادق مجيد ثامير 
بييجييرائييم تيياييعييليي، بيياإل"هيياع  تييقييول 

 ج اعات حقوقية إنها ملفقة.
 يي ييا  ييالييب السييلييطييات السييعييودييية 
بيياليياييحييقييييي، فييذ مييزاعييم تييعييرضييهيي ييا 

لض ان إعادة ميحيا ي يايهي يا “ للاع يب 
ب ا يا اشيال ميع اليقيانيون والي يعيايييير 

  بحسب الرمالة   اليايذ ليم ”  الدولية
 ت علن إت ه ا األمبوو.

وميين جييانييبييهييا أوضييحييت ميينييظيي يية 
أمييريييكيييييون ميين أجييل الييدييي ييقييرا ييييية 
وحيييقيييوق اإلنسيييان فيييذ اليييبيييحيييريييين 

(ADHRB),  أن السلطات السعوديية
لم تقدم م  رة توقيف أو تشرح ميبيب 

 
اعاقال اليرجيلييين   اليلي يين إحيا يجيزا فيذ اليحيبي  
اتنفرادي فذ مجن الاحقي، العام بالدمام ل ا ييقيرع 

 من أ"بعة أشهر.
إلييال أن عييائيي تييهييم و" ييم  ADHRBأشييا"ت 

اتصاله ا بسلطات البحرين والسعودية ل يعيرفية ميا 
حدث له ا فلم يحص  علال جواع إت بيعي  مضيذ 

ا من اعاقالهم. 119  يوم 
وأبل  ملطان وثامر أمره ا ومحامييه ا وميحيكي ية 
معودية أنه ا تعرضا للاع يب اليجيسيدي والينيفيسيذ 
وأ  رها علال اإلدتء باعارافات   وفيق يا لي ينيظي يات 
ا من  نعوا أيض  حقوقية. قالت الج اعات إن الرجال م 
اتتصال ب حامين إلال ما بعد بيدء ميحيا ي يايهيم فيذ 
السعودية  وإن محاميهم لم يياي يكينيوا مين ات ي و 

 علال ج يع وثائ، ال حك ة. األمم المتحدة تحذّر السعودية من إعدام بحرانيَّين
وحو م الرج ن فذ البحرين  يابي ا وفذ السعيوديية 
باهم مي ياثيلية   مين بييينيهيا إنشياء خيلييية إ"هيابييية 
وال شا" ة فذ مظاهرات فذ البيحيريين. وفيذ عيام 

يكيم  1414   ت ت إداناهم فذ محك ة بالبحرين   وح 
 عليهم بالسجن ال ؤبد وتجريدهم من جنسياهم.

وقالت مل ال ال وميوي   "ئيييسية قسيم الي يرافيعية 
  ليي ييوقييع  ADHRBالييقييانييونييييية واليياييوثييييي، فييذ 

Middle East Eye    إنيه بيعيد إدانية اليبيحيريين
أضافت السلطات السعوديية تيهي ية أخيرى تيايعيلي، 

ليقيد أضيافيوا هي ه “ بحياية مواد مايفيجيرة. وقياليت 
الاه ة   فذ اعاقادنا   من أجل يييادة شيدة اليحيكيم 

 ”.إلال عقوبة اإلعدام
  أ دين اليرجي ن فيذ الي يحيكي ية  1411فذ أ اوبر 

يكيم عيليييهي يا  الجزائية ال اخصصة بيالسيعيوديية وح 
باإلعدام. وقد أيدت محيكي ية اتمياي ينياف 
السعودية األحكيام فيذ يينيايير الي ياضيذ. 

تنفييي  “أعربت ال وموي عن خشياها من 
األحييكييام فييذ أي وقييت فييذ اليي ييسيياييقييبييل 

 “.القريب
وقال ميد أح د اليوداعيذ   الي يديير فيذ 
معهد البحرين ليليحيقيوق واليديي يقيرا ييية 
ومقره ال  لكة ال احدة   إن دعوة خبيراء 

تي  ييير “ األمم الي يايحيدة  يانيت بي يثيابية 
 لل  لكة العربية السعودية.” حامم

إن ه ا يفض  إخفاق السعودية “ وأضاف 
فذ إجراء أي تحقي، فذ مزاعم ميروعية 
عن اليايعي ييب الي ي تيعيرض ليه هيؤتء 
الرجال. ومصيرهم ارن فذ ييد اليعياهيل 

 ”.السعودي إلنهاء ه ا الظلم الصا"خ

 سلسلة استدعاءات واعتقاالت
ومائل اإلع م اليرمي ييية  ع دت أ سط   17فذ 

اإلدا"ات األمينييية “ إلال نشر صو" تيحيت عينيوان 
ال عنية بويا"ة الداخلية تسيجيل حضيو"ا مياي يييزا 
وأداء مييهيينيييييا "فيييييعييا فييذ تيي مييييين ونييجيياح مييومييم 

إت أنها  ي بت ملسلة اإلمادعاءات الاذ ”  عاشو"اء
شهدتها األيام العشرة األولال من شهر محيرم بيايهيم 
عدة إحداها عدم اتلازام بياتجيراءات اتحيايراييية 
ل كافحة فيرو   و"ونا والاهيم األخيرى ميايعيليقية 

 ب  ا"مة شعائر عاشو"اء وتم "صد أ لبها:
امادعاء موا نين من منا ، مخالفة عيليال خيليفييية 

 "فع الرايات السوداء فوق منايلهم 
امادعاء الرادودين مح ود الق ف وصال  ميهيوان 
إلال مر ز شر ة الحو"ة  وتم اخ ء مبيله يا بيعيد 

 دينا". 144دفع  رامة مالية قي اها 
شهدت منا ، مخالفة امادعاءات بي عيداد  يبيييرة  

و رامات مالييية بيحيجية اليايجي يع وعيدم اإلليايزام 
 باإلجراءات الوقائية للحد من اناشا" وباء  و"ونا.

العديد من ال وا نين عبر اليهياتيف اميايدعياء  تلقال 
 دون معرفة األمباع. 17للاحقي، فذ مر ز دوا" 

مشا" يين فيذ عيزاء فيذ السينيابي   7اعاقال 
واعاقال "ادودين وامادعاء العشرات لرفعيهيم 
الرايات العاشو"ائية وت ت مطالباهم بيإياليايهيا 

 وتسلي ها إلال مر ز الشر ة.
اعاقال الشابين علذ منصو" وميحي يد ضيييف 
بعد امادعائه ا للايحيقييي، فيذ مير يز شير ية 

 الحو"ة.
ويا"ة الداخلية البحرينية امادعت الشيه عيبيد 
ال حسن م  عطية اليجي يري والشيييه ميحي يد 
الرياش للاحقيي، ميعيهي يا فيذ مير يز شير ية 

 ال حرق.
امادعاء مصطفال اليحيو"ي مين قيبيل مير يز 

فذ مدينة ح د وتيم تيوقيييفيه  17الشر ة دوا" 

يومينباه ة ال يشيا" ية فيذ عيزاء  ييير ميرخي  
ووجوده ض ين تيجي يع أل يثير   ب نطقة مدينة ح د

أشخاص وإجبا"ه عليال دفيع  يرامية ميالييية  9من 
 دينا". 144بقي ة 

اعاقال اليرادود جيعيفير اليد"ايي بيعيد اميايدعيائيه 
 ل ر ز البديع ثم ا  ق مراحه تحقا.

توقيف "ئي  م تيم اتميام عيليذ فيذ قيريية اليديير 
الحاد فاضل ح اد إثر إمادعائيه وأ يلي، ميراحيه 

 تحقا
امادعاء أفراد إدا"ة م تم ال قشع إلال مر ز البيدييع 
وتهديدهم باتخاذ إجراءات فذ حال خرود ميو يب 

 العزاء
توقيف "ئي  هي ة موا ب الدير فيييصيل الي يؤمين 

 بعد امادعائه
امادعاء الرادود اليحيسييينيذ ميييد أحي يد اليعيليوي 

علال خلفية مشيا" يايه فيذ   ل ر ز شر ة م اهي 
 مو ب ينجيل الدير

امادعاء خطباء ال نبر الحسينذ الشيه عبد العزييز 
الخضران والشيه هانذ البناء وليم تيايبييين أميبياع 

 اتمادعاء

امادعاء الرادود مهدي مهوان إلال مر ز شير ية 
وتوقيفه لساعات والاحيقييي، ميعيه عيليال  17دوا" 

خلفية نشر أحد الي ي تيم ) مي تيم الي يرخم تسيجيييل 
 لقصيدة عاشو"ائية  ان قد ألقاها ثم أ ل، مراحه.
لم تنج  ملطات البحرين فذ محاوتت الايبيييييم 
الاذ اناهجاهيا خي ل األييام اليعيشيرة األوليال مين 
محرم لاحسيين صيو"تيهيا عيليال صيعيييد احيايرام 
الحرييات اليديينييية واليايسيامي  اليديينيذ  فسيليسيلية 
اتناها ات والاضيي، ال  ا"  ضد ال يعيزيين ليم 
تناه  وبدا جليا  أنهيا ن يفي ت تيحيت  يطياء تيطيبييي، 
اتجراءات الاذ تحد من اناشا" فييرو   يو"ونيا 
وهذ تاجدد مع  ل منامبة دينية وت اد حاال نهيايية 
شهر محرم او حاال مناصف شهر صفر بالازامين 
مع أ"بعينية اإلمام الحسيين. والي يشيهيد قيد ييكيون 
م اث   أيضا  داخل السجون  فقبل أييام مين األول 

حيرميان الشيييه يهييير عياشيو"  و"دنا من محرم
ويم  ه من اإلتصال ل دة أمبيوو والي يدة قيابيلية 
ليلياي يدييد وحييرميانيهيم مين الييخيرود إليال اليفينيي  
والاش   وأفص  ضبا  السجن عن نواياهم ب نع 
السجناء من إحياء مرامم عياشيو"اء. وفيذ اليييوم 
األول ميين شييهيير مييحييرم وبييدء مييرامييم 

احاجاد عدد من السيجينياء  عاشو"اء و"دنا
حيالييييا م خييا"د  9ميابيقيا  ) 14مين ميبيينيال 

ينييايييينييهييم بسييبييب حييرمييانييهييم ميين إحييييياء 
ال رامم وتعرضهم للاهديد باماخيدام اليقيوة 
فييذ حييال عييدم دخييولييهييم الييزنييايييين وتييم 
حرمانيهيم مين اإلتصيال  إذ مينيعيت إدا"ة 

وعددهم  1السجن مجناء ه ا ال بنال  عنبر 
من إحييياء الي يراميم  ياليبيييايهيم مين  118

الطائفة الشيعية ب "يعة عيدم تيليقيييهيم ليقياح 
فيرو   و"ونا   ا حاولت إجيبيا"هيم أخي  
لقاح فايز" مناهذ الص حية ولم تلب   لب 

 بعم السجناء ألخ  اللقاح الرومذ.
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الس م علال الحسين وعلال علذ بن الحسين وعليال 
   أوتد الحسين وعلال أصحاع الحسين

الس م علال الدم الي يسيفيوح فيذ  يربي ء  وعيليال 
الدماء الاذ مالت من أجساد الشهداء ال ين ميا"وا 

   علال نه  الحسين 
الس م علال شهدائنا األبرا" ال يين تصيدوا بيإ"ادة 
وتص يم لل شروو األموي ال ي جسده الخلييفيييون 

   وأصبحوا أ ثر ح اما له فذ السنوات األخيرة.
بعد ه ه القرون ال اعاقبة من  ثيو"ة أبيذ عيبيد هللا 
عليه الس م  ايدادت مباديء الثو"ة عيليال اليظيليم 
ت صي   وتومعت دائرة الحسينيين ال يين "فضيوا 
اليزيديين. هؤتء تاعدد أعراقهم وألوانهم وألسناهم 
وانا اءاتهم الدينية واأليديولوجية ولكنيهيم جي يييعيا 
م عوا نداء الحسين يوم عاشو"اء حين صياح فيذ 
اتفراد ال ين اصطفوا مع ال شروو اليييزييدي: ان 
لم يكن لكم دين فكونوا أحرا"ا. ف ي قائد ديينيذ او 
ثائر ميامذ نط، ب ثل ه ا الشعا" ال ي لم ييايرا 
مجات ل ن يريد ان يعيش إنسانا إت ان ياحرا مين 
أجل الحرية. فالحيريية أميا  اإليي يان  وبيدونيهيا 
يصب  ال رء تابعا  وعاجزا عين اميايخيدام عيقيليه 
وتفعيل إ"ادته . وما ي ييز اإلنسيان عين اليبيهييي ية 
اما  ه األ"ادة الاذ تجعله ميد نفسه  ويرفم أن 
يكون عبدا موى هلل  الي يصيد" األميا  ليليحيريية 

   واإلنسانية.
لقد اماوعب الكثير من الي يؤمينييين ميعيانيذ ثيو"ة 
الحسين  وأد" وا اماحيالية اليايعياييش ميع اليظيليم 
خصوصا اذا  ان مؤمسا علال اميايبيداد قيبيليذ او 
عشائري او عرقذ. فالبشر ياساوون فذ اليحيقيوق 
وال سؤوليات وت فضل لعربذ عليال أعيجي يذ ات 
بالاقوى. وت ي كن ان يساوعب شخصية الحيسييين 
وثو"ته إت بامايعاع "ميالية اإلمي م الي يحي يدي 
األصيل معال ه ا الدين ميعيال اليايحياليف اليقيبيليذ 
الشرير ل حوه باقا عه من ج و"ه  فهل الحيسييين 
إت أحد تلك اليجي و".  يان واضيحيا أميام عييينيذ 
الحسين ان ال شروو اإللهذ ال ي جاء بيه ميحي يد 
بن عبد هللا واماشيهيد مين أجيليه  يبيا" الصيحيابية 
وأ  ره القرآن الكريم قد تعرض تنيقي ع خيطييير 
من الداخل  بدأ من  األيام األخيرة من حياة ميحي يد 
بن عبد هللا عليه افضل الص ة والس م. فيليم ييكين 
الخطر علال ذلك ال شروو خا"جيا  بل ان اليقيوى 
ال ناوئة من الخا"د لم تساطع الص ود أمياميه بيل 
اخارق القلوع والحدود ألنه دين هللا. لكين الياي مير 
الداخلذ  ان األخطر  ول لك "أى الحسين انسيداد 
أفاق تحييد آثا" ذلك اتنق ع الي ي ت ييزال بيعيد 

قرنا ميجيهيوت ليدى اليغياليبييية  16مرو" أ ثر من 
الكبرى من ال سل ين. بعد نصف قرن علال "حييل 

صاحب الرمالة  ان اليحيسييين وحيده 
"جل ال وقف  فقد اماطاو الي يشيروو 
تضلييل اليكيثيييريين  ميواء بياليدعيايية 
ال ضادة الفاعلة واألقاويل ال خالفة ام 
بيياتنييطيي ق ميين داخييل الييدييين نييفييسييه 

الشييعييوع   وبيياميي ييه لييلييسيييييطييرة عييلييال
األخرى واماخدام أموالها لإلمعان فذ 
تييثييبيييييت اتنييقيي ع  وميين ثييم شييراء 
ال واقف والض ائر باألميوال اليهيائيلية 
ال اوفرة ل ن ملب الحكم من اصحابيه 
الشرعيين.  ان الحسين ناف  البصيرة  
يرى ما ت يراه اليكيثيييرون  وييؤمي  
موقفه علال الايكيليييف الشيرعيذ الي ي 
يؤ د ضيرو"ة حي يايية اليرميالية وليو 
بخل، نواة صغيرة تع ل بهدوء بعد ان 

   اماحالت اماعادة السلطة السيامية من اتنق بيين.
"أى الحسين عليه الس م فذ ييزييد خيطيوة خيطيييرة 
أخرى تهدف لاوهين الديين فيذ الينيفيو  وتيهي يييش 
دو"ه فييذ الييحييييياة. فيي ييا اليي ييشييكييليية ان ان يييرتييكييب 
ل اليحيكيم اليال ميليك  كالخلييفيةك الي يوبيقيات او ييحيو 
عضوض يسلب من النا  حرياهم وييفيرض نيفيسيه 
عليهم بالقوة  ما ال شكلة ان ترتكب أبشع انيايهيا يات 
حقوق اتنسان بامم اإلم م واةليخي فية ) ي يا فيعيل 
معاوية بشكل مباشر او عبر و  ئه وفيذ ميقيدميايهيم 
يياد بن أبيييه الي ي ميا"  أبشيع الي يوبيقيات بيحي، 
اليي ييؤميينييييينم.  ييان امييام الييحييسييييين بييدائييل مييحييدودة 
مييحييصييو"ة بييطييريييقييييين: مسييايييرة الييحييكييم اتمييوي 
ال نحرف عقيدة وم ا"مة وأخي قيا  او اليايضيحييية 
بالدم لعل فذ ذلك ما يوقظ الض ائر ويحيذ النفيو . 
"أى الحسين  يف ان صحابة "مول هللا ومنهيم مين 
حضر  دير خم  أحيجي يوا عين تيقيدييم الشيهيادة او 
اتعاراض علال ما يرونيه مين انيحيراف عين نيهي  
"مول هللا. "أى الحسين ان اإلم م ال ح دي لم يب، 
منه شذء موى ما اماقر فذ نفو  عدد محدود مين 
البشر. ول لك واجيه ميعيا"ضية ليخيروجيه وإعي نيه 
الا رد علال ال شروو البديل لرمالة جده  حيايال مين 
اقربائه. ف ا أ ثر مين ييحيجيم عين اليبي ل واليعيطياء 

   والاضحية عندما يحااد الدين ل لك! 
فيذ  ييربي ء بييري اإلمي م  يليه اليال الشييرا  يلييه  
واماعاد الحسين موقف أبيه ال ي "أى فذ ع رو بين 
عبد ود العامري تجسيدا للشرا وال يشيروو اليبيدييل 
لرمالة مح د بن عبد هللا. ل لك لم يايردد ليحيظية فيذ 
إع ن موقفه  ولم يقبل بان تكون نهضيايه ميريية او 
خاصة او محدودة او محلية  بل اخاا" قطع الفيييافيذ 
والقفا" ليساطيع تيبيلييي  الينيا  بيحيقيييقية مشيروعيه 
النهضوي اتماشهادي. وقد نج  فذ ذلك. فيقيد  يان 
يعلم انه موف يساشهد ت محالة  وان هي ه الشيهيادة 
ا اليايا"ييخيذ األميا  رلية اليثيو"ة  ماكون الي يحير 
واتحاجاد والا رد لي  ضد الحكم األموي فحسب  
بل ضد ال شروو ال ناهم لإلم م  ذلك ال يشيروو 
ال ي بل  ذ"وته باول ذ يزيد بن معاوية شؤون األمية. 
 يييانيييت ثيييو"ة اليييحيييسييييييين ضيييرو"يييية ليييكيييسييير 

ال شروو القبلذ اتمابدادي ال ي  رح نفسيه   شو ة
بدي  ليلي يشيروو اإلليهيذ الي يؤمي  عيليال اليحيريية 
واإل"ادة والكرامة  والرافم للهييي ينية واتميايعيبياد 

 16والاه يش. مشروعان عياشيايهي يا أمياينيا  يوال 
قرنا  وما يزال لكل منه ا مصاديقه العديدة. فيبير يم 
امافحال ش ن ال يشيروو الي يضياد  فيان الي يشيروو 
الحسينذ ييايوميع ويسياهيم فيذ  سير شيو ية أعيداء 

ال حي يدي. وليو تيوفير ألتيبياو اليحيسييين   ال شروو
الصادقين برام  مياميذ وتيوعيويية فياعيلية ليعيرف 

  ويهزمه في أكثر من مواجهة شعب البحرين يتصدى للنظام اليزيدي
العالم هوية ال شروو الحسينذ ولايغينيال بيه اليثيوا"  
ولا مست حر ات الاحر" علال مبادئه. لقيد انيايصير 

الظلم فذ الحد من تغول الظيليم   الحسين بثو"ته علال
والق ع واتمابداد والفيسياد  وميليب الشيرعييية عين 
الحكام الظل ة ال ين يحا"بون شعوبهم  ل يوم. ف اذا 
يعنذ هرولة الطغاة إليالية ميظياهير عياشيو"اء مين 
الشوا"و العامية  مياذا ييعينيذ الياينيكيييل بياليخيطيبياء 
والروادييد وأصيحياع الي ي تيم  ي يا هيو اليحيال فيذ 

  البحرين ه ه األيام 
شعب البحرين عرف اليحيسييين مياضيييا وحياضيرا  
وقيل ان ث ثة من شهداء  رب ء  انوا من العبيديييين 
ال ين  انوا ييقيطينيون تيليك ات"ض. هي ه الي يعيرفية 
أعادت صيا ة عقلياه ليايصيبي  "افضية لي يميايبيداد 
والظلم والديكااتو"ية واتنحراف. وأصيبيحيت أ يثير 
تصديا وامابسات ضيد مصياد"ة إ"ادة الشيعيب فيذ 
تقرير مصيره واناخاع نظام حك ه. وميا الي يعيا"ا 
اليومية فذ أيام عاشو"اء بين البحرانييين و يغياتيهيم 
الخليفيين ات تجسيييد ليليصيراو اليايا"ييخيذ الي ي ت 
ياوقف بين ال ؤمنين الصادقييين اليثيابياييين اليواعييين 
ونظيام اليظيليم واتنيحيراف. ليقيد ميرت عيقيود مين 
ال واجهات ال اواصلة بين البحرانيين والخيليييفييييين  
ولكل منه ا مرجعياه الدينية واليفيكيريية والسيييامييية 
الاذ يرفم الانايل عنها  وه ا من امباع اما يرا" 
الصييراو بييييين الييجييانييبييييين  وهييو صييراو عييقيييييدي 
وايديولوجذ وأخ قذ فشل الطغاة فذ حس يه بير يم 
اما  هم  ل أمباع القوة ال ادية  بيييني يا لييي  ليدى 
أتباو ال شروو ال ح دي ميوى األدوات اإليي يانييية 
وصييدق اليي ييوقييف واإلخيي ص واإلتييكييال عييلييال هللا 

اليزيدي قدييم  -مبحانه وتعالال. ان الصراو الحسينذ
ياجدد. واذا  ان هينياا مين بياو ضي يييره وميوقيفيه 
لألمويين وانحاي ضيد عيليذ بين أبيذ  ياليب وبيعيد 
الحسن ثم الحسين  من أجل حفينية ميال حيرام  فيان 
ذلك ال شهد ياكر" اليوم. فهناا من قبيل بيان ييكيون 
كوييراك بحكيومية تصير عيليال اليظيليم واتميايبيداد 
واتنحراف  وتزيد علال ميابيقياتيهيا بياليخيييانية اليايذ 
يجسدها الاطبيع مع العدو. إن أول ك ال يين ييعي يليون 
ض ن ال شروو السيامذ الخليفذ يانكرون لضيحياييا 
ذلك ال شروو  ير ال قد   ومنهم الشهداء األبيرا" 
ال يين ميزق اليخيليييفيييون أشي ءهيم  واالي يعيايقيليون 
السياميون الصياميدون عيليال خيط اليثيو"ة و"فيم 
الحكم الخليفذ ج لة وتفصي . وال نفيون فذ أصقياو 

  األ"ض بقرا"ات من  ا ية الب د. 
ذ رى  رب ء تطل مجددا علال أمانا وشعبنا لاحيرا 
 وامن العقول والقلوع  وليايؤ يد حياي ييية انيايصيا" 
الصف اإلي انذ علال الي يشيروو األميوي الي يعيادي 
ل شروو مح د بين عيبيد هللا عيليييه افضيل الصي ة 
والس م. انها ذ رى انايصيا" اليدم 

السيييييف وحييايي ييييية أفييول   عييلييال
الي يشييروو الشييييطيانيذ الي يهييزوم. 
وميسا ر شعبنا فذ ت  يد انياي يائيه 
ليلييحييسيييين عييلييييه السيي م و"فضييه 
 غيييان ييزييد بين ميعياويية  فيهيو 
صراو أيلذ لن ياوقف حاال يرث 
هللا األ"ض ومن عيليييهيا وتيرتيفيع 
"اييية اإلميي م والييحيي، والييعييدل 
والييحييرييية عييلييال "بييوو الييعييالييم  
خصييوصييا الييبييحييرييين اليي ييبييايي ة 
بالخيليييفييييين  وميا ذليك عيليال هللا 

  بعزيز
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وتقيه من  ضب الشعب ال قهو". ه ه فلسفة اليحيكيم 
الخليفذ ال ؤم  علال النهب والسيليب واتضيطيهياد 
واتمابداد. وما الي يشياعير والي يواقيف الي ياينياقضية 
وال اباينة الاذ بريت فذ األيام األخيرة إياء ميوميم 

  عاشو"اء.
لقد ناضل البحرانيون اتصليون )شيعة ومينيةم مين 
اجل اتماق ل من  ا ثر مين ميا ئية عيام  وحيقيقيوه 
بخرود البريطانيين فذ مثل هي ه اتييام مين اليع ام 

  وقر"وا ان يكون الرابع عشر من ا سطي  1771
عيد اتماق ل. ولكن الخليفيين "فضيوا ذليك بشيكيل 
قيا يع  وأصيروا عييليال إبييقياء ذ ييرى صيعييود احييد 
 غاتهم الال الحكم عيدا و نيا  ا تمر الي ي "فضيه 
الشعب ودفع ث ن ذلك الرفم دمياء  يزييرة دافي ية 
دفعها شبابه األبطال. فقد خرجت الج اهيير فيذ  يل 
عام محاجة ضد العدوان الخليفذ ال اواصل و يثيييرا 
ما واجهها الخليفيون بالعنف واليبيطيش  وفيذ اليعيام 

اماخدموا الرصاص الحيذ فيقيايليوا  ي  مين  1776
هانذ الومطذ وهانذ خ ي  بدم با"د. تيليك اليدمياء 
ا"يقت ظل ا وعدوانا  تنها "فضيت عيييد اليجيليو  
الخليفذ ال قيت. وها هذ الج اهير تساحضر عييدهيا 
الو نذ ه ه األيام وتوجه صفعات ماي حيقية ليليعيدو 
الخليفذ ال ي ا"تكيب ابشيع اليجيرائيم بيحي، اليو ين 
والشعب  وخان هللا و"موله واتمية بيايطيبيييعيه ميع 
محالذ فلسطين. ولم ت "ف للخليفيين دميعية بسيقيو  
العشرات من الفلسطينييييين فيذ اتميبيوو الي ياضيذ 
بالرصاص الخليفذ الغاد". فألن الصهاينة يساه ون 
فذ ح اية الخليفيين من  ضب الشعب الداعيم ألهيل 
فلسطين واليرافيم لي حياي ل  فيقيد تيحيول هيؤتء 
اليطيغيياة الييال اعييداء ألييداء لييليشيعييبيييين الييفيلييسيطيييينييذ 
والبحرانيين الل ين يناض ن لايحيريير بيليدييهي يا مين 

  اتحا ل.
ان عيد اتماق ل منامبة لاكري  الشعو" الو ينيبيذ 
بعدد من األميو": اوليهيا عي ي، ات نياي ياء ليأل"ض 
والو ن واتماعداد الكامل لح اييايه واليدفياو عينيه  
ثانيها اعابا"ه منطلقا ل واصيلية د"ع الينيضيال مين 
اجل الحرية والكرامة والحقوق الي يسيليوبية وتيعيبي ية 
الطاقات خ له لاي ياييين اليليحي ية اليو ينييية وإفشيال 
مشروو اتحا ل الخليفذ ال قيت  ثالثها: مد جسيو" 
ا لاواصل بين الفصائل الشعبية ال ينياضيلية وتيرويي  
مباديء الوحدة واليحيريية والي يوا ينية الي يايسياويية  
وت مي  ذلك من خ ل دماو" يكابه الشعيب بي ييدي 
ابنائه وت يفرض عليه من قبل الخلييفييييين. "ابيعيهيا: 
 رح فعاليات وأنشطية لياي  يييد ميا ذ ير بياتضيافية 
تما  ا" شهداء الو ن ال ين ضحوا بي نيفيسيهيم مين 
اجل هللا والو ن والشعب. خامسها: إ  ق مباد"ات 
به ه ال نامبة لا  يد الياي حيم ميع شيعيب فيليسيطييين 

الاذ تينياضيل مين اجيل   والشعوع العربية اتخرى
اتماق ل والحرية والكرامة  وتيجياوي اليخيليييفييييين 
علال مساوى اليفيعياليييات والي يشياعير واليايوجيهيات. 
ونهيب بال وا نين اتمافادة مين وميائيل اليايواصيل 
اتجا اعذ لاع ي، ه ه ال يشياعير 
وتيييبييييادل الييييايييهييييانيييذ بيييعيييييييييد 

فقد حان الوقت ليطيذ   اتماق ل.
صيييفيييحييية اتحييياييي ل وإعييي ن 
اتميياييقيي ل وتييعيي ييييي، اليي ييشيياعيير 
  اتنسانية واإلم مية والو نية.

الييلييهييم ا"حييم شييهييداءنييا األبييرا"  
واجعل ليهيم قيدم صيدق عينيدا  
  وفك قيد أمرانا يا "ع العال ين
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لاي مييي  حير ية اليهييي ية اليايذ "فيعيت شيعيا"ات 
ومييطييالييب عييديييدة ميين بييييينييهييا إنييهيياء اتميياييعيي ييا" 
البريطانذ و رد ال يسيايشيا" تشيا"ليز بيليجيرييف. 
"وح الحرية الاذ أشاعاها موا ب عزاء عاشو"اء 
 ان لها دو" مباشر فذ إفشال ال شروو اليخيليييفيذ 
با زي، الشعب م هبيا. فقد قياد دعييي  آل خيليييفية 
مج وعية مين اليعي ي ء وقياميوا بياتعيايداء عيليال 
ال عزين ب نطقة الفاضل فذ ال نامة  علال أميل ان 
يؤدي ذلك ليخيلي، صيراو  يائيفيذ يي ينيع اليوحيدة 
الو نييية الي يطياليبية بياتميايقي ل ونيييل اليحيقيوق 
ال شروعة وانهاء اتمابداد الخليفذ. وليكين وعيذ 
البحرانيين اتصليين )شيعة ومنةم أفشل خيطيايهيم 
فاذا باتحرا" يناقلون من منطقة ألخيرى ليايرويي  
مشييروو وحييدوي و يينييذ مييعييا يي  ليي ييا أ"اده 
الخليفيون والبريطيانيييون. وبيعيد اجياي ياعيات فيذ 
السناب  وال نامة وال حرق ت مست ما مي يذ فيذ 
البداية كالهي ة الانفي ية ا لعلياك الاذ تحولت تحيقيا 
الال كهي ة اتتحاد الو نذك. وفذ  ضون عيامييين 
لم يجد البريطانيون مخرجا موى بيإنيزال قيواتيهيم 

لضرع الحراا اليو ينيذ  1794فذ مطلع نوف بر 
واعاقال قادة الهي ة ونشطائها من الشيعية والسينية. 
وبعد ماة شهو" قاموا بإبيعياد ثي ثية مينيهيم )عيبيد 
الرح ن البا ر  عبد علذ العليوات وعبيد اليعيزييز 
الش  نم الال جزيرة مانت هي نة  ميعيايقيديين ان 

  ذلك مينهذ ثو"ة ا لشعب الال األبد.
وفي ا يساعد ال وا نون ل حافاء بيعيييد اتميايقي ل 

ا سط  يب ل الخليفيييون وداعي يوهيم فيذ  16فذ 
واشنطن ولندن وتل أبييب ليكيسير شيو ية الشيعيب 
والاشويش علال ال نامبة ومحاولة إلهاء ال وا نين 
باتعايقياتت واليايشيوييش اتعي ميذ واليدعياييات 
الرخيصة. فهم يكرهون ذلك اليوم ال ي يعبير عين 
قد"ة الشعب علال احداث الاغيير بير يم اليايعيسيف 
الخليفذ ال دعوم مين قيبيل قيوى اجينيبييية عيدييدة  
امييريييكييييية وبييريييطييانييييية وامييرائيييييلييييية ومييعييودييية 
واما"اتية. تاطلع ه ه القوى للسيطرة عليال اليعياليم 
بكسر شو ة الشيعيوع واميايغيفياليهيا وتضيليييليهيا  
وحصيير وجييودهييا بييالييجييوانييب اليي ييادييية فييحييسييب. 
فال وا ن الخليجذ لي  ميوى ميخيليوق مين اجيل 
ملء البطن واتنغ ا  فذ الجوانب الي ياديية  وت 
مكان للجوانب ال عنوية او اليروحييية فيذ حييياتيه. 
فشعوع العالم اتخرى تساح، ال شا" ة السياميية 
وت وق مناخ الحرية  اما الخليجذ ف  يساح، شي ا 
من ذلك  وعليه ان كيشكرك حكامه تنهم كوهبوهك 
بعم ال ال ال ي هو ملك له فذ األميا   نيهيبيوه 
منه بالقهر والغلبة ثم اعيادوا نسيبية ضي يييلية مينيه 
  نحة من الحا م الطا يية الي ي ييعيييش مسيايوى 
آخر من الحياة فذ القصو" واليطيائيرات اليخياصية 
واليجيز" اليبيحيريية اليايذ صياد"هيا مين الشيعيب. 
ويساخدم اموال األمة تماقدام القيوات ات جينيبييية 
وأ لبها معاد لألمة وتطلعاتيهيا  ليايحي يذ عيرضيه 

وقفوا وقفاهم الاا"يخية  وقالوا  ل اهم بيدون خيوف 
او وجل  وأدلوا بشهادتهم للاا"يه  و ابوا بيدميائيهيم 

مين   شعا"ات الثو"ة. وبعدها وعبيروا اليال ارخيرة
علال جسر الشيهيادة. في ين هيم هيؤتء  أهيل بيد"  
أصحاع الحسين  جيش ال خاا"  شهداء األمة عبر 
الاا"يه  شهداء أوال   ل مين أولي يك  يان شياهيدا 
وشهيدا  لم ي ت أبدا ولم ياوقف عطا ه: وت تحسبن 
ال ين قالوا فذ مبيل هللا أمواتا  بل أحياء عند "بيهيم 
يريقون. لوت أول ك ال ضحون لي يا  يان ليليحيريية 
معنال  ول ا اما وق األحرا"  يعيم اليحيريية  ولي يا 
مر  ت أنوف الطغاة فذ اليوحيل. الشيهيداء وحيدهيم 
صن او الاغيير وبناة اإلنسيانييية واليحيضيا"ة. أولي يك 
عاشوا أوتادا لكل ميا هيو خييير و يرامية ووجيود  
وأع دة للطهر والعفة  وعناوين ليليايضيحييية  فيكيل 
منهم  الش عة الاذ ت وع لابعيل الينيو" لينخيريين  
وهل هناا تضحية ا بر من تقديم النفي   ذليك هيو 
الد"ع للبقاء. الشيهيداء بياقيون  أحييياء عينيد "بيهيم 
يريقون. هل مات الحسين  او يهيو" او بيريير او 
عاب   من قال ان ج يل العلذ مات عينيدميا عي بيه 

  وهل  اع الهانيان عين 1784الخليفيون فذ مايو 
الوجود  أليييسيت أ"واحيهيم تيرفيرف وتيهيايف فيذ 
الج اهير ل حاجاد لاحرم الخليفيين من ا تحيايفياء 
بيعييييدهيم ا لي ييشيوم فييذ  يل ديسي ييبير  وميياذا عيين 
اتمييكييافييذ  لييم ييي ييت أبييدا بييل ان ذ ييراه تييحييرا 
الج اهير وتهز عرش الطوا يت. وماذا عين عيليذ 
عبد الهادي مشييي يع ومين ليحي، بيه عيليال  يريي، 

فبراير  الييوم الي ي بيدأت  16الشهادة والحرية بعد 
اليطيريي،   حياة مشي ع ومعها حياة الشيعيب وبيدايية

ال ي ميسقط عرض الطا ية وعصابيايه  ليم يي يت 
مامذ مشي ع او عبا  الس يع او علذ السنكي  او 
اح د ال ي ليذ او عيليذ اليعيرع  مين هينيا ييعيايبير 
عاشو"اء مومم اتحافاء بالشهادة والشيهيداء الي يين 
أعادوا الحياة لل شروو ال ح دي بعد ان حاول عبثيا 
الاحالف القبلذ الشرير اتنق ع عليه وإخي ياده. هيا 
هم  غاة آل خليفة يساقدمون قوات العاليم مين اجيل 
ح اياهم  ولكنهم يرجفون من تفاة ميوداء او عيليم 
أح ر او "ادود  وياذ او مشا"ا قطيفذ. فييسيعيون 
ل نع الج يع معايقيديين ان بياميكيان الضيفيادو  سير 

  شو ة األمود او تك يم أفواه األبطال.
بعد اناهاء مومم العاشو"اء هي ا اليعيام   تضياعيف 
حيي ييا  الييبييحييرانيييييييين األشيياو  بييعييد ان هييزمييوا 
الخليفيين فذ ميعير ية عياشيو"اء السينيويية  وبيدأوا 
يساحضرون اناصا"هم الاا"يخذ علال اليخيليييفييييين 
وداعيي يييييهييم  وتييحييقييييي، اتميياييقيي ل اليي ي يييرفييم 
ال حالون اتعاراف به. لقد  ان للزخم الج ياهيييري 
ال ي تجسد فذ  ل موامم عياشيو"اء  يوال اليقيرن 
ال اضذ دو" فذ ت  ير حر ة ا لينيضيال اليو ينيذ 
وتشكل وعذ ج اهييري هيايف ميني  اليعيشيريينيات: 
يسقط يسقط اتماع ا". و ان ل ومم عاشو"اء العام 

دو" مباشر فذ خيلي، اليظيروف اليايذ ادت  1791
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إنه اضطهاد مقنن يحاول الخليفيون فيييه اتمياي يرا" فيذ كالياي ا يذك 
بشكل مقرف وب يء. وقد بدأ اتضطهاد من  عقود ولكنه تصياعيد فيذ 
السنوات اتخيرة باعاقال عل اء الدين والي ينيشيديين واليروادييد  وبيلي  
أوجه بإبعاد أ يبير ميرجيعييية ديينييية اليال خيا"د اليبي د. وقيد أصيبي  
اتضطهاد واضحا لدى الجهات الدولية ال يعينييية بياليحيرييات اليديينييية 
واصد"ت منظ ات عديدة مواقف ضد ه ه السييياميات بيعيد ان  يفي  
الكيل  و ان ال فوض السامذ لحقوق اإلنسان األمبي،  يييد بين "عيد 
الحسين قد وصف ميامات الخليفيين تجاه الشعب بيانيهيا كاضيطيهيادك 
وهو وصف يؤ د وعذ ال عنيين من النشطاء الحقوقيين لي يا يي يا"ميه 

 11الخليفيون علال أ"ض الواقع. و ان ه ا اتضطيهياد قيد بيلي  قيبيل 
مسجدا ومنيشي ة  64عاما مساويات جديدة عندما هدم الخليفيون حوالذ 

دينية. ويصرون اليوم علال نقل أقدم مسجد تا"يخذ هدموه اليال ميكيان 
آخر. ف ا يزال مشهد الجرافات الاذ هدمت مسجد البربغذ فيذ ابيرييل 

ماثلة فذ ال هن وتخاصر ظ مة الشعب البحرانذ عيليال أييدي  1411
وت يقلل من وقع تلك الجرائم الس اح بيإعيادة فياي  جي يعييية  الخليفيين.

الاوعية اإلمي مييية او الصي ة بي يسيجيد الصيادق فيذ اليد"اي. فيكي  
القرا"ين إن ا يؤ دان اناصا" البحرانيين وهزيي ية اليخيليييفييييين بير يم 

 محاوتتهم اتمافادة اإلع مية والدعائية منها.
ثانيا: ب واياة اتضطهاد الدينذ ياواصل اتضطيهياد السييياميذ بيدون 
توقف. فالسجناء السياميون محرومون من أبسط اليحيقيوق  يالينيظيافية 
والرعاية الصحية والزيا"ات العائلييية. وفيذ  يل مين هي ه اليجيوانيب 
يحاول ا لطا ية وعصاباه كالا ا ذك بعرض صو"ة معكيومية ليواقيع 
الاعامل مع مجناء الرأي. مشكلة الخليفيين انهم دخليوا فيذ حيرع ميع 
شعب ت يعرف الاراجع او اتماس م او ال ساومة  ولي ليك أصيبيحيت 
 ل الساحات مفاوحة علال مصا"يعها ليهي ا الصيراو. وييد"ا أهياليذ 
ال عاقلين اماحالة إنصاف أبنائهم باتفراد عنهم  ول لك بدأوا قل أ ثير 
من عام اعاصامات ووقفات يومية علال الشوا"و العامة يرفعون فييهيا 
صو" ال عاقلين ويطالبون باتفراد عنهم بدون قيييد أو شير . ونيجيم 
عن النشا  الحقوقذ الوامع أ" ام الخليفيين علال حلحلية الي يوضيوو. 
وبدت من ان يساسل وا للشعب ويعلنوا فشل ميامة السجن والايعي ييب  
 رحوا عناوين جديدة لهزائ هم. بدأ ذلك باع نهم ما ام وه كاألحيكيام 
البديلةك الاذ فشلت فذ تر يع ا لشعب بيعيد ان "فيم "ميوي اليثيو"ة 
ال عاقلين إقرا"ها. وأخيرا  رحوا مقولة كالسجون ال يفيايوحيةك وهيذ 
محاولة أخرى لاحييد الشعب وخن، الحراا السيامذ الهادف للاغيييير. 
و ان األجد" بالطا ية وعصاباه "فع الراية البيضاء مريعا ليايجينيييب 
الب د والشعب ال زيد من ال ااعب فذ معر ة حس ت لصالي  اليو ين 
والشعب من  ان بدأت. ف ن ال ساحيل اناصا" حيكيم  اليطيغيييان عيليال 
إ"ادة ا لحرية واإلنسانية ال خازنة لدى الج اهييير. وت يسياهيم ميجين 
األحرا" عادة إت فذ ييادة إصيرا"هيم عيليال اليطيريي، الي ي ميليكيوه 

   1البقية من ص االضطهاد الديني والسياسي: 
 صيينييعييت بييعييكيياييييك مييجييد ا مييؤثيي 

 قييرأت ميين اليياييا"يييه خييييير عييظيياتييه

يهيم  أصابك من مييف اليبيغياة جيحييي  

ا وتييا"ة    تييحييا"بييهييم بييالصييوت  ييو" 

 وأخييرى بيي مييعيياء جييييياو تييرومييهييم

ا وليم تهيهين رًّ  وقفت لهم فذ السجن ح 

 ليعيي ييرا مييا أخييفييقيته يييومييا بيي ييوقييف

 وقييفييت بيي يييييدان اليينييضييال مييبييا"يا

 تصييديييت لييليياييعيي يييب فييذ إثيير ثييو"ة

ييهييم  هيينيياا تييحييديييت الييطييغيياة و"هييطه

ييا  ييبيييييرة  ولييكيين لييلييسيينييكييييي  "وح 

 ف عايال عياياة اليقيوم ييخيشياا ميوقيف يا

ه  وقد  نت يعيسيوعه الينيضيال و"ميزه

 فيي ييا أجيي ييل الييدنيييييا إذا قيياد جيي ييعهييهييا

 وما أضعف الحكمه ال ي لييي  عينيده

 ولييييي  لييه فييذ الييعييدل نييقييرة  ييائيير 

 

 تييفيينيين فييذ بسييط الييرد  ميياييسيياهيي 

 ميييييسييقييط يييومييا ت مييحيياليية قييادمييا

 "أى فذ الضحايا لق ة  فيانيبيرى ليهيا

 قفيوا هيا هينيا نسياينيطي، السيجين إنيه

 فييخييلييفه جييدا" الصيي ييت ثيي ييةه قصيية  

هييا  بييإضييرابييه السيينييكييييي   خييط إ ييا"ه

 فيا ثيو"ة اليبيحيريين حسيب يك  ميفيخيرا

 هييي ا مشييييييي يييع ليييم تيييزده ميييجيييون يييه

 لييو قيييييل لييلييشييعييراء أييين قييريضييكييم

يييا د"وا أن الييي ي جيييا وا بيييه  ولهييي ه

 أمييا الييحييقيييييقيية لييم تييزل مسييجييونيية

يي  بييت  و ي ا الييبيراءة فييذ الييطيفييولية ع 

ه  ليييكييينييي يييا عيييبيييد  اليييوهييياع وفيييكييير 

 ميييا يال ييييقييياييياد اليييحيييشيييوده ليييثيييو"ة

 فييلييايي ييم  يييا عييبييده الييجييليييييل مييؤي"ا 

 لك هللا يا عبد الجليل

واألهداف اليايذ "مي يوهيا ليو ينيهيم وشيعيبيهيم. وميييضياعيف 
الخليفيون أخطاءهم وجرائ هم ان اعاقدوا لحظة بي ن تيحياليفيهيم 
مع اتجانب خصوصا الصهاينة ميوفر لهم قوة إضافية تيكيفيذ 
لحسم الحرع ا ل شاعلة مع الشعب من  عقود. فه ه اليايحياليفيات 
خصوصا مع الصهاينة ان ا تع ، الشعو"  الو ينيذ والشيعيبيذ 
بخياناهم وضرو"ة أنهاء عهدهم تن شعب اليبيحيريين ت ييقيبيل 
الخونة وت ياخلال عين فيليسيطييين  وييطياليب بيايحيرييرهيا مين 
اتحا ل ويع ل تمارداد ميييادتيه عيليال أ"ضيه اليايذ دنسيهيا 
الخليفيون باحا لهم الغاشم وتحالفهم مع أعداء األمية. ليقيد قيال 
"مييوي الييو يين والشييعييب  ييليي يياييهييم و يير"وهييا مييرا"ا بييانييهييم 
ياصد"ون الشعب لاحقي، تغيير جوهري فذ الب د يعيييد إليييهيا 
أمنها واماقرا"ها وحرياها وانا اءها اليعيربيذ اإلمي ميذ. اميا 
اتما را" فذ اضطهادهم ومجنهم وعزلهم فذ مجون منيفيردة 
فلن يساهم إت فذ ترميه قينياعياتيهيم بضيرو"ة اليايغييييير وأنيه 
ال خرد الوحيد من ال عاناة  وان الخيليييفييييين أضياعيوا فيرص 
الاصال  مع الو ن والشعب  وأصيروا عيليال  يريي، اليبيا يل 
وميامات البطش والخيانة  ولن تكون ه ه السيياميات ميقيبيولية 
يوما  مه ا حاولوا  ألن شعب البحرين حسم موقفه إياءها مني  
يمن. ميسا ر ه ا الشعب فذ ص وده ماو   علال هللا وملازما 
ب طالب الشعب ولن ييزييده اليقي يع واتضيطيهياد ات إصيرا"ا 
 وثباتا  ومينصره هللا ال ي ينصر ال ظلومين ويهزم الظال ين.

 وليييم تيييرض إت أن ييييعيييانيييقيييك اليييعييي 

ا مييهييلييهيي   ييفيير   ألييم يييكيين اليياييا"يييه  م 

 ولييكيينييك الييعيي يي ق تيي بييال الييايي ييليي يي 

ت ييعييوه  يييراع ييك ي ضييحييذ لييلييظيي ميية م 

 ليياييحييصييده ميين حييكييم الييعيي يياليية  مييقييايي 

 و يييانيييوا  يييغييياة  ميييجيييرمييييييين أميييافييي 

 وليييم تييير إت اليييحييي،ل ياد ا ومييينيييهييي 

 وأ لقت صوتا فذ الجي يوو ميجيليجي 

 بيوجييه الييعييدى  ييانييت ليهيييييبييا ومييرجيي 

 و يينيييته بيييقيييييييد اليييظيييالييي ييييييين ميييغيييلييي 

 وعييزمييا شييديييدا لييييي  "أيييا مييهييلييهيي 

 وفييييذ  ييييل ميييياحل إن "آا تييييرجيييي 

ييي   و ييينيييت بيييييييوم اليييعيييادييييات ميييؤمل

 بيييييوم الييو ييذ عييبييد  الييجييليييييل مييهييليي 

 ميييوى أن يسيييوق األبيييريييياء وييييقييياييي 

 فييلييو حييكييم اليي ئييب  اليي يي   ييان أعييدت

 

 ولييم ييير ميين ظييلييم الييرعييييية أمييهيي 

 ومييياء ليييه ييييومه اليييقيييييييامييية ميييوئييي 

 ليييييشييفييذ  ييلييييي  أو قييديييرا مييعييجيي 

 ميييحيكيذ ليينيا فصيل الييعي اع ميفيصيي 

ييي   وعيينييوان يييهييا بيييامييم  الشييهييادة م ييج 

يييي   فصييييا" ليييياييييا"يييييه  األبيييياة مييييكيييي  

ييييك  هييييليييي    أن الييييزمييييان ألجييييل أهييييل 

 بييييالييييقيييييييييود مييييكييييبيييي   إت ثييييبيييياتييييا

 لهييدهعييوا حيييييا"ى  ييرفيية  واألخييطيي 

يييثيييقييي  يييليييم م   ميييا  يييان إت ضيييغيييله ح 

 فييذ كجييوك تيي بييال ان ت ضييام وت ييبيياييلييال

عصم   ل    يفيل   يب ي   فذ كالحوضك م 

ييقييدل فييذ السييجييون وأ ييوت  ميين بييعييد عه

 تهوى مين الينيصير اليعيظيييم األفضي 

 ولييايير ييب اليي ييجييد الييرفيييييع مييؤثيي  


