
 

      

  نشرة شهرية تصدرها حركة أحرار البحرين اإلسالمية 

 /8741صوت البحرين / 

Voice of Bahrain 
PO Box 65799، London NW2 9PL 
Email: info@vob.org، 
Web Site: www.vob.org 
 

    1888، ربي  الثاني 1211نوفمبر ، 874العدد  

* تعددت الملنلاعلدات للبلابلا اللفلاتليلكلا  إلللغلاء 
ويارته اللملقلررب  ل   الشلهلر الل  اللبلحلريلن، 
 اعوبرت دعما لن ا  فاسد يضليلهلد األ لللبليلة 
السا لقلة  يصلادر  لريلولهلا اللديلنليلة  يسلجلن 
علللملاء لا  ي لبلعلد ملرجلعلهلا اللديلنلي  يسلجللب 
جنسيوه.  الوا   ا  الزيارب فشلي يبل أ  تبدأ 
خصوصا م  الرفض الشعبي لمن  اللخللليلفليليلن 

 أية فرصة لولمي  صورتهم الكالحة.
 

* أصدر أربعة من علماء الدين المعوقلين بيانا  ول ويارب البابا ةلاللبلو  فليله 
 (5بعرئ ميالب الشعب عل  مضيفيه الخليفيين. )ان ر صفحة 

 
* اعوقل خالل الشهر الما ي العديد من المواةنين من بينهم: عللي ابلرا ليلم 
العجوو من النويدارت، عبا  علي عومن سلملا ليل ، أ لملد الشليل ، أ لملد 
الهدي. يوسف  من منيقة الدراو  اعوقل كل من: علي يوسلف وايلد، سلجلاد 
موس  الموغوي، ياسم محمد البناي.  من منيقلة السلهلللة اللجلنلوبليلة اعلولقلل 

 المواةن جاسم مد  لمويفه الداعي لمقاةعة االنوخابات الخليفية.
 

* تواصلي سياسة ا يهاد المعوقلين السليلاسليليلن   لرملانلهلم ملن اللعلالج 
 الد اء.  من  سالء: ا مد العجيمي، محسن جبرا يم الماجد  اخلو  علبلا ، 

عبد الجليلل  سلن  لبليلب، ملحلملود 
ناجي علي، علي عقيل العالي، محمد 
رمضا  )المحكو  باإلعلدا  ظلللملا(، 
علللي ملكلي عللللي سللللملا ، فلليلصللل 
العلوي  سامي المفوا . كملا اسلولملر 
 للرمللا  االسللوللا   سللن مشلليللملل  
 اللدكلولور علبلد اللجللليلل السلنلكليلع 

يلولليلو  4)المضرب عن اليعا  من  
 الما ي( من العالج.

 
* سحبي البحرين ترعحها لعضوية أعل   يئلة للحلقلوق اإلنسلا  فلي األملم 
الموحدب بعدما توالي عليها االنوقادات النوهاكاتها لحقوق اإلنسا .  يد ا ير 
الخليفيو  ل ل  القرار بعد ا  انوقد األمين العا  للالملم اللملولحلدب نل لامله فلي 
المجال الحقويي،  أصب   ا حا ا  ةلبهلم للن يلكلو  ملقلبلوال للد  اللد ل 

 األخر ،  انه سيخسر   الوصويي عل  عضويوهم بالمجلع.
 

* أصدر المعوقلو  السياسيو  بيانا  ول االنوخابات الخليفية المقبلة دعوا فيه 
 المواةنين لمقاةعوها،  في ما يلي نص البيا :

ن علن  عن تمس كنا بَخيار مقاةعَة االنوخابات المقبلة،  ندعو أبناء ععبنا العزيلز 
 األبللي  جللل  ج للبللاة مللخللي لليللات الللو للز يللر  الللهلليللَمللنَللة الللديللكللوللاتللوري للة.

شاركة في االنوخابات  ليلاسلي،  - نسكد أ   الم  باركة للواي  الس  بكل تمث له من م 
كم  أجهزته الد نيئة بحو  أبلنلاء   ج فال عن الجرائم المر عة الوي ارتكبها الح 

ف   عل  كل  الجرا  الوي ال  -ععبنا   َي خيانَة  لدماء الش هداء األبرار  دَْ    م 
ا   و   اآل .  عليِه: 11تزال  تنز   من    عام 

َرب عريك ا في ال ُّلم، بائلع لا للنلفلسله  - جننا نعوبر المورع   في     العمليَّة المز َّ
  ععبِه ِمن أجل رب ٍ  قير،   جا ٍة وائفٍة،  المرِع   له معين  له عل   ل .

ا كلمة السُّجناء:  أم 
سوبق  كلمونا ثابوة: بتن نا نجد  الس لجلن 
بملا فليله ِملن ملعلانلاب   الٍ   بليلٍش 
لملنلَهل   لٍد م  ال  - يسَوب  ج ماٍل موعلمَّ

لهَو أ بُّ جل  يلوبنا  -يخف  عل  أ د 
َ ملوةلئ لا  بٍ ِملن أْ  نليلت ألَف ألَف ملرَّ
 ي مك ن سيَف ال  اِلِم ِمن ريبة الم لو .

 
 

  8البقية على صفحة 

رهان خليفي فاشل على زيارة البابا 
 واالنتخابات الصورية، والشعب يقول: صمود

 
يرا ن ةغاب البحرين عل  ما سيحلقلقلونله خلالل  ل ا الشلهلر )نلوفلملبلر( ملن 
"جنجاوات" سياسية السوخدامها  د الشعب البحراني الم لو ،   ل  بلعلد ا  
فقد ا كافة أساليب الوضليل  الوشويش عل  الحقائو  لم يسوييعوا جيلنلاع ا لد 
 ي عت   مصدايية بشرعية سياساتهم ا  عدالوها ا  انسجامها مل  يليلم اللحلو 
 العدل  الديمقراةية.  يكفيهم عارا تصنيف مسسلسلة "فلريلد    لا  " فلي 
 خر تقارير ا عو د ل العالم، بت  البحرين في ظل  كمهم " ير  لرب"،  للم 

بالمائة في مجال الحرية  الديمقراةيلة  11يسوحقوا، في ن ر المسسسة، سو  
بالمائة في مجال  رية االنورني. فعل  ما ا يرا نو  ج   بلعلد ا  يلاللي  13 

كبر  المسسسات ا لبحثية  الريابية كلمولهلا  لول نل لا   لكلملهلم؟  ملن  لم 
المسوهلدفلو  بلاللدعلايلة اللملضلللللة اللولي يسلخلو  االيلال  للولر يلجلهلا  لول 
"أنجا اتهم"؟ أ م الرأي العا  المحلي؟ لقد انشليلر  ل ا اللرأي اللعلا   يلزداد 
اسوقيابا بين السكا  ا ألصلييلن )عليلعلة  سلنلة(  علملالء اللخللليلفليليلن؟ أ لو 
الداعمو  في اإليليم؟  سالء ال يحواجو  الثلبلات جي عليء جيلجلابلي، بلل ا  
اإليجابية الوي يريد ا العالم يرفضها  سالء أل  ان موهم ال تخولف عن اللحلكلم 
الخليفي في ةبيعوه  يم   عراسوه، أ م اللداعلملو  اللغلربليلو ؟ اللحلكلوملات 
المعر فة بدعمها االسوبداد ا لخليفي ال تبح  عن "جنجاوات" خليفيلة للعلللملهلا 
أنهم  ير يادرين عل  تحقيو عليء جيلجلابلي فلي ملجلاالت اللحلريلة   لقلوق 
اإلنسا ،  جنما تسسع موايفها  سياساتها عل  المصلالل  اآلنليلة  لليلع عللل  

  المباديء  القيم. 
من  نا فما يحا ل الخليفيو  جنجاو  لن ير ي الشعب النه سيحي   لامشلي 
 مفوعل  ليع به محوو  ييمي أ  جنساني،  يهد  بمجمله لووفير مصادر دعم 
سياسي  أمني لن ا  مهوريء يرفضه ععبه  يعاني من عزلة نفسية  سيلاسليلة 

   أخاليية.  من تل  المحا الت اليائسة ما يلي:
أ ال: ويارب البابا للبحرين تم الوخيي  لها من  ومن،  أ ييي بسريلة مليلللقلة 
لكي ال يوم جفشالها،  لم ي علن عنها جال مسخرا عندما لم تبو سو  بضعة أسابي  
عل  توجه بابا الفاتيكا  للبحرين. انها ويارب مفوعلة، بال معن  ا   د  نلبليلل، 
 يد أخيت من أعار عل  يداسة البابا بالموافقة عل  الدعوب لزيارب بلد ليع فليله 
ما يسودعيها. مفهو  ا  يز ر البابا العراق مثال، فهنا  مرجعيلة ديلنليلة يلادرب 
عل  دعم الحوار بين األديا ،  تومول  بلحلريلة اللحلركلة  اللقلرار بلعليلدا علن 
جمالءات الحكم. كما ا  ويارب مصر  ي األخر  منيقية ن را لوجود األو ر 
 ما يمثله من مرجعية دينية. أما ويارب البحرين فليع لها مبرر ديلنلي جةلاليلا 
خصوصا في     ال ر  . فلو كا  علملاء اللديلن الل يلن يلملثلللو  اللغلاللبليلة 
السا قة في   ا البلد يوموعو  بالحلريلة  اال لولرا  للربلملا كلا   لنلا  ملبلرر 
للزيارب.  لكن الواي   ير  ل . فعالم الدين البحراني الكبيلر، سلملا لة  يلة   
الشي  عيس  أ مد ياسم، منفي من البالد يسرا،  يد سحبي جنسيوه  يول سلولة 
عباب عل  أعواب منزله يبل خمع سنوات فحسب. فهل جلعلل اللبلابلا علرةلا 

الشي  بإرجاعه من المنف   االعلول ار لله   لموافقوه عل  الزيارب مقابلة سما ة
 جعادب جنسيوه؟  ل ةالب البابا باإلفراج عن علماء اللديلن اللملرتلهلنليلن للد  
مضيفيه بعد ا  تعر وا ألبش  أصنا  الوع يب  الونكيل؟ الخليفيو  اسلولبلقلوا 
الزيارب بخيوب مووا عة جدا، بإعادب فو  جمعية اللولوعليلة اإلسلالمليلة بلد   
مقدمات،   ل  في عهر يونيو، أي بعد تلتكلد اللزيلارب بلد   اإلعلال  علنلهلا. 
 سمحوا بعودب صالب الجماعة بمسجد الصادق )ع( في الدراو،  لكن ما ا عن 
جمعية الرسالة اإلسالمية؟  ما ا عن المجلع العلمائي؟  ما ا عن اال ليلهلاد 
الممنه  للغالبية الدينية السا قة من المواةنين؟ كا   نا  تلويل  بلا  تلراعل  
مسوويات عليا من المسس لية الدينية  األخاليية يبل اتخا  يرار اللزيلارب اللولي 
تتكد ا  اليا ية يسع  السوغاللها لولمليل  صلورتله اللكلاللحلة اللولي ارتلبليلي 

  باال يهاد  السجن  الوع يب  اإلعدا . 
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للمليلاللبلة  اسبومبر ن م البحرانيو  الموواجد   بمدينة يم  يفة ا وجاجية للونديد يندد   بجريمة االعوداء عل  العالمة الشي  علبلد اللجللليلل اللملقلداد  92في 
دب  خلرجلي عديلباالفراج الفوري عن جمي  السجناء.     الويفة كاني من اجل الونا م م  الحرا  الشعبي داخل البالد  ول تل  الجريمة. فقد ن مي  يفات 
 المقداد.ي  ت ا رات عار  فيها الرجال  النساء في مناةو موعددب من البالد.  أصدر سما ة  الشي  عيس  أ مد ياسم بيانا منددا بالجريمة  داعما للش

قالت الكاتبة والمؤلفة مالوري بالكمان، التي حازت على جائزة منظمة 
عندما سمعت عن وضع الددكدتدور السدندكدمدن، الدمد دنددن 2222القلم 

صدمت مباشرة بالتزامه متحقمق تغممر في وطدنده، ” والمدّون والناشط: 
بما في ذلك الكشف عن الوسائل المستخدمة لقمع حرمدة الدتدعدبدمدر   نده 
معتقل منذ اكثر من عقد، ومضرب عن الطعام بداممدتدندا  عدن تدنداول 

موم، اممر الذي مسلط الضوء على رجل شجا   022الطعام  كثر من 
وقدد شداركدت الددكدتدور “  جدا،  عاد تعرمف معندى كدلدمدة  الشدجداعدة 

 “الكاتب الشجا ”السنكمن في الجائزة باعتباره 

في يو  األثنين أييمي ند ب خاصة بحقوق االنسا في البحرين بلا لد   لر  اللبلرللملا  
البريياني. جاءت الدعوب من اللورد سكريفن  تحدث فيها ممثلو  عن من موي  ليلوملن 

برايلا ، مسلولشلار اللملنل لملة -رايوع   ج )ياسمين أ مد(  المحامي جوعوا كوالنجيلو
  السيد أ مد الوداعي عن من مة  بيرد.

عب ر المواةنو  البحرانيو  عن رفضهم االنولخلابلات الصلوريلة 
الوي ين مها الخليفيو    ا الشلهلر.  جلاء اللولعلبليلر  اسلعلا فلي 
 سائل الوواصل االجوماعلي  اللبليلانلات،  كل لل  فلي اللويلفلات 

 اال وجاجية  المسيرات الموواصلة. 
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 .1211أكووبر/ تشرين األ ل  12
تواجه األجهزب األمنية في البحرين، اللملدعلوملة ملن 
برييانيا، اتلهلاملات بلارتلكلاب "انلولهلاكلات خليليلرب 
 مسومرب" لحقوق اإلنسا .  يزعم تلقلريلر للملنل لملة 
 يومن رايوع   تش أ  بعض األعخاص تلعلر لوا 

 للوع يب في  وارب الداخلية الخليفية.
 تحصل الووارب   ير ا من اللهليلئلات األملنليلة فلي 

مللليلو  جلنليله  1.4البحرين عل  مساعدات ييلملولهلا 
جسورليني من  وارب الخارجية البرييانية  ل ا اللعلا ، 
 فقا لما كشفي عنه ةلبات يانونيلة للللحلصلول عللل  

 المعلومات.
 يالي السفارب الخليفية  في لند  ج  البحريلن تلنلولهل  
"سياسة عد  الوسام  ميلقا تجا  سوء اللملعلاملللة ملن 

 أي نوع".
 يالي  وارب الخارجية البرييانية جنها تثير ملخلا   
بشت   قوق اإلنسا   ج  سحب الومويل "سيكلو  لله 
نوائ  عكسية".  يد تم توثيو  االت للثلملانليلة رجلال 
وعموا أنهم تعر وا للللولعل يلب فلي جدارب اللولحلقليلو 
الجنائي بووارب الداخلية الخليفية، في تقرير للهليلوملن 

 صفحة. 11رايوع   تش يبلغ 
 تقول المن مة الحقويية ج   يئوين أخرييلن تلولللقليلا  
دعما من برييانيا،   ملا   لدب اللولحلقليلو اللخلاصلة 
 جدارب المرايبة في  وارب اللداخللليلة، املولنلعلولا علن 
الوحقيو بشكل صحي  في مزاعم االنلولهلاكلات.  ملن 
الللمللفللوللرئ أ  تللحللقللو اإلدارتللا  فللي مللثللل  لل   

 االنوهاكات.
 يوم تقلديلم أملوال دافلعلي الضلرائلب اللبلريليلانليليلن 
للبحرين من خالل صند ق اإلسوراتيجيلة اللخللليلجليلة 
السري الواب  لووارب الخارجية  الكومنول   الونمليلة 
البرييانية.  يد انوقد نواب بالبرلما  البرييلانلي  ل   

 الصند ق الفوقار  جل  الشفافية.
  فللقللا لللووارب الللخللارجلليللة الللبللريلليللانلليللة، فللإ  مللن 
المفورئ أ  يساعد الصند ق البحرين عل  "تلوفليلر 
األمن عل  المد  اليويلل" ملن خلالل "دعلم تلنلفليل  
يانو  العدالة لأل داث  جصال  العدالة الجنائية  بناء 

 يدرات  يئات الريابة المسوقلة في البحرين".
 يدعم الصند ق أيضا "برنام  تدريب عللل   لقلوق 

 اإلنسا   الدبلوماسية".
 تكشف ةلبات  رية المعلومات المقدمة جلل   وارب 

-1211الخارجية البرييانية عن أنه في السنة المالية 
، من  صند ق اإلسوراتيجية الخليجية البحريلن 1211

جنيه جسلولرلليلنلي، ارتلفلعلي جلل  مللليلو   712,214
 ألف جنيه جسورليني في العا  المالي الحالي. 422 

 "يدا المملكة الموحدب مليخة بدمي"
توعلو القضايا الثملانلي اللواردب فلي تلقلريلر  ليلوملن 
رايوع   تش بموهمين ينو ر   تنفيل   لكلم اإلعلدا  

 فيهم في البحرين بعد جدانوهم في يضايا يول.
 يلزعللم الللثلمللانلليللة أنللهللم تلعللر للوا لللللوللعلل يلب أثللنللاء 

 

 البحرين: دافعو الضرائب البريطانيون يتحملون 
 متهمة بممارسة التعذيب خليفيةكلفة دعم أجهزة أمن 

االسوجواب لالعورا  بجرائم لم يرتكبو ا.  يلاللوا 
 جنه لم ي سم  بحضور محامييهم أثناء اسوجوابهم.

 كوب محمد رمضا ،   و أ د الموهمين المدانين، 
ال ي يال جنه تعرئ للوع يب، جل   وير الخارجية 
البريياني جيمع كليفرلي، ينولقلد  الملولنلاعله علن 
جثارب يضيوه عندما وار البحرين اللعلا  اللملا لي، 
كما  عد ب ل  خالل نقا  في مجللع اللعلملو  فلي 

 .1212عا  
 كوب رمضا : "اسومرت المملكة الموحدب في دعم 
 تدريب األعخاص  الهيئات أنفسهلم اللملسلس لليلن 
عن الوع يب ال ي تلعلر لي لله،  اللولسلولر عللليله 
 تمهيد اليريو أما  محاكم البحرين إلدانولي عللل  

 أسا  اعورا  كا ب انوزع تحي الوع يب".
 أ ا : "ج ا تم جعدامي، فسيكو  دملي فلي يلدي 

  كومة المملكة الموحدب".
 يسوند الوقرير، ال ي أعدته  يومن رايولع   تلش 
 جماعة  لقلويليلة أخلر ،  لي ملعلهلد اللبلحلريلن 
للحقوق  الديلملقلراةليلة، بلقلدر كلبليلر جلل   ثلائلو 

 المحكمة   ير ا من الوثائو الرسمية.
 يللوللضللمللن الللوللقللريللر تللفللاصلليللل مللزاعللم الضللرب 
 الحرما  من النو   محا لة اال وصاب  الصعلو 
بالصدمات اللكلهلربلائليلة، فضلال علن االنلولهلاكلات 

 الموكررب لحقوق الموهمين في محاكمة عادلة.
 توعلو ج د  الحاالت برجل يدع  و ير جبلرا ليلم 
جاسم عبد   اعو قل بوهمة الضلوع في يول  لابل  
عرةة.  وعم أ  اللملحلقلقليلن  لا للوا ا لولصلابله 
 صعقوا أعضاء  الوناسلية بالكهرباء إلجبار  علل  

 االعورا .
 خلص الوقرير جل  أ  جلمليل  اللحلاالت تضلملنلي 
"مزاعم موثوية بشت  اعلولرافلات انلو لزعلي تلحلي 
الوع يب  سوء المعاملة"، مدعومة فلي كلثليلر ملن 
 األ يا  بفحوصات ةبية أجرا ا أةباء  كوميو .
 يال ج  النيابة العامة  المحاكم لم تلجلر "تلحلقليلقلا 
 قيقيا أ  تصدق عل  نوائ  تل  اللولحلقليلقلات اللولي 

 أجريي في مزاعم الوع يب  سوء المعاملة".
 أ افي أنه كا  "من الصعب تجنب" اسونواج أنه 
في  ل   اللحلاالت ، انلولهلكلي اللبلحلريلن اللحل لر 
المفر ئ عل  اللولعل يلب  سلوء اللملعلاملللة،  أ  
المحاكم انوهكي الوزاماتها بموجب القانو  اللد للي 
 المحلي بالوحقيو في مثل     االنوهاكات   ملا  

 محاكمة عادلة.
تعر ي البحرين، الوي يحكمها مل  توول  عائللوله 
المناصب السياسية  العسكرية الرئيسية، النوقلادات 

 بسبب انوهاكات خييرب لحقوق اإلنسا .
 يالي سفارب البحرين في لند ، في بيا ، ج  البلالد 
لديها "سياسلة علد  اللولسلامل  مليلللقلا تلجلا  سلوء 
الملعلاملللة ملن أي نلوع"،    لعلي " لملانلات 
  واب  لحقوق اإلنسا  للملنل   لد ث ملثلل  ل   
االنوهاكات".  أيرت بوجود " االت سلوء سلللو  

لكنها يالي "تم الوحقيو فلي ، فردية" داخل الشرةة
     الحاالت  الوعامل معها  فقا ل ل ".

 يالي السفارب ج  المزاعم اللملحلددب  لد اللرجلال 
الثمانية الم كورين في الوقرير خضعلي للللولحلقليلو 
من يبل  يئات مسوقلة.  أكلدت أ  اللملولهلمليلن يلد 
 صلوا عل  محاكمة عادلة بما فلي  لل  االتصلال 

 بمسوشار يانوني.
 أ افلي أ  اللرجلال أديلنلوا بلارتلكلاب "أنشليلة 
جر ابية"  كانوا مسس لليلن علن ملقلولل تسلعلة ملن 

 رجال الشرةة  مدني  ا د.

 يالي ياسميلن أ لملد، ملديلرب ملنل لملة  ليلوملن 
رايوع   تش في الململللكلة اللملولحلدب، جنله "ملن 
المخجل أ  تلدعلم  لكلوملة اللململللكلة اللملولحلدب 
المسسسات الضالعة فلي االنلولهلاكلات اللجلسليلملة 

 لحقوق اإلنسا ".
 أ افي: "نيالب الحكومة بت  تنشر عل  الفور 
تقييمات  قوق اإلنسلا  اللولي تلم ججلراا لا يلبلل 
 تقديم الومويل،   يف كل الومويل عل  الفور".

 يالي  وارب الخارجية جنها موللي مشلاريل  فلي 
البحرين لدعم اإلصال  فلي نل لاملهلا اللقلضلائلي 
 أثارت بانو ا  مخا   بشت   قوق اإلنسا  مل  

 الحكومة، بما في  ل  يضية رمضا .
 يال موحدث باسم الووارب ج  "جمي  اللملشلاريل  
الموعلقة بقضايا العدالة  األمن مل  الشلركلاء فلي 
الخارج تخض  لوقيليلم ديليلو للللملخلاةلر للولللبليلة 
تويعاتنا بشت   قوق اإلنسا ".  أ لا  "بليلنلملا 
ندر  أ  الوحديات ال تزال يائمة، فلإ  اللولراجل  
 عن دعم اإلصال ات سوكو  له نوائ  عكسية".

حسين علي مهدي وسيد أحمد، اثنان من 
 عذبهم الخليفيونالرجال الثمانية الذين 

 دعوة جامعة هدرسفيلد
 لسحب رنامجها من مركز تعذيب 

أداني من مات  قويية  عخصيات سياسية فاعللة، 
مشاركة جامعة  ردسفيلد البرييانية برنام  عهادب 
الماجسويلر فلي ملا يسلمل  بلاألكلاديلمليلة اللملللكليلة 
للشرةة، تل  الوي تحولي لمركز تع يب للكلل ملن 
يدخلها من المعار ين البحرانيين، جاء  ل  خلالل 

البريليلانليلة خلالل  ل ا  BBCتقرير عر وه يناب 
 األسبوع.

 ةالب أعضاء في البرللملا  اللبلريليلانلي جلاملعلة 
 درسفيلد بالوحقيو في عهلادات تلسكلد أ  سلجلنلاء 
سياسيين تعر وا للوع يب في األكاديمية اللملللكليلة 
للشرةة في البحرين،  الوقرير ي كر ثالثة أعضلاء 
  م: بول سلكلريلفلن،  دا  جلارفليلع،  جلولليلا  

 سووردي.
بلعلد تلقلريلر  لا  أصلدرتله  BBCجاء تقرير يناب 

كا  يد اسوعر ولا فليله  WHR   BIRDمن موا 
في البحلريلن تلعلر لوا  عهادات لمعوقلين سياسيين
اللملل كلورب، بللاإل لافللة  للللوللعل يلب فلي األكللاديلملليلة

لشهلادات  لرب   لرملا  ملن اللنلو   ملحلا للة 
ا وصاب  صعو بالصدمات الكهربائية تحصل في 

 األكاديمية.
م  كل   ا الضغ  السياسي  اللحلقلويلي، تلرفلض 
جامعة  درسفيلد الوعليو عل  الشهادات الموثقة في 
الوقرير،  يد دأبي الجامعة عل  تدريب ما ال يلقلل 

من أفراد يوات  وارب الداخلية الخليفية كل  15عن 
عا  ةوال خمع سنوات تقريبا ، في جةلار اتلفلايليلة 

 م   كومة  ل خليفة.
ملعلللوملات “ ، اسونادا  جل  BBC رج   تقرير يناب 

تلم اللحلصلول عللليلهلا ملن خلالل ةلللبلات ”  موا ة
بموجب يانو   لريلة اللملعلللوملات، أنله ملنل  علا  

ربحي جامعة  درسفيلد أكلثلر ملن مللليلو   1217
جنيه اسورليلنلي ملن خلالل تلقلديلم اللولدريلب للقلوب 
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من المعر   لد  الواجلهلات 
الحقويية، ا  البحرين تسوخد  
الومييز الديني كلتداب للللحلفلاظ 
عللللل  سللللليللوللهللا  تللمللار  
الوبيليلض فلي اللولعلايلش بليلن 
األديا  للوعويم عل  انوهاكاتهلا 
لحلقلوق اإلنسلا .  يلد دعلي 
من مة أملريلكليلو  ملن أجلل 

الديمقراةية   قوق اإلنسا  في البلحلريلن اللبلابلا 
فرنسيع جل  جعادب الن ر في تل  الزيارب للملا يلد 
تحمله من الومييز الديني الموعمد  د اللملسلللمليلن 
الشيعة في البحرين، ج ا ما تم للفلي اللنل لر للوللل  

 االنوهاكات من يبل البابا.
تسللوللمللر  للكللومللة الللبللحللريللن فللي الللوللملليلليللز  للد 
المواةنين الشيعة  من  المواةنيلن ملن الليلائلفلة 
السنية معاملة تفضيلية للمن  الدراسية  المناصب 
في  وارب الداخلية  الجيش،  أد   ل  اللولمليليلز 
جل  خلل في القو  العاملللة  اللجليلش  اللهليلئلات 
السياسية  المجوم  المدني.    ا ملا  كلر  أيضلا  

علن اللحلريلات   وارب الخارجية األمريكية تقرير
 الدينية في البحرين.

، 1211من  اال وجاجات المسيدب للديمقراةية عا  
فر ي اللحلكلوملة  ل لرا  علاملال  عللل  جلمليل  
الللملل للا للرات  الللمللسلليللرات  االعللوللصللامللات 
 الولجلملعلات اللديلنليلة  ملواكلب اللجلنلاوب، فليلولم 
اسوهدا  المواةنين خالل أ لد أ لم اللملنلاسلبلات 

، علبلر جواللة ”  كر  عاعوراء“ الدينية الشيعية، 
لالفوات  اسودعاء القادب الشيعة لإلسوجواب فليلملا 

 يوعلو بالخيب الوي ألقو ا في تل  ال كر .
السليلملا  السجناء السياسليلو  في السجن، يوعرئ

السجناء الشيعة ملن مضلايلقلات  سلوء ملعلاملللة 
نويجة معوقداتهم، بينما تلملنل  ثلقلافلة اإلفلالت ملن 
العقاب السائدب أي نوع من المحاسلبلة. فلملسخلرا ، 
ئ رجل الدين البلارو الشليل  علبلد اللجللليلل  تعر 
المقداد البالغ من العمر جثنا   سوو  عاما للهجو  
 اساءب المعاملة،   و أ د يادب المعار ة الل يلن 
اعوقلوا  ع   بوا بعد ييا  الحرا  الديمقراةي علا  

سلنلوات ملن ملنلعله ملن اللرعلايلة  8، بعد 1211
د،  صل الشي  المقلداد الل ي  الصحية بشكل موعم 
يعاني من أمرائ عدب عل  موعد عند اليلبليلب، 
 أجبر  الضاب  عل  ال  لاب جلل  اللعليلادب ر لم 
علمه بعد   جود اليلبليلب،  لنلا رفلض الل  لاب 
كونه لن يحصل عل  أي رعاية، فهاجلمله أربلعلة 

 باة عل  األيل  أساا ا جليه  أراد ا جر امه  8
عل  الوويي  برفض الحصول عللل  رعلايلة. لل ا 
فإ   الوع يب  سوء المعاملة اللولي يلولعلرئ للهلا 
 الشي ، من  اعوقاله  و  اليو ، يتخ  ةابعا  ةائفيا .
ج       وارب اللخلارجليلة األملريلكليلة للجلملللة 
مسوقلة في مسوهل تقرير ا عن الحرية الدينية في 

ن را  أل  اللديلن “ البحرين،  الوي تنص عل  أنه 
 اإلنوماء السياسي  البلا  ملا يلكلونلا  ملرتلبليليلن 
ارتباةا   ثيقا ، كا  من الصعب تصلنليلف اللعلديلد 
من الحوادث عل  أنها تسوند جل  الهلويلة اللديلنليلة 

 الة   كرت ملن  51، ليع بتمٍر عاٍد، فهنا  ” فق 
القم  الديني أ  الوميليلز أ  اللملضلايلقلة ملن يلبلل 

ال يلملكلن  1211الحكومة اللبلحلرانليلة فلي علا  
اعوبار ا تمييزا  دينيا   صريا  أل  الن ا  اللملللكلي 
يسوخد  الومييز الديني كوسيلة للسييرب السياسيلة. 
 العديد ملن  لحلايلا اللولمليليلز اللديلنلي  لم يلادب 
ديمقراةيو ، األعخاص ال ين سيقومو  بلولحلدي 

 ةغيا   كم األسرب الوا دب.

ج   اللدسلولور اللبلحلرانلي يلكلفلل 
للللللفللرد  للو جبللراو ديللنلله فللي 
األماكن العامة أ  الخاصة.  م  
 لل ، تللم اسللوللدعللاء الللمللصللللليللن 
الشيعلة  اعلولقلاللهلم  ججلبلار لم 
عللل  تلويليل  تلعلهلدات، بلل تللم 
ا للوللجللاو للم  الللحللكللم عللللليللهللم 
لممارسة ععائر م اللديلنليلة. لل ا 
ج   الحقوق الدينية الوي تنص عليها يوانليلن اللبلالد 
ليسي سو   ريعة ميبوعة عل  الورق كلوسليلللة 
للعائلة البحرانية الحاكمة للوصول جل  مصاللحلهلا 
الناتجة عن العاليات الصدايات اللد لليلة مل  يلادب 
العالم األكثر يوب، فب ل  يوم الوعويم عل  انوهلاكلات 
 قوق اإلنسا ، ل ل  ندعو اللبلابلا فلرنسليلع جلل  

 العودب عن يرار ويارته جل  البحرين.

 زيارة البحرين إللغاءتدعو البابا   ADHRB منظمة 

 

البحرين تنسحب من انتخابات 
 مجلس حقوق اإلنسان بعد انتقادات

 
 يوليو 5من جيما فارج، 
أظهر موي  جلكور ني تاب  للألملم  -جنيف )ر يورو( 

الموحدب أ  البحرين لن تخوئ االنوخابات لعضلويلة 
أعل   يئة لحلقلوق اإلنسلا  فلي اللملنل لملة اللد لليلة 
 المقررب في  يي ال و  ل ا الشلهلر، بلعلدملا أعلار 

 جل  انوهاكات مزعومة لحقوق اإلنسا . منوقد  
 أ  حي الصفحة الخاصة بانوخابات مجلع  قوق 

سلبلولملبلر أيلللول  11البحرين سحبي في  اإلنسا  أ 
ترعحها لشغل مقعد لمدب ثالث سنوات في اللملجلللع 
 ال ي يوخ  من جنيف مقرا له، د    كر تفاصيل.

 يال موحدث باسم الحكومة البحرانية للر يلولرو فلي 
بيا  ج  جرجاء ترعي  الد لة اللخللليلجليلة "نلول  علن 
الوشا ر المسومر م  مجموعوها الجغرافية"،  اصلفلا 

  ل  بالممارسة االعويادية.
 أ ا  "تبق  البحرين داعمة بشكل كامل للملجلللع 
 قوق اإلنسا ، ال ي تم انوخلابلهلا للعلضلويلوله ثلالث 
مللرات،  سللوللواصللل الللعللمللل ملل  الللد ل األعضللاء 
األخر  في األمم الموحدب لوعزيز أفضل الممارسلات 

 العالمية في مجال  قوق اإلنسا ".
 سجني البحرين، الوي تسلولضليلف ملقلر األسليلول 
الللخللامللع األمللريللكللي، اآلال  مللن الللمللحللوللجلليللن 

بعضهم من خالل محلاكلملات  - الصحفيين  النشياء
من  االنوفا ة المنا ضة للحكومة فلي علا   -جماعية
.  تقول البحرين جنها تحاكم فق  من ارتلكلبلوا 1211

جرائم  ج  المحاكمات جرت  فقا لللقلانلو  اللد للي، 
 ترفض أي انوقادات ملن األملم اللملولحلدب   ليلر لا 

 بشت  سير المحاكمات  ظر   اال وجاو.
 أعارت م كرب  وعها عل  أعضاء المجلع ملعلهلد 
البحرين للحقوق  الديمقراةليلة،  ملقلر  للنلد ، جلل  
مزاعم االعوقال الوعسفي  األعمال االنولقلامليلة اللولي 
اسوهدفي أفلرادا،  فلقلا للملا  رد فلي تلقلريلر للألملم 

 الموحدب الشهر الما ي.
كما عقد المعهد   و من مة  ير  ادفة للرب  سلسللة 
من االجوماعات م  مسس لين  دبلوماسيين في األملم 
الموحدب في أ سيع  ب لح  الد ل عل  علد  دعلم 
البحرين.  يال سيد أ مد الوداعي المدير فلي ملعلهلد 
البحرين "نشعر بارتيا  عديد النسحاب البحرين بعد 

  ملونا الفعالة في جنيف  د ترعحهم".
 أعي  سجل األداء الل ي نشلرتله اللخلدملة اللد لليلة 
لحقوق اإلنسلا  اللبلحلريلن علالملة خضلراء للثلالثلة 

معيارا،   ي  ا دب من أيلل  11معايير فق  من بين 
 الدرجات بين البلدا  المرعحة.

 في بعض األ يا  يوم انوخاب د ل  ات سجل سيلئ 
في مجال  قوق اإلنسا  لعضوية المجلللع اللملسللف 

د لة،  ج  كا  يد يوم تعليو عضويوها بسبب  87من 
انللوللهللاكللات، كللمللا جللر  ملل  ر سلليللا بللعللد  للز  للا 
أل كرانيا في فبلرايلر علبلاة.  تلقلول ملوسلكلو جنلهلا 
انسحبي من المجلع  تنفي اسلولهلدا  ملدنليليلن فلي 

 أ كرانيا.
لللزملة ملن   ال يوخ  مجلع  قوق اإلنسا  يرارات م 
النا ية القانونية لكنه يومو  بثقل سياسي  يلملكلنله أ  
يعيي تلفلويضلا بلإجلراء 
تللحللقلليللقللات تسللاعللد فللي 
بلللعلللض األ للليلللا  فلللي 
محاكلملات د لليلة.  ملن 
الللللللمللللللقللللللرر ججللللللراء 
االنللوللخللابللات فللي  يللي 
ال و من الشهر الجاري 
في الجمعية العامة لألملم 
 الموحدب في نيويور .

 

 

 منظمتان حقوقيتان: 
 محاكمات جائرة في البحرين

 استندت العترافات منتزعة بالتعذيب
 

انوقدت  يومن رايوع   تلش  ملعلهلد اللبلحلريلن 
للحقوق  الديمقراةية، المحاكم البحرانية إلدانلولهلا 
موهمين،   كمها عليهم باإلعدا  بلعلد ملحلاكلملات 

 "جائرب".
 يالي المن موا  في تقرير مشور  اليو  االثلنليلن 
ج  تل  المحاكمات اسوندت العورافات ي زعم أنلهلا 
 انوزعي باإلكرا  تحي الوع يب  سوء المعاملة.

  جد تقلريلر اللملنل لملوليلن "انلولهلاكلات خليليلرب 
 مسومرب لحقوق اإلنسلا  تلكلملن  راء اإلدانلات 

رجال  لم ملن بليلن  4 أ كا  اإلعدا " في يضايا 
عخصا ينو ر    اليا تنفي   كم اإلعدا  فيهم  11

  يد اسونفد ا االسوئنا .
 أعارت المن موا  جلل  أ  اللملحلاكلم االبلولدائليلة 
 االسلوللئللنللا  رفضللي بللاودراء االدعللاءات  ات 
اللملصلدايلليلة بلالللولعل يللب  سلوء الللملعلامللللة أثلنللاء 
االسوجواب بدل الوحقيو فيها،   لو ملا يلقلولضليله 

 القانونا  الد لي  البحراني.
 نبهي جل  أ  المحاكلم تلنلولهل  ملنلهلجليلا  لقلوق 
المدع  عليلهلم فلي اللحلصلول عللل  ملحلاكلملات 
عادلة، بما في  ل  الحو في االسوعانة بمحا  أثناء 
االسوجواب  اسوجواب عهود اإلثبات،  ك ل  من 
 خالل االعوماد عل  تقارير من مصادر سرية.

 يال مايكل بي ، نائب مديرب يسم الشرق األ سل  
فللي  لليللومللن رايللوللع   تللش، "عللادب  مللا يللعلللللن 
المسس لو  البحرانيو  أ  الحكومة تحور   لقلوق 
اإلنسا  األساسية،  لكن فلي يضليلة تلللو أخلر ، 
اعومدت المحاكم عل  االعورافات القسرية، عللل  
الر م من ادعلاءات اللملولهلمليلن اللملوثلويلة أنلهلم 

 تعر وا للوع يب  سوء المعاملة".
 أ ا  أ  االنوهاكات اللحلقلويليلة اللعلديلدب اللولي 
تكمن  راء أ كا  اإلعدا  "    ال تلعلكلع نل لاملا 

 للعدالة، بل نميا من ال لم".
أعلخلاص  1 أعدمي البحرين 

، بعلدملا أنلهلي 1217من  العا  
البالد الويلف اللفلعلللي للعلقلوبلة 

سلنلوات.  7اإلعدا   الل ي دا  
 11 يلللد ي لللعلللد  اللللرجلللال ال للل

المحكو  عليهم باإلعدا  بمجلرد 
م صادية المل   مد بن عليلسل  

  ل خليفة عل  أ كامهم.



 

 1/ 874صوت البحرين / 

بحرانيو  مسقية عنهم جنسيولهلم يلقلل لبلو  صلور 
 الوةن  األبناء في بالد أ بعد ا جليها

  نغم فيور ني
 المصدر: الميادين ني

 12:19تشرين ا ل  18
ةفرب كبيرب في جسقاة الجنسيات عهدتها البحلريلن 

لوا بين ليلللة 1213  1211بين عامي  ، ال ين تحو 
  حا ا جل   رباء علن اللوةلن، بلملوجلب تلهلم 

 سياسية.
بحرانيو  مسقية عنهم جنسيولهلم يلقلل لبلو  صلور 

 الوةن  األبناء في بالد مبعد   جليها
يقل ب المواةن البحراني، المسقية جنسي وه،  سين 
د، عددا  من الصور في  اتفه. ي يلعنا  خير   محم 
لا ج ا كلا  ملن  عل  ج دا ا بحلريلة،  يسلتللنلا علم 
 ، اللعللدل أ  يللغللفلو ةللفللل فللي  ضللن أبلليلله مسللاء 
 يصحو صبا ا  محوضنا   سادب  تم جلباسها يميلص 
 الد . مشهد لرب ما يخولصلر  ايل  أ َسلر بلحلرانليلة 
اء تداعيات جسلقلاة  بتكملها، ال تزال تعاني من جر 
لوا بين لليلللة   لحلا لا  جنسي ة معيليها، ال ين تحو 

 جل   رباء عن الوةن، بموجب تهم سياسية.
 تر يل يسري..  عائلة بال معيل

ةفرب كبيرب في جسقاة الجنسيات عهدتها البحلريلن 
 345، ملل  تللجلريللد 1213  1211بليللن عللاملي 

مواةنا  من جنسيوهم بصورب تعسفليلة، بلنلاء  عللل  
يرار من المحكمة، أ  بتمر ملكي أ   واري، يبلل 

فلي  لوء أملر  898أ  يونايص العدد ال قا  جل  
، 1213نليلسلا /أبلريلل  11من مل  البحرين، في 
 فردا . 551يقضي بوثبيي جنسية 

عدد كبير من  سالء يوبل غ بالصلدفلة أنله "للم يلعلد 
مواةنا "، بعد معاينوه يوائم المسقيلة جلنلسليلولهلم، 
 الوي ترد في الجريدب الرسميلة،   ل ا تلملاملا  ملا 

للمياديلن   دث م   سين خير   محمد، ال ي أكد
أنه تفاجت بالقرار،  أ  الملحلاملي اللخلاص بله  ني

عمل عل  موابعة المو وع فلي أر يلة اللملحلاكلم 
من د   أ  يصل جل  نويجة، ليوم اسلولدعلاا  بلعلد 
عامين بصورب مفاجئة، فلي سلاعلة ملولتخلرب ملن 
اليو ، ب ريعة الوويي  عل  تعهد، ليوبي ن ال لقلا  أ  
األمر مجرد مكيدب،  يقلول: "علنلد  صلوللي، تلم 
ر ا تلر ليلللي بصلورب  ج الق كل األبلواب،  يلر 
مفاجئة من د   أ  يوم تمكيني من  داع علائلللولي 
 أ لي  أ الدي".  أكد أ  خيارات د ل الور ليلل 
لا للبلنلا ،  يلقلول:  ا العلراق  جم  كاني محد دب، جم 
"رفضي الوجهوين،  أبديي اسلولعلدادي إلمضلاء 
 ياتي في السجن، أ   و  مواجهة  لكلم اإلعلدا  
في البحرين، ج ا ثلبلولي اإلتلهلاملات  لدي، للكلن 
ةلللللبللي تللم رفضلله.  جللاء عللخللص مللن الللعللائلللللة 
اللحللاكللملة، يللقللول لللي، بللكلل صللرا للة، ج  مللللل  
البحرين ال ير ب في بقلائل   لنلا.  تلم تلر ليلللي 

  باإلكرا  جل  لبنا ".
لل   سين، ال ي يعيش اليو  في لبنا  كالجئ مسلج 
في األملم اللملولحلدب، يلسكلد أ  تلداعليلات جسلقلاة 
جنسيوه انعكسي عل  عائلوه في الداخل البحراني، 

أةفال فلقلد ا ملعليلللهلم بليلن لليلللة  8  و األب ل  
  حا ا، ج  تلم تصلفليلر  سلابلاتله اللملصلرفليلة، 
 ع يب اسمه من كل القوائم اللرسلمليلة، كلتنله للم 
ي ولد بعد، األمر ال ي اسودع  من العائلة المباعرب 
في تتسيع  ياب أخر  من الصفر، بال  لقلوق أ  

  عال ات أ  اموياوات.
 ةفل من د   كيا  يانوني

ملن  12عل  ر م أ  الفقرب "ب" ملن اللملادب ال ل
الدسوور البحراني،  تلحلديلدا  فلي "بلاب اللحلقلوق 

 الواجبات اللعلاملة"، تلنلص عللل  ملبلدأ علخلصليلة 
العقوبة، فإ    ا المبدأ يسق  علنلدملا يلولعلل لو األملر 
بعوائل المسقية جنسيوهم، م  اموداد أثر     العقوبة 
جل  جمي  أفراد العائلة،  بلو ه مسولويلات ال ملثليلل 

 لها في الد ل األخر .
 في   ا الصدد، يبي ن المسوشار اللقلانلونلي جبلرا ليلم 

أ  جسلقلاة اللجلنلسليلة علقلوبلة  للميادين نلي سر ا 
منصوص عليها في الدسوور، لكنها ملحلصلورب جلدا  
في تهمة الخيانة.   ي ليسلي علقلوبلة سليلاسليلة، أ  
ج د  العقوبات الجلنلائليلة فلي اللقلانلو  اللخلاص أ  
القانو  العا ، مضيفا : "ج  سل منا جدال   ة ب ِقي عللل  
المعار ين، فليلجلب أ  يلكلو   لنلا   لد د  فلو 
المبادئ المنصوص عليها في الفقه الجنلائلي،  اللولي 
 د د ا في جةار أ  العقوبة عخصية،   ل   اللنلقليلة 
أيضا  منصوص عليها في الدسوور، بملعلنل  أنلهلا ال 
توعد  الشخص المنَفَّ ب بحلق له اللعلقلوبلة ملهلملا تلكلن 

 درجة القرابة،  تحي أي  ريعة".
ا في اللوايل ،  عللل  األرئ، فليلبلد  أ  اللنلص  أم 
اللدسللولوري ال ي لليلبَّللو،  مللعلانللاب عللائللللة الللملواةللن 
البحراني، السيد ياسم مجيد رمضلا  علللوي، الل ي 

د من جنسيوله فلي علا   ر ِ ،  يلعليلش  لالليلا  1215ج 
خارج البحرين، نمو ج  ي  عن  ل . فلد  اللعلائلللة 

لد في عا   ،  ال يلزال 1211ةفل ي دع  سيد علي،   
 و  اليو  بال جنسية، باعوبار أ  القانو  اللبلحلرانلي 
ينص عل  أ  الجنسية ت منَ  ليفل ملن أب بلحلرانلي 

  يي الوالدب.
 تسكد  الدب اليفل، اللملحلامليلة اللبلحلرانليلة بلللقليلع 

أنله يلعلانلي  لررا  نلفلسليلا    للميادين نلي، المنامي،
جسيما ،  خصوصا  أنه يال ل  اللفلوارق اللملوجلودب 

أعوا (، الولي تلمللل  اللجلنلسليلة  3بينه  بين عقيقوه )
البحرانية،  تومو  بحقوق المواةنة،  للديلهلا  سلاب 
مصرفي،  ال تواجه أي عراييل أ  صعلوبلات علنلد 
تسجيلها في المدرسة.  تقلول: " لا للي، علبلر كلل 

لل  1الوسائل، خالل األعوا  ال   ت، أ  أ ص  الوي مر 
لولدي عل  جنسية، من د   أ  أتمكن من  ل . فهلو 

 -باسوثناء  ثيقلة اللوالدب  -ال يمل  أي  أ راق ثبوتية 
األمر ال ي يجعله يواجه كثيرا  من اللعلقلبلات، سلواء 
عند الوحايه بالمدرسة، بسبب علد   ليلاوتله بليلايلة 
عخصية أ  جواو سفر، أ  علنلد ملر له  صلر  
األد ية الخاصة بله )جال  نلادرا (، بلاعلولبلار أ   ل   
الخيوب تحواج جل  البياية ال كليلة اللولي ال يلملللكلهلا 

 أساسا ".
لكن  المتساب الكبر ، بلحلسلب األ ، تلولملث لل بلولملك لن 
اليفل سيد علللي ملن للقلاء  اللد  اللملوجلود خلارج 
 15البحرين، في عهر  ب/أ سيع الما ي، للملدب 

يوما ، للمرب األ ل  من   الدته، بلعلد  صلولله عللل  
 ثيقة سفر مويوة، تم سحبها بصلورب ملبلاعلرب ملنله 
فور العودب جل  البالد. بحرية كبلر  تلقلول اللواللدب، 
الضالعة في القانو   مهنة المحاماب، ج  اللحليلاب بلال 
ل الملواةلن جلل  علخلص ملنلعلد   أ راق ثبوتية تحو 
ج جل  كثيلر ملن  الكيا  القانوني،  ال  جود له.  تعر 
اء جسلقلاة  الوداعيات الوي أصلابلي األسلرب ملن جلر 
جنسي ة معيلها،  تقول: "تم جلغاء ةلللبلنلا اإلسلكلانلي، 
 عللال ب الللغللالء  اإلسللكللا .  كللل الللحللقللوق ،الللوللي 
يحصل عليها المواةن  األسرب البحلرانليلا ، ن لحلَر  

 نحن منها بسبب جسقاة جنسية معيل األسرب".
من جهلوله، يلقلف ملديلر اللعلمللليلات للد  اللملرصلد 
األ ر مووسيي لحقوق اإلنسلا ، أنلع جلرجلا ي، 

عند الشكل العا  لسياسة  الميادين ني، في  دي  جل 
جسقاة الجنسية في البلحلريلن،  يلر  أ  السللليلات 
اسوخدمي     الورية بصورب تعسفليلة  عللل  نلحلو 

علي، فلي    اس ، من أجل معايبة المعار ين.  ةلو 
سبيل تحقيو  ل ، القوانليلَن  ات الصلللة،  السليلملا 

عللل  يلانلو   1218الوعديالت الوي أدخلللولهلا علا  
الجنلسليلة،  اللولي سلملحلي بسلحلب اللجلنلسليلة ملن 
المواةنين بناء  عل  معايير فضفا ة   اسعة، مثلل 
اإل رار بمصال  المملكة، أ  الوصر  عللل  نلحلو 

 ينايض الوالء لها.
أ  " ل   اللململارسلة  للميادين نلي  يسكد جرجا ي

الخييرب ال توويف  ثلار لا عللل  األعلخلاص الل يلن 
 -س حبي جنسيوهم، بل تمولد  جلل   لرملا  أةلفلاللهلم 

ملن  لقلوق  -ال ين ي ولد   بلعلد سلحلب اللجلنلسليلة 
المواةنة المكولَسلبلة.  يلسدي  لل  بلالضلر رب جلل  
اإل رار بحياتهم، عل  نحو كبير، فهم ال ي لملنلحلو  
الوثائو الرسمية، بما في  لل  بليلايلة اللهلويلة،  ال 
يحصلو  سو  عل  عهادب ميالد، األمر ال ي ي لعلق لد 
 صولهم عل   قويهم األساسية في الوعليم  الصحة 

  الخدمات الموعددب".
 بناء  عل   ل ، يشد د جلرجلا ي عللل  أ  سليلاسلة 
جسقاة الجنسيات ت عَلد  انلولهلاكلا   ا لحلا  الللولزاملات 
البحرين بموجب القوانين  المعا دات اللد لليلة  ات 

مللن اإلعللال   15الللعللاليللة،  خصللوصللا  الللمللادب ال لل
العالمي لحقوق اإلنسا ،  المعايير الد لية الملولعلللقلة 
بوجنب  االت انعدا  اللجلنلسليلة،   ل لر اللولمليليلز، 
   ر الحرما  الوعسفي من الجنسية،   ير لا ملن 
اعوبارات  قوق اإلنسا ،  الوي يجب أ  ت لسخل  فلي 

 االعوبار عند جسقاة الجنسية.
 صحافيو   حايا

تشير رابية الصحافة البحرانية، في تقلريلر نشلرتله 
 1215أيلول/سبومبر مسخلرا ، جلل  أ  علا   14في 

ل أكلبلر  لملللة تليلويلو  ملواجلهلة للللصلحلافلة  سج 
 الصحافيين في البحرين، م  اسلولهلدا  السللليلات 
أربعة من الصحافيين  الناعييلن فلي ملللف اللدفلاع 
عن الحريات العاملة، الل يلن تلم جسلقلاة جلنلسليلولهلم 

 بموجب مرسو  ملكي.
ئ  صحافليليلن،  7 بحسب ج صاءات الرابية، تعر 

، جل  سحب جلنلسليلولهلم  جسلقلاةلهلا، 1211من  عا  
 8ي مضي ثالثة منهلم علقلوبلات بلالسَّلجلن،  يلعليلش 
 خر   في المنف ،   م عللي اللديلري  علبلا  بلو 
صفوا    سين يوسف  علي عبد اإلما ، فلي  ليلن 
أد ت     العقوبة جل  امونلاع أ لللبليلة الصلحلافليليلن، 
 خصللوصللا  الللمللعللار لليللن، عللن نللقللل األخللبللار 
 المعلومات  الوعبليلر علن  رائلهلم بلحلريلة،  نشلر 
الوقارير  الحقائو الوي تونا ل الشلت  السليلاسلي، أ  

 يضايا الرأي العا .
للميادين نلي، يلقلول رئليلع اللرابليلة   في تصري 

عادل المرو ق ج  "جسقاة الجنسية عن الصحافيليلن 
األربعة كا  بمثابة عملية يول معنوي لهم  أل سر لم. 
   ا األمر  و، بال ع ، مخالفلة صلريلحلة أل لكلا  
الدسوور،  ما كا  يلجلب للملثلل تللل  اللقلرارات أ  
تصدر، ال بحو الصحافيين  ال  ير م من الناعيين 
الحقلويليليلن  السليلاسليليلن"، ملسكلدا  أ  "األ لرار 
المعنوية  المادية توراكم  تزداد عل   سالء الزمالء 
من  أعوا .  ج ا كا   صر األ رار المادية ممكنلا ، 
فمن الصعب تلقلديلر  لجلم ملا خلل لفله يلرار سلحلب 
رب لهم  أل سلر لم، فلهلم  الجنسية، من  ثار نفسية مدم 
يعيشو  داخل موا ة نفسية، ال يلملكلن تلقلديلر ملد  

 يسوتها  ف اعة البقاء فيها".
 ير  اللملرو ق أ  جنصلا   لسالء الصلحلافليليلن 
لرا كلثليلرا . كلملا أ   األربعة،  رد  اعلولبلار لم، تلتخ 
لن لاع اللقلرار فليلهلا،  الد لة، في مخولف مسوويات ص 
مسس لة عن جعلادب اللجلنلسليلة جلليلهلم  تلعلويضلهلم، 
ليلاللبلة   "الحكومة الجديدب، برئاسة  للي اللعلهلد، م 
بااللوفات جل   ل   اللقلضليلة،  لول  تلثلبلي جلديلولهلا 
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أصدر ثلة من أبرو العلماء المعوقلين في سلجلو  
الن ا  الخليفي بيانا خاةبوا فليله بلابلا اللفلاتليلكلا  

نلوفلملبلر اللملقلبلل  1جل   9ال ي سيز ر البلد من 
لحضور منود  الحلوار بليلن الشلرق  اللغلرب  
معربيلن علن املللهلم أ  تلكلو  للزعليلم ةلائلفلة 
الكاثولي  كلمة  لو تسلولجليلب للداعلي اإليلملا  

  الفيرب.
  في ما يلي نص   ا البيا  :
 *بسم   الر من الر يم*

 الصالب عل  نبي اإلسال  محمد  عل  أ ل  •
 بيوه الييبين اليا رين

  بعد..
ْم َمَودَّب  ِلللَّلِ يلَن  َملن لوا  *يال تعال : )َ لَوَِجدَ َّ أَْيَربَه 
ليلِسليلَن  لْم يِس ِ ِلَ  بِتَ َّ ِمْنله 

الَِّ يَن يَال وا جِنَّا نََصاَرٰ  ۚ  َٰ
للللْم اَل يَْسللللوَللللْكللللبِللللر  َ (.* ْ للللبَللللان للللا َ أَنَّلللله   َ ر 
**  يال اإلما  علي)ع(: "  أععر يلب  الر مة 
للرعية،  المحبة لهم،  الليف بهم،  ال تلكلونلن 
عليهم سبعا  اريا تغونم أكلهم  فلإنلهلم صلنلفلا : 
 جما أ  ل  في الدين،  جما ن ير ل  فلي اللخلللو"
**  ضرب بابا الفاتيكا  المحور  نر ب بكم فلي 
أرئ الللبللحللريللن راعلليللا  للللللسللال   اإلصللال  

 الللعللدالللة. اعلللللم أ  
للا  يللدملل  سللولليللت أر  
ي للرفلل  فلليللهللا عللعللار 
الوسام   الولعلايلش جال 
عن أبنائلهلا  علعلبلهلا، 
 ي وصف فليلهلا اللعلدل 
 اإل سا   ي عمل فيلهلا 

 
بال لم  العد ا ، فتبناء     األرئ بين يويل  مه 
القبر،  أ  ثكل ،  جلريل  يلعلانلي،  ملقلي لد  لي لبلوله 
السجو ،  مال و ميارد،  منفي  أخرج من ديلار  
ا محوسلب لا،  يلد  ثلو   أ له،  باٍق في أر ه صابر 
تقرير بسيوني   يلر  ملن اللملنل لملات اللحلقلويليلة 
العالمية الكثير من االنوهاكات الوي تعرئ لها أبنلاء 

     االرئ.
**  ضرب البلابلا ج  تلحلقليلو اإلصلال   اللعلداللة 
 الكرامة اإلنسانية  ي األ لدا  اللملشلولركلة للكلل 
الرساالت السما ية   ي ال تقبل بل لللم اللعلبلاد  ال 
جفساد في البالد،  تل  أ دا  سع  أبناء     اللبلالد 
 لللوللحللقلليللقللهللا  يللدمللوا ألجلللللهللا تضللحلليللات جسللا .
** جننا نتمل أ  تكو  لكم أثناء ويارتكم لهل ا اللبلللد 
كلمة  و تسوجيب لداعلي اإليلملا   اللفليلرب، فلإ  
أبناء   ا البلد تعايشوا مل  أ لل األديلا  السلملا يلة 

   ير م كما يشهد ب ل  ما يهم   ا ر م.
 سجناء الرأي:

 الشي  عبدالجليل المقداد
 الشي  سعيد النوري

 الشي  محمد  بيب المقداد
 الشي  علي سلما 

 علماء معتقلون يصدرون بيانا حول زيارة البابا

 الشيخ قاسم: الحكومة تفرض العبودية على الشعب

يال عالم الدين البحراني  ية   الشي  "عيلسل  يلاسلم"، ج  اللحلكلوملة تسلد 
الباب عل  كل ناخب  نائب للوحرير،  تدف  مكانها بالدف  الحثي  كل ناخب 

  نائب لالسوعباد،  به ا تحكم ةوق العبودية عل  ريبة الشعب.
 كوب الش  ياسم في تغريدب عل  تويور: الحكومة تقود كل ملواةلن  ململثلل 
 جل  ةريو العبودية فهل من يح ر،  يوقي   فلي مصليلر اللوةلن  نلاسله؟
 كا  الشي  ياسم يد أكد في  يي سابو في رسالة موجهة جل  ععب  عبلاب 
البحرين أ  المشاركة في االنوخابات النيابية المقبلة فلي  ل ا اللبلللد  لي فلي 

 مصلحة  أمنيات ال المين   د مصال  الشعب.
 أ ا ، ا  كل  ل  ال يقر   عقل  ال ديلن 
 ال سيرب عقالئيَّة، مشددا عللل  أ  اللبلديلل 
 و اإلنكار عل  تفريغ االنولخلابلات ملن أي 
محوو  مجد للشعب  جعللهلا أداب للولركليلز 

 االنفرادية.
ي كر أ  االنوخابات النيابية فلي اللبلحلريلن، 

 سوجري خالل اكووبر المقبل.
 في  يي سلابلو يلال نلائلب األمليلن اللعلا  

الشليل  " سليلن  لجمعية الوفاق اللبلحلرانليلة
الديهي"،  ول االنوخابلات اللبلحلرانليلة :ملا 
يجري اليو  في البحرين ملن تلد لور عللل  
كافة المسوويات يعكع  اي  البالد السيء،  ما يقو  به الن لا   لو ملحلا للة 
لولمي    ا اللوايل  علبلر االنلولخلابلات،   ايل  اللبلحلريلن ال يلبلشلر بلخليلر، 
 االنوخابات مجرد بهرجة جعالمية  ال مرعحين يمثلو  اللنلخلب السليلاسليلة 

 -لليلبلرالليليلن  جسلالمليليلن-بالمائة من الشعب مقاةل    33الواونة،  ي  ج  
ا .  بسبب الوجارب الفاعلة الوي خا ها البرلما  البص 

فلبلرايلر  18 عهدت البحرين انوفا ة ععبية  د الحكومة البحرانليلة ملنل  
. يريد النا  الحرية  جيامة العدل  القضاء علل  اللولمليليلز  تلتسليلع 1211

 جيش منوخب في بالد م.
 خالل االنوفا ة الشعبية في البحرين، اسوشهد  جر  عشرات اآلال  ملن 
 األعخاص ، كما نزعي الحكومة البحرانية مئات البحرانيين من جنلسليلولهلم.
ا  كومة البحرين لقمعهلا اللملعلار لة   أداني جماعات  قوق اإلنسا  مرار 

  ةالبي بإصال ات في الن ا  السياسي في البالد.

 تحذير من مجزرة إعدام جديدة في السعودية

  رت لجنة الدفاع عن  قوق اإلنسا  في اللجلزيلرب اللعلربليلة ملن ملجلزرب 
جديدب في السعودية.   سب ما نقل "سعودي ليكع" أ  اللجلنلة أبلروت فلي 

، بلعلد ” السلعلوديلة“ بيا  لها، من خيورب الو   اإلنسانلي  اللحلقلويلي فلي 
تصاعد  تيرب صد ر أ كا  اإلعدا  من يبل المحكمة الجزائية المولخلصلصلة 

 في الريائ، بحو المواةنين من معوقلي الرأي  النشياء  المو ا رين.
 أعارت اللجنة جل  جصدار المحكمة أ كاما  بلاإلعلدا  بلحلو ملجلملوعلة ملن 
المواةنين، ألنهم مارسوا  قهم بالوعبير عن  رائهم  جبداء  جلهلات نل لر لم 
من خالل عبكات الوواصل االجوماعي، أ  عبر الخر ج في مسيرات سللمليلة 

 تيالب بالحرية  العدالة االجوماعية  المسا اب بين أبناء الوةن.
 أكدت اللجنة عل  أ  صد ر     األ كا  الوعس فية بشلكلل مسلولملر، يلثلبلي 

  للقللوق اإلنسللا   جلللغللاء  للكللم االعللدا . ويللف ادعللاءات الللنلل للا  مللراعللاب 
 بيني اللجنة أ  أ كا  اإلعدا  الجماعية عمللي كلال ملن: اللقلاصلر يلوسلف 
المناسف، عبدالمجيد اللنلملر، جلواد يلريلريلص، فلا لل الصلفلوانلي، علللي 
المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، أ مد  ل اد لا ،  سلن وكلي  ل فلرج، 

 علي السبيوي.
 أ  حي أنه يبل أيا  جعال  القضاء مجملوعلة أخلر  ملن أ لكلا  اإلعلدا  
عملي: سعود الفرج، جالل اللباد، عبد  الدراوي،  يدر  ل تحيفلة،  سليلن 
أبو الخير، صادق ثامر، جعفر سليا ، أ مد العبا ،  سين الفلرج، ملنلهلال 
 ل رب ،  سين  ل ابرا يم، السيد علي العلوي،  سين  د ، ابرا يم ابو خليلل 
 الحوييي، عادلي ا مد محمود الحوييي، عيا  موس  محلملد اللحلويليلي.
 أكدت اللجنة عل  أ  سجل الن ا  السلعلودي اللخلاص بلإعلدا  اللملواةلنليلن 
 41خيير جدا ، فقد أيد  في ملار /  ار ملن اللعلا  اللجلاري، عللل  جعلدا  

 من معوقلي الرأي. 81عخصا  دفعة  ا دب، بينهم 
 لفوي جل  أ  اسورخاص الحياب اإلنسانية بسيوب السللليلة االسلولبلداديلة ملن 
خالل يضاء مسي ع  محاكمات جائرب تنعد  فيهلا الشلفلافليلة  تلفلولقلر ألبسل  
مقومات العدالة، يكشف ف اعة ملا يلولعلرئ لله أبلنلاء اللوةلن ملن جلرائلم 
  انللللوللللهللللاكللللات مللللن يللللبللللل الللللنلللل للللا   أجللللهللللزتلللله االمللللنلللليللللة.
 ناعدت اللجنة المجوم  الد لي  من مات  قوق االنسا  في العالم للللولحلر   
الجدي   السري ، لويف     المجزرب الموويعة  االنوهاكات الجسيمة ألر ا  
المواةنين ب رائ   تهم مخولفة،   ي تهم ملفقة   يلر مسلولوفليلة للللملعلايليلر 

 القانونية  الحقويية.

 عارض التطبيع السجن لسعودي
في ميل  اكووبر  كمي المحلكلملة السلعلوديلة عللل   

لا  15المد   السعودي "دا  د العلي"، بالسجن  علام 
 لمعار وه تيبي  العاليات م  الكيا  الصهيوني.

 السليات السعودية تسوكمل مسلسل جور ا  تلغللل  
أ كا  كل رافض لمشاريعها  سياساتها.  ل   اللملرب، 

 1212يتتي د ر المد   دا د العلي، ال ي اعوقل عا  
عل  خلللفليلة نشلاةله 
 عل  موي  تويور.

 بللحللسللب الللمللنلل للمللة 
األ ر بية السلعلوديلة 
للللحلللقلللوق اإلنسلللا ، 
أصللدرت الللمللحللكللمللة 
الجزائية الموخصصلة 
فللي الللريللائ،   للي 
ملللحلللكلللملللة جلللرائلللم 
اإلر لللاب،  لللكلللملللا 

ا لوهم توعلو بكواباته عل  تويور. 15بسجن العلي   عام 
 ي عر  عن العلي   و من األ سلاء رفضله الشلديلد 
ل  سابه عللل  تلويلولر  للويبي  م  الصهاينة،  يد  و 
ا اللقلضليلة  جل  منبر النوقاد سياسة الخليلانلة، ملنلاصلر 
الفلسيينية د   خو  أ  تلرد د فلي ظلل  اللولر ليلب 

 الموواصل ألجهزب الد لة األمنية.
 عل  الر م من فض  األ كا  الوعلسلفليلة  الل لاللملة 
للمحاكم السعودية الوي في األصل تفوقد ال  الشفلافليلة 
 النزا ة  العدالة، ال تبد  السليات بلوارد اللولراجل  
عة بحو  الناعيين  كل  من يولجلرأ  عن أ كامها المر  
ا  ايلع لا فلي  سله أملر  عل  القول ال لما تلريلد أ  تلكلر 

 أرئ الحرمين الشريفين.
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   مشاركتك في االنتخابات الخليفية تجعلك ظهيرا للمجرمين

 

القوانين الجائرب  د الشعب،  ويارب بابا اللفلاتليلكلا  
الوي أراد اليا ية اسوخدامها للوشويش عللل   ليلاب 
الدعم الديني لن امه اإلجراملي.  بلودنلا ا  نليلر  

   بض  نقاة  نا:
األ ل : ا  المشاركة في االنوخابات الخليفليلة تلسدي 
جل  عراكة في الجريمة. فعضوية مجللع الليلا ليلة 
ل الفرد ال  عبد ميي  لليا ية  عصابوه، عليله  ت حو 
ا  ينف  ما ييلب ملنله،  ال يلحلو لله اللحلديل  علن 
ظالمات الشعب، كنهب الثلر ات  مصلادرب سليلادب 
البالد  السجن الوعسفي  الوع يب  جعلدا  األبلريلاء. 
فهل انوقد أي ملن أعضلاء ملجلللع  لملد السلابلقليلن 
جريمة يول البحرانيين مثل عبا  السلمليل   سلاملي 
مشيم   علللي السلنلكليلع  أ لملد اللملالللي  علللي 

   العرب؟ الساكي عن الحو عييا  أخر .
الثانية: ا  الورع  ا  اللولصلويلي جيلرار بلاللوليلبليل  
 تر ي  له. فاالنوخابات ةريو لوعبلئلة اللملشلاركليلن 
 د الشعب الفلسيليلنلي  مل  اال لولالل. اللملجلللع 
الخليفي ليع كملجلللع االملة اللكلويلولي الل ي جلر   
اعضاا  المنوخبو  الويبي  م  العد .   ا يلعلنلي ا  
من يرع  نفسه ينوقل من خلانلة اللعلر بلة  اإلسلال  
ال  عصابات اللولصلهليلن  اللخليلانلة: " ج  يلريلد ا 

   خيانو  فقد خانوا   من يبل فتمكن منهم"
الثالثة: أ  المشاركة في االنوخابلات اللخللليلفليلة دعلم 
معنوي للعصابة الوي  دمي المساجلد  يلولللي سلولة 
عباب عل  اعواب منزل الشليل  عليلسل  يلاسلم، ثلم 
سحبي جنسيوه  أبعدته عن البالد بينما فوحي اللبلاب 
للصهاينة للوجول في البالد بحرية كلاملللة. انله دعلم 
معنوي كامل لسجن الرموو  العللملاء الل يلن يضل  
الللكللثلليللر   مللنللهللم يللرابللة اثللنللي عشللر عللامللا  راء 
القضبا .   و دعم للغلللو اللملسسلسلات االسلالمليلة 
كجمعية الووعية  جمعية الرسلاللة االسلالمليلة   لل 

   المجلع العلمائي. 
الرابعة: ا  الورع   االنلولخلاب ملخلاللفلة صلريلحلة 
لووجيهات العلماء  في مقدموهم سما ة الشي  عيس  
أ مد ياسم، فهو تمرد عل  القيادب الدينليلة ملن جلهلة 
 القيادات السياسية المومثلة بالجمعيات  الرموو ملن 
جهة أخر .  الفرد ال ي يولملرد ال خليلر فليله  للن 
يسثر انحياو  لل المين  المسوبدين  الميب عين عللل  
المويف الوةني كثيرا،  انما سو  "يكلث لر السلواد" 
في عيو  ااأل رار الصامدين المحوسبين،  سليلنلولقلم 

     ممن يقو  ب ل .
الخامع: ا  اللملشلاركلة فلي اللملشلر ع السليلاسلي 
الخليفي أ د مصاديو الوالء لل المين الل يلن  يلفلوا 
م  محولي أرئ المعراج   دموا المساجد   اربوا 
ي  ِ    رسوله: "يَا أَيَُّها الَِّ يَن  َمن وا اَل تَلوَّلِخل   ا َعلد   
ك ْم أَْ ِليَاَء ت ْلق وَ  جِلَْيِهم بِاْلَمَودَّبِ َ يَلْد َكلفَلر  ا بِلَملا  َ َعد  َّ
س لوَل َ جِيَّلاك لْم   أَ   لوَ  اللرَّ ِ ي لْخلِرج  َن اْللَحلو  َجاَءك م م ِ

ِ َرب ِك ْم".   ت ْسِمن وا بِاَّللَّ
    الحقائو تكشف  الة االسوقيلاب الشلديلدب اللولي 
تبلورت في البحرين بليلن تليلاريلن: علعلبلي  ةلنلي 
عر بي جسالمي،  خليفي يبلي خياني موصهين. جنله 
اسوقياب ربما أراد   ا  يلمليلز بله اللخلبليل  ملن 
ي الصلف اإليلملانلي اللثلابلي عللل  خل   الييب ليقو 
رسول    أ ل بيوه  األخيار من صحلابلوله. نلدعلو 
  ا  يلوفلو علبلابلنلا  عليلوخلنلا  نسلاءنلا للللولملول  
بالبصيرب  الوعي  ا  يقفوا م  المل لللومليلن   لد 
ال المين،  سيحلمليلهلم   ملن علر ر اللخللليلفليليلن 
 تهديداتهم: ا    يداف  عن ال ين  ملنلوا، ا    ال 

   يحب كل خوا  كفور.
اللهم ار م عهداءنا األبرار،  اجعل لهم يلد  صلدق 

   عند ،  ف  ييد أسرانا يا رب العالمين
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 نا  مواةن سوي  ال ير  ال لم ا  يعانيه في بلللد 
كالبحرين؟  ل  نا  عايل ال ير  مصاديو ال للم 
امامه كل يو ؟  ل  نا  اخوال  بين العلقلالء ملن 
المواةنين  ول ةبيعة الحكم الجاثم عللل  صلد ر 
البشر في انحاء     البالد؟ فما العدل فلي  لرملا  
الشعب من  قويه االساسية  في مقدموها  قله فلي 
كوابة دسوور   انوخاب  كوموه  السليليلرب عللل  
ثر اته  توويعها؟ ما  جه الحو في  يمنلة علائلللة 
ا ولي البالد بالقلوب، بشلكلل مليلللو عللل  علعلب 

   يرفضها جملة  تفصيال؟
يسوعد اليا ية  عصابوه     األيلا  السلولعلرائ 
"ديمقراةي" يسع  لوسويقه للعالم بلكلافلة السلبلل. 
 من أجل  ل  سع  للولويليلي ويلارب اللبلابلا اللولي 
يشك  الكثير   في أسبابها  د افعلهلا  نلولائلجلهلا، 
للكلي تلوللزاملن مل   ر ب  لل  اللمللشلر ع اللقلل ر. 
 يسسفنا ا  يقبل البابا ال ي يحورمه ععبلنلا كلرملز 
للكنيسة المسيحية بت  يسولغلل اسلمله فلي ملعلركلة 
جائرب يخو ها ةا ية اللبلحلريلن  عصلابلوله مل  
الشعب البحراني المضيهد ال ي لم تبو موبقلة اال 
ارتكبي بحقله. علعلبلنلا كلريلم بليلبلعله  مضليلا  
بفيرته،  مودين بيبيعوله،  لل لل  يلر لب بلكلافلة 
الللبللشللر خصللوصللا رمللوو األديللا  السللمللا يللة، 
 يسللوللضلليللفللهللم بللد   تللردد.  مللا اكللثللر الللعلللللمللاء 
 بالفقهاء ال ين  للوا  ليلوفلا عللل  الشلعلب. املا 
اسوغالل الدين  رموو  للدعلم االسلولبلداد  الل لللم 
فيرفضه البحرانيو  النله يسليء لليلبليلعلة اللديلن 
اإللهي  مناٍ  لليبيعة البشرية  الفيرب االنسانيلة. 
لقد ر ب البحرانيو  بالشرفاء من الرجال الدينيين 
  ير م،  رف  الحاج أمين الحسيني عل  االكوا  

،  كلا  1391عندما  ل  ليلفلا للديله فلي اللعلا  
 ا نا آلية   الشيل  ملحلملد أمليلن ويلن اللديلن، 
 اسوقبل الشي  محمد ةلا لر اللخلايلانلي. للكلنله للم 
يوحمع لضيو  البالة الخليلفلي ال   ل ا اللبلالة 
لوثه اليغاب ب لمهم  نهلبلهلم  يلولللهلم  تلعل يلبلهلم. 
الخليفيو  ال يحورمو  الدين، ل ل   دموا المساجد 
بو شية مونا ية،  لم يوردد ا في ملحلور أثلار لا، 
كما فعلوا م  مسجد البربغي الواريخلي.  ملارسلوا 
أبش  ال لم بحو أكبر مرج  ديني،  اعولد ا عللل  
منزله  يولوا سوة من اتباعه عل  أعوابه. ثم سحبوا 
جنسيوه  أبعد   ظلم  علد انلا. فلانلا    انلا جلليله 

   راجعو 
في  وء ما تقد   نا   دثا  موزامنا : انوخابلات 
المجلع الخليفي ال ي اسوخدمه اليا ية أداب لسلن 

   رب  بما أنعمي علي فلن أكو  ظهيرا للمجرمين
  ا  و القسم ال ي يفورئ ا  يلولعلهلد بله اإلنسلا  
لربه، كما فعل موس  عليه السال . فالنعمة اإلللهليلة 
الوي أسبغها   عليه تويلب منه ا  يشكر ربه لليلع 
بور  الجريمة فحسب، بلل بلاللولنلكلر للللملجلرمليلن، 
 الوصدي لهم ملا أملكلن،  فلي أ لعلف اللحلاالت، 
تجنبهم  االبوعاد عنهم.  المجرمو   نا عنوا   خلر 
لل المين، فال لم من أعد الجرائلم،  ملن يلقلف مل  
ال المين يمقوه   في الدنيا  يعايبه في اآلخرب.  يد 

ج ا كلا  »جاء في الحدي  الشريف عن رسول  : 
يو  القيامة ناد  مناد: أين أعوا  ال لمة،  من الق 
للهلم د اب، أ  ربل  كليللسلا ، أ  مللد  للهلم ملد ب يللللم، 

   .«فا شر  م معهم
عليه السلال   - من  ل  ما كوبه اإلما  وين العابدين 

جل  محمد بن مسلم اللز لري بلعلد أ   ل ر  علن  -
جعانة ال لمة عل  ظلمهم: " أ ليع بلدعلائلهلم جيلا  
 ين دعو  جعلو  ييبا أدار ا ب  ر   م المهم، 
 جسرا يعبر   علليل  جلل  بلاليلا لم،  سلللملا جلل  

يلدخلللو    اللوهم، داعيا جل   يهم، سالكا سبيلللهلم.
ب  الش  عل  العلماء  يقواد   ب  يلللوب اللجلهلال 
جليهم. فلم يبلغ أخص  ورائهم  ال أيو  أعوانهم جال 
د   ما بلغي من جصال  فساد م  اخوال  الخاصة 
 العامة جليهم، فما أيل ما أعيو  في يدر ما أخل  ا 
من ،  ما أيسر ما عمر  ل  فلي جلنلب ملا خلربلوا 

  علي ".
 ليسي اللقلضليلة  لنلا اللجلدل  لول جسلقلاة تللل   

اال ادي  عل  الواي  الملعلا ، بلل تلولجلا و  لل ، 
فكت      اال ادي  جزء من   ا الواي ،  مفا يمهلا 
 ييمها  أ كامها توجلا و اللزملا   اللملكلا ، فلهلي 

    دي  من المعصومين لألتباع الصاديين.
لقد  ارب اإلسال  ال لم بشو  أنواعه النه  فة تنخر 
في اإلنسانية،  ةالما بقي منوشرا عل  نياق  اسل  
صعب جصلال  ا لوال اللبلشلر،  تلعل رت  لملايلة 
اإلنسا  من ال لم  القم   اال يهاد،  تغير مل اق 

   الحياب المسسسة عل   يمنة ال لم.
 يد يوساءل البعض: من  م ال المو ؟ ما سماتلهلم؟ 
   ما أفعالهم؟ كيف يمكن الوتكد من ارتكابهم ال لم؟ 

يد تكو      الوسااالت مشر عة عندما تيلللو فلي 
بلدا  يومو  ا لها بشيء من الحرية  تحور   قويهم 
 تصا   رماتهم بالقانو  ال ي تحميه أجهزب االملن 
الوي تعمل باسوقالل علن اللملسلس لليلن السليلاسليليلن 
الكبار.  لكن ما  ر رب ةر هلا فلي بلللدا  ةلفل  
كيل ال لم فيها  و  لم يعد فيها عليء  ليلر ؟ فلهلل 
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ثانيا: لم يوفر الحكم الخليفي جهدا للللولر يل  
النوخاباته الصورية المزمل  ججلراا لا  ل ا 

 الشهر )نوفمبر(. 
فقد سخر كافة الوسائل اإلعالمية  السياسية 
لرفعهلا علعلارا للولبلريلر اسلولملرار  لكلمله 
االسوبدادي، محا الت الوغليليلة عللل   لل  
االسلللولللبلللداد  الللليلللغللليلللا   اال للليلللهلللاد 
 الديكواتلوريلة.  سلعل  للفلرئ ادعلائله ب  
"الديملقلراةليلة" فلي اللويلي الل ي يلعلر  
الشعب  العالم ا  اللحلكلم اللخللليلفلي نل لا  
اسوبدادي توارثي يبلي ال ينومي في جو لر  
لقيم الد لة الحديثة  من لوملة اللحلكلم اللولي 
يفورئ ا  تلسسلع عللل  دسلولور يلكلولبله 
الشعب  تلوافلو  ةلنلي كلاملل. انلولخلابلات 
الخليفيين تلهلد  الملور علدب. فلبلاال لافلة 
للدعاية االعالمية، فإنهم يلهلدفلو  إلعلرا  
بعض العمالء في يراراتهم الوعسفية لكي ال 
يوجه االتلهلا  للهلم فلحلسلب. فلملا يسلملونله 
"برلمانا" ال يعد  كونه تجملعلا للحلفلنلة ملن 
أربعين  رامي يلتتلملر   بلتملر الليلا ليلة 
 يوخلو  عن ععبهم  معانلاتله،  يسلايلر   
الخليفيين في الويبي   الخيانة  الفساد. ل ل  
نلت  علرفلاء اللبلالد عللن اللملشلاركلة فليلهللا 
 أعلني الجمعيات السياسية  في ملقلدملولهلا 
الوفاق مقاةعوها   ثلوا اللملواةلنليلن عللل  
االموناع علن اللولصلويلي  اللولرعل .  ملن 
المسكد ا   لنلا  انلولهلاويليلن   صلولليليلن 
 موسلقين يعلمو  ا   ياب ممثلللي الشلعلب 
الحقيقيين يد  فر فرصة لهم للللوصلول الل  
مجلع خدملة السللليلا ،   لملا  ر اتلب 
علالليلة مللنلهلوبلة ملن املوال الشللعلب اللوللي 
صادر ا اليا ية  عصابوه.   ا للن يلغليلر 
من الحقيقة عيئا. فلاللحلكلم اللخللليلفلي جلائلر 
 ظالم بد    د د، فايد للشرعيلة الشلعلبليلة 
 الدسوورية،  معومد في  جود  عل  الدعلم 
األجنبي. أنه خارج عل  ججماع األمة  لول 
يضية فللسليليلن،  االنلولملاء ألملة اللعلرب 
 المسلمين،  الوما ي م  الشلعلب  ا لولرا  
اإلنسانية  الحفاظ عللل  سليلادب اللبلالد. ا  
االنوخابات المزمعة لن تخولف عن سابقاتهلا 

    1البقية من ص: رهان خليفي فاشل على زيارة البابا واالنتخابات
 أيلللهلللا اللللغللليللل  تلللفلللجلللر
 يلللل للللملللن يلللرو  فللليللله
 بصللللللمللللللود  عللللللمللللللو 
 ج  أنلللللللات األيلللللللامللللللل 
 سلللولللنلللاجللليللل  الللللللليلللاللللي
  بللللللعللللللو    يللللللومللللللا
ق  فلللا للل ر الللليلللت   ملللز 
 أنللي فللي الللعللوللمللة نللجللم  
 أنلللي رملللز  للللللللولللحلللدي
 فلللاللللمللل  األفلللو بلللفلللجلللر

 
 جنللللللله   تلللللللجلللللللل للللللل 
 فلللإ ا ملللا اللللللللليلللل   ل لللل 
  ج ا الللللدنلللليللللا تللللبللللا للللي
  ج ا الصللللبلللل  تللللنللللفللللع
 يلللل لللليلللا لللوتللل  ملللهلللال
 ال تلللل للللنللللن الللللللللليللللالللللي
 ا   لللللكلللللم   ملللللائ
 علعللبللنللا الصللامللد أ للحلل 
 أيلللهلللا الللليلللا لللوت  لللل 
 لللم نللعللد نشللكللو الللللليللالللي
 نلللحلللن نسلللعللل  لصلللال 
 نبولغلي فلي اللنلا   سلنلا
  نلللللللعلللللللادي بلللللللإبلللللللاء

  
 جنللللمللللا الللللثللللورب فللللكللللر  
 فلليللحلليللل الشللعللب نللهللرا
  يصلليلللر اللللجللدب  نللبلللو لللا
 جنللللللله  علللللللد  أكللللللليلللللللد
 كلللا   لللقلللا،  علللد ربلللي
لللن  أيلللهلللا اللللبلللللللبلللل للللح 
 مللللن مللللوا يللللل عللللبللللاب
   للللوللللافللللات صللللبللللايللللا
 جللمللع للهللم للليللع يضللا لل 
ي  جنللللهللللم صللللوت يلللللد  

 صوت الشعب الهادر
 أيلللهلللا اللللقللليلللد تلللكلللسلللر
  أنللللي  للللر  فللللوللللصللللب للللر
   بصلللللبلللللر تلللللولللللحلللللرر
   الللعللنللا للللللخلليللر مللعللبللر
  مللعللوللمللات  لليللن تسللهللر
  سللو  سللجللانلل  تللقللهللر
  أللللم اللللولللاريللل   ايلللهلللر
  في  ر  األمجاد يل لهلر
   عللجللاع    للنللضللنللفللر 
  سللوللر  االنللوار تلل للهللر 

 
  خلللللللللو الللللنللللا   يللللد ر
   ج ا مللا الصللبلل   أسللفللر 
   ج ا الشلللعلللب تلللبلللخلللولللر
ر    عللللللل  الللللللليلللل تلللكلللو 
  ا  ملللللكللللر   أكلللللبلللللر
  سو  تحملي ملن تلجلبلر
  في البلرايلا لليلع يلكلسلر
  مللللثللللل  جلللله   أنللللور
  عللهللد  الللبللالللي  أدبلللر

  نللللولللل مللللر   ا  لللللقللللهللللر
   نلللعلللادي كلللل ملللنلللكلللر
  نللكللوللب الللوللاريلل  مللعللشللر
  كلللل ةلللا لللوت تلللكلللبلللر

  
  فلللي األملللايلللي يلللولللجللل  ر
لللا  جلللو لللر    للادرا ر   
  يللعللجللب الللزراع أخضللر
    للو فللي الللقللر   يلل كللر
  َملللن يلللث لللر   ي لللنلللصلللر
  أ للللنلللليللللات تللللوللللكللللرر
   لللللولللللفلللللوا   أكلللللبلللللر
  بلليلللن سلللجلللا   ملللخلللفلللر
 عللزمللهللم  لليللهللات ي للكللسللر
   لللللاتلللللفلللللا   أكلللللبلللللر

الوي لم تحقو لليا ية  عصابلوله ملا فلقلد   
البلالد  الشلعلب   من  ا  عنوا عد انهم عل 

 سجنوا  ع بوا  يولوا   لدملوا اللملسلاجلد. 
انها انوخابات فاعلة يبل ا  تبدأ،  لن يلنلجلم 
عنها ما يضفي عرعيلة للنل لا  فلقلد لا ملنل  
ومن،  لن يسويي  اسوعادتها، بل عللليله ا  

  يسلم السلية للشعب.
ثالثا: ا  الشعب فقد ثقوه في يدرب ا لخليفييلن 
عل  الحكم  جدارب عس   اللبلالد خصلوصلا 
في الجانب االيوصلادي. فلارتلفلاع االسلعلار 
 ظا رب الغالء  تالعلي فلرص اللولوظليلف 
 ارتفاع مسوو  البيالة  نسب اللفلقلر، كلل 
 للل  جللعللل الللخللللليللفلليلليللن يلللللة مللرفللو للة، 
 سورتكب المزيد من اإلجلرا  ج  للم تسلللم 
السلية للشعب لكي يدير عس نه بما ينسلجلم 

فبدال من العودب الل  الشلعلب   م  مصالحه.
 االسوثمار في اللملجلاالت االنلولاجليلة اللولي 
تخفف أعباء  المعيشية،  رع اليا ية لعلقلد 
صفقة وراعية م  العد  الصلهليلونلي   يل  
اتفاييوها بميناء جيالت علل  اللبلحلر األ لملر 
بحضور مسس ل جماراتي.  يوويل  فلي جثلر 
 ل  ا  يسوقد  الخليفيو  عناصر جسرائيلليلة 
لإللعلرا  عللل  اللزراعلة فلي اللبلحلريلن، 
 االخوالة م  الفال ين البلحلرانليليلن الل يلن 
يللرفضللو  الللولليللبلليلل   يللدعللمللو  الشللعللب 
الفلسييني. فحو  المجال الزراعي لم يسلللم 
من جريمة  الويبي ، األمر الل ي يضلاعلف 
األومللة فللي  لل ا الللبلللللد الللمللبللوللللل  بللعللمللالء 
موصهيلنليلن الل  اللنلخلاع. مل   لل  يلجلدر 
اإلعادب بمويف المزارعين البحرانيين ال ين 
يرفضو  الويبيل   يصلر   عللل  جعلملار 
األرئ بللر للم اإلمللكللانللات الللمللوللوا للعللة 

 المووفرب لديهم.
رابعا: بر م الجهلود اللخللليلفليلة للللولضللليلل 
 الوشويش  الوعويم ثلملة تلفلاعلل د للي مل  
عللعللب الللبللحللريللن. فللبللعللد فشللل اللليللا لليللة 
 عصابوه فلي اللولرعل  للعلضلويلة ملجلللع 
 قوق االنسا  في جثر تصري  األمين اللعلا  
لألمم الموحدب  ول انوهاكات  قوق االنسا  
في البحرين، ةلر  بليلانلا  ملهلملا   لول 

معاناب البحرانيين: أ لهما اما  البرلما  االسكوتالندي  ثانليلهلملا 
اما  البرلما  البريياني،  كال ما يشجب السياسات الخليفية في 
مجال  قوق االنسا ، خصوصا أ كا  اإلعدا  الملسسلسلة عللل  
اعورافات منز عة تحي الوع يب.  ييالب   ا البيا  اللحلكلوملة 
البرييانية بويف الدعم المالي للللملسسلسلات اللحلكلومليلة  اللولي 
أنشئي للدفاع عن الخليفيين في اللملحلافلل اللد لليلة. كلملا صلدر 
تقريرا  عن من مة  العفو الد لية   يومن رايوع   ج،  لول 
ما يعانيه البحرانيو  في ةوامير اللولعل يلب اللخللليلفليلة.   لكل ا 
لها من  يوض  فشل مسسسات "كوانجو" الوي أنشت ا الن ا   يمو 
ثر ب الشعب المنهوبة، فلم تحقو أي نلجلا  فلي ملجلال  لملايلة 

 الجالدين. 
جنه فشل  قيقي لعصابة ترتدي لبا  الحكم  توجلبلب بلاللول اكلي 
لوضليل العالم  جخفاء الحقائو  الوشويش عل  المشهلد اللداخلللي 
ال ي لم تغب عنه اال وجاجات  الم ا رات اليوميلة اللمليلاللبلة 
بالوغيير  جةالق سرا  السجناء السياسيين. البحرين تقلف عللل  
مفورق ةرق، فإما اسومرار ن ا  الوع يب  اال يهاد  العماللة 
ا  انوصار جرادب الشعب  تحرير البالد من     اليغمة الفاسلدب. 

  ج   دا لناظر  يريب.


