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*دعي المر.ع الدي ي البحراني آير   الشيس عيس  
أحمد قييم إل  الت دي ين الي يي يل  يع اليميعيتيقيلييين 
الس ييييين ويي يء الرأء، وااليتمرار في المطيلبر 
بيإلفراى ع هم  ن ييون البحرين  وعيبير حسييبيط 
الريمي  في  وقيع " يوييتير"، كيتي  الش يييس قييييم 
، ووطي يي  وفيي  "يقوط  عبي  ذريع، دي ي  والقيي 
طي يي فيي  الوعي وإدراه المصلحر لو نسيي يي أو فيرَّ
حق  يي ي  ي ال ين  ي كين يي هم إال ل فييحيهيم عين 
ييد أن   ييعيي ، وعييز  ييط، وكييرا ييتييط"، وأك  حييقييو  الش 

 "يي هم يين ل ي .ميع ي، و ح تهم  ح ت ي" 
 

إليييزابيييث “ *قيلت المتحدنر بييم   ت  حقو  اإلنسين التيبع لن م اليميتيحيدة 
ر.ة أُعد وا في السعودير     العي ر  ن نوفيميبير بيتيهيم  17، إن ” نروييل

 ”. ؤيفر للغيير“ تعلق بيلمخدرات والتهري  ووصفت ه ه اإلعدا يت بأنهي 
وقيلت المتحدنر، في إفيدة صحيفييير فيي .ي يييف، إن 
األ خيص ال ين  م إعدا هم  ين ييورييي وبييكسيتيين 
واألردن والسعودير  وأةيفت أنط به ا ير يفيع اليعيدد 

  199اإل.ميلي ليعيميلييييت اإلعيدام هي ا اليعييم إلي  
وأوةحت أن  األردني حسين أبو الخير، وفق بعي  
 التقيرير، قد ي ون عرةر لخطر اإلعدام الو ي  

أن  ”  فراني  بيري“ و    أييم، كشف إحصيء لوكيلر 
ةعف عدد ال ين نف ت  2222السعودير أعد ت عيم 

األح يم في العيم الميةي  وكينت السعودير  فيهم ه ه
عملييير  27، و2221ح مي  بيإلعدام عيم  64قد نف ت 
، .ليهيم 2214عيم  157في ذورة  فشي فيروي كوروني، و 2222إعدام عيم 

 ن  عتقلي الرأء  وفيي  يطيليع  شيريين األو /أكيتيوبير، كشيفيت اليمي يظيمير 
 عتيقيل  18األوروبير السعودير لحقو  اإلنسين إصدار الرييض ح مي  ب عدام 

 قيصرين عل  األقل  5، بي هم 81رأء، ليصب  عدد المهد دين بيإلعدام 
 

*أفيد عدد  ن المعتقلين السييييين في المعتقةت اليخيليييفييير أنيهيم  يعيرةيوا 
 ألص يف بشعر  ن التع ي  إل.بيرهم عل   وقيع اعترافيت  زيفر  

 11وقي  الشيب  حمد عبد اليبير  صور ) ن   طقر الع رك انط اعتيقيل فيي 
وع ب بوحشير  وقي  انط  عيرض  2221نوفمبر 

للدرب المبرح والتحرّ الي سي إل.بيره عل  
االعتراف بيرا م لم ير  بهي  وبعد ذلي  أ.يبيروه 

 126ديي ييرا ) 92عل   وقييع إفييدة بييييتية يط 
ييو يي عيلي  هي ا  11دوالراتك، وبعد ان قد  

الم وا ، حوكم عل  ايييهي  و ي ييزا   يعيتيقية 
 بمركز الحب  االحتييطي  

ا ي المعتقل السيييي عبد اليبير عيسي  عيبيد   
 22عيي يي، فيقيد اعيتيقيل  فيي  21حسن  حمد، 

و يعيرض هيو ا اير ليليتيعي يي   2211نوفمبر 
واإلهينير، وقيي  أن 
الييتييعيي ييي  بييدأ  يين 
لحظر اقتحيم المي يز ، بييلديرب، نيم أاي  الي  
 ب   المخيبرات، وأبقي عشيرة أيييم  يتيواصيلير 
 عصوب العييي ييين و يقيي يد اليييديين والير.يلييين  
وايتمرت و.بيت التعي يي  واليتيحيقيييق نيميينيي 
ييعيت يو يي طوا   ل  الفترة، نيم طيلي   ي يط 
التوقيع عل  اعترافيت  يزييفير رفديهيي، ولي ين 
ال ييبر العي ر اليخيليييفييير اعيتيبيرت اليتيهيم نييبيتير 
ورفدت التحقيق في .ريمر التع ي   و ي يزا  

  8البقية على صفحة  رهن االعتقي   لمي وعدواني وإ.را ي 

 مناسبة  كأس العالم
  لطرح قضية االضطهاد السياسي

الدورة الحيلير لـ "كأي العيلم" التي  قيم في دولر قيطير حيد  عييليميي  يهيم 
يت رر  رة في كل أربعر أعوام، و ت يف  فيط الفر  اليريييةييير  ين أغيلي  
دو  العيلم، ويقل د الفريق ال ء يفوز في التصفييت ال هي ير وييم ا ليفيوز  إنيط 
أحد  يلييت الرييةر في عيلم القرن الحيدء والعشيريين  هي ا اليحيد  لييي  
 يليي للرييةر التي يفترض ان  ميريهي اليميهير، بل ييميليل ذروة اليلييييقير 
البدنير لدو نخبر  حيدودة ا يتيهي يت كيرة اليقيدم، وأصيبيحيت  يمييري دورا 
ايتعراةيي يستمتع  ةيين البشر بمشيهد ط  أ ي الرييةر الشعبير اليميطيليوبير 
فهي  ي يؤدء لتطوير اللييقر البدنير لدو أغل  البشر ولي  اليبيعي  اليقيليييل 
  هم  فيلهدف  ن الرييةر ةس اليحيييويير والي يشييط فيي اليييسيد اليبيشيرء 
و حري  دور ط الد وير وآلييت   فسط  فيلدم المتحره يوفر لليسم   يعر  ين 
األ راض، بي مي  ؤدء قلر الحركر لتعريي  اإلنسيين الي   شييكيل صيحييير 

   ختلف  ن  خص  ار 
الريييةير و يحيوييليهيي   أيي كين األ ر ف ن الت كير المستمر بدرورة  ميرير

فر  ه ه الحقيقر ايتوعبتهي ح و يت العيلم فأداليت  ال  نقيفر عي ر  همر  شر 
الرييةر كميدة ةمن الم يه  الدرايير في المداري  بل أن  يطيور اليليقييفير 

اليريييةير   البشرير أدو إل.بير الح و يت عل   وفير فرص كيفير لمميرير
حت  في السيونز فيلمعتقلون السييييون وغيرهم يسم  لهم يو يي بييليخيروى 
 ن  بيني السين والزنزانيت ليميريوا الرييةر، بمي فيهي اليميشيي واليييرء 
وحت  كرة اليقيدم واألليعييب األايرو  و يدره اليحي يو ييت أنيط بيدون هي ه 
المميرير فين الميتمع ال ء  حي يميط يييي يون عيرةير لين يراض واليعيليل 
ال ي.مر عن انعدام الحركر وايت شي  الر تين أقص   ي  ستطييع  ين اليهيواء 
ال ء ي عشهي ويسيعد الدم عل  اليريين في العرو   ا ي الح و يت اليييي يرة 
فتسع  لتسيي  الحق الرييةي اصوصي لسي يء الرأء، فتيعييقي  السييي ييء 
السييييين بش ل ايص بحر ينهم  ن الخيروى  ين زنيزانيي يهيي الي  اليهيواء 
الطلق  وه ا الحر ين لط آنير نفسير وصحير غييير قيليييلير  فييلسييييين الي ء 
ض ل،صيبير  يقد  يو ي بين .دران أربعر وحده او  ع  عتقلين آارين  عر 
بيل  بر  ن .هر واليأي واليقي يوط  ين .يهير أايرو، واأل يراض الي يفيسييير 
واليسدير نيللي  ويرو السي يء فسحر الخروى  ن  يلي  اليزنيزانييت فيرصير 
اليتعيدة  يء  ن الحيوير وال شيط، ف ذا حرم   هي ف ن ذل   يعي يي  بشي يل 
آار، يعبر عن دنيءة  ن يتخ  القرار ويصيدر حق هيؤالء اليميخيليوقييين  ين 

  ايت شي  الهواء الطلق 
يم ن االدعيء بأن الشع  البحراني  ن أكلر الشعوب حر يني  ين اليحيقيو ، 
لي  السيييير فحس ، بل المعيشير والرييةير ك ل   فقد  يم  سييييي  ابسيل 
الحقو ، فلم  عد حقوقي  دمونر، بل أصب   وفيرهي ايةعي لقرار الطييغييير 
وعصيبتط  فمن قي  ان الخيروى  ين اليزنيزانييت حيق  ديميون ليليسييي ييء 
السييييين البحرانيين؟  ن قي  ان الطيغير لي   ن حقط يح  ه ا اليحيق او 
 يميده  ت   يء؟ ول ن ألي  ه ا ي يحد  بيلدبل؟  يذا يع ي نقل السييييين 
السيييي اذا اعترض او احت  ال  السيين االنيفيرادء وحيبيسيط فيي زنيزانير 
انفرادير  هورا وربمي ي وات؟  ي ه ه ال فوي الدنينر التي  تعي ل  ع البيشير 
بشراير و وحع وحقد ال  ه ا المستوو؟ وأين هو "القينون اليدوليي" الي ء 
يفترض ان يعيق   ر  يبيي .يرا يم اليتيعي يي  وييوء  يعيي يلير اليميعيتيقيلييين 
السييييين؟ ألي  ه ا ال وع  ن التعي ل  ع يي يء الرأء .ريمر يفتيرض ان 
يعيق  القينون عليهي؟ و يذا عن السميح لمسؤولي السييون بي صيدار أحي ييم 
 عسفير بحر ين بع  المعتقلين السيييين  ن حقهم اليو ي في الخروى الي  
الفديء الطلق، ا ي بم عهم  ن الخروى او ب قيليهيم الي  ييييون عيز   يعيدة 

   إللحي  أكبر األذو بيلمتقل؟ 
انهي  عينية ال  تهي، ه ه هي ال تيير التي  وصيل اليييهيي يييي ييء اليرأء فيي 

 البحرين     عقود 
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نوفميبير، نيظيم  16في يوم األربعيء 
 عهد البحرين للحقو  والديمقراطير 
)بيردك ندوة حو  حقو  اإلنسين في 
الييبييحييرييين  عييقييدت اليي ييدوة بيي حييدو 
غرف البرلمين البريطيينيي و ييره 
فيهي نواب بيرييطيينيييون  ين بييي يهيم 
أليييييييسيييتييير كيييير يييييييي يييل )حيييزب 
الديمقراطيين األحرارك والسيد كي ي 
 ييييكسييي يييل، عديييو بيييرليييميييينيييي 
اي و ةندء، و.يوزء نييم ) يعيهيد 
بيردك، وكيتي فييليون ) ين  ي يظيمير 
الحملر ةد  ييرة السيةحك وربييب 
اد اى )بيحلر بميعيهيد بيييردك  وكيين 
 ن بين الحيةرين السيييدة  ابيتيسييم 
الصييغ التي  حدنت بش ل  ختيصير 
عن االنتهيكيت المتواصيلير ليحيقيو  

 اإلنسين في البحرين 

نوفميبير   14اعتصيم أ يم  ب   ر يير الوزراء البريطينير يوم السبت 
اعتيد المعيرةون البحرانيون إقي ر اعتصيم   تظيم ييوم السيبيت  ين 
كل أيبوع في ذل  الم ين  ويطيل  المشيركون الح و ر البيرييطيينييير 
لتغيير ييييي هي الداعمر للخليفيين ال ين يدطهدون الشع  البحراني، 

 وي  لون بأب ي ط، ويصرون عل  الدي تي ورير وااليتبداد 

 استمرار المطالبة باإلفراج عن المعتقلين
 

نيوفيميبير عيلي   22.ين   ن وقفر احتيي.ير  سيء األحيد 
 يرع البديع،  طيل  بيإلفراى عين السييي ييء اليبيحيرانييييين 
الرازحين وراء القدبين بييلسيييون اليخيليييفييير  وقيد رفيع 
المشيركون صور األيتيذ حسن  شيمع المعتقل  ي ي  اني يي 
عشر عي ي  وكينت عي لتط قد قي يت بيوقيفييت عيدييدة عيلي   
الشيرع العيم  طيلبر ب طة  يراحط اصوصي انيط ييعيينيي 
 ن أ راض عديدة ويوا.ط إهميال طيبيييي  يتيعيميدا  وهي ييه 
ةغوط  حلير ودولير عل  الطغية الخليفيين  طيلبهم ب نيهييء 

ييين ييييي قد  بعديهيم حيتي   1122 عينية أكلر  ن 
 عي ي بسب   عبيره عن رأيط بش ل يلمي  12ا ن قرابر 

 آباء الشهداء يتضامنون

أكيتيوبير قييم  12في  سيء األن ين 
وفد  ن آبيء الشهداء بزييرة   يز  
يميحر الشيس علي ييليميين وذلي  
لمشيركر  عي لتط احتفيءهي بي كيرو 
 يةده  وقد رفع الزا رون  يرات 
ال صر، رافعين صيوره، وداعييين 
ى عي يط    يبحينط و عيل  أن يفير 
ويم   الشع  نصرا حييمي عيلي  
الطغية ال ين  ي بيرحيوا يسييي يون 
ويع بون ويدطهدون وييخيونيون 

 األ ينر

ايتقبل األندونيسيون ولي 
العهد السعودء،  حمد بن 
يييلييمييين، بيييالحييتيييييي.يييت 
والتظيهرات  حيد  ذلي  
ايية   حدييوره قييميير 
الييدو  الييعييشييرييين  الييتييي 

 16-18عييييقييييدت فييييي 
نيييوفيييميييبييير فيييي بييييليييي 

 بأندونيسيي
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 ”"هيومن رايتس ووتشبراين يتوفر لـ 
قيلت "هيو ن رايت  وو ع" في  قيريير   –)بيروتك 

 سيتيخيدم قيوانييين  البحريي ييير صدر اليوم إن الح و ر
العز  السيييي ويلسلر  ن الت تي يت األارو إلبقييء 
ال شطيء وأعديء أحزاب المعيرةر السيبقين اييرى 
 الم يص  العي ر وغيرهي  ن .وان  الحيية العي ر 

ال ييمي ي ي  “ صيفيحير،  11يون ق التقرير الصيدر في 
القو  إن البحرين ديمقراطير: قوانين العز  السييييي 

، ايتخدام قوانين العز  السييييييي ليعييم ” في البحرين
في البحرين لم ع المعيرةين السيييييييين  ين  2215

التر   لمقيعد البرلمين أو حت  الخد ر فيي  ييييلي  
إدارة الم ظيمييت اليميدنييير  و.يدت هيييو ين راييتي  
وو ع أن  هميع الح و ر الميسيتيهيدَف لشيخيصييييت 
المعيرةر  ن الحيية اال.تميعير والسيييير والميدنييير 
واالقتصيدير في اليبيحيريين أدو إلي   يييميوعير  ين 

 انتهيكيت حقو  اإلنسين األارو 
.يوء  يييي، بييحيلير فيي قسيم الشير  األوييل  قيلت

و مي  أفريقيي في هيو ن راييتي  وو يع: "أ ديت 
البحرين العقد الميةي في قمع المعيرةر السيليمييير، 
وقوانين العز  السيييي  لي  آار عيلي   يوييع قيميع 
الح و ر إل    يحي .دييدة  هي ه اليقيوانييين اليييي يرة 

البرلمينير البحري ييير  يهيزلير ‘  االنتخيبيت’ .علت  ن 
وال يم ن أن   ون حرة أو نزيهر عي يد يي  يييعيل أء 

 ”. عيرةر ييييير غير قينونير بيألييي
قيبلت هيو ن رايت  وو يع نشيطييء، وأعدييء فيي 
الميتمع المدني، و خصيييت  يعييرةير، ورا.يعيت 
 وحللت بيينيت ح و ير وقوانين وييةت  حيكم 

حل القديء البحري ي حزبي المعيرةير الير يييسييييين 
 2217و 2216في البةد، "الوفي " و"وعيد"، فيي 

عل  التوالي  أدالت قوانين العز  السييييي عيواقي  
.زا ير .ديدة بمعيقبر أعديء ه ه اليمييعييت بشي يل 
دا م  كمي يستيهيدف اليقيينيون الي يشيطييء واليميدافيعييين 
الحقوقيين ال ين اعتُقلوا في حملير اليقيميع اليحي يو ييير 
الوايعر أني ييء وبيعيد االنيتيفييةير السيليمييير اليميؤييدة 

  فس ير 2211للديمقراطير والم يهدر للح يو ير فيي 
المحي ون والميتمع المدني في البحرين الب د األاييير 
 ن قوانين العز  السيييي، المتعيليق بييألفيراد الي يين 
"عط لوا" الحيية الديتورير في اليبيحيريين، عيلي  أنيط 
عين السيبقين وغيرهم  من اييتيقييليوا  يستهدف المشر 
أو قيطعوا  ي ييصيبيهيم اليمي يتيخيبير ليةحيتييييى عيلي  

 السييييت القمعير للح و ر 
اة  االنتخيبيت البرلمينير في نوفمبر/ شرين الليينيي 

، أو  انتخيبيت كينت قوانين العيز  السييييييي 2215
ييرير اةلهي،   عت وزارة العد  البيحيريي ييير  يي ال 

 خصير  عيرةر ييبيقير  ين اليتير ي    12يقل عن 
اعتقد كليرون غيرهم أنهم يي ونون ةحييي ليليقيينيون 

 وقيطعوا االنتخيبيت 
بيإلةيفر إل  حيالت   ع األ يخييص  ين اليتير ي ، 

 

 البحرين: قوانين العزل السياسي جوٌر إضافي
 المعارضة ممنوعة من الحياة السياسية والمدنية واالقتصادية

ون قت هيو ن رايت  وو ع نة  حيالت لم ظميت 
 يتمع  دني عينت لتش يل  يل  إدارة و يتييبيعير 
أنشطتهي بسب   أنير ه ه القوانين  ه ه اليمي يظيمييت 
هي: "اليييميعييير اليبيحيريي ييير ليحيقيو  اإلنسيين"، 
 11و"اال حيد ال سي ي البحري ي" ) يييميوعير  ين 

  ظمر  دافع عين حيقيو  اليميرأة فيي اليبيحيريينك، 
و"اليمعير البحري يير ليميقييو ير اليتيطيبيييع"، اليتيي 

  عيرض  طبيع العةقيت  ع إيرا يل 
كين للتأاير في السيمييح ليليميييميوعييت بيتيشي يييل 
 يل  إدارة عواق  وايمر  إذا لم يُ تخ   يييلي  
إدارة .ديد ويؤكد قبل انتهيء فترة الس تين الميحيددة 
للميل  السييبيق، في ن "وزارة اليعيميل واليتي يمييير 

 ُعل ق الوصو  إل  حسيبيت الم ظيمير  اال.تميعير" 
المصرفير و صيدر  مويلهي،  يي ييييبير اليييميعييير 
عل  التوقف عن العمل  اليمي ييصي  الشييغيرة فيي 
 ييل  اإلدارة  سيمي  ليوزارة اليعيميل واليتي يمييير 

اال.تميعير بتعيين أعدييء .يدد،  يي ييؤدء إلي  
 خيوف  ن ا تةء  ييلي  اإلدارة فيي الي يهيييير 
بيلموالين للح و ر و "أن  صب   والير للح يو ير 
أكلر فأكلر"، حسبمي قي  أحد ال شطيء لـ هيييو ين 

 رايت  وو ع 
قي  عدو في إحدو .ميعيت الميتمع المدني إن 

٪  ن األعديء ال يم  هم اليتير ي  52"أكلر  ن 
ألنهم كينوا إ ي في وعد، أو اليوفيي ، أو  ي يظيمير 
أاييرو حييلييتييهييي الييمييحيي ييميير"  يييخييشيي  اليي ييشييطيييء 
البحري يون أن يؤدء القينون في ال هيير إل  عيدم 
 حقيق   ظميت المييتيميع اليميدنيي أء  يقيدم فيي 
 يي  حقو  اإلنسيين ألنيط ال ييمي ين اعيتيبييرهيي 

   تقدة للسلطيت 
كمي  ستخدم الح و ر البحري ير   ة  ين أ ي يي  
العقوبيت االقتصيدير ةد  خصييت الميعييرةير 
بحر ينهم  ن " هيدات حسين السيييرة"   ُصيدر 
الشهيدة وفقي لتقديير "اإلدارة اليعيي ير ليليميبييحيث 
واألدلر الي ي ير بوزارة الداالير" وهي ةرورير 
للمواط ين البحري يين والمقيمين للحيصيو  عيلي  
و يفر، أو التقدم لةلتحيي  بييليييي يعير، أو حيتي  
االندميم إل  نيد  رييةي أو ا.تمييعيي  يي يتيظير 
السي يء السيبقون  هورا أو يي يوات ليليحيصيو  
عل  الشهيدة   ُحرم بع   خصييت المعييرةير 
 ن الشهيدة بش ل قيطع،  ي يدر بقدر يهيم عيلي  

 إعيلر أنفسهم وأيرهم 
قي  أحد أعديء الميتمع اليميدنيي اليبيحيريي يي لـ 
هيو ن رايت  وو ع: "أراد أحيد األصيدقييء أن 
أصب   يديير اليميدريير، لي ين اليوزارة رفديت 
الشهيدة ل ية أ م ن  ن العيميل  أبيليغيت اليوزارة 
صيح  المدرير أنهم ال يستطيعون قبولي ألني يي 

 “.ك ت عدوا في .معير ييييير 
ييون يق اليتييقيرييير ايييتيمييرار احييتيييييز وايييتيدعيييء 
 واط ين بحري يين بسب   هم  تعلق بيلتعبير  قيي  
صحفي بحري ي ييبق إنيط بسيبي  "االعيتيقييالت 

، أصب  الخوف 2217حت   2211المستمرة     
.زءا  مي يعيشط ال يي يو يي  أصب   ن الطبيعي 
أن يقوم ال يي بمراقبر أنفسهم وإيي ييت أنيفيسيهيم 

 ”.قبل أن يردوا
ي بغي للح و ر البحري يير إليغييء قيوانييين اليعيز  

، وإنيهييء  يمييريير  ي يع 2215السيييييي ليعييم 
 هيدات حسين السيييرة ليميعييقيبير اليميعييرةييين 
المتصورين، وإعيدة الحقو  القينونير والسيييييير 
والمدنير ال ي لر ليميع المواط يين اليبيحيريي ييييين  
عليهي أيدي أن  عيد اليمعييت السيييير اليمي يحيلير 
ييبقي، وأن  رفع .ميع القيود اليميفيروةير عيلي  
 خصييت اليميعييرةير فيييميي ييتيعيليق بييليتير ي  
لةنتخيبيت ال ييبير والبلديير، وإنيهييء اإل.يراءات 
الييتييقييييييييدييير الييتييي  ديير بيييلييو ييي ييف األيييييييييير 
لليمعييت المدنيير، وإطية  ييراح أء  يخيص 

  سيون لميرد نشيطط السيييي السلمي 
ي بغي للدو  األارو، بمن فيهم الحلفيء المقربون 
للبحرين كيلوالييت اليميتيحيدة وبيرييطيينيييي ودو  
اال ييحيييد األوروبييي، الدييغييل عييليي  السييلييطيييت 
البحري ير إلنهييء قيميعيهيي ليليميعييرةير السيليمييير 
والميتميع اليميدنيي ورفي  نيتيي ي   يي ييتي يون 
انتخيبيت برلمينير غييير حيرة وغييير عييدلير فيي 

 نوفمبر/ شرين الليني إذا لم يفعلوا 
قيلت  يي: "يتعرض الميتيميع اليميدنيي وا يتيةف 
المعيرةر في البحرين ال ين كيني نيبدين بيلحيية 
في السيبق ل،بيدة  ن اة  القوانين اليتيي  ُيقي ين 
قمع اليحي يو ير  ال يي يبيغيي ألحيد أن ييتيوه يم أن 

في البحرين هيي أكيلير ‘ المؤيسيت الديمقراطير’ 
 ”. ن  يرد ادعر

 اإلعدامات تُحاصر القطيفيين
المأيية القيد ر في السعودير واألنبيء اليواردة  ي يهيي 
 شير ال   يزرة قد  ُ ف   في أي ر لحظر عيلي  غيرار 
 يزرة اإلعدا يت التي ايتهل  بهي ابن يليميين عييم 

  حي هي، قد  العشرات بسي فط بية  يرد د أو 2222
 ”."ر شر عي ن

يمدي ولي  العهد السعودء  حمد بين ييليميين فيي 
نسف حقو   عبط وكل   ن ال يهواه  يرو اليوم أنيط 
أ يم فرصر يريد ايتغةلهي لتمرير إعيدا يي يط بيحيق  
عشرات المعتقلين السييييين، أغلبهم  ن اليقيطيييف  
الظروف التي فرةيتيهيي اليميوا.يهير  يع اليواليييت 
ا فيي  يليف  الي يفيل وأوبي     يزييد  المتحدة  ؤاير 
ر  شيدييد غيي يط عيبير ييفي  د ييء  غطريتط، فيييقير 

 ُ ستدعفين ال ُ  ق  لهم يوو   
المأيية القيد ر في السعودير واألنبيء اليواردة  ي يهيي 
 شير ال   يزرة قد  ُ ف   في أي ر لحظر عيلي  غيرار 
 يزرة اإلعدا يت التي ايتهل  بهي ابن يليميين عييم 

  حي هي، قد  العشرات بسي فط بية  يرد د أو 2222
"ر شر عي ن"  اليوم يبدو ابن يلمين ُ تعط ش ي للد يء 
 يد د ا، ل ل  ايتبق .يرييميتيط اليميقيبيلير بيي.يراءات 
ا، فعي ن  يميوعير  ين  طيلت اليسم القدي ي حصر 
القدية المعروفين بأحي يي يهيم اليقيييييير وطييعيتيهيم 
العمييء لط، وأوعز برفع  سيتيوو اليتيديييييق عيلي  
ع بين عقوبيت   عتقلي الرأء عل  نحو ايص واليم 
نظي ي اليرا م المعلو ي ير واإلرهيب حت  يديمين 

ا يشفي غليلط  ي عسير   قصيص 
المدير القينوني في الم ظمير األوروبييير السيعيوديير 
لحقو  االنسين المحي ي طط الحي.ي ييؤكيد ليميوقيع 
"العيهيد" اإلايبييرء وصيو  عيدد أحي ييم اإلعيدام 
الصيدرة بحق   عتقلي الرأء  ن أب يء القطييف الي  

، ويتحد   عن أيلوب .يدييد  يتيب يعيط السيليطييت 81
المؤ مرة  ن ابن يلمين، إذ لم  عيد  سيل يم اليميحييكيم 
أهيلي السي يء السييييين صورة عن ص   اليحي يم، 
اةف ي للمرحلر الفي تر ع د ي كينت  ُطلعهم عليط عبر 
الُمحي ين في اليوم نفسط ال ء يصدر فيط، ويُبي ن أن 
األح يم الخيصر بميموعر المعيتيقيلييين األايييرة ليم 
يتسلمهي ذووهم، بل يمعوا بأن ال يطيق بييليحي يم  يم  

 فقل، بعيد ا عن ا لييت الريمير 
ويوة  الحي.ي أن ه ا ال ه  الُمتغي ر يتيزا ين  يع 
التبد الت ال بيرة في المح مر وأعدي هي، علي  إنير 
ط اليدييد ليدو اليقيدييء السيعيودء فيي إدارة  التو. 
الملف  وال يي يميي عيلي  صيعيييد األحي ييم اليطيوييلير 

 واإلعدا يت 
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ت المح مير  -2222نوفمبر/ شرين الليني  25 أقر 
الصغرو الي ي ييير اليليينييير فيي اليبيحيريين اليييوم 
 همتين . ي يتين   فصلتين و.هيتيي ليعيبيد اليهييدء 

 الخوا.ر، بحس  عي لتط 
حيث أدين عيبيد اليهييدء اليخيوا.ير فيي اليقيدييير 

، في إ يرة  إل  ” إهينر  و ف عيم“ األول  بتهمر 
ةيبل  يرطير فيي يييين .يو، و يميل اليحي يم 

ديي يير  122الصيدر بحيقيط دفيع غيرا ير قيدرهيي 
ي إيتيرلييي يي يي أو  222بحري ي ، أء  ي يعيد   . يه 

 دوالر أ ري ي  266
ه ا وقد  ملت الونيقر الريمير البيد ييير الصييدرة 

إهيينير دولير “ عن وزارة الداايلييير كي لي   يهيمير 
في إ يرة  إلي  إييرا يييل  و ين اليييديير ”  أ. بير

بيل كر أنط إذا  م  دمين ه ا اال يهييم، فيقيد ييؤدء 
ذل  إل  عقوبر السين ليميدة  صيل إلي  عيي ييين 
ودفع غرا ر إةيفير  لم ييتيمي ين اليميحيي يون  ين 
 حديد  ي إذا كين قد  م إييقييط هي ه اليتيهيمير أو يم 
 عليقهي فيقيل وذلي  بسيبي   ي يع اليميحيي ييين  ين 

 االطةع عل   لفيت القدييي 
أ ي في القدير اليليينييير، اليتيي بيتيت فيييهيي نيفي  

كسير “ المح مر، أديين السيييد اليخيوا.ير بيتيهيمير 
وذل  عي يد يي ُحيرم اليخيوا.ير ”  كريي بةيتي ي

 رة أارو  ن حقط في اال صي  بب ي ط في الم ف  
حيث كسر كرييي  بةيتي يي  إحتيييي.يي ،  يميي أدو 
إل  إصيبر يده  و مل الح م الصيدر بيحيقيط دفيع 

دنينيير  ي يهيي هيي  12دي ير بحري ي ) 62غرا ر 
القيمر المحددة لل رييك  أء أن اليغيرا ير  يعييد  

ي إيترلي ي ي أو  111 ا أ ري ي ي  162. يه   دوالر 
لم يحدر الخوا.ر بش ل  خصي في  يحييكيميتيط 
اليوم ولم يتم ن  ن      وكيل لمحي يط لتميليييليط، 
عل  الرغم  ن أ ر المحي يمير الصييدر األييبيوع 
الميةي إل  وزارة الداالير ليليسيمييح ليليخيوا.ير 
ب  ميم إ.راءات     التوكيل لمحي يط  وه ا يع يي 
أن الخوا.ر لم ي ن لديط أء  مليل قينونيي حيدييث 
في المحيكميت اليوم  ميي ييعيد انيتيهييكيي  صييرايي  

 لحقوقط 
ه ا وقد حدر  حي و الخوا.ر في المح مر اليوم 
ول ن دون أء قيدرة عيلي  اليوصيو  إلي   يليفيط 
القينوني وبدون  وكيل ريمي  يميي أفدي  بيعيدم 

 قدر هم عل   مليل  وكلهم 
ورغم ذل  كلط وفي انتهيه صيرخ لحق الخوا.ير 
في  حيكمر عيدلر ، وفي  ي كين انتهيكيي  واةيحيي  
ل،.راءات القينونير، قيم القيةي ب دانر الخيوا.ير 

في كة التهمتين  حيث  يدر اإل يرة إن اليقييةيي 
لم ي يتيظير حسيم أ ير اليتيوكيييل قيبيل إقيرار هي ه 
 اإلدانيييييييييت بييييييييحييييييييق الييييييييخييييييييوا.يييييييير 
  ن الم تظر أن  صدر المح مر نص الح م غدا  

لي   ن الواة  بعيد  يي إذا ييييتيمي ين  يحيي يو  
الخوا.ر  ن الحصو  عل  نسخر  ن الح م بسب  

 عدم و.ود التوكيل 
نوفمبر/  شيريين  21وبحس  قرار صيدر بتيريس 

، 27222224652بمر.ع القديير  2222الليني 
 وقع  ن ر ي  المح مر الصغرو الي ي ير اللينير 
 ييو.ييهييي  إليي  أ ييييين عيييم إدارة  ييركييز الييتييأهيييييل 
واإلصةح وال ء يعد أعل   سيؤو  رييميي فيي 

 2222/11/21قررت المح مير فيي “ يين .و: 
أنط ال  ينع  ن اروى المتهم  ين  يحيبيسيط رفيقير 
الييحييري الييةزم لييعييمييل الييوكيييليير الييخيييصيير بييط 
للمحي ي / حسن رةي , بم ت  التونيق وإعييد يط 

 ”. لمحبسط فور إ ميم اإل.راءات 
إن اليميحي يمير قيد “ وعلقت  ريم الخوا.ر بيلقو : 

قي ت بخر  أوا رهيي، حيييث ُحيرم واليدنيي حيتي  
اللحظر  ن حقط في      حي يط  وكييية  قيينيونيييي   
نيكرين ب ل  حقط في اليطيعين فيي اليتيهيم اليزا يفير 
المو.هر إليط، بمي في ذل  أبسل حق في الوصيو  

 إل  المعلو يت المتعلقر بمي  حتويط  ل  التهم 
ارقت المح مر قرارهي ال ء صيدر قيبيل أييبيوع 
فقل ولم يتم   في ه  ن قبل وزارة الداالير  وعيلي  
الرغم  ن ه ا االنتهيه الصييرخ  ين قيبيل وزارة 
الدااليير فيي حير يين واليدنيي  ين حيق اليتيوكيييل 

 القينوني ، ايتمر القيةي في إقرار إدانتط 
ه ا  لي  واة  علي  أن الي يظييم اليقيديي يي فيي 
ي غير فعي  في ايد ير اليعيدالير  البحرين لي  نظي  
 وإنييمييي نييظيييم فييعيييٌ  لييلييغيييييير إلحييقييي  الييظييلييم 
 ن اة  ا هي يت كه ه، يترب  ال ظيم اليبيحيريي يي 
 يديي   ن السي يء السييييين الي يين أُ.يبيروا عيلي  
العمل  يين ي  ن اة  قينون اليعيقيوبييت اليبيدييلير، 
ودفع ريوم هي فير ةخمر داال السين بيإلةيفر 
إل  الغرا يت ال ي.مر عن  ةحقييت كيييديير  يليل 

 التهم التي  طي  والدء  إن ه ا كلط ابتزاز 
لن  تيرأ البحرين عل   و.يط ه ه اليتيهيم اليزا يفير 
ةد والدء لوال التواطؤ الصيي يت  ين اليميميلي ير 
المتحدة واليواليييت اليميتيحيدة األ يريي ييير  نيدعيو 
الدنميره واال حيد األوروبي إل  كسر صيميتيهيميي 
و طيلبر البحرين عل  ي ب طة  يراح والدنيي عيلي  

 “.الفور ودون قيد أو  رط 
هيي ا وقييد عييقيي  ييييييد أحييمييد 
الوداعي،  دير الم يصرة فيي 
 ييعييهييد الييبييحييرييين لييلييحييقييو  

 يرة  “ والديمقراطييير بيقيوليط: 
أارو، نرو كيف يقوم ال ظيم 
البحيريي يي بيميحييولير ايبيييلير 
إلييي يييت اليي ييي ييل الييحييقييوقييي 
األبرز في البيةد وذلي  عيبير 
ايتخيدام االنيتيقييم  ي يط عيلي  
فد   ي يوا.هط هيو و ينييت 
السي يء السييييييين ا ايريين 
فييي يييييين الييبييحييرييين يييييي  
السمعر  لطيلمي كينت الرييلير 
واةحر للغييير، عيوةيي  عين 
 حييبر الم ته ييين ،  يعييقي  

 ”الح و ر  ن يفدحونهم

 تؤيد التهم االنتقامية ضد الحقوقي البارزخليفية محكمة 
 عبد الهادي الخواجة متحّدية العدالة والرأي العام

حصانة ولي العهد السعودي تُبيّن 
 تقاعس واشنطن عن تحقيق العدالة

 
 .وء  يي، بيحلر، السعودير واإل يرات

ولي العهد السعودء  حمد بن يلمين يليتيقيي الير ييي  
األ ييرييي ييي .ييو بييييييدن فييي قصيير السييةم فييي .ييدة، 

 ©  . 2222ييوليييو/ يميوز  18السعوديير، اليييميعير 
ب در اليلود/الديوان اليميلي يي السيعيودء عيبير  2222

القينونيي ليوزارة اليخيير.ييير  أيو يتد بري  الموقف
األ ري ير بعدم إ  ينييير  يقييةيي يهيي ر ييي  اليوزراء 
السعودء  حمد بن يلمين ألنط ر ي  حي يو ير يُيبيرز 
 قيع  إدارة بييدن عن السعي إل  المسيءلر عن دور 
 يحيمييد بين ييليمييين فيي اليقيتييل اليوحشييي ليلييصيحيفييي 

 .2215األ ري ي .مي  اي قيي عيم 
نييوفييمييبيير/ شييرييين الييلييينييي، قييد ييت وزارة  17فييي 

 صليحير "ييعيتيرف بيحيصيينير ر ييي   بيين الخير.ير
الوزراء  حمد بن يلمين كر ي  حيلي لح و ر دولير 

 يدنييير فيي  قدييير أ. بير ويسم  بهي"  قُد م البيين فيي
 ن قبل كل  ين ايديييير  2222أكتوبر/ شرين األو  

.  يز، اطيبر اي قيي، و  ظمر "الديمقراطير ا ن 
 22 حمد بن يلمين وأكيلير  ين  ةد للعيلم العربي"،

 ت  را  زعو ي آارين، يعيي   يهيميي إلي   يحيميييليهيم 
الييمييخيييبييرات  كشييفييت  سييؤولييييير  ييقييتييل اييي ييقيييييي 
أن  يحيميد بين  2221األ ري ير فيي فيبيرايير/ يبييط 
 يلمين وافق عل   قتل اي قيي 

.يء  عيين المل  السعودء ييليميين بين عيبيد اليعيزييز 
ييبيتيميبير/ 27لمحمد بن يلمين ر يسي ليليوزراء فيي 

، قبل أييم  ن اليميوعيد الي يهيي يي ليوزارة 2222أيلو  
علي   يحي يمير  يحيلييير  رد الخير.ير األ ري ير لتقديم

أ ري ير بشأن  سألر الحصينر المحتيميلير ليميحيميد بين 
 يلمين  ُ د د الموعد ال هي ي الحقي 

اة  حملتط الر ييير إنط يييعل السعوديير  قولط رغم
"  بوذة"،  قيع  الر ي  األ ري ي .يو بييييدن عين 
 حقيق المسيءلر عن دور  حمد بن يلميين فيي  يقيتيل 
اي قيييي وغيييره  ين االنيتيهييكييت اليييسيييمير  هي ا 

فيي ييوليييو/ الي ييرنييير التقيع ،  قترني بزييرة بييييدن
 موز إل  السعودير وية ط المشيين بييليقيبيدير عيلي  
 حمد بن يليميين،  يبيعيهيي  صييعيدا فيي االنيتيهييكييت 
اليسيمر لحقو  اإلنسين  ن قبل السلطيت السيعيوديير  

 ح مر اييتيني ييف ييعيوديير  رفعت في أغسط /آب،
بش ل كبير عقيوبير السييين بيحيق طييليبير اليدكيتيوراه 
 19السعودير يلم  الشهيب إل   ن يت ي وات إلي  

أ يخييص   يليقي  ي ر، بسب  نشيطهي عل   ويتر فقيل 
 -بي هم  واطن أ ري يي واحيد عيلي  األقيل  -آارون 

ي تقدون الح و ر السعيوديير عيلي  وييي يل اليتيواصيل 
اال.تمييعيي أحي يي يي  شيددة بييلسييين  ين اليميحييكيم 

 السعودير 
لم  َيِف حيميلير بييييدن بيوعيدهيي فيي .يعيل السيليطييت 
السعودير " دفع نمن" .ريمر قتل اي قييي اليبيشيعير  
في غييب عقوبيت حقيقير ةيد اليحي يو ير السيعيوديير 
بسب  قمعهي العيبر للحدود، ييفسر  حمد بن ييليميين 
السييييييييير األ ييرييي ييييير عييليي  أنييهييي "ةييوء أاديير" 
لمواصلر ار  يب االنتيهييكييت فيي اليداايل واليخييرى 
بي مي يتمتع بدعم عس رء ودبلو ييي وييييي يخيي 

  ن الوالييت المتحدة 



 

   8/ 974صوت البحرين /

 
" اليبيحيرانييير   أصدرت ".معي ر الوفي  اليوطي يي 

حيوار “الُمعيِرةر، بيين ي بييليت يزا ين  يع انيعيقييد 
ليدور يط اليل يي ي ير عشيرة، ييوم  “ 2222الم ي ر 
نيوفيميبير/  شيريين اليليينيي الييييرء   14السبت 

ير  يأ يي فيي وقيت    ؤكدة فيط عل  ان "ه ه اليقيم 
 عصف بيلبةد أكبر أز ر يييييييي ير وأ ي يي ير فيي 
 يريخط، ورفي  الس يليطييت كيل  دعيوات األ يم 
ييعيي   الييمييت ييحييدة والييعيييلييم لييط بيييلييحييوار  ييع الش 

 البحراني" 
ولفت البيين، ال  ان "الشع  البحراني يدفع نم  ي 
ي، لمطيلبي ط بيلت حو   الديمقراطي  واليعيدالير  بيهد 
اال.تميعي ر واحترام حقو  اإلنسين، وهو اليواقيع 
ال ء أوصل البيحيريين إلي   سيتيوو اقيتيصييدء  
ر في  ل  غييب التوافق واالنسييم  و  موء   تأا 

عييليي  حييد   – «الييوطيي ييي  بشيي ييل  غييييير  سييبييو 
وصفهي"  وأةيف، أن ط في الوقت ال ء يلتقي في 

  عيدد  ين اليد و  واأل.يهيزة «حوار اليمي يي ير»
الدبلو ييي ر والعس ري ر واأل  ي ر ليليحيدييث حيو  
،  ُم ع في البحرين لغر  ال زاعيت واأل ن اإلقليمي 
، ويتصيد ر فيييط اليقيميع و ي يميييم  الحوار الداالي 
األفواه، و حيو  الس لطيت  و يف ه ا اليميؤ يمير 
للتعتيم عل  حقيقر األوةيع السيييي ر والحقوقييير 
 –واأل  ي ر، وللتعمير عل  واقع الوطن اليميأزوم 

 حس   عبيرهي 
وأ يرت الوفي  في بيينهي ايدي، إل  أن  ييييون 
البحرين يقبع بهي المينييت  ين اليميواطي ييين،  ين 

 
بي هم قيدة ور وز المعيرةر، وعيدد  ين اليعيليمييء 
واألكيديميين وال  شيطييء، ألييبييب   يتيعيل يق بيحيري ير 
الييرأء والييتييعييبييييير والييدعييوة لييلييحييوار والييتييحييو   

 الديمقراطي  
كمي حل ت الد و  المشيركر في ه ا اليميؤ يمير، عيلي  
ييييييي    طيلبر البيحيريين بييليتيوق يف عين اليقيميع الس 
والييبييطييع والييتييهييميييييع وااليييتييبييداد، وااليييتييييييبيير 
رات الدولي ر والتوصييت األ مي ر، الداعير إلي   للمقر 
ةرورة إعيدة إنتيى الس لطر عبر الحوار السييييييي  
الييد والش ي ل، ال ء يحق ق ب يء دولير دييميقيراطيي ير 

 عيدلر 
و د د البيين، عل  أن  حراه البحرين السلمي   يره 
ير  فيط غيلبي ر أب يء الش ع ، نتيييير الديرورة اليميليح 
ل،صةح السيييي  الش ي ل واليييد، وأن  الس يليطييت 
 عمد إل   غيي  الحقيقر وحييي  الير يير واال ي ييء 
عل  المصيل  االقتصيدي ر بين العيلم ودو  اليخيلييي  
الفيريي، واليعيميل عيلي   يراء الي  يم واليميواقيف 
لةلتفيف والهروب  ن االيتحقيقيت اليدييميقيراطيي ير 

ر   الملح 
 298دولر قد  يت  42وأعل ت الوفي  ف بيينهي، أن  

 وصير في  يل  حقو  اإلنسين قيبيل أييبيوع   ين 
ا ن،  تعل ق بيلواقع السيييي  والحقوقي  والديتورء  
، وطيييلييبييت الييد و  بدييرورة الييتييحييو    واأل يي ييي 
، ووقف االنتهيكيت والتييييوزات وحييي   السيييي 
، وةيرورة عيودة  يع السيليميي  حري ر التعبير والتيم 
 اليمعييت السيييي ر والعملي ر السيييي ر في البحرين 

ينعقد في وقٍت تعصف بالبالد أكبر أزمة سياسيّة “ حوار المنامة”

أعل ت قوو بحري ي ر  عييرةير عين ونيييقير أك يدت 
ييع ديييتييور .ييديييد  فيييييهييي "يييعيييييهييي  يين أ.ييل وة 
للبحرين"،  عتبرة  أن  "الديتور اليميعيميو  بيط فيي 

 يفيروٌض عيلي  الشيعي ،  2222البةد     اليعييم 
و.يء انقةبي  عل  الديتور العقيدء األو  الي ء  يم  

 ".1471وةعط في  يل   أييسي   تخ  في 
وكيلر  هر ليننيبييء، انيط نيظ يميت كيل   ين  وأفيدت

حركر أحرار البحرين، وا تةف الرابيع عشير  ين 
فبراير وحركر الحيريييت واليدييميقيراطييير )حيقك، 
 ؤ مرا  في العيصمر البريطينير لي يدن، أكيدت فيييط 
"ايتمرار ال دي  في البيحيريين  ين أ.يل انيتيزاع 
الحق السيييي لشع  البحرين، و م ي ط  ن  قيريير 

  صيره ب راد ط الحرة" 
وأوةحت اليونيييقير اليتيي حيميليت اييم "اإلعيةن 
الديتورء" أنهي " ُمل ل ايرييطير طيرييق وطي ييير، 
و عب ر عن ر ير ييييير  حظ  بيقيبيو  واييع  ين 
 6أطييف الشع  وقواه الحي ر"، و دم  ت الونيييقير 
 2222 واد أيييير،  ؤكد عيدم  يرعييير دييتيور 

وإفرازا ط بمي فيهي االنتخيبيت، التي  يد دت اليقيوو 
 المعيرةر عل   قيطعتهي 

كمي  حد نت الميدة الليللر  ن الونيقر عن " يواصيلير 
القوو المعيرةر  ع أب يء الشع  العميل  ين أ.يل 
 هينر األرةير واأل.واء الم ييبر في يبيل إ.يراء 
انتخيبيت ليميييلي   يأييييسيي فيي  يروف عييدلير 
و ستقل ر، يتول   صييغر ديتور .ديد ليليبيحيريين"، 
عل  أن ييتيم  "عيرض اليدييتيور عيلي  االييتيفيتييء 
"، وأن ي ون للديتور اليديد بعد نيييل  الشعبي الحر 
"الموافقر الشعبير عليط قوة  لز ر   سس  ي قبلط  ن 

 ديي ير" 
وأوة  األ ين العيم لحركر أحرار البحرين، يعيد 
الشهيبي، أن  ونيقر "اإلعةن الديتورء .يءت بعيد 
 ف  ر .دء بين قوو المعيرةر لتركيز ليبي ير  أولي  
في طريق العيميل  ين أ.يل وةيع دييتيور .يدييد 

 للبحرين، ي ون فيط  عيقد و وافق حقيقي" 

 ملفّات اإلضطهاد: 
 سلمان عبّاس آل اسماعيل

 16كين يلمين عبيي آ  إيميعيل يبلغ  ين اليعيمير 
ي، ع د ي اعتقلط ةبيط  ن وزارة الد اايلييير عييم  عي  

ألو   رة وكين ال يزا  طيلبيي  فيي اليليينيويير  2212
وهو  ن بلدة ال  ويدرات   م أا ه  ين  ي يزليط بييي يميي 
ي، ولم  علم أير ط بيعتقيليط إال  سييء اليييوم  كين ني م 
ض  الت يلي ع د ي ا صل وأبلغهم بم ين و.يوده   يعير 
يلمين للد رب لدر.ر أن  اليين  األيسر  ن و.يهيط 
غيم  ، ولم يتلقَّ أء عةى عل  الير  أصي  بشلل .ز ي 
 ن طلبيت أير ط   مَّ االفراى ع ط بعد قديء عقوبتط 
البيلغر نة  ي وات، ل   ط يرعين  ي أصب   طلوب يي 
يي أد و إلي  إعييدة اعيتيقييليط   ن قبيل الس يليطييت،  يم 

  والييوم، ييليميين 2215واحتييزه الت عسفي في عيم 
ي يقدي عقوبر غييير عييدلير  26البيلغ  ن العمر  عي  
 في يين .و 

ة الل يينييير، 2215ديسمبر  22في  ، اعتقل يلمين للمر 
ع د ي اقتحم ةبيط وزارة الد االير الملل ميون وغيييُر 
الملل مين  ي يزليط دون  ي ك يرة  يوقيييف، وطييردوه، 
ور قوا رأيط ويده المصيبر التي اديعيت ليعيميلييير 

 .راحي ر بيلحييرة، وع دهي  مَّ القب  عليط 
بعدهي،  عرض يلمين أن يء اعتقيلط للت ع ي  اليميبيرح 
في  ديرير التحقيقيت الي ي ي ر، حت   اعترف بييليت يهيم 
هر إليط  ايتُخدم اعترافط القسرء  في الت لفزيون  المو. 
يمي والص حف اليميحيليي ير، حيييث نشيروا اييميط  الر 
وصور ط وا هموه بيالنتميء لخلي ر إرهييبيي ير  ةيرب 
ب يط يلمين، وايتهدفوا و.هط، ويب وه، ووصفوه  الد 

 بيلخي ن وهد دوه بييتهداف عي لتط 
بيلس ين ييبيع  2214أبريل  16ُحِ م عل  يلمين في 
ي آار في قدي ر حيزب  117ي وات إل  .ين    ت هم 

هر إليييط، أن يط كيين    البحري ي    ن بين الت هم المو. 
ة  غم  ن أن  المير  يخدع للت دري  في إيران، عل  الر 
الوحيدة التي ييفر فيهي إل  إيران كيينيت فيي رحيلير 
 ع عي لتط وأاتط وأطفيلهي  أدلت أاتط بشهيد يهيي فيي 
 حيكمتط بأن ط كين  ع عيي يليتيط طيوا  اليوقيت اية  
إقي تط القصيرة في إيران، ولي ين أديين ييليميين  يع 
ي، لم يتم  ن  ن الت واصل  ع  حي يط طوا   ذل   أيد 

 فترة االيتيواب والمحيكمر 
،  مَّ  عليق .ميع اال  صيالت 2222أغسط   12في 

ييرات العي لي ير  يع ييليميين  كيينيت قيد أُليغيييت  والز 
ييييرات أليييبيييب  إداري يير غييي ديير، وزعييمييت  الييز 
الس لطيت أن  يلمين ويي يء آارين كينوا ييرفديون 

 الم يلميت 
يتعيرض اعتقي  يلمين دون إذن قدي ي، و عي ييبيط، 
و حيكمتط غير العيدلر  ع ا  فيقي ر   يهدر اليت يعي يي  
والعهد الد ولي الخيص للحقو  المدني ير والسييييييي ير، 

 وكةهمي البحرين طرف فيط 
ييليطيييت  ADHRBعيلي  هي ا الي يحييو،  ييطييليي   الس 

البحري ي ير بييإلفيراى عين ييليميين، ال ي ء ُحيرم  ين 
 حيكمر عيدلر وحق  اإل.راءات القينوني ر، وال  ء  يم  
 ع يبط لةعتراف، ولدمين أنَّ أء  إعييدة  يحييكيمير 

 في بيلميعيييييير اليد ولييير 
للمحيكمر العيدلر  إةيفر 

 ADHRBل ل ،  حث  
الس لطيت المعي يي ير عيلي  
 زوييد ييليميين بيحيقيو  
ييرة والس ميح ألير ط  الز 
بيلت يواصيل  يعيط بشي يل  
 يي ييتييظييم  وآ يين وإطيية  
يراحيط وييراح .يميييع 
السي يء السيييييين دون 

 قيد أو  رط 

وأ ير إل  أن  "الحي.ر لديتور .دييد .ييءت بيعيد 
  رار ال ظيم ن لط للعهود والموانيق وطغييينيط فيي 
االيتبداد والفسيد"، وأن  "الديتيور اليييدييد قيد ال 
ي ص  عل  حق عي لر آ  ايليييفير فيي اليحي يم بيعيد 

   رار فشلهي في الح م واإلدارة" 
ودعي ال يطق بييم "حق" عبد الغ ي الخ يير، إلي  
أن "ي ت  أب يء الشع  دييتيورهيم بيأييدييهيم، وأن 
ي ون ه ا الديتور  توافقي   ع طيميوحييت الشيعي  
و دحيي ط"، ووصف الديتور اليديد ال ء  سعي  
إليط المعيرةر بأنط "ديتور  يعيبيي وعصيرء"، 
 شددا  عل  أن  "المعيرةر لن  يأي ولن  يتيخييذ  
في يبيل  حقيق أهداف الشيعي ، وأن يي يون هيو 

 صيح  السلطر واإلرادة في البحرين 
 19وأوة   دير الم ت  السييييييي لـي "ا يتيةف 

فبراير"، إبراهيم العرادء، أن  الونيقر هي " ييليي  
وط ي للوصو  إل  حق الشع  في وةع ديتيور 
.ديد عييد "، اييتي ييدا  إلي  أن  "الشيعي   صيدر 

 لتش يل السلطيت" 
وأةيف العرادء أن  "قوو المعيرةر يتبي   ُكيل  
اليهد لتحويل اليميشيروع اليدييتيورء إلي  نيقيطير 
ار  يز في  سير العمل المعييرض  يأييييسيي  عيلي  
 الحق السيييي ال ي ل والحل  السيييي الشي ل" 

وأصدرت .معير الوفي  الوط ي اإلية ييير أ ي  
يببي  لميقييطيعير  114األربعيء، كتي بي  يحتوء عل  "

االنتخيبيت ال ييبير الصورير" التي ييريهي الي يظييم 
في البيحيريين، وييل أز ير دييتيوريير وييييييييير 

 وحقوقير اينقر 
و ع بدء العد الع سي لةنتخيبيت اليبيرليميينييير فيي 

 شيريين  12البحريين اليميقيررة غيدا  السيبيت فيي 
الليني/نوفمبر الييرء،  شهد البحريين  يظييهيرات 
 تيددة  دعو إل  المقيطعر الشي لير ليةنيتيخييبييت، 
كمي أعلن المتظيهرون  دي  هم  ع .ميع األيرو 
في ييون ال ظيم، ونددوا بتطبيع ال ظيم البحري يي 

  ع االحتة  اإليرا يلي 

 المعارضة البحرانية تصدر وثيقة لوضع دستوٍر جديد للبالد
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كي  بق  فلسطين قدير الشعوب العربير واإلية ير، 
يير، الييتييدييي يين  وحييتيي  ال  ُييغييي يي  عيين أولييوييييت األ  
والم يصرة وا.بين حتمي ين  أ ينرٌ  يفيرض عيلي  كيل  
 ن يحمل  عير اإلنسينير اليوم أن يؤد يهي ب يل  السسيبيل 

 الُمتيحر وأبرزهي  قيو ر التطبيع 
 شرين الليينيي/نيوفيميبير  ين كيل  عييم يُيحيييي  24في 

 6األحرار اليوم العيلمي للتدي ن  ع فلسطين، وفيي 
كينون األو /ديسمبر يحل  يوم المعل م العربي لمقيو ير 
التطبيع  ع العدو  التيريخين  وعدان لتيييدييد اليبيي يعير 
للُم يةلين بو.ط االحتة  وإ.را ط وبطشط  غييير أن 
 روف الدو  العربير المسيتيييد ة  ي ي  عيي يي ين  يدفيع 
بي ييه   ليف التحفيز نحو نب   شيرييع اليعيةقييت  يع 
الصهيي ر، وال ييي يميي فيي  يل   يو.ير االر يمييء فيي 

 أحدين الصهيي ر وعقد ا فيقييت الخيينر  عهم 
قد ي ون التحدء األكبر المينل اليييوم أ ييم كيل   يؤي يد 
للقدير الفلسطي ير ورف   وقيع أي ر  عييهيدة ذُ    يع 
ف التيطيبيييع السيي يد  أنيظيمير  العدو الوقوف بو.ط .ر 
الخلي  الُمتخيذلر بييتل يء ال وييت، بيي يت بيحيد  ذا يهيي 
 ش  ل ابتةء  عل  الشعوب أن  سيتيد   عيلي  طيرييقير 
ط، بعد فرض  لتييوزه وال ييح في عدم الوقوع في فخ 

 التطبيع بيإلكراه عليهي 
أاطر  شيريع  ل  األنظمر هو  سل ل  فردات الخيينير 
ال  أ.يي  المستقبل  التربير والتعليم عي يواُن اليمي يييدة 
يي فيي اليدو   التي  ُريم ليليطيةب اليعيرب واصيوص 
الُمطب عر، البحرين إحداهي  المسألر ال  حمل اليتيهييون، 
ا للتربير يتمي ز  فمن نُص   قبل يو ي ن في الم ي ر وزير 
بتيريس  ن ُ يهييدنير اليعيدو واليتيحييليف  يعيط   يحيميد 
المبيره  ن وكيييل  فيي اليوزارة الي   سيل يم اليوزارة 
نفسهي  ف ره  ليٌء بيلتمل ق ألصدقيي يط اليييهيود، وليهي ا 
 يُخش   ن  فريغ ه ا "الولع" في أ. د ط التربوير 

 في الدول الُمتخاذلة.. التطبيع التربوي بالقّوة
 صيدر  ربوير في البحرين  تيحيد   ليميوقيع "اليعيهيد 
اإلاييبيييرء" عيين اال ييتييحييين الصييعيي  اليي ء يييعيييييشييط 
المعل مون اليوم بسب  فرض التطيبيييع فيي اليميميلي ير، 
و ُبدء اشيتهي  ن إ.بير هؤالء عل  السي ير بيط عيلي  
الرغم  ن المعيرةر الشعبير الوايعر لط وليخيطيور يط 

 عل  صعيد حرف اللقيفر العي ر 
و شير المصيدر ال  أن " ي ييهديي اليتيطيبيييع بيد وا 
ي يلون .زاءهم بح م القينيون"، و يوةي  أن "هي ييه 
 حيكمر واحدة  يرء حيلي يي بسيبي  هي ه اليميواقيف"، 
غير أنهي  قو  "طيلمي أن الموةوع أصب  ليط غيطييٌء 
ا واقع ي"   قينوني فسي ون  يريم  حيربر التطبيع أ ر 

 األهل يقاومون التطبيع
له ا  رو المصيدر أن "المسؤوليير  يقيع عيلي  عيي يق 
األهيلي في غري المفيهيم الصحيحر والقيم األصيييلير 
في نفوي األ.يي "، و شد د عل  أن "التربير والتعليييم 
الحقيقيي ن يعودان لبييينير نشيأة اليطيفيل قيبيل احيتي ييكيط 
ةيط ليليعيوا يل اليميؤن يرة اييرى  يحيييل نيوا يط  و عير 

 التربوير األول " 
وبحس  المصيدر التعليمير البحرانير،  ش ييل اليييييل 
ي لمي نغريط فيي نيفيسيط  ي ي  بيدايير  اليديد ييعود حتم 
يط، فمفيهيم المقيو ر و ي ييهدير اليتيطيبيييع   ش يل وع 

وعدم االعتراف بيلعيدو  ين أو    يي يييي  أن ييتيليق ييه 
الطفل ليتم  ن  ن  يوا.يهير  يي فيي اليخييرى، بيميوازاة 
  بيهط لمي ييُفرض عليط  عل مط ريمي ي وأن ه ا لي  هيو 

 الواقع الفعلي إنمي  ي يتلق يه في البيت 
وه ي،  لفت المصيدر نفسهي ال  أن "أهمير دور الم يز  
في الت شنر الصحيحر واألهل عل  صعيد  لق ف كيل  يي 
يتعل مط الطفل فيي اليميدريير وإعييدة  يرحيط وهي يديير 
 فيهيمط بيلطريقر الملل ، فع د الحديث عن "ايرا يييل" 
في الم يه  الدرايير يي  عل  ذويط التوةي  لط أنيهيي 
ليست دولر بل كيين  غتص ،  ع التأكييد عيلي  اليتيزام 
الطفل بمي ي كر في الم يه  في الميدريير فيقيل، وبيهي ا 
نزرع في الطفل أن ه يه فرق ي بين ال ت  واليواقيع فيي 
صييغر التيريس ريمي ي لم ع عملير غسيل اليد ييا اليتيي 
 ُحدنهي الم يه  والتي قد  ُغي ر  ن الشخصير الميطيليوبير 

 للمستقبل" 
 القوانين الخليفية تُجبر على التطبيع

بيعتقيد المصيدر، التطبيع التربوء قيدم ال  يحييلير فيي 
ي بعد  عيين وزير للتربير يُؤ ن بهي ا  البحرين واصوص 
ال ه  بدر.ر عيلير .د ا، إذ  رو غيلبير ُ تتب عي السييير 
أن ااتييره للحقييبير اليوزاريير اليييدييدة  يم  بي ييء  عيلي  
 صريحي ط المعل ر و طيبقهي  ع ر يير اليحي يو ير وفيي 

  قد  تهي التطبيع 
و  بط المصيدر البحرانير الي  أن "اليتيطيبيييع اليتيربيوء 
يي ون قيب قويي ن أو أدن  للتطبيق الفعليي"، و يأييف 
لـ"عدم قدرة المعل م أو الطيل  أو األهيل عيلي   ي يعيط"، 
و ستطرد "لن   ون ه يه أي ر إ  ينير لةعتراض عليييط 
يت عيلي  هي ا بيفيعيل اليقيوانييين  أو   في ه فيلسيييطيرة  يم 
ي  يي ييؤكيد كية ي يي أن اليوزيير  المصيغر حديل ي، وأيد 
اليديد و    بدء العيم الدرايي دأب عل   عيقبر كل  ن 
ير، كيميي  ي تقد التربير بتحويلط لليهيت األ  ير اليميخيتيص 
صدرت أح يٌم ُ ختليفير بيحيق يهيم  يحيت عي يوان حيميييير 
المعل مين ول م أن  تخي لوا  ييذا ييمي ين أن ييحيد  ألء  
أيتيذ أو طيل  أو ولي  أ ر ع د ي يقوم فقل بيأء  انيتيقييد 

 لموةوع التطبيع التربوء" 
ووفق المصيدر نفسهي، يتمت ع  عل مو البحرين بش ل عيم 
بوع ي ييييي عي   بدأ في الدعم والتش  يل اليتيصييعيدء 

،  وهيي ا الييوعييي ال يييعيي ييي عييدم 2211بييعييد أحييدا  
كمي فيي  -االنصييع اإل.بيرء ألء   شروع في التربير 

 وال لمخط ل التطبيع التربوء  - شيريع كليرة ييبقر
المصيدر  ُقر  بأن "ييطرة الح و يت العربير الُمطب يعير 
علي  عيميلييير اليتيعيليييم و يو.يييهيهيي حسي  السيييييييت 
المرغوبر ييؤن ر بة    عل  اليييييل الي يي ي  وعيلي  
 ش يل عقولهم و عتقدا هم وقد ن تهي ال  .يل  سيس ال 
عةقر لط بتيريخط وال بدي ط وال بميةيط وال بيحييةيره 
حت ، .يل  عل ق في الهواء ال ييعيرف طيرييقيط وبيهي ا 
يي ون  سييره أ را يهة بسيطي، ل ن الُمي ي  أن  يقيوم 
الدو  العربير التي  تمتع بمستوو  عقو   ن الحيريييت 

ي"   والديموقراطير بتبطنر حدو  ه ا أو   عط  مي  
 سنوات التعليم األولى تُنشئ على حّب فلسطين

 ن و.هر نظر المصيدر،   شنر .يل  ؤ ين بييليقيدييير 
الفلسطي ير يي  أن ي ون  ن الس وات التعليمير األولي  
يواء كينت فيي اليمي يز  أو اليروةييت أو اليميداري 
لتستمر  حت  اليي عييت وهي ا ييييرء 
ايد ا لم يه   صييعيديير بيحيييث ييبي يي 
عل   ي يبق  عل مط، بمع   أال  يقتصير 
عل  التعل م الحفيظيي فيقيل بيل اليتيعيل يم 
بيلمميرير كأن  يُحيتيفيل بيييوم األرض 
 لة   ين اية  إقيي ير اليميسيرحييييت 
المدريير التي  و  القدير الفلسطي يير 
ونبيت الفلسطي يين، وأن  ي يون هي ييه 
 سيبقيت ف ير عن فلسطين  رك ز عيلي  
القدي وقيبير الصيخيرة وعيليم و ُيرا  

 فلسطين 
 لطيفة الحسيني

نظام البحرين يفتح ابوابا جديدة   في البحرين.. التعليم في أيٍد خطيرة!
 “على "اسرائيل

 
  ٢٢٢٢نوفمبر  ٧اإلن ين  ايص بيلعيلم، – العيلم

بعيد فيوز ر ييي  وزراء االحيتية  اإلييرا يييليي 
واليييمييين اليميتيطيرف فيي  ب يي ين نت يييهيو السيبق

انتخيبيت ال  يست التيي أ.يرييت فيي اليليينيي  ين 
نوفمبر الييرء، التزم الزعمييء اليعيرب الصيميت 
إل  حد بعيد إزاء فوزه، إال أن اليبيحيريين ييلي يت 
طريقي آار، حيث ييرع المستيشيير اليدبيليو ييييي 
لمل  البحرين السيبيت، بيتيأكيييد وطيميأنير الي يييين 
المحتل  ن دعم الممل ر ليط، وأعيلين أن اليمي يي ير 
يتواصل ب يء عةقتهي  ع " يل أبييي " وأن فيوز 

 ”.نت ييهو "طبيعي و توقع دا مي
ولم ي ن  صري   ستشير المل   في.نر بل ايطيوة 
 توقيعير .ييءت ليتيؤكيد  يدو ار يبييط اليحي يو ير 
البحري ير  ع اليميشيروع األ يييركيي الصيهيييونيي 

 القدير الفلسطي ير  الرا ي ال  نسف
بيييبيييي اليييفييي ييييييي يييين   يين .يييهيير أايييرو ااييتيييتيييم

زيير ط للبحرين، والتي .يءت بيمي ييييبير  فرنسي 
   تدو  شتره بين األديين في البحرين 

وع د ي اعترض  عيرةون في البحرين عل   ل  
الييزييييرة بييدعييوو أن أوةيييع الييبييةد السيييييييييييير 
 دطربر وأن الزييرة يت ون دعييير ليليحي يو ير، 
برر  سؤولو الفيي ييي يين اليزيييرة بيأنيهيي ةيرورة 
بحس   قدير البيبي نيفيسيط، وأنيهيي  ي ييييبير إلنييرة 
القدييي التي  عصف بيلبةد  ع ح و ر البحيريين، 
وأن ذل   ن ةمن  و.هيت الفي ي ين للتفيعل  يع 

 الم طقر وقديييهي 
وحدنت الزييرة وحدر البيبي  ؤ مر الم ي ر الي ء 
حدره  يس األزهر أيدي، ول ن البيبي لم يسيتيطيع 

الشيس عيسي    قيبلر أكبر  ر.ع دي ي في البحرين
، 2215قييم، الي ء أبيعيد يط السيليطير فيي اليعييم 

وه يه العشرات  ن علميء الدين ال يين ييرزحيون 
وراء القدبين     أكلر  ن عشرة أعوام، في هي ه 
األ.واء عقد  ؤ مر الحوار اليمي كيور فيي غييييب 

 علميء البةد إ ي بيإلبعيد القسرء أو السين 
وطيل  البيبي  مل ر البحرين بيلحفي  علي  حيقيو  
 اإلنسين و وفير  روف عيدلر للعي لين الوافدين 
ويي  االعتراف بأن  صريحيت البيبي أ ييم  يلي  
البحرين ونيلط كينت بيدايير .يييدة، فيقيد اييتيقيبيل 
يفرا ه ةحييي القمع السلطيوء واييتيليميوا  ي يهيم 
 قيرير حو  االةطهيد، وحث ذوو اليميحي يو ييين 
بيإلعدام البيبي عل  التيدايل إلنيقييذ الديحييييي  ين 
 ييقيييصييل اإلعييدام وإطيية  يييراح السييييي يييء 
السييييين، وقد  يع ذلي  اليبييبيي ليليدعيوة ليوقيف 
االعييدا يييت واحييتييرام حييقييو  اإلنسييين و ييطييبيييييق 
المسيواة بين المواط ين والتخلي عن االةيطيهييد، 
بطريقر أزعيت  ديفيط، وربمي .علتهم ييأييفيون 

 لدعو ط وايتقبيلط 
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، ولي ين لييي    عط ، وأن نم هي غي  
هي ييه بيدييل عين ذليي   أليييي  بيقيييء 
ر يييوز اليييوطييين والشيييعييي  وراء 
القدبين او في الم يفي نم ي بييهديي؟ 
ألي   وييع قيعدة االحتة  الخلييفيي 
ألرض أوال بييييييتييقييدام الييميير ييزقيير 
والمستوطي ييين صيفيحير أايرو  ين 
 عينية ه ا الوطن؟ هل ه ه اليميعيينيية 
 خف بي .يراء انيتيخييبييت ليمييييلي  
يستقوء بهي الطيغير وعصيبتط عيلي  

  الس ين األصليين ) يعر وي رك 
اليتيي ييتي اكي   ليسيت اليميرة األولي 

الخليفيون فيهي عبل  الشعي  بيي يخييذ 
اطوات  يهيرهيي .يميييل وبييطي يهيي 
ايبييييث  ولي يي يط فشيل فييي كيل  يليي  

ع د ي أليغي  اليطييغييير  2222الخطوات  فم   العيم 
الديتور الشرعي وايتبدلط بيدييتيوره الي ء فيرةيط 
عل  الشع  بيل ير والحديد، وهو ي ظيم االنيتيخييبييت 
لمييلسط الشري ر في اليرم واليتيديليييل واليخيييينير  
ول ن  ي .دواهي؟ هل كسرت  وكر الشيعي  ييو يي؟ 
فبعد أقل  ن عشرة أعوام علي  االنيقيةب اليخيليييفيي 
الخبيث علي  الشيعي  ودييتيوره، انيطيليقيت كيبيرو 
اللورات في البحرين  وبعد ان ي عشر عي ي  ي  يزا  
 ل  اللورة  يينيلير فيي اذهيين األحيرار، و يي ييزا  
قيد هي يرزحون وراء القدبين  فهي هو الدكتور عبيد 
اليليل الس  ي  ال ء قد  أكيلير  ين نيةنير عشير 
عي ي وراء القدبين )في  ي عدا األييبيع اللةنر التي 
قديهي في دوار اللؤليؤة بيعيد االفيراى عي يط آني اهك 
يعيني  ن المرض واليتي ي يييل واالةيطيهييد، ولي ين 
 ع وييت لم  ترا.ع، وأقدا ط  زداد ريواي  وكي لي  
اال ر  ع بقير الر وز: االيتيذ حسن  شيييميع وعيبيد 
الوهيب حسييين واليميقيدادان والشيييس عيليي ييليميين 
والخوا.ر، وكليهيم نييبيتيون صيي يدون  يحيتيسيبيون  
هؤالء  صدروا المشهد  ن   طلق إيميني وإنسيينيي، 
ا تليال للمسؤولير اإلية ير  فعن أبي يعيد الخيدرء 
رةي   ع ط قي  : يميعيت رييو    صيلي    
عليط ويلم يقو  : ) ن رأو    م    را فليغيره بييده 
، ف ن لم يستطع فبلسينط ، ف ن لم يسيتيطيع فيبيقيليبيط ، 
وذل  أةعف اإلييميينك  ليقيد قييليوا كيليميتيهيم وأدوا 
 هيد هم أ يم التيريس، فدفعوا نمن ذل  غييليييي  و يع 
ذل  ف نهم صيبرون  حتسبون، لم يأيفوا يو ي عيلي  
 ي قد وه، بل  ي يزالون علي   يواقيفيهيم، ييرفديون 
أالعي  الخليفييون و شيرييعيهيم اليهييدفير الييتيبيعييد 
البحرانيين عبر  ي أيموه العقوبيت البديلر والسييون 
المفتوحر  بي مي األحرار ي يدون بمقيةية اليظييليمييين 
واليةدين والمع بين، ولن يترا.عوا عين ذلي  أبيدا  
فبعد انتهيء  سرحير االنتيخييبييت السييينير اإلايراى، 
أصب  الوةع  هي يأ ليليميزييد  ين اليحيراه الشيعيبيي 
الهيدف للتغيير الييي رء فيي اليبيةد  فييالنيتيخييبييت 
يت ري االيتبداد ولن  وفر للشع   راكر يييييييير 
حقيقير، بل ييظل الخلييفيييون  يحيتي يريين ليليسيليطير 

اليقيرارات كييفير، و يتيحييليفييين  يع   و هيم ين عل 
ين عل   غيييير اليبيةد وهيوييتيهيي  أعداء األ ر و صر 
وي ينهي، وهي .را م  تواصيلير لين  يتيوقيف حيتي  
يحد  التيغييييير اليمي يشيود  في لي  اإل ييم ييي  يعيبي يي 
المظلوم، فيص نيصره عل  أعدا   و حتلي أرةي  

  ونيهبي ايرا  ، وهو وحده ال يصر والمعين
اللهم ارحم  هداءني األبرار، وا.عل لهم قيدم صيد  

  ع ده، وف  قيد أيراني يي رب العيلمين
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في ايينر فلسطين بيلتطبيع  ع العيدو  الشيعي  لين 
ي شغل بلغر األرقيم حو  المشييركير واليميقييطيعير، 
فييهييو يييعييلييم انييهييي انييحييراف عيين  سييير اليي ييدييي  
والتصدء لةيتبداد والطغيين واالحتة   فهو يعلم 
ان الخليفيين يسيتيخيد يون كييفير إ ي يينييت اليدولير 
لتمرير  شيريعط وإنتيى  ي يريد  ن أرقيم ونسي   
فمي الصعوبر في ذل ؟ و ي الوازع الديميييرء أو 
األاةقي ال ء ييمي يع اليطييغييير وعصييبيتيط عين 
 غيير األرقيم او ايتقدام األ.يني  ليليميشييركير فيي 

نم  يي قيييمير هي ه   شروعط بعد ان قيطعط الشع ؟
األرقيم في الحرب عل  اليو.يود اليتيي ييخيوةيهيي 
الطرفين، الشع  والعصيبر الحيكمر؟ كةهمي قيرر 
    ز ن طة  ا ار بيعيد ان  يعيميقيت قي ييعيي يط 
بييتحيلر التيعييييع  يعيط  كيةهيميي يي يظير لي اير 
بي منزاز و قزز ورف ، وكةهميي ييعيتيميد عيلي  
قوو أارو لدعمط  الخليفيون يعتمدون عيلي  دعيم 
الح و يت األ. بير، والشع  يي يتيظير اليدعيم  ين 
السميء  ف يف ييلتقي اليمعين؟ ليقيد بيليغيي  يفير  
طريق يفر  بييي يهيميي الي  األبيد، ولي ين اليطيرف 
الخليفي يعلم انط هو الطرف المطيل  برفع اليرايير 
البيديء لليشيعي ، ولييي  اليعي ي   فييلشيعيوب ال 
 ستسلم  همي كينت  تيعبهي و عيني هي  بيل اليطيغيية 

   هم ال ين يرحلون بعد الهزيمر
ر الشع  نور ط قبل قيرابير اني يي عشير      ان في 

كين يعيع األ ل بييليتيغييييير اليييوهيرء فيي   عي ي
بةده، وكين ر.يلط ونسي ه يسهرون الليل لليصيةة 
والعبيدة والدعيء والتدرع إل    بيأن ييحيررهيم 
 ن االييتيعيبييد اليخيليييفيي، وان ييوفير ليهيم اليقيوة 
لمواصلر طريق ال دي   ن أ.ل التصيدء ليليعيدو 
الخليفي ال ء هو ا ار ليأ للخيرى لي يي ييدعيميط 
في  ي يعتقد انط آار حرب و.ودير يخوةهي، ف  ي 
ان ي سبهي او يسقل في  زبلر التيريس  انيهيي قصير 
طويلر  ن ال ديي  اليميشيروع  ين ا.يل  يحيقيييق 
المصير وكتيبر الديتور و حيقيييق األ ين والسيةم 
لشع  لم يعرفهمي     عقود  أنهي قصر ال دي   ن 
أ.ل البقيء بعد ان أصبحوا  يخيي يريين بييين اليفي ييء 
والسيقيوط فيي  يل اليحي يم اليخيليييفيي او اليعيييع 
والشموخ وايترداد ال را ر حين ي تهي كييبيوييهيم 

لي لي  ييتيواصيل ندييليهيم  ويتة   ليلهم الطوييل 
وصيمييودهيم و دييحييييي يهييم، فية ييميير ييوم بييدون 
اعتقيالت واةطهيد  لقد  عيييع  يع هي ا اليوةيع 
    عقود، ويحيو  بييين اليحييين وا اير  ي يليييف 
ةربي ط لةيتبداد واليظيليم واليخيييينير، وانيقيي بيأن 

يتحرره  ن قبدر اليةديين  إحدو ه ه الدربيت
يو ي  أنط وانق ان ايتغينيت المظلو ين ال  يحييي  
عن   يبحينط و عيلي ، وأن اليحيريير  يؤاي  وال 

بعد أن أارى الخليفيون أقوو  ي لديهيم 
انتهت  سرحيتيهيم   ن أدوات  دليلير،

االنتخيبير الهزيلر بدون ان يحيقيقيوا  يي 
كينوا يطميحيون بيط   فيعيلي  الصيعيييد 
الداالي التز ت قطيعييت واييعير  ين 
الييمييواطيي ييييين بييمييقيييطييعيير  شييروعييهييم 
السيييي، ولم يشد عن ذل  ييوو  ين 
 مرد عل   وقف القييدة الدي ير المتمللر 
بسميحر آيير   الشيييس عيييسي  قييييم 
حفظط    ه ا برغيم ييييييير االنيتيقييم 
التي يميريهي الطيغير وعصييبيتيط  ين 
ال ين يعييرةيون يييييييي يط ويسيعيون 
لعرقلتهي  صحي  ان  يلسيي .يدييدا قيد 
 ش ل، ول ن  ي فيرقيط عين اليمييييلي  
التي يبقتط والتي كينت  ن بين أييبييب 

عزوف ال يي ع هي؟ لقد كين ه يه امسر  يي      
ول  هي لم  حقق للخليفيين اييتيقيرارا او  2222العيم 

دعيير حقيقييير او  يغييير صيور يهيم الي ييليحير ليدو 
ا ارين  وعل  صعيد الخيرى لم يهرع قيدة اليعييليم 
لته نر العصيبر عل  "إنييزهي التيريخي" بل انهيلت 
عليهي االنتقيدات والشي  النهي  شوه عملييي  يفيهيوم 

   الديمقراطير والشراكر السيييير  
فميذا بعد االنتخيبيت الخليفير الصوريير؟ لين يي يون 
ه يه .ديد  ي دام القديم  همي ي علي  كييفير .يواني  
حيية المواط ين  فييليظيليم الي ء ار يبيطيت صيور يط 
بيلخيليييفييييين ييزداد  يوييعيي وةيغيطيي عيلي  حيييية 
المواط ين، وال يم ن ان يرة  المظيليوم بيظييليميط 
يو ي  وه يه االةطهيد السيييي اليميتيواصيل الي ء 
.سد ط االنتخيبيت الخليفير األايرة  وهو اةيطيهييد 
ييييي بي تييز  فلي   ن حق الشع  المشيركر فيي 
انتخييب أفيراد حي يو يتيط ابيتيداء بير ييي  اليوزراء 
واعديء ح و تط  و.وهر المميرير الدييميقيراطييير 
 م ين الشع   ن ذل  كيميي ييييرء فيي  يي يسيمي  
"البلدان الديمقراطير"  وايتخدام المصطل   ن قبيل 
الييخييليييييفيييييييين ال يييحييو  حيي ييمييهييم اليي  واحيير  يين 
الديمقراطير  نيللي: ان الشع  ييستمر في  عيينيي يط، 
اصوصي في .وانبهي السيييييير  ييتيظيل األ يهييت 
 ب ي عل ي ويرا  ين أ.يل فيلي ات اكيبييدهين الي يين 
قد  بعدهم ان ي عشر عي ي  غيبي وراء القدبين  
يتب ي أ هيت الشهداء د ي  ع الد يوع حيزنيي عيلي  
فرا  أحبتهن ال يين قصيف اليخيليييفيييون أعيمييرهيم 
و زقوا ا.سيدهم بيلتع ي   يرة وبيرصييص اليحيقيد 
 يرة أارو  يتظل العي ةت  تألم لتمزقهي بين  هيد 
وييين و بيعيد عين ا ليوطين  اليرابيع ان الشيعي  
اصب  يشعر بيلمسيؤولييير عين  يطيهييير بيليد ا بييء 
واأل.داد بعد ان دنسهي الخليفيون بيلتطبييع اليميهييين 
ويع  لتص يفهي في  وقع  ر  بي الخيينر العيظيمي  
بيلتخلي عن قدير فلسطييين  اليخيي ي  ان الشيعي  
ييظل في قلق دا م اشير  ين نيزاعييت  سيتيقيبيلييير 
بسب  يييييت الخلييفييييين و يورييل اليبيحيريين  يع 
.يرانهي التي دفعت أقربهم  ؤارا )ييليطي ير عيميين 
ودولر ال ويتك لتو.يط نصي   للطيغيير وعصييبيتيط 
بيلتخلي عن ا لقمع واالةطهيد، وانسح  بيعيديهيم 
 ين  ييعيرض الييطيييران الي ء اقييييم فييي اليبييحيرييين 

   األيبوع الميةي 
في  ل ه ه الحقي ق فمي عس  ان يتشبث الشع  بيط 
 ن أ ل في التعييع ا  ن والسيعيييد  سيتيقيبية؟  يي 
ال ء ييحققط الميل  اليدييد بشي يل  يخيتيليف عين 
المييل  السيبقر؟  ي التغيير ال ء أدالط الخليييفيييون 
عل  ه ه المييل  لتطوير  سيرا هي بعد ان  حوليت 
ال  أبوا  للح م وبصي ر عل  قيرارا يط، و يريي ير 



 

 974صوت البحرين / 

لقد أدركت قوافل المعتقلين السيييييييييين  يعي ي  
االيتبداد المطلق بأبشع صوره، وكيف ان حيية 
البشر أصحيت اييةيعير ليقيرارات ديي يتيي يور 
 ييتيييييبيير يييميييري دور الييربييوبييييير بييأييييلييييي  
ايتفزازير بعيدة عن الرأفر والشفقر واليعيطيف  
 يذا يع ي ان يحرم االيتيذ حسين  شيييميع  ين 
االلتقيء  يع بيقييير اليميعيتيقيلييين السيييييييييين او 
الر وزز؟ وليمييذا ال ييوفير ليط أبسيل وييي يل 
الرييةير بيميشييعير  يحيتيوء عيلي   ييء  ين 
اإلنسينير؟ إنهي قصر المح ر ا لسيييير اليطيوييلير 
التي اعتيدهي البحرانيون   ي  عيقيود و يي  يزا  
 زداد يوءا و وحشي  وفي غييب ح م اليقيينيون 
وغييب المحييبر القينونير والرقيبر الييييدة ليميي 
ييرء داال طوا ير التع ي ، يستبيعيد حيدو  
 طورات كبيرة في فلسفر التعي ل بين الخليفييين 
والبحرانيين اصوصيي فيي  ييييالت اليحيقيو  
وأنميط التعي ل  ع المعتقلين السييييين وكي لي  

   عل  صعيد  وبدأ "المواط ر المتسيوير" 
و ع  قديرني للرييةر و شيييعي يي عيليييهيي، فيين 
 حويلهي ال   شيريع  ييرير وييييير عيميةقير 
ال يحقق أهداف الرييةر  ان  سييييسيهيي  سيألير 
اطيرة ال يتوافق  ع المسؤولير االنسينييير إزاء 
 ييبيييدءء الييتييدييي يين  وقييد أ ييهييرت يييبيييقيييت 
الفور والت التي أنفقت العصيبر الخليفير عليهي 
المةيين اطر ه ا االيتغية  واليتيو.يييط  وقيد 
كتبت الم ظمييت اليحيقيوقييير كيليييرا حيو  هي ا 
التو.ط وانتقيدم اييتيخيدام اليريييةير ليتيبييييي  
االنييتييهيييكيييت  إن اإلفييراط فييي اةييطييهيييد  يين 
يعيرض االيتبداد والديي يتيي يوريير أ ير  شييين 
و هين و عي   وبعد قرابير اني يي عشير عيي يي 
عييليي  الييلييورة الييمييظييفييرة بيي ذن    ييي يييزا  
االةطهيد هو اللغر التي يستخد هي الخيليييفيييون 
 ع الس ين األصليين ) يييعير ويي يرك  ويي يفيي 
للتدليل عل  ذل   حو  السيون ال  عيلم  يواز 
ألء  تيمع بشرء  ن حيث  ركيبتيط و يميوليط 
كيفر التخصيصييت  فيهيو يديم عيليمييء اليديين 
واألطبيء والمعلمين والريييةييييين، كيميي يديم 
اليير.ييل والييمييرأة، الشيييييس والييطييفييل، السييليييييم 
والمعو   و ين هيؤالء اليميبيتيلييين بييإلعييفييت 
اليسدير الدكتور عبد الييليييل السي ي ييي  الي ء 
 د  عل  يي ط اليي ر قيرابير اليليةنير عشير 
عي ي )إذا أةيفيت فيتيرة السييين اليتيي ييبيقيت 
اليليورةك، وهيو  صييب  ي ي  اليوالدة بيمييرض 
اليبييوليييييو  وقييد  ييداعيت صييحييتيط فييي اليعييي ييييين 
األايرين اصوصي بعد داولط في إةراب عن 

    1البقير  ن ص: مناسبة لطرح قضايا االضطهاد  كأس العالم

 يي أيهي القمر اليمي ييير       أييفييه  يحيويي  اليقيبيور

 يي أيهيي الير.يل اليعيظيييم     بي يتي  بييألليم اليدهيور

 وحمي م الدوح الحزين    د وَعهي احتست اليزهيور

  ب ي  رفرفر  اليي ييح    وفيوقيهيي  ي يعي  الي يسيور

***** 

 أيين اليبيشيي ير والسيرور؟      يي أيهي القمر الم ير؟

 فييفيييييط  يي ييطييفيييء الييبييدور  الييبييدر إن داييل الييمييحييي 

 انيقيشيع اليظيةم والح نيور        ي أ.مل الدنيييي إذا

ة فيييليي ييون  يين وهيي  الييمييحييبيير  يسييتيي ييييير واألاييو 

 يييلييفيي  األ ييل اليي ييبييييير      يييي راكييبييي فييري الييحيييييية

 الييمييحيييييي والشييعييور فييي قييلييبيي  اإليييمييين يييظييهييره

 اديت اليميعييره كيليهيي فيي يأني  اليلييييث اليهيصييور

 ولييقييد غشييينييي  يين .ييةلييتيي  الييبييشييي يير والييحييبييور

 الشيُس الوقيور وبعلم ،    في السين، طودٌ  ي ٌس،

 كييبييييير  ييهييد الييز ييين بييأن  يين كييبييرت عييرييي ييتييط

 فيية يييخييور   يين وا.ييط الييطييغيييييين كيييليييييبييل األ ييم

، يييلييور ا صييي ييدا فييي و.ييط .ييةد    يين عيييّ حيير 

 و.يييب ييييٌر حيييقييييييير قييين   هييييييهييييت يييي يييسيير عيييز ييط

 ال ييي ييحيي ييي أبييدا لييطيييغييوت  ديييييق بييط الييقييصييور

 السييييين  يي ييزليييط ورب الييعيييلييميييييين لييط  ييييييييير

 ودوا يير الييدنيييييي وإن طيييلييت عييليي  الييطيييغييي  ييدور

 ***** 

  يين  صيير  ييخييرى، فييي اييطيي   ييوييي   سييييير

 فييرعييون يييحييشييد .ييمييعييط فييي يييوم زييي ييتييط يييمييور

،  بُييحييور  فييأدُ ييعُييط  اليي يييييُل، إبييراهيييييُم أفيييييعييط أييي  

، اييييليييق فييييهييي يييأ بييييييي ييير  ليييط اليييدنيييييييي  صييييييير فييي   

،  لييم  يي ييس  او بييزيييد  سييتيييييييير عييمييروا يييوم ُعسيير 

 ***** 

 الييقييصييور يييي  ييليييييأ الدييعييفيييء فييي ز يين  ييعيييوره

 وبيي يي  ليي  اإلاييوان، يييي نييعييم الييمييربييي والييظييهييييير

 الييظيييلييمييون ييييييرحييلييون فييحيي ييمييهييم  ييأٌن قصييييير

 أرض اليي يي ييينيير نييورة الييتيييريييس  ييحييمييلييهييي اليي ييسييور

 هيييييهيييت  ييرةيي  بيييلييعييسيييكيير إنييهييم لييلييظييلييم يييور

 فيي نييهييم فييي السييييين نييور  ا ييي الدييييييغييم والييدعييية

 عشييت الييحيييييية وحييوليي  اليييييةد ييير ييق والييخييفييييير

 أديييت دوره يييي أَُايييس و ييي يييرو فييييي  الييفييتييور

 و.ييزا ه الييغييفييران والييحييسيي يي  و.يي يييت وحييور

 يييي أم أحييمييد أبشييرء فيييلييبييعييل فييي ا اييرو يييطييييير
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إبراهيم   ير: ييييي وداعييير 
إية ي  صرء  غل   ص  
القي م بأعيميي  اليمير يد اليعييم 
ليميعر اإلاوان اليميسيليمييين، 
وكين  األ ين العييم  ليمي يتيدو 
اليو.يحيدة اإليية ييير بيلي ييدن  

نيوفيميبير  9 وفي يوم اليمعير 
فييي ليي ييدن عيين عييميير  2222
 .58ي يهز 

 إبراهيم منير: حين يغيب القمر
الطعيم بسب  يوء اليميعيي يلير اليتيي ييوا.يهيهيي 
وغييب الرعيير الصحير  وه يه أيديي الشييب 
ال فيف .عفر  عتو  ال ء  د  عل  اعتقييليط 
أربعر أعوام ولم  شيفيع ليط حييليتيط أبيدا  فيليدو 
الخليفيين قلوب كيلصخر ال  يحيوء  ييينيي  ين 
اإلنسينير او المشيعر  وكين  ن بين المعتقيلييين 
قين الشيب السيييد .يعيفير السيييد  يويي   المعو 
وال فيف ا ار علي يعد وكميل أحمد حيميييدة 
وقييم غلوم أحمد الل ان ييعيينيييين  ين  يخيليف 
عقلي  وهؤالء .ميعي قدوا ردحي  ين اليز ين 

   وراء القدبين 
برغم ذل   ؤكد حقي ق التيريس والس ن اإلليهييير 
ان  ن يتميدو في غيط بيإل عين فيي اةيطيهييد 
األبرييء ال يبق  طوية بل  ةحقط .را مط حت  
 قدي عليط  وعل  البيغي  دور الدوا ر، وكمي 
يقو     عيل  "إني  ن المير ين  ي يتيقيميون"  
صحيي  ان أ.يواء  يبييريييت "كيأي اليعييليم" 
أبعدت األنظير عن ةحييي االةطهيد واليقيميع 
في البحرين، ول ن آهيت السييي ييء ال  يخيتيفيي 
وال يم ن   ع وصولهي ال    المقتدر اليييبيير 
ال ء ال يتخل  عن المظلو ين لحظر  قد  ي يون 
األنظير  شدودة ال   ي يت التلفزيون لمتيبعير 
 ل  المبيرييت، ول ن هييهييت ان ييحيد  ذلي  
 الف العي ةت البحرانير التي  يبيقي   شيدودة 
بشيي ييل  ييتييواصييل ألوليينيي  الييرازحييييين وراء 
القدبين، ال ين ال يعرفون الليييل  ين الي يهيير، 

بصحبير أهيليهيم او  وال فرصر لديهم لةيتمتيع
رفقر أصدقي هم في يراء او ةراء  لقد ا تحين 
  قلوب أحبي  ي المعتيقيلييين لي،ييميين، في  ي يوا 
وصد قوا ونبتوا وأالصيوا ديي يهيم ص، فصيغير 
الطغية في أعي هم و ةي يت قيييمير اليحيييية فيي 

  نفويهم فأصبحوا  ن المصطفين األايير 
في أ.واء "كأي العيلم" نو.ط ل وء الديميي ير 
والمشيعر والقيم واإلنسينير نداء بييم  عيتيقيليي 
الرأء البحرانيين للتصدء للعصيبير اليخيليييفييير 
ب مل حييم والدرب بيد  ن حديد عيلي  أييدء 
.ةديهي ال ين  ييوزوا الحدود وار  بيوا أبشيع 
الفظيعيت بحق ا الف  ن أب يء البحيريين بيعيد 
ان احتيليوا أرةيهيم وييي يوهيم ييوء اليعي اب 
عقودا  واأل ل ان يتحيره الديمييير اإلنسيينيي 
ويستمع له ه االيتغينيت، ويحيصر الخلييفييييين 
ةمن دوا ر القينون والقيدييء واليعيدالير، في ن 
حد  ذل  فسي ون "كأي اليعييليم" هي ا اليعييليم 
 حطر عل  طريق الحرير وال را ر والسية ير 

  اليسدير واألاةقير 


