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معتقال سياسيا مغيّبين ضمن سياسة اإلخفافاا اسفقفسفذي اسف ي  41* ما يزال 
اغسطس قامت إداذة سجن جو بنقلهم إسف  جفهفة  9يماذسها اسخليايون. فاي 

مجهوسة في ظذوف غامضة، وهم: حسين عياد، حسين فاضل، محمفد عفبفد 
اسنبي اسخوذ، محمد عبد اسجليل، سيد محمد استوبفالنفي، سفلفمفان إسفمفاعفيفل، 
حسن أحمد وحيد، حسين اسمؤمن، ياسذ اسمؤمن، حسين اسشيخ، حسين مهنفا، 
عقيل عبد اسذسول، أحفمفد جفاسفم اسفقفبفيفطفي، عفمفاذ عفبفد اسفغفنفي،  فاد  
اسمخوضذ". وقد أشذف أشخاص مدنيون عل  جذيمة ذفوا عل  االختطاف  
قاسوا أنهم من قسم استحقيقات اسجنائية اس ي يفمفاذس أبشفش أشفافال اسفتفعف يف  

 7وخطفافوا  5واستنايل باسمعتقلين اسسياسيين. في  سك اسيوم  اقتحموا اسمبن  
، وفي مساا اسيوم نافسفن نفقفل ا،فنفان، 3أغسطس اختطاوا  41سجناا، وفي 
 سجناا، وانقطعت أخباذهم حت  اسيوم. 3والحقًا نقل 

 
* قال اسقيادي في جمعية اسوفا  اسمهندس عبداسفجفلفيفل 

مهندس عاطل ونحو  911خليل: هناك ما يقاذ  من 
طبي  عاطل، هف   االذقفام اسفافبفيفذة سفم تفافن  111

موجودة عندما اانت نسبة اسبحذنة تطبق بشفدة عفلف  
اسشذاات. وتماذس اسعائلة اسحاامة سيفاسفة اسفتفجفويفش 
بهدف تاذيش اسشع  وأشغفاسفن بفقفوت يفومفن سفافي ال 
يتوفذ سدين وقت سلمطاسبة بفاسفتفغفيفيفذ اسسفيفاسفي. وففي 
اساتذة األخيذة اشتد ضنفك اسفعفيفن بفيفن اسفمفواطفنفيفن 

 بسب  اذتااع األسعاذ وازدياد اسبطاسة.
 

* تتوا ل سياسة اسحذمان من اسعالج واسدواا واسذعاية اس حية سفلفسفجفنفاا 
اسسياسيين. ومن اس ين عانوا  بشال مؤسم من ه   اسسياسة اسشفهفذ اسفمفاضفي 
ال من: أحمد جعاذ، اسناشط اسسياسي اس ي سلمتن حاومة  ذبيا سلفعف فابفة 
اسخلياية، محمد جمعة اسخوذ، محمد يوسف اسمذزو ، اسسيدأحمفد سفيفدعفلفي 
محمد، محمد ذمضان، من وذ خلف، االستا  حسن مشيمش، اسدافتفوذ عفبفد 
اسجليل اسسنايس،  حسين إبفذاهفيفم مفذزو ، عفبفد اسفجفلفيفل حسفن، حسفيفن 

 اسسهالوي، فوزي أحمد إبذاهيم.
 

* دعا عدد من اسمعاذضين اسبحذانييفن اسشفعف  إسف  مفقفاطفعفة االنفتفخفابفات 
معاذضا قاسفوا   49اسبذسمانية اسشالية، استي ستجذي في نوفمبذ. اسبيان وقعن 

جذت في اسبحذين انتخابات  بذسمانية اافذزت مجاسفس  2112انن من  اسعام 
شالية سم توفذ سلمواطنين فذ ة مماذسة حقهم اسشذعي، ونجم عنها مجاسس 

 شالية أدت في اسنهاية إلقذاذ استطبيش مش اسعدو اس هيوني.
دعا اسمواطنين سلحااظ عل  وحدتهم بمقاطعة االنفتفخفابفات اس فوذيفة وحف  
 اسمواطنين عل  موا لة طذيق اسنضال من اجل اسحقو  باالساسي  اسسلمية.

:  إ  بد الما    لد،  إ رعيد الشمابخ،  إ راشد الاراشاد، أما الموقعون فهم
ها خ الريس،  إ دال  ييرو ،  إ دوا   بد الوهاب، الشي   بد هللا الصالاا، 
الشي   بد  هللا الدقاق، الشي  مح د داوا  الادم اتاا اخ،  إ  الاخ الافارج،  إ 
إبراهيم العرا  ،  إ قارم   ران، إبراهيم الدم تا خ،  با  الا ارشاد،  اباد 

 ال نخ  نجر،  لخ  بد اإلمام، يحيخ الحديد،  لخ الفايز،  لخ مشي ع

  8البقية على صفحة 

 الشعب يقاطع انتخابات الخليفيين
 ويُطلع البابا على جرائمهم

 
رب ا يعتند حكام البحرين أن بهمكا مم التعايش مع هكا الوضع ال اطارب ماناك 
 نو ، وقد يظنون أن امتال مم أ وات وأراليب ق عية إضايية دديادح راتا ااهام 
يخ احتواف الوضع  ال ا، أو أن  راريمم ماا او اة ب اباب الاد ام الاخاارداخ 
ال تواصلإ وقد يظنون  كل  أن الرهان  ل   امل الزمن  يار منااراب، وأ ا  
أيال من اس صياع إلرا ح الشعب او محاولة ارتيعاب أرباب التوتر وماآستا إ 
اعمر ال   د ا مم واه ون إن انوا ذل ،  صوصا مع اراتا ارار اسضاطاماا  
وتجكرو من دمة وبلوا حالة اسرتنطاب يخ ال واقاد وال ايااراات واعهادا  
لدى الطريين م تويات وير م بوقةإ يند قرر الخليفيون منك يترح العا ال  الا  
ت يير التر يبة ال كا ية للبال  بشكل دوهر ، وتع ق هكا التودا  ياخ اع اوام 
اع يرح يخ ال حكم الثال خ: ح د ورل ان و اصرإ هكو الحنياناة قاد س تاكاون 
ااهرح للعيان بشكل سيل للنظر، ولكن الطبنة اإل ارية والثنايية  الا  طارياخ 
الصراع تدرك هكو الحنينة، وقد تحتانما او ترياما، ولاكاناماا قالاناة إ افهااإ 
يالبحرين لن تبن    ا  ا ل  لي  يخ  مو  الحكام الخالايافايايان ال اابانايانإ عن 
الثال خ ال ك ور مختلد  ن أرالي  د لة وتفصيال، وهو مد اوم مان الاخاارج 
ليس بمد  الحفاا  ل  الواقع الراهن، بل إلحداا الت يير ب ا ي    ال  وضع 
 ا  من اسرتنطاب الك  س يعتبرو حكام الخليج إيجابياإ يشعب البحرين لم يكن 
يوما محبوبا لدى الحكام اآل رين، س    اان مصادر إلاماام لالاطاباناة الا اثانافاة 

  والعاملة يخ  و  الخليج اس رىإ
س ش  أن   و  البعد اإلرراليلخ  ل  الخط  ا  اع مة تعنايادا، ولاكانا  لاياس 
العامل الوحيد الك  أ ى ال  تفاقم اس مة التخ بدأت منك صعو  الطاوية الحالخ 
ال   ررخ الحكم قبل قرابة ربع قرنإ يالخارج  ان  ال ا  نصر تأ يم، ماضيا 
وحاضراإ يتارح يكون هكا الخارج  وس أدنبية مثل بريطا اياا الاتاخ لام تاخال اد 
ورافها تر ة إيجابية ت ا د  ل  اعمن واسراتانارار وتاويار ماعاا لاة  ا الاياة 
لتعايش الطريين: العاللة الحا  ة والشعبإ وقد يكون  وس  ربية،  ا اا  اا ال 
مصر  بد الناصر التخ  ا ل مصدر إلمام لنطا ات  ابايارح ياخ الاخا ا اياناات 
وال تينات، ي ن قا  أن ا تفاضة الخ  ينات والحراك الطالباخ والاعا االاخ ياخ 
ال تينات حد ا ب عز   ن مصر  وهناك إيران التخ  ا ل حاضرح يخ ال شاماد 
البحرا خ، هخ اع رى، ماضيا وحااضاراإ واذا  اان حااورهاا ال ااباق مان 
 ال  مطالبتما بالبحرين  جزف من إيران، يان موقعما اليوم مرتباط باالصاراع 
اعيديولودخ وال يارخ يخ ال نطنةإ ولكل  رتظل الج مورياة اإلراالماياة أحاد 
أطرا  الصراع يخ البحرين،  صوصا يخ ضوف ال يارات الخليفية الاجاديادح 
التخ تمد  لت يير ركا خ دوهر  ياخ الاباحاريان، اعمار الاك  راتاناظار الايا  
طمران  امال رلبيا من منظور أمنما النومخإ ومن الدو  التخ تاعاتابار مصادر 
تأ يم ال  لكة العربية ال عو ية التخ لم تكن يوما طريا محايادا ياخ أ  صاراع 
 ا ل اسقليم، وهكا الطر  يتع ق  ورو اسقلي خ مع تاخم  ارواتا  الانافاطاياة 
وتع ق مشا ر حب التورع والانافاوذ لادى قاا تا   صاوصاا ياخ اال الافاراا 

  ال يارخ واسرتراتيجخ  ل  صعيد العالم العربخإ 
و  ة  و  أ رى ذات أ ر مباشر  ل  اعوضاع الدا الاياة ياخ الاباحاريانإ ياال 
ي كن تجاهل الدور الك  ت ارر   ولة اسمارات العربياة الا اتاحادح، ورواباتاماا 
ال تواصلة لتوريع  فوذها اإلقلي خإ ويخ ال نوات اع يرح اصباحال اسماارات 
س با رياريا  ل  صعيد اإلقليم و كل   ل  صعيد التوا ن اسرتاراتاياجاخ ياخ 
ال نطنةإ وقد ارتفا     ا ها  صوصا مح د بن  ايد من وياب قياا ح  ارباياة 
يا لة، ي ع  ل لف الفراا النيا   م تفيدا من ال ا  المالل لديا إ ورااهام، هاو 
اآل ر مع    اف ال عو ية يخ منع ودو   نل إقلي خ للدو  التخ ت ل  منوماات 
النيا ح، من مصر ال  روريا والعراق والي نإ ا ما واحدح من الحنب التاريخاياة 

 ال فع ة بالتناقاات، وال تحر ة باتجاهات  ارج ما  ان مألوياإ 
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شاركت منظمات حقوقية بحررانريرة فري الرنردوات الرترمرهريرديرة في االول من سبتمبر 
لّلستعراض الدور الشامل في جنيف لتقييم واقع الرحرقروق الرمردنريرة واالقرترصراديرة 
واالجتماعية والثقافي في البّلد وواقع السجناء. ,وشاركت مرنرظرمرات وشرخرصريرات 
حقوقية عديدة في النقاش على هامش الدورة األخريررة لرمرجرلرس حرقروق االنسران. 
وخّلل الدورة كان للمنظمات الحقوقية البحرانية دور ملحوظ، بإلقاء الكلمات وعقرد 

 الندوات  واللقاء مع مسؤولي مجلس حقوق اال نسان

ربت بر وقفل هكو الانا اوح ياخ الاباحاريان تاااماناا ماع اعرارى  8يخ 
ال خفيين ق رياإ ا ما صورح تج اع أم راجايان وأ ال راجايان و وداة 
رجين، مع الناشطة الحنوقية ال يدح ابت ام الصايغإ أ ادت الا اشاار اات 

الا اخاتافايان  17ان الوقفة  ا ل من أدل التاامن مع مج و ة ال جناف 
ق رياإ وتشمد البال  حرا ا متواصاال ياطاالاب بااسياراج  ان ال اجانااف 
ال ياريين  صوصا بعد ان ا تشرت اسمراض واسوبائاة بايانامام، وياناد 
العديد منمم حيات إ وتشمد مناطق مثل ال نابس و م تان وقافاات ياوماياة 
تشارك ييما اعممات واعباف لل طالبة باسيراج  ن أبنالمم الاكيان ماا  
 ل  ا تناا  باعااامام ا اثار مان  شارح ا اوامإ وهانااك وااب بايان 
ال واطنين سرت رار ا اتاناا  ال ايادح ياايالاة  اباد الارراو  و وداماا 

 وأ يما، ويعتبر ارت رار ا تنالمم اضطما ا ودري ة ضد اس  ا يةإ

شعر النشطاف بامتعاض شديد ب بب حاور بعض حكام الخليج إل  لندن للا اشاار اة 
 19ربت برإ وقد ه سف يخ  8يخ تشييع ال لكة البريطا ية، إليزابيث التخ توييل يخ 

 ربت بر، رايعين صور الط اح لجكب اس ظار ال  أوضاع شعوب الخليجإ

الك  أقيم بين الاحارمايان ياخ  ارباالف  ارتنبل معرض شمداف البحرين
ار أربعين اإلمام الح ين  الايا  ال االم، مان ماخاتالاد  ال ئات من  و 

ار بين أق ام ال عرض، حيث اط لعوا  ل  ما  الجن ي اتإ وقد دا  الزو 
 تحوي  من  فحات  وري ة من  و  محور ال ناومة، وس ري  ا البحرينإ
و ا ل إ ارح ال عرض قد  ش نل ح ابما الرر خ   ل  موقع التواصال 

، لننل يعالي اات الا اعارض الاتاخ «shuhda.bh»اسدت ا خ  أ  تنرام 
 32صفار وراتا اتا ار  إلا   17ربت بر ال وايق ل  11بدأت منك اعحد 

صفرإ وهناك   وات لتوريع هكو ال عارض وإقامتما يخ بالادان شاتا  
إليصا  صوت الشعب البحرا خ ال  اورع مدى م كن،  صوصا ان 

  اال  من ادل الت يير طويل ومحفو  بالكثير من ال كاروإ

  ل ال نررح الخاصة يخ اعمم ال تحدح، ال اعاناياة باحاالاة الا اداياعايان  ان حاناوق 
ربت بر، حكومة الد  اارك إلا  ال اعاخ إلطاالق  33اس  ان، مار  لولر، الخ يس 

 ررا  الحنوقخ الدولخ اعرتاذ  بدالما   الخوادة من رجون البحرينإ
 ابادالاماا   الاخاواداة ”: “ تويتر“ وقالل مار  يخ بيان لما  شرت   ل  ح ابما يخ 

اآلن يخ ال نة الثا ية  شرح حكم ال جن مدى الحياح يخ البحرين لع ل  ال الا اخ ياخ 
أ ر  أ   مدايع  ان حاناوق اإل  اان ولاياس “، وأضايل: ” مجا  حنوق اإل  انإ

لإ ما  ان يجب أن يتم إررال  إل  ال جن يخ ال نام اعو   ”.إرهابيا
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حكر  براف من اعمم ال تحادح 
مااان أن حااارماااان اعيااارا  
الاا اا ااناامااج ماان الااحااريااة يااخ 
البحرين قد يرق  إلا  دارالام 
ضد اإل  ا ية، ويق ما ذ رت 
منظ ة "أمير ياون مان أدال 
الدي نراطية وحناوق اإل  اان 

 يخ البحرين"إ
اعاناخ   و شر الفريق العامل الا ر
باسحتجا  التع فخ ياخ اعمام 

 االاا   (WGAD(الاا ااتااحاادح 
موقع  اإللكاتارو اخ رأياا ياخ 

يااولاايااو/تاا ااو  الاا اااضااخ  32
شااابااااب  4بشاااأن قاااااياااا 

بحرا ايايان حاكام  الايامام ياخ 
محا  ة د ا ية تعر  بارم "قاية  لية رلايا اا اخ"، 
م  دا أن ا تنالمم  ان تع فيا ويعاد ا اتاماا اا لالاناا اون 

 

 منظمة حقوقية: خبراء أمميون: الحرمان الممنهج من الحرية
 في البحرين قد يرقى لجرائم ضد اإلنسانية

 الدولخ لحنوق اإل  انإ
و  ااا يااريااق الااخاابااراف الااك  و ااق تااعاارض 
ال حتجزين س تما ات حنوقية، حكومة الاباحاريان 
إل  اتخاذ تدابير يورية ب ا يخ ذلا  اإلياراج  ان 

 ال جنافإ
منمم قااصارون  3وقد تم ا تنا  اعيرا  الخ  ة، 

يناير/ ا ون الاثاا اخ  16يخ  -ويق تنرير الخبراف-
واقتيدوا إل  مديرية التحناياناات الاجاناالاياة  3233

 يوماإ 34حيث تم ارتجوابمم ل دح 
وتش ل اس تما ات التخ تاعارضاوا لاماا اس اتاناا  
 ون مااك اارح واس ااتاافااف الاانا اار  وأشاكاااس ماان 
التعكيب الج د  والنف خ، منما الارب والصفاع 
والصدمات الكمربالية وتعصيب العيانايان، يااال 
 ن التمديدات ب زيد من الاعاناد والاحارماان مان 

 النومإ
ويق ما  شفل منظ ة -وقد ريض بعض الاحايا 

"أمير يون من أدل الدي نراطية وحنوق اس  اان 
الكشد  ن الكاثايار مان تافااصايال  -يخ البحرين"

تعكيبمم حفااا  ل  مشا ار  االاالتامام، وا اتاما  
اعمر بالج يع بارتثناف واحد منمم إل  اس ترا ، 
لكن ا ترايات اعيرا  اآل رين الن رية ارتخدمل 

 إل ا ت إ
 -وياق الاتاناريار-  ا لم يت كن ا نان من الاحاياا 

من التواصل مع محاميم ا، ولم ي ا اا لا احااماخ 
 الث بالر   ال  دل ات ال حك ة ولم يتا اكان إس 
من تناديام ماالحاظاات،  ا اا لام ي ا اا ع  مان 
الاحايا الحاضرين يخ ال حك ة بتنديم اع لاة أو 
التحدا يخ  يا مم  ن أ ف مم والطعن يخ اع لاة 

 ضدهمإ
وأ ارت ال حك ة اس ترايات الن رية وتاجااهالال 

 ريض الاحايا للتمم ال ودمة إليممإ
يشار إل  أن الفريق العامل الا اعاناخ بااسحاتاجاا  
التع فخ يخ اعمام الا اتاحادح هاو واحاد مان بايان 
مكاتب اإلدرافات الخاصة التابعة ل جلس حاناوق 
اإل  ان التابع لل نظ ة، ويررل الفريق  جزف من 
إدرافات  ال عتا ح ررالل ا  افات إل  الحكوماات 
بشااأن حاااست ماان اسحااتااجااا  الااتااعاا اافااخ ذات 

 ال صداقيةإ
 ا ااا ياا اكاانا  أن يصاادر  راف بشاأن ماا إذا  ااان 
احتجا  ير  أو د ا ة تع فياا ماناتاماكاا لالاناا اون 
 4الدولخ، وي تعرض أياا الانااااياا ياخ إطاار 

يئات من اسحتجا  الاتاعا افايان ماناماا اسحاتاجاا  
اإل ار  لفترات طويلة واسحتجا  الت ييز   الا  

 أرا  اعصل أو العرق أو الل ة أو الدينإ

 األستاذ عبدالوهاب حسين:

 المشاركة في االنتخابات قبول
 بالتطبيع مع الكيان الصهيوني 

 
 ال نامة-البحرين اليوم

ل  34 شر تيار الوياف اإلرالمخ، اعحد  ربت بار، داواباا
د  للرمز اعرتااذ  ابادالاوهااب ح ايان،   ل  ر ا  و 
حو  ال شار ة يخ اس تخابات النا مةإ ا تبار اعراتااذ 

منفاصالد  ان الاواقاع أو “ أن ال شارك يخ اس تخابات 
 ”.وير مكترا ب ا يي ئ من اآلسم والفجالع

وأضا  اعرتاذ يخ معرض تعلين   لا  ال ا ا  باأن 
الارضاا  ا الايلاا “ ال شار ة ياخ اس اتاخااباات با اثااباة 

بالتطبيع مع الكيان الصميو خ ومبار ت ، والنبو  با اا 
وقاا  ”.  مثل  من ال  اررات ال  ل ة  الت يياز و احاوو

س تم    درو  ال واطنيان وأوداا امام “ بأن ال شارك 
و سممم وط وحاتمم وقااايااهام وتااحايااتامام، وماا 
يجر   ليمم من ال جن والتمجير وراحاب الاجانا اياة 

 ”.والتاييق والحرمان من التوايد و حو ذل 
من دا ب   ر أ ن  اعرتاذ  الا  مان ياحا ال قاااياا 
ال واطنين را يا لتاحاناياق  ماالامام، ووصافامام باأ امام 

الصااا قااون أصااحاااب الاابااصااالاار والاار يااة ال اادياادح “ 
الواضحة واإلرا ح الفوسذية الصلباة، الا اتافاا اون ياخ 

 ”. دمة الدين والوطن والشعب
ل بال جن ال  باد ياخ  ويناخ اعرتاذ  بد الوهاب حك ا

يابارايار، وماطاالاباتا   ٠١قاية ب بب إطالق  لاثاورح 
بالت يير ال يارخ الشامل،   ا يتعرض إلها اا  طاباخ 

 متع د أ ر  ل  وضع  الصحخ بشكل ملحواإ

 األمين العام لألمم المتحدة:

أعمال انتقامية ضد المدافعين 
عن حقوق اإلنسان والمعارضين 

 في البحرين
 

 دنيد-البحرين اليوم
ل مم ةل تاا اناماا  ADHRB  شرت منظ ة  ناطا

أحدا تنرير حاو  حاناوق اإل  اان ياخ الاعاالام، 
ربت بر الجار ، حيث ور  ييا   ان  17ال  رخ 

اع  ا  اس تنامية ضاد الا اداياعايان  ان حاناوق 
 اإل  ان ب بب التعاون مع اعمم ال تحدحإ

حيث أشار اعمين العام لألمم ال تحدح، أ اطاو اياو 
ووتيريس، إل  أن العديد مان الاجاماات الافاا الاة 

،  االاجال CESCRاعم ية ب ا يخ ذل  لاجاناة 
اسحتجا  ال  ت ر، واعحكام ب ودب تشارياعاات 
مكايحة اإلرهاب، والتعكيب، واإله ا  الطبخ يخ 

 البحرينإ 
وأ ار التنرير قاية الرمز الاوطاناخ الا اعاارض 
اناع مان استصاا   اعرتاذ ح ن مشيا اع، الاك  م 
اا بااإلياراج الا اشاروط  بأررت  بعد ريا   رضل
ض ن قا ون العنوبات البديلة وذل  يخ راباتا ابار 

3231. 
  ا تناو  تنرير اعمين العام لألمم ال تحدح قاية 
الحنوقخ الدولخ  بدالماا   الاخاواداة، الاك  تام 
ل وتعكيب  وحكم  لي  بشدح، لتعااو ا   ا تنال  تع فيا
مع اعمم الا اتاحادح، ووضاعا  الصاحاخ الاحاالاخ 

 ي تد خ النلق الشديدإ
وتم تا ين حالة الد تور  بدالجليال ال اناكاياس، 

و  3211التخ تم ذ رها يخ تنارير اعمين الاعاام 
، يخ الاتاناريار اع ايار و اكلا   3231و  3213

حرمان الد تور ال نكيس من العالج الطبخ الاك  
يحتاد  ب بب إضراب   ن الطعام و جزو  تيجاة 
مرض الاكا اا  الاك  أصاياب با  ماناك الاوس ح، 
 والك  اضطر و سرتخدام  كا تين مدى الحياحإ

ولفل تنرير اعمين العام لألمم الا اتاحادح اس اتابااو 
إل  ارت رار ال ااينات والترهيب التخ يتعرض 
لما ال دايعون  ن حنوق اإل  ان، ومانامام ال اياد 
أح د الو ا خ وأيرا   اللت ، حيث وقاع ضاحاياة 

بايا ااراو  بايان ياو اياو  ا تراق برامج التج س 
 .3231ويبراير  3232

وذ ر التنرير ارتمدا  الناشطة الحنوقية اباتا اام 
الصااالااغ، الااتااخ تاام ا ااتااراق هاااتاافاامااا بااباار ااامااج 

 3219بي ارو    ا خ مرات  ل  اعقل يخ  ام 
، والتخ أشكاسل مخاتالافاة مان اس اتاناام  الا  مار 
ال نين ب بب  شاطما وتعاو ما مع هايائاات اعمام 

 ال تحدحإ
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أطلنل أورااط حاناوقاياة و شاطااف  الا  ماواقاع 
الااتااواصاال اسدااتاا ااا ااخ حاا االااة الااكااتاارو اايااة 

 17لل طالبة باالاكاشاد  ان مصايار  البحرين يخ
معتنل رأ  ضحايا اإل فاف الانا ار  ماناك شامار 

 ورط قلق بالغ  ل  رالمتممإ
وتم إطالق الح لة تحل ورم #ا شفوا_مصيرهام 

ياخ راجان  17بعد أن ا نطعل أ بار ال عتنلين ال 
دو رخف ال  عاة ماناك شامار، إس أن ال الاطاات 
البحرينية تتجاهل مطالب  واللمم باالاكاشاد  ان 

 مصيرهمإ
وه سف تم  نلمم من   ا ينمم إل  دمة ماجاماولاة 

 ب/ أو طس الا ااضاخ،  ٠١وس أ بار  نمم منك 
ورط مطالبات بالكاشاد  ان مصايارهام، إس أن 

 ال لطات ال عنية تلتزم الص لإ
وذ ر معمد الخليج للدي نراطية وحنوق اإل  اان، 

معتنل  ٠١أ   بعد ما ينارب اعربو ين من إ فاف 
ق ريا، ور ت من بعامم اتصاست قصيرح دادا 

 إس أ ما منلنةإ
إذ  ان واضحا أن حديثمام ماراقاب وس يا اكانامام 
شر  ارويمم، يأحدهم ياتاأتاأ ياخ الاكاالم و  ار 
يجيب إدابات مختصرحإ   ا ا نطع استصاا  ماع 

ل أحد الابااط م ا ولاياة  مح د الخور بعد أن ح  
 رالمت إ

أ   ٠١وحت  اللحظة لم يتلن   والل ال عتنلين ا  
 بر يثلج قلوبمم، روى تل  استصاست الناصايارح 
التخ وصلل من بعض ال عاتانالايان ياخ أو اطاس 
 ال اضخ والتخ أامرت  دم ارتياحمم يخ الكالمإ

و ان ر  يخ أب/أو طس ال اضخ، باعاد حاوالاخ 
اعربو ين من حا  ة اإل افااف الانا ار ، اتصاا  
قصير ددا من معتنل الرأ  مح د د عة الاخاور، 
ل  الل  أحد منت بخ النوات اعمنية م ا ولاياة  ح  
رالمت ، ليننطع استصا  مباشرح بعدها، م ا ي  د 
أن استصا  مراقب يال ي كن للا اعاتانال اإليصاا  

   ا يتعرض ل إ
يوم  ل  إ فاف الا اعاتانالايان ال   ٧٢وبعد أ ثر من 

داف تصريا اعما ة العامة للتظل ات لاياباياض  17
صورح ال لطات   ا درت العاا ح، ياألانال الالاوم 
 ل  ال عتنلين أ ف مم بأ مم  الفوا النوا ين ما أ ى 

 إل  اتخاذ تدابير تأ يبية بحنممإ
و ان قد قادم  اوالال ضاحااياا اإل افااف الانا ار  
شكاوى لاألماا اة الاعااماة لالاتاظالا اات، الاتاخ مان 
ال فترض أن تتعامل مع  اية الشكاوى باحاياا ياة، 
إس أ ما لم تعر لألمار أ  أها اياة راوى تصارياا 

 بعيدا  ل البعد  ن الواقعإ

معتقل رأي 21حملة حقوقية في البحرين للكشف عن مصير   

 
 
 
 

بيان مشترك لقوى المعارضة في 
  البحرين حول االنتخابات القادمة

 
: دا اعاياة  قوى ال عارضة يخ الاباحاريان صدر  ن

حر ة أحرار الاباحاريان  –الوياق الوطنخ اإلرالمية
دا اعاياة الاعا ال  -تيار الوياف اإلراالماخ -اإلرالمية
حار اة  -يبارايار ٠١التال  شباب  ورح  -اإلرالمخ

) الاخا اياس باياا اا  «الحريات والاديا اناراطاياة )حاق 
 وهذا  نص البيان:مشتر ا حو  اس تخابات النا مةإ

 ب م هللا الرح ن الرحيم
 علن مناطعتنا الشاملة لال تخابات النيابياة والابالادياة 
التخ يجريما النظام يخ البحرين يخ شامار  اويا ابار 
النا م وذل  لكو ما   لية صورية ياقدح لل شرو ياة 

 والت ثيل الشعبخإ
و   د بأن النظام يخ البحرين ي تث ر هكو الاعا الاياة 
اس تخابية ل زيد من اسرتبدا  والاتا الاط ومصاا رح 
اإلرا ح الشعبية واسراتاحاواذ  الا  الاثاروح و اماب 
 يرات ومندرات البلد و يا ح الارالب  ل  النا  
ول زيد من التطبيع مع الصماينة والجارالام الا ااراة 

 بحنوق اس  ان وت و  الف ا إإ
و ا  اد باأن داا اياع ابانااف الاباحاريان بااال اراتاثاناااف 
متاررين وم تمديين ياخ ماعاياشاتامام وحاريااتامام 
وأمنمم و ل حنوقمم ب بب هكو الع لياة اس اتاخااباياة 

 التخ يشكلما النظام  ل  منارات  ينط
من  ل ال ناطق   –شيعة ورنة   –و د و ابناف شعبنا 

وال كو ات ال  مناطعة الع لية اس تخاباياة الامازلاياة 
من أدل الحفاا  ل  ريا ح البلد وح ايت  من الف اا  
والتمويد والنااف  ل  الموية الوطنية وذل  ر اياةل 

 ل  تنبل بلد ا وم تنبل د يع ابنافو
 البحرين –النوى ال يارية ال عارضة 

 د عية الوياق الوطنخ اسرالمية
 حر ة أحرار البحرين اإلرالمية

 تيار الوياف اإلرالمخ
 د عية الع ل اإلرالمخ

 يبراير ٠١التال  
 حر ة الحريات والدي نراطية )حق(

 ٧١٧٧ربت بر  ٧٧
 

 شخصية 21البيان الذي وقعته 
دارت ياخ الاباحاريان راتاة إ اتاخااباات  3223منك  

برل ا ية أير ت رتة مجالس شكلية لام ياتا اكان أ د 
منما من أن يوير لل واطنايان الانادرح  الا  الاتا اتاع 
بالحنوق والحريات اعراراياة الاتاخ تانا   الاياماا 
ل ياخ رياع  شر ة حنوق اإل  اان ولام ت ااهام ياوماا

 ن معتنل  او ضحياة تاعاكياب ولام تاحافاظ  الظالمة
كم  لي  ال اا بااس ادامإ بال يشالال  رو  مواطن ح 

ال جالس النايااباياة الا اتاتاالاياة ياخ حا ااياة مصاالاا 
ال واطنين والا احااياظاة  الا   أر اقامام وأمانامامإ 
و ال  العشرين رناة الا ااضاياة تاكار    ور هاكو 
ال  ر ة   أ اح ت تخدمماا الاعاالالاة الاحاا ا اة ضاد 
الشعبإ  ولند شماد اا  اياد أي ادت تالا  الا اجاالاس 
الواحد تلو اآل ر ريارات النظام ال الية والاريبياة 
ت راياارااتا  الانا اعاياة و اكلا   وح ل الف ا  وأقار 

 تطبيع  مع اسحتال  الصميو خإ 
إ نا يخ تكتل ال عارضة  د و ال اواطانايان لالاحافااا 
 ل  وحدتمم ب ناطعة اس تخابات الصورية ال زماع 

 وي بر النا م،  و ميب باالا اواطانايان  13إقامتما يخ 
 اياة اإلحاجاام  ان الا اشاار اة ياخ هاكو  الالاعاباة 
اإل تخابية الشكلية  و دم الترشاا لاخاوضاماا   ادم 
التصويل ييماإ ويخ الوقل  ف    د وهم  ل واصلة 
 طريق الناا  من أدل الحنوق باعراليب ال ل يةإ 

 33/29/3233  
 واشنطن-البحرين اليوم

 33 شرت منظ ة هيومن رايتش ووتش، الاياوم 
ربت بر الجار ، ت ريدح  بر ح ابما يخ تويتار، 
طالبل  اللما باإليراج الفاور   ان الاحاناوقاخ 

 الدولخ  بدالما   الخوادةإ

 

 هيومن رايتس ووتش: أفرجوا عن عبدالهادي الخواجة فورا  

 (mention( اا ااا وضااعاال الاا اانااظاا ااة إشااارح 
لح ابات ولخ  مد النظام ومكتب رلياس الاو راف 
وو ارح الدا لية، يخ ررالاة واضاحاة تاعاب ار  ان 
تح يل الجمات الثالا ال   ولاياة الاكاامالاة لابانااف 

 الخوادة يخ ال جنإ
يأتخ ذل  يخ رياق ح الاة تاااماناياة لالا اناظا اات 
الدولية بعد تاناريار اعمايان الاعاام لاألمام 
ال تحدح الك  أشار قابال أياام إلا  قااياة 
ا ااتاانااا  الااخااوادااة وتااعااكيااباا إ وطااالااباال 
ال نظ ات الدولية ومن بينما مارتن ألياناز 
التخ منحتا  داالازح  ولاياة ماطالاع الاعاام 

 ”.يجب إطالق رراح  يورا” وقالل 
ي ك ر أن اعراتااذ  ابادالاماا   الاخاواداة 
ل باال اجان الا ا باد ماناك   14يناخ حك اا

قااياة “ ، وهاو ماتامام ياخ 3211أبريل 
ل شاتا  مان ” الرمو  ، وقد سقا  صاناوياا

 التعكيب ال  يلإ
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ل  16 ان ح ين  لخ  ير هللا يبلغ من الع ر   اما
ينط  ندما ا تنل  ضباط من و ارح الدا لياة ياخ 

إ وباالاتاالاخ، 3214البحرين لدوايع ريارية  اام 
تعرض للتعكيب وأ ين يخ  دح محا  ات دالرحإ 
 وهاو يااناااخ حاالاايلاا  ااناوباتاا  يااخ راجاان دااوإ

، ا اتانال ح ايان ياخ باناخ 3214مااياو  37يخ 
ل يخ الا ارحالاة  د رح، وهو ما  ا  طالبا
الثا وية، حيث حاصرت  شرطة مكاياحاة 
ل، را رين من  باعاد  الش ب وألنوو أرضا
رنوط إ ويخ منتصاد الالايال،  اها ال 
شرطة مكايحة الش ب وضباط ملثا اون 
يرتدون مالبس مد ياة مانازلا ، وهاد وا 

بال ال  ولم يتام تاناديام أ   أيرا   اللت 
أمر تفتيش أو مك رح توقيدإ  ان ح ين 
ل ل دح  امين قابال ا اتاناالا   الا   مطلوبا

 أرا  قاايا رياريةإ
  نل ح ين إل  مار از شارطاة الاخاياالاة 
حيث تعرض للتعكيب الك  ارت ر لا ادح 
أربو ين و ان شديدال لدردة أ ا  تاباو   
لإ   ا ارت رت اإلصاباات الاجا ادياة   ما
اع ارى الاتاخ لاحانال با  ماناك لاحاظااة 
إ تنال   ون  الجإ و ال  هكو الع الاياة 
ل من التواصل مع  اللت  أو  نع ت اما إما م 
لم ي   ا ل  إس بهدراف مكال ات قصايارح 
إ   ا أ   لام ي  ا اا لا   مدتما باع  وان 
بر ية أررت  إس باعاد شامار  واحاد  مان 
إ تنال إ ولم ي   ا ل  ياخ أ  وقال مان 
مراحل   لياة اإلراتاجاواب أو ياخ أ  

 
وقل   ر باإلتصا  ب حام  س رايا اا أ انااف الاناطاق 

 بالحكم اسبتدالخ يخ ال حك ةإ
كم  ل  ح ين بال جن ع ثر من  راناة ياخ  122ح 

 اادح قااااياااإ لاام ي  اا ااا لاا  باااإلرااتااعاادا  الااكااايااخ 
لل حا  ة، أو ب نابلة محامي ، أو بالطعن ياخ اع لاة 
ال ندمة ضدو، ورر ان ما مثل أمام الناضخإ  ال  

ال نوات اعربع اعول  من رجن ، احات اجاز ح ايان  ملفات اإلضطهاد: حسين علي خير هللا
يخ رجن الحوض الجا  الجديد، وبعد بلووا  ران 

 الحا ية والعشرين،   نل إل  رجن دوإ
نع مجد ال من  يارح أرارتا ، وهاكو  يخ رجن دو، م 
ال رح بحجة دالحة ييرو   ورو اإ  بتل إصااباتا  
بفيرو   ورو ا  ندما ا تشار ياخ ال اجان، وأبالاغ 

وتام  انالا  إلا   13 اللت  بالعدوىإ  ان يخ ال بن  
إ ياخ هاكا الاوقال، طاالاب ماع راجانااف 32ال بن  

  رين باإل تنا  إلا  داناا    ار ع امام 
 ا وا محتجزين مع رجناف ياعاا اون مان 
أمراض ماعادياة وإضاطاراباات  افا اياة 
ويريدون أن يكو وا مع رجناف رياريايان 
  رين، يأ  ى هكا الطلب إل  حارماا امام 
من ال كال ات الامااتافاياة والاخاروج إلا  

لإ 33الفناف ل دح   يوما
لند ا تماكال ال الاطاات حاناوق اإل  اان 
اعرارية لح يان طاوا  ياتارح ا اتاناالا  
ومااحااا اا ااتاا  وارااتااجااواباا  ورااجااناا إ إن 
ا تنال   ون مك رح قااالاياة وا اتافاالا  
وتعكيب  وحرما   من اإلتصا  ب حاامايا  
ل للعمد الدولخ الخااص  و اللت  هو ا تما ا
بالحنوق ال د ية وال ايااراياة، وإتافااقاياة 
ماناااهاااة الااتااعااكيااب، وإتاافاااقاايااة حاانااوق 
الطفل،  ظرال إل  أ    ان قاصرال  انادماا 
ا اات ااناالإ و االاا  هااكا الاانااحااو، تااطااالااب 

ADHRB  باااإليااراج الاافااور  ووااياار
ال شروط  ان ح ايان، والاتاحاناياق ياخ 
مزا م التعكيب بشكال  ازيا  لا احااراباة 
الجناح، واإلياراج  ان دا اياع ال اجانااف 

 ال ياريينإ

 أمريكيون امام مجلس حقوق االنسان:
 حكومة البحرين تدرب مرتزقة لقمع الشعب

بتدريب  ناصر مرتازقاة “ أن  ظام     ليفة ينوم  ADHRBقالل منظ ة 
، دااف ” من مختلد الجن يات لن ع الشعب ال شارك بالحراك الديا اناراطاخ

ل جلس حنوق اإل  ان بجنيد، والتخ  نادت  41ذل  يخ دل ات الدورح ال  
 يخ اعيام ال اضية من الشمر الجار إ

يخ مدا لتما  ن أن يترح الحراك شمدت أ اثار  ADHRB و شفل منظ ة 
حالة قتل، وهاو ماا  84حا  ة سرتخدام النوح ال فرطة، وأ ثر من  397من 

 يرق  إل  م توى التعكيب أو النتل  ارج  طاق الناافإ
النظام للعديد من أحكام النا اون   ن قلنما بشأن ا تماك  ADHRB وأ ربل 

اإل  ا خ الدولخ، مثل ال  اواح يخ ال يا ح ورالمة أراضخ الدو  وتاناريار 
ال صير، و  ل ال نظ ة الفريق العامل للا ط  ل  البحرين لالاكاد  ان 

 ارتندام ال رتزقة للنيام بجرالم وا تما اتإ
و ال  ارتعراضما للتنرير الدور ؛ طالبل ال نظ ة بهل ااف قارار اإل ادام 

أن “ للشابين دعفر رلطان وصا ق  امر ال عتنلرين يخ ال اعاو ياة، وقاالال: 
ضعا يخ ال جن اس فرا   لا اا ياناارب ال ا  أشامار، وتاعارض  7الشابين و 

 ”. اله ا للتعكيب الج د 
  ا  فل ال نظ ة ا  افات ويد النظام الخليفخ ال شارك يخ الجل اة، وذلا  

ذلا  “ حو  تعاو   مع ال جت ع ال د خ من أدل التن ية ال  تدامة، وقاالال: 
 ”.البحرين س يعكس حنينة م احة ال جت ع ال د خ ال نيكد بشدح يخ 

 جّلوزة الطاغية  يتطاولون على الشيخ المقداد

راباتا ابار، إلا   ٧٢تعرض  ية هللا الشي   بد الجليل ال ندا  يوم أمس الثال اف 
 محاولة ا تداف   م من قبل دالو ح     ليفة يخ رجن دو رخف الصيلإ

وأيا ت مصا ر  اللية أن حرا  ال جن  ا وا يريدون إدبار الشي  الا انادا   
 ل  توقيع محار ينر يي  برياا  لالاعاالج، اعمار الاك  يانااياخ الاحاناياناةإ 
وأوضحل ال صا ر بأن أحد الحرا  ال د و  لخ يرحان قا  للشي  الا انادا  
بأ نا رنأ كك إل  ال  تشف  ولكن لن  عرض   ل  طبيب! ير   الايا  الشايا  

 إذا س يالدح من الكهاب، واعيال إردا خ إل  ال جنإ
وقد هم  ال د و يرحان مع أربعة دالو ح   رين باس تداف  ل  الشي  ال انادا  
بعد ريا  التوقيع  ل  محار يفيد بريا  تلنخ العاالج، و اا اوا يشاتا او ا  

 تدار وا ال وقدإ -بح ب ال صا ر-بألفاا بكيئة، إس أن شرطة   رين 
ومن شأن هكا اس تداف الخطير أن يفجر احتجادا واضبا يخ أوراط ال اجانااف 
ال ياريين و ل  م توى البحرين، ل ا ي ثل الشي  ال نادا  مان ماوقاع  الا اخ 

 متندم، إذ يعد الشي  من  بار  ل اف البحرينإ
وع ثر من أربع رنوات يعا خ الشي  ال ندا  من مشا ل صحياة م اتاعاصاياة، 
أبر ها  سم شديدح يخ الرأ  وتورم يخ الندم، والدر ، ويتعرض الشيا  إلا  

 إه ا  صحخ متع د   ا هو حا  بنية الرمو  ومئات ال جناف ال ياريينإ
ل بال جن ال  بد مع باناياة  ي ك ر أن ر احة الشي   بدالجليل ال ندا  يناخ حك ا
قا ح ورمو  الثورح، ب بب مواقف  الدا  ة لحق شعاب الاباحاريان ياخ تاناريار 

 مصيروإ
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 “بنلم:  با  الج ر 
الباحارا اياون الاياوم، وياخ اال ئ واالف الا اعاياشاة 
واس  دا  ال يارخ وتفاقم مشا ل التاجاناياس الاك  
يمد  الدي ووراييا، يعتنون ب  ا  الحاضر الانالاق 
 ن بحرين ال  تنبل التاخ قاد س يابانا  ماناماا إس 

  اسرمإ
  تمويد ال نامةإإ ر ا  الم وية وال صلحة ال يارية

  ليات شراف  نارات يخ العااصا اة الاباحارا اياة 
ال نامة  بر ورطاف ليعيدوا بيعما ليمو ، واع  اان 
ال ديو ة أ ل  من رعر العنار بأضعا إ هاكا ماا 
شمدت  ال نامة يخ اعرابيع اع يرح، ماع اإل االن 
 ن إ شاف حخ يمو   ييما، وهخ  اص ة  ارباياة 
 رينة وذات أصالة، ي ا وراف هكا ال شروع الك  
يأتخ  نب رل لة إدرافات رر ية أ نبل التطبيع 

  مع  يان اسحتال  
يخ هكا الصد ، تثار تخوياات  اثايارح ما اا أ طالاق 
ل "تاماوياد الا انااماة"، وما اا إذا  اان   لي  شاعاباياا
مشروع ال لطة إ شاف حخ لليمو  يأتخ يخ رياقات 
أ بر من ال ياقات ال ناظاورح وأ اطار ما اا تانادم 

   لإل المإ
يخ مك رات داريد  اوشانار، م اتاشاار الارلاياس 
اعمير خ ال ابق  و االاد تاراماب، ياناو : "قالال 
ل باالاناد  الشارقاياة  لل ل  ح د: أ تم تطالبون  ال اا
 اص ة لدولة يل طين، وأ تم تعل ون أن  ذلا  لان 
يحصل، يل اذا تر  ون هكا الا اطالاب "إ وياعان اب 
 وشنر يخ مك رات : "ركل ال ل  ح د قلاياالل،  ام 
  قا : إ    ليشي ، ويبدو أن الوقل حان لت ييرو"إ

ADVERTISING  
إذال، اس فتا   ل  الصامااياناة س ياأتاخ ياخ إطاار 
اوياة و  اب  ريارخ ينطإ إ   مزياج مان باياع الام 
الا ا ات ال حصورح بامتيا ات العاللة الاحاا ا اة 
يخ البحرينإ هكا ال نح  يا   ادو م اار الاتاطاباياع 
الك  ا تلد  ن  ل  م اارات الاتاطاباياع الاعارباخ 
ل يخ  ل  اعحاوا ، إس أ ا  لام  الك ، وإن  ان مدا ا
يصل إل  طرينة اسباتاكا  الاتاخ  أبال الاباحاريان 
واإلمارات يخ تأ يدو يخ  ل مناربة و بار طارق 

   ديدحإ
الباحارا اياون الاياوم، وياخ اال ئ واالف الا اعاياشاة 
واس  دا  ال يارخ وتفاقم مشا ل التاجاناياس الاك  
يمد  الدي ووراييا، يعتنون ب  ا  الحاضر الانالاق 
 ن بحرين ال  تنبل التاخ قاد س يابانا  ماناماا إس 

   اسرمإ
وقد حكر  ية هللا الشي   ي   قارم يخ بيان صادر 

أيلو /ربت بر الجار  من م بة التماون ياخ  3يخ 
هاكا اعمار، وقاا : "س ت شاتاروا باأماوا  الاياماو  
لت ل ئ وا لمم ولو أرضال ص يرحل أو بيتال ص يرال مان 

أراضخ البحرين وبيوتما، ياه كاكام 
ت ل ئ ون لمم بمكا  ينكم وتاريخكم 
ووطنكم وحاضر م وم تنبلكم"إ 
ووصد اعمر باس تحار، قاالاالل: 
"ا تبئم وا إل  أ ككم بمكا تاناتاحارون 

  ما ح ومعن "إ
ااويااة يااخ  مشااروع بااعااثاارح الاام 

  البحرين
يخ  ام  تانااماخ الاخاو   الا  
ه وية البحرين ب اباب الاتاجاناياس 
ال يارخ ال نظم الك  يمد  إلا  
ت يير التر يباة ال اكاا اياة، ياأتاخ 
موضوع "الاتاماوياد" ياخ رايااق 
مشاااباا ، إس أ كاا  يااباادو أ ااثاار 
 طورحل، يالاتاخاو  مان تا ايايار 

التر يبة ال كا ية مشترك بين مشرو خ "الاتاماوياد" 
و"التجنيس ال يارخ"، ع م ا يت ا الن ياخ تار اياب 
مكون/مكو ات يخ ال جت ع ال حلخ و نايت  و اا اتا  

  وتناليدو  نوحإ
هكا النوع مان الا اشاارياع يافاااخ إلا  اضا احاال  
الرو  الوطنية الاتاخ راتاتاباد   إلا  وسف لالاواايافاة 
والخباز واماتاياا ات الا اعاياشاة، إس أنك إ شااف حاخ 
يمو   ل  أبعا  أ رى مختلفة  ن تالا  الا اناااوياة 
تحل ماار "التجنيس ال يارخ"إ من تل  اعبعا  ما 
هو تاريخخإ وقد تحد  ال  انا  الاكااتاباة الاباحارا اياة 
اليمو ية  ا  خ  اور  يخ  تاباتما، والكتخ تفااخ 
إل  أن دزفال من رحلة اليمو  إل  البحاريان مارتاباط 

  بال عتندإ
هكا الكالم يتعامد مع  نيدح "إرراليل الكبرى" الاتاخ 
تعث ر مشرو ما ب بب ال ناومة الفل طينية واللبنا يةإ 
ولعلك الت يير الحاصل يخ طرينة الت د  الصاماياو اخ 
هو من قبيل "تدوير الازواياا"، أ  تا ايايار الاطارق 

  ال   ية إل  الودمة ال نشو ح  ف ماإ
انا  مان   ان مشروع اع يان اإلبراهي اياة وماا تاا  
طرينة التطبيع مع  و   ارباياة ياماد  إلا  تاوراع 
صميو خ حنينخ يخ ال نطنة، لكن من بابخ اسقتصا  
وال جت ع، س من بابخ الع كر وال يااراةإ ولاتاأمايان 
هكا ال  ع ، أبرمل اتفاقيات مع البحرين ياخ الشاق 
اعمنخ واسرتخبار  ب ية وأ  أ    نبة قد تناشاأ مان 
ر و  الفعل ال جتا اعاياة، راواف  اا ال  الا  شاكال 
مناومة منظ ة وقوية أو حارا اات شاعاباياة  افاوياةإ 

  ومن تل  الخطوات اعمنية:
ارتنبلل ال نامة مرتين ماتاتاالاياتايان رلاياس داماا   -

ل )الزيارح اعول  ياخ   32ال ورا  يورخ  وهين  لنا
أياار/ 6، والزيارح اع رى يخ 3232أيلو /ربت بر 

  (.3231مايو 
ل يخ البحاريان  -  ل رر يا تول  ضابط إرراليلخ منصبا

  (.3233بشكل  الم )شباط/يبراير 
أ  دت ورالل إ الم إرراليلاياة ياخ شابااط/يابارايار  -

ال اضخ أن ال لطة يخ البحرين وايانال  الا  ماناا 
ل قاباالاة ال اواحال اإليارا اياةإ  "إرراليل" مينافل بحريا
ويخ الفترح  ف ما، صر   و ايال و ارح الاخاارداياة 
ابأن ال ورا  مودو  يخ البحرين بشكل رر خإ   اا 
شد  ت أدمزح اعمن يخ البحرين  ل  أ   تاحار اات 
ل  الا  ياتاا رافاارح  شعبية  ا ل رتتحرك احاتاجااداا

  إرراليلية يخ ال نامةإ
من  ل   طوات التطبيع التخ تلال إ االن ماا ر ا اخ 

، تاناب ا  3233ب "اتفاقية ال الم" يخ أيلو /راباتا ابار 
البحرا يون إل  أنك العالقة بين ال لطة يخ الاباحاريان 
و"تل أبيب" مخيفةإ هكو العالقة تجعل  ل  ما يتاعالاق 

  باليمو  محل  تشكي  وارتفمامإ

ويخ هكا ال ياق،  فمم أن  ما أ طلق  لي  ارم "الاحاخ   تهويد المنامة.. سؤال الُهوية والمصلحة السياسية
اليمو  " يخ ال ناماة ماا هاو إس ماناصاة لاتا امايال 
ارتجالب يمو  إل  البحريان، وباعانااويان ماخاتالافاةإ 
ل من معرية ال  لوك ال ياراخ لالا الاطاة ياخ  وا طالقا
البحرين، ي ن ال    د أنك مشاروع الاحاخ  ي ايار ياخ 
اتاجااهاايان؛ اعو  باداياة تاوراعااياة، واآل اار باالااون 

  ا تبارإ
أما  و   بداية، يمكا يعنخ أن د راييا هكا الاحاخ قاد 
تكون أورع م ا هو معلن، أو أنك أشباه  من اعحيااف 

ل -اليمو ية رتتو ع  يخ  د  من مدن الباحاريانإ  -تاليا
وأما معنا   او ا  باالاون ا اتاباار، ياماو أن شاعاب 
البحرين س يزا  ي ا ع وبشدح أ   القة ماع الاكاياان 
ال  قل، إس أنك الخطوات الرر ية تجاو "إرارالايال" 
س تنابل بخطوات   لياة  الا  اعرض، ماا ي امال 
رهاا مان قابال    لية ت ريرها وتثبيتما، ومن  م تاكار 
ال لطة، يكالا اا رأت اع ايارح أن س صاعاوباة ياخ 
تدشين مشاريع تخ  الصماينة روى احتاج الكل ة، 
يهن ذل  يشجعما  ل  ال اخ يخ اس ا ا اا  بشاباق 
 بير يخ العالقة الحرام ماع "إرارالايال"، لاكان هاكا 
ال شروع، وع   يخ العاص ة، يرب ا تحتاج ال لاطاة 
إل  دس   بض النا  تجاه ، للتعر   إلا  إماكاا اياة 

  تكراروإ
  رراب الحصان الرابا لل  لطة

  ة ر ا  يطر  بين يترح وأ ارى: لا ااذا  ال هاكا 
اس دياع والح ارة لدى ال لطة تاجااو  االقاتاماا ماع 

  "إرراليل"  وما هو الدا خ لكل  
هناك مصلحة إرراليلية مفمومة للد و  إل  حاوض 
الخليج، دزف منما أمنخ، وس ري ا يي ا يخ   إياران 
وحلفافهاإ أما مصلحة ال لطة يخ البحرين ياخ هاكو 
العالقة، يأ تند أ كما تريد أن تندم  ل ما يخ إماكاا اياة 
الاابااحاارياان )وهااخ إمااكااا اايااات مااحاادو ح  ااظاارال إلاا  
الج راييا وال وار (، لكخ تكون منبولة  ند الا ارب 

  أ ثر من ذ  قبلإ
ل  ربب هكو الحادة هو أنك ال لطة، وبارتبعا ها مكو اا
ل   بيرال يخ البلد مت ثالل بالا اعاارضاة، أ اتاجال ياراواا
ل أ  را يخ طبيعة "الدولة" التخ  ل وشلالل اقتصا يا رياريا
ل مان الاا اط  يرا  لما أن تاكاون طاباياعاياةإ و اوياا
الدور  من قبال حالافااف الاناظاام الاحاا ام، هارولال 
ال لطة إل  اعمام، عنك ورقة الصماينة هخ ورقة س 
ي كن لل عارضة أن تويرهاا يايا اا لاو شاار ال ياخ 
اب باماا  ال لطة، وهكو الورقة ال ش ومة هخ ما يارح 
ل  ال رب، و ل  رأر  الوسيات الا اتاحادح،  صاوصاا

  يخ  ام ال ت يرات الدولية العديدحإ
  ال خاطر ال حدقة بالبحرين

ل، ما لم ي يطر الصماينة  ل  مفاصل الادولاة  تاريخيا
ضو ما بال يطرح  ل   التخ تفتا لمم با ما، يه كمم ينو 
اسقتصا ، وي  كو ما من حلناوماماا باعاد ياتارح  مان 
ت ك نمم منماإ هكا ما تنب   إلي  هتلر يخ ال اضخ، يوأ  
الحر ة الصميو ية ياخ باداياتاماا، 
ل ما تنب   إلي  ياال يا ايار  وهكا أياا
بااوتااياان يااخ حاااضاار ااا، يااأوقااد 
 شاطاتمم يخ روريا، لئال يعاوقاوا 

  مشرو   الوطنخ تجاو بال وإ
وإذا  اان هاانااك هام وطاناخ يااخ 
البحرين لادى ال الاطاة إ اف هاكا 
الااباالااد الصاا ااياار، يااهنك راا ا  
ال   ولية س يازا  ي اطار   اناد 
النا ، وتحديدال  ن أ  مصالاحاة 
وطنية رتتحنق يخ اال اس افاتاا  
 ل  الصماينة، وباماكو الاطارياناة 

  ال بتكلة!
الميادين في ”*نشر بموقع قناة 
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  لكي ال تتحول قضية السجناء إلى دراما مؤقتة يتخطاها الزمن

 

ال ظلومإ وال عتنل ال يارخ إ  ان مظلاوم س يا الا  
من الحو  والنوح ال ا ية شيئا، و ال ماا لاديا  قالابا  
الك  يختلج بك ر هللا والوطن، ويلمج بالحرية ويعبر 
 ن االمة ا لشعبإ من حق ه سف النصرح التخ أ د 
 ليما النر ن الكريم: وإن اراتاناصارو ام ياعالاياكام ا 
لنصر"، و لي  يهن  صارتامام واداباة باأمار إلاماخ، 
وهخ  صرح بالنلب والل ان،   ا تتحنق باالاتاواصال 
مع ذويمم و  ام الا احاتاادايان مانامامإ إ ا  تاجا اياد 

التواصخ بالاحاق والاتاواصاخ باالصابار، س   ل فموم
  يجو  عحد تجاو و او ا لتخلخ  ن إ

ال ابع: ان تجاهل ال جناف ال ياريين او تناريامام او 
إرناط قايتمم من قال ة اهت امات الفر  موقد وير 
م  و ، س تنرو النيم اس  ا ية والتعلي ات ا لدياناياةإ 

مظلومون س مم يعاقبون بتمم مزيفة، أولبما مان  يمم
صنع  يا  الط اح و بيادهامإ ومان واداب اإل  اان 
الدياع  ن ال ظلوم، وإن لم يافاعال ياناد تاخالا   ان 
م  وليت ، وهكا التخلخ أمر يعتبرو اإلمام  الاخ بان 
الح ين )ع( ذ با، يينو : "اللمم إ اخ أ اوذ با  مان 

  ”مظلوم الم بحارتخ يلم أ صروإ
وما أ ثر اآليات النر  ية الاتاخ تاتاحادا  ان الاظالام 
وتحث  ل  مناومت إ ان معتنلينا د يعا ضحايا االام 
واضا ت ارر  حفنة من البشر تخلل  ن إ  ا اياتاماا 
وتحالفل مع الشيطاان وأ اوا ا ، وأصاباحال  ادوح 

  للخير والعد  واإل  ا يةإ
الثامن: أن   م ا لظال ين والتحالد معمم ذ ب  بيار 
تطرقل ل  أحا يث أل ة أهل البيل  الايامام ا ل االم 

يند داف يخ  اتااب "الا اكااراب"   بندر من ا لتورعإ
للشي  اع صار  ما  صا : ماعاو اة الاظاالا ايان ياخ 
ال مم حرام باع لة اعربعة، وهو من الكبالر، ياعان 
 تاب الشي  ورام بن أبخ يرا ، قا : " قا  )اإلماام 
الصا ق(  لي  ال الم: من مش  إلا  ااالام لاياعايانا  

وقاا   "إ وهو يعلم أ   االم يناد  ارج  ان اإلراالم
 لي  ال الم: "إذا  ان يوم النيامة ياناا   ماناا : أيان 
الظل ة، أين أ وان الظل ة، أين أشباو الظالا اة حاتا  
من برى لمم قل ا أو سق لمم  واح، ياياجاتا اعاون ياخ 

إ" وياخ  تابوت من حديد،  م يرم  بامام ياخ دامانام
الحديث النبو  صل  هللا  لي  و ل  ورلم: "من  لاق 
روطا بين يد  رلطان دالر دعلما هللا حياة طاولاماا 

  ربعون ألد ذراع، يي لطما هللا  لي "
هكو التفاتات  امة ترتبط بناية ال جناف ال ياريايان 
يخ البحرين الكين ما   ل  ا تنا  بعامم قاراباة 
اس نخ  شر  اامااإ وتا  اد الا اعالاوماات الا اتاويارح 
تعرض أولبمم للتعكيب الاوحشاخ الاك  لام ياتاوقاد 
حت  اآلنإ   ا ان اعحكام التخ أصدرها الخلايافاياون 
بحنمم اال ة وا تنامية وس ت ل للعدالة بصلاةإ وماع 
التزام الخليفيين ب يارة "تلنين البحرا يين  رورا لن 
ين وها" من التنكيل واسضطاماا  أصاباحال قااياة 
ال عتنلين ال اياارايايان أ اثار إلاحااحاا مان أ  وقال 
ما إ يكيد ت  ض  ينا إ  ان وهو يعلم ان وراف 
النابان أرواحا معكبة ب بب إي ا ما بالعدالة اإللمياة 
ا  وأ الما الوادب لت ايايار أوضااع اسماة  ماا م او 
ال كوت والص ل مع ارت رار اسضطما  ا لخليافاخ 
 صوصا يخ ضاوف تادا اخ صاحاة الاد اتاور  اباد 

ياوماا مان  734الجليال ال اناكاياس باعاد ا اثار مان 
اإلضراب  لترتفع اسصاوات الا اطاالاباة باالاتاحاو  
ال يارخ واإليراج  ن ال اجانااف، ولاياعالان الشاعاب 
ريا  الناطع لحكم العصابة الخليفية، ولتاكان اعياام 

التا ايايار الاك    ال نبلة ذات أ ر مباشر لت ميل مم ة
ارتشمد من أدل  مائاات الا اواطانايان الاباحارا ايايانإ 
وبدون ذل  ريت ا ى الطاوية الاخالايافاخ و صااباتا  

  وينتعش الظل والخيا ة واسضطما إ
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الثا خ: ان رجن أ ثر مان الاد ماواطان باحارا اخ 
بنرار من  يوان الطاوية، ليس قا و يا او شار اياا 
او مد وما ب وا   رتورية او قا و ية معتابارحإ بال 
ا   تعبير  ن ارتخدام رخف للا الاطاة، واراتاخادام 
منطق "ال لبة" الوه ياة لالاتا او  والاتانا ار  الا  

  الشعب الك  س يجد معينا ل  إس هللا تعال إ 
الثالث: مطلوب من النشطاف ال ياريين والحنوقيين 
التعاطخ مع ريارة اس تنا  التع فخ بجدية، ياماو 
دريا اة ضاد اإل  اا اياة وياق الاتاعارياد الادولاخ 
والنا و خ ويعتبر من ي اررما مرتكبا دري ة ضاد 
اإل  ا يةإ ي لب حرية ماواطان بار ف س ا   ابار 
 ن رأي  دري ة، رجن  دري ة، تعكيابا  داريا اة، 
وإصدار حكم ب جانا  اماتاماان لالانااااف وا  راف 
للعدالةإ وهكو درالم ارتكبما الخليفيون وياعاتانادون 

  ان بامكا مم تجاو  تبعاتماإ
الرابع: ان ارت رار ال جان ال ايااراخ ياعاب ار  ان 
ودو  أ مة رياراياة، بال ي ااهام ياخ تاكاري امااإ 
يال جن س يل خ ودو  اآل مة، وت ييب اعشخاص 
ال رتبطين بتل  اع مة س يعنخ ا تمافهااإ ياطاالا اا 
 ا ل هنااك راجاون ماكاتاظاة باأصاحااب الارأ ، 
وطال ا  ا ل هناك محا م ت رس أحاكااماماا  الا  
قوا ين دالرح س تنطو   ل  شاخف مان الاعادالاة، 
يتز ا  اع مة ررو ا، ولن ي تفيد من يفاعال ذلا  
قيد شعرح، بل يز ا  ووصا يخ الوحل حت  ت اياب 

  أ فار إ
يجب ان س ياتاحاو  راجانامام الا  حاالاة  الخامس:

طبيعية يتم الت اهخ ماعاماا و اأ اماا أمار طاباياعاخإ 
ي رور ا نخ  شر  اما  ل  رجن الرمو  ي تحق 
ان يتم التعامل مع   أ مة حنينية تاتاررا  با ارور 
 ل يومإ وهنا يطلاب مان ا لاناشاطااف ال اياارايايان 
والحنوقيين اسرت رار بتك ير ال واطانايان باوداو  
أحبة لمم وراف النابان، قا  بعامم ربع حياتا  
م يبا  ن اعهل ومحاروماا مان ما اارراة الاحايااح 
الطبيعيةإ بعض ال جانااف   ال شااباا يااياعاا  ون 
العشرين  ااماا مان ال اجان، وماا يازا  ياناااخ 
 نوبات يتجاو  بعاما ال الة  امإ لند اصبا ذل  
الشاب اليايع رداال ياخ الاثاال اياناات مان الاعا ارإ 
وا تنل البعض وهم ردا  يع لون يخ وااالافامام، 

 اما  الا   13ولكنمم بل وا رن التنا د بعد ماخ 
الا اواطاناون ماع   راجانامامإ واعمال ان ياتاعااطا 

ال جناف ال ياريين باهت ام أ بر، وتحويل قايتمام 
ال  هم  الم يحار يخ اسداتا اا اات والا اجاالاس 

  وال  ادد والج عيات والنوا   وال أتمإ 
ال ا  : مطلوب أياا ارتحاار النيم اإل  اا اياة 
واإلرالمية التخ تااع اإل  اان أماام م ا ولاياات 
 بيرح،  صوصا يخ مجا  التصد  للاظالام ور ع 

بعد باعة شمور رو  يك ل الكثير من ال عتانالايان 
ال ياريين ا نخ  شر  اما يخ رجون الط اح، وهاخ 
يترح طويلة بكال الا انااياياس، واالام بادون حادو ، 
ودري ة متواصلة تتاا د ب رور الوقل س ما يخ 
معايير النا ون الدولخ "داريا اة ضاد اإل  اا اياة"، 
س ما ا تنا  تع فخ وير مبرر، وتعنخ رلب حارياة 
ال عتنلين باراتاخادام الاناوح، وحارماا امام مان  ااياة 
حنوقمم ومنما حنمم يخ م اررة حياتمم الطاباياعاياة، 
وحنمم يخ التعبير، وحنمم يخ ال فرإ وقد أ اد ذلا  
العديد من الجمات ال عتبرحإ أو  تل  الاجاماات  اان 
ما أصبا معرويا بارم "لجنة ب يو خ" التاخ قاامال 
بالتحنيق وإصدار التوصاياات باعاد بااعاة شاماور 
يح ب من العدوان الخليفخ اآل م الك  رلب ها سف 
حريتممإ و ان من بين تل  الاتاوصاياات ماا  ابارت 
 ن  ب  "إ ا ح محا  ة" ال عتنلين ال اياارايايانإ وقاد 
أوضا ال رحوم شريد ب اياو اخ ذلا  سحاناا باأن 
ال نصو  بكل  إطالق رراحممإ وأ ادت ماجا او اة 
الع ل ال عنية باس تناا  الاتاعا افاخ الاتااباعاة لاالمام 
ال تحدح ان ا تناا  أوالاب ها سف "تاعا افاخ"إ ولام 
تتوقد التنارير الصا رح  ن ال نظ اات الاحاناوقاياة 
الدولية التخ ت  د  دم قاا او اياة تالا  اس اتانااست، 
وتصر  ل  ال طالاباة باهطاالق راراحامامإ و اا ال 
العصابة الخليفية و ل  رأرما ال جرماون الاثاال اة، 
الطاوياة و اجاالو، رالا اان و ااصار، تاعار  تالا  
الحنينة، ولاكلا  رياال طاوا  الافاتارح الا ااضاياة 
ال  ا  لل نررين الخاصين التابعين لالمم الا اتاحادح 
وبنية ال نظ ات الحنوقية الدولية ال رموقاة بازياارح 
البحرين والتحنيق يخ  اية الجرالام الاتاخ ارتاكاباماا 
الخليفيونإ هكو الحاناياناة راتابانا   ااماال داوهارياا 
سرت رارهم يخ م ارراتمم الانا اعاياة وال ايااراياة، 
لعل مم ان ماا ارتاكاباوو مان دارالام باحاق الشاعاب 
البحرا خ منك ا دسع الاثاورح الا اظافارح باعاون هللا، 
يرق  ال  درالم ضد اس  ا ية قد ت    بطااواياتامام 
ال  ال حا م الدوليةإ ومن ال   د ان الد م ال ارباخ، 
 صوصا اعمريكخ والبريطا خ، ياحاو   ون ذلا  
يخ الوقل الحاضر، ولكن ال  مت  ريبانا  الشاعاب 

إن مان الاارورح    البحرا خ يديع   ن ذل  التآمر 
   ب كان التأ يد  ل  اعمور التالية:

اعو : يجب أس يكون ارت رار رجان الاباحارا ايايان 
من قبل الخليفيين راباباا لالاتارا اخ او الاتاراداع او 
التر   يخ أ اف الوادب تاجااهامامإ ياماو لاياس أمارا 
 ا يا، وس طبيعيا، وس قاا او اياا، وس أ االقاياا، بال 
ي كن ا تبارو يخ  الرح الاالماعاناو  والاالماناطاناخ، 
وياجااب الااتاعاااطاخ ماعاا  باانادر مان الاجاادياة و اادم 
اسرااتاا ااالم إلرا ح الااجاامااات الااتااخ تصاار  االاا  

   ارت راروإ
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الاعا اق   ويالحظ هنا أن تعبيد الطريق للكياان اسرارالايالاخ لالاد او  الا 
العربخ من  ال  البوابة الخليجية، تطور  طير ي كن تصنيفا  ياخ  اا اة 
"اللعب بالنار" من قبل الدو  التخ هارولال لا الف الافاراا الاناياا    ان 
طريق التطبيع والتعاون مع "إررالايال"إ إ اماا ما اامارح وايار ماحا اوباة 
ال ندمات او النتالج، ولكنما ارتفا ت من اموا  النفط العارباخ واعس اياب 

رياريةإ يي تحيل أن ي اهم  دو محتل يخ إحال  ال الم وض ان  -الج را
أمن الدو  والشعوب التخ يشعر ا ما تريض اس تارا  باوداو وإ وتا  اد 
ال عطيات الا اتاويارح أن هاكا الاكاياان ياناد وراف الاعادياد مان اع ماات 

  وال شا ل التخ تعصد بال نطنةإ 
إن "إرراليل" هخ ال بب اعو  لأل مة الفل طينية ال  اتا ارح ماناك  اال اة 
أرباع النرن، يند احتلل اعرض وأبعدت ركا ما مان  ياارهام، وتا اار  
بحنمم حت  اليوم ريارات اإلبا ح والنتل، يال ي ر يوم إس وي نط شماياد أو 
أ ثر برصاص اسحتال إ و"إرراليل" تتصر  اليوم و أ ما  ولة إقلي اياة 
 برى، يتفرض العالقات، بد م امريكخ،  ل  البالادان الا اجااورح باماد  
تطبيع احتاللماإ وهخ ال   ولة  ن إضعا  البلدان العربية الكبارى ماثال 
مصر وروريا والعراق ل نعماا مان أ اف  ورهاا الاناياا   ياخ الا اناطاناة 
والتصد  لالحتال إ و "إررالايال"  اامال أراا  ياخ تصادع الاكاياا اات 
اسقلي ية منما مجلس التعاون الخليجخ حيث تنيم  القات  نالية مع باعاض 
ا ظ ة بلدا   وتشجع  ز ات اس فصا  وإقامة  يا ات ذات هاوياة ماحالاياة 
ل نع ا تشار الموية اإلقلي ية العربية او اإلرالماياةإ و اياان اسحاتاال  هاو 
ال   و  بشكل شب  مباشر  ان اضاطاراب أمان الاخالاياج بااسراتامادا  
ال تواصل إليران، تارح باوتياا   الا االاماا وا ارى باتاشاجاياع الاناز اات 
اس فصالية ل كو اتما النومية، وال كهبية، و الثة بارتمدا  وداو اتاماا ياخ 
ار  الدو  ال جاورح  العراق ورورياإ "إرراليل" م  ولاة ايااا  ان تانا  
بعض اس ظ ة ضد شعوبما،   ا تفعل الاعاصااباة الاخالايافاياة الاتاخ تاحاكام 

  البحرين وشعبما بالحديد والنارإ 
يخ هكو اعدواف ي ار  طاوية البحرين ريارات  ال عا ية لشعب البحاريان 
بدون توقدإ وي ع  للحصو   ل  شر يت  من الخارج بعد أن يندها مان 
الدا ل الشعبخ والوطنخإ وي ار  ريارات  هكو بأراليب تاليلاياة و اكب 
ي طي  اس الم ال د وم من اسمارات وال عو يةإ يمو يااطاماد الا االاباياة 
ال احنة من ال كان اسصليين، تارح با تنا   شطالمم، وأ رى بارتامادا  
 ل المم وإقصالمم  ن البال ، و الثة بارتانادام شاعاب باديال مان الاخاارج 
ض ن مشروع التجنيس ال يارخ الك  بدأو منك ا ثر مان  شاريان  ااماا، 
ورابعة بالتظاهر باحترام اعقليات الدينية الناطنة ياخ الاباال ، ياخ الاوقال 
الك  لم يأ  دمدا يخ تدمير بيوت العبا ح التابعة لل اكاان اسصالايايان، ا ا  
س  الا  باث  ي ار   فاقا بدون حدو ، م تفيدا من   ام الاخاارج، وماعاو 

   1البنية من ص الشعب يقاطع انتخابات الخليفيين:  
 قااال لاااخ باااربااا  أياااماااا الاااجاااال 

 مااا بااا  يااألاا  لاايااس يااياا  رااعااا ح

 ياالاام الااتااكااباار والااجاارياا ااة والااعاانااا 

 مااااذا تاااناااو  وااادلا لااارب    اااا   

 وأمااام  اااد ئ قااااالئااا   ااال  الااا اااال

ااب اعشاارار   اا ااا قااد مااوا  راايااحااارر

بوا رتظال ياخ  صر ات  من قد   ك ئ

مم  راروا ال  ور  العكاب وروح 

 هااال  اارياالر بااأن ماان  ااكبااترااماام

 ياخ  ال مالاحا ااة  هام  داناد  الاوواا 

 

 تاالاا  الااجاا ااوع أ ااز رب اا  شااأ راامااا

 يااه ااماام  إن يشااماادوا الااناانااعر الشااديااد

 هااام  أ اااناااياااافد طااااهااارون ورااا   د 

  بتوا  ل   مدئ الجدو ئ يااصاباحاوا

 لم ينثنوا  ان  ربامام لام ياناكاصاوا

 هتفوا من اع  اق يخ ود  الر ى

 قااالااوا ماارارا والاار ى مااتاارباا د 

 ياخ أرضااناا س يااناحااناخ لااطا اااتاماام

 أمااا الاا ااعااك ئب ياامااو رهاان  قاايااو و

ااماام مااناامااارحد   والاا ااجاارمااون  ااروش 

ب    أياان الاااطاا اااح  وأياان  ااال  مااعاااك ئ

 أن الكين ياعاياشاون ياخ أصافاا هام

اا ااون بااعاازمااماام رااجااا رااماام  راايااحااط 

 ري جلون صاحاالافلاا مان راجانامام

 وبعازم شاعاب صااماد  س ياناحاناخ

 س تااأ ر يااا وطاانر اعرااو  يااه ااماام

 يااا   ااوحر الاابااحاارياان بشاارا اان بااع 

اان صااباارن  الاا  يااراقئ أحااب ااة    ياا مر

د والسجين  الجّلا

الر ب يخ قلوب اعبرياف واباتازا  ذو  الانافاوذ اسداتا اا اخ وال ايااراخ 
لل كوت  ل  درال  إ وهناك  ال ة دوا ب ي اعا  لاتاروياجاماا هاكو اعياام 
لا ان تجاهل العالم ما يعا ي  ال كان اعصليونإ أولما مشروع ا اتاخاابااتا  
التخ ريجريما يخ شمر  وي بر ال نبلإ وقد  ارضما الشعب م ثال بكياا ااتا  
ال عارضةإ ويخ الشمر ال اضخ صدر بيا ان وقع أ؛ ه ا  شرون شخصياة 
معارضة بار ح، ووق ع اآل ر رل  يا ات ريارية، و اله ا ياد او الشاعاب 
ل ناطعة ا تخابات الخليفيين الصورياة، والصا او   الا   اط الا اعاارضاة 
والتصد  لالحتال  الخليفخإ الجا ب اآل ر اسرت رار يخ اضطما  ال كاان 
اسصليين با تنا   شطالمم حت  لو  ا وا أطفاس، والتنكيل بمم تعكيبا ورجنا 
وحرما ا من الحنوق اسراريةإ والثالث تصعيد اتصاست  الخاردياة   اال  
بود  الشعبإ وبعد تطبيع  مع ال حتلين، داف اإل الن  ان  ياارح مازماعاة 
من البابا للبال ، وهخ  طوح   الية إضااياياة تا اثال ياخ اااهارهاا اهاتا اام 
الطاوية بالدين ال  يحخ، بين ا المد  وايار الا اعالان ماناماا تاويايار   ااياة 
إ المية ل وادمة الد اية ال لبية الاتاخ حصادهاا الاطااواياة ياخ إ ار هادما  

  ال  ادد واضطما  العل اف ورجن النشطافإ
هكو اعمور لن تكون أ ثر من م كنات اعلم التخ تارياا الا ارياض هاناياماة 

 ام، تعيش  ل  مردل من  ار لم   ولكنما س تعالج  لت إ البحرين، منك مالة
تمدأ إس يخ يترات محدو حإ ورتتوصل اع مة ولن يمنأ الخليفياون باالاحاكام 
طال ا تشبثوا بعنلية "الفتا" التخ تعنخ اسحتال ، سن الشعاب راياكاون لامام 
بال رصا إ يالبحرا يون لن يتخلوا  ن  وابتمم التخ ا طلانال  الا  أرااراماا 
 ورتمم ال ظفرح بهذن هللا ويخ مندمتما مواصلة النااا  ال الا اخ لاتاحاناياق 
ت يير دوهر  يخ منظومة الحكم مم ا  لد اعمرإ ريتواصل هكا ال اوقاد 
ال رتكز  ل  الشعور بال   ولية الشر ية واإل  اا اياة والاتاحاررياة حاتا  

  يتحنق النصر ال و و  من قبل هللا تعال ، وما ذل   ل  هللا بعزيزإ

 هااال أ ااال إس الاااظااالااام واسحاااناااا 

ااة وراااوا   و االاا  دااابااياااناا  وااا  

 هااااال أياااااقاااا  مااااناااالااااة وياااا ا 

 ياااخ حاااكااا ااا  س ي اااظااالااام اع ااادا 

 ياااال يااافاااياااد و ا    ياااتاااراياااعاااون

 وأمااااماااا  رااااياااعاااااقرااااب اعووااااا 

 أذن الااازماااان صااادا هاااا ياااز ا 

 تشاادهااا اسوتااا  يااخ الصاااماادياان

ا وهااام أراااياااا   ياااحاااياااون أحااارارل

 ولااااكاااال ئ بااااناااايااااان  هاااام  اعوتااااا 

 

 وبااعاازمااماام أمااجااا رهاام قااد شااا وا

،   ااااباااتاااون شااادا    شااااق  راااياااد 

 باايااضد صااحااالااف ااماام وأ اال رااوا 

 ياااحااادوهااام لاااال اااتاااصاااار داااماااا 

  اان  ااماادهاام لاام ت ااثاانااماام أ اادا 

 هااام ياااتاااياااة  اااناااد الاااووااا   راااا 

 رااناار   ااياادر داا ااو ااماام إن  ااا وا

 طاااافاااالد وس شااااياااا د وس أحاااافااااا 

 م اااتاااعااابااادد، ياااخ رق ئااا ، ياااناااناااا 

 والاادهااار  مااان أيااااماامااام يصاااطاااا 

 ماان بااأرااماام، ياالاايااعاالاام الااجااال 

 ماارحاا  لااماام، بشااراهاام اعمااجااا 

ااامااام وق اااا  ريااان و ااازم   ماااتاااحااار 

 يااادماااا هااام لااالاااكااااتااابااايااان مااادا 

 رااياازو   اان أيااق الاابااال  رااوا 

 حصااا   تااون والاانااصاار  الااكاابااياار  

  د اليومئ لن  ي ش  الاعاياونر ر اماا 

 ماارحاا  لااكاان  يااماااهاام  قااد  ااا وا


