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 عام جديد بآمال عريضة
 وإيمان بحتمية النصر اإللهي

 
ويطل عام جديد، ومعه رلي  من ام م واممال. أنات ضحايا القمع ال ليلإللي 
ي لِّجون السقنة الجديد  بآهاتهم وعاهاتهم، وت تلج في نإلوسهم اممال العري لة 
بأن أشالءهم الممزقة لن تذهب سدى. وهواجس األمهات الثاكلالت تسلتلقلبلل 
العام الجديد شاكية إلى هللا ظلم هؤ ء القوم الذين أمعنوا في الظلم والجريمة، 
وتلذذوا بسماإل األنات وامهات، وظنوا أنهم بلغوا ما كانوا يتطلعون اليه ملن 
استقرار حنمهم وما يعتقدونه رطأً من انهيار عدوهم. ما يزال هؤ ء أسلرى 
لسوء ظنهم وقبح أعمالهم وسواد سريرتهم. أما ضحلايلاهلم فلأنلهلم يلنلظلرون 
بعين هللا ويرون في تداول األيام سنة طبيعية وأنها ستدور على الباغي اللذي 
ارتدى ثوب الربوبية وارتقى مقعدا   يليق به. وبليلن هلذيلن الصلنلإلليلن ملن 
البشر في بالدنا المبتال ، تبقى اإلراد  اإللهية هي الحاسمة، وهي التي تلقلرر 
ما تريدإ  أ  له ال لق واألمر . فمن يستطيع ان يرد األمر اإللهي  إن أجلل 
هللا إذا جاء   يؤرر. لقد عاشلت األملم السلابلقلة ظلروفلا مشلابلهلة، ورلطلى 
الالحقون على رطاهم، فما أغنت عنهم ألهتهم شيئا لما جاء أملر ربلك، وملا 
زادوهم غير تتبيب. في ر م هذه الإلسيإلساء الإلنرية والنإلسية واللعلقلديلة،   
يستطيع أحد ان يستشرش ما ينتظره. لنن المؤمنين الذين ينظرون بعيلن هللا، 
يرون دائما أن ال ير في ما وقع، وأن ما قدموه انما كان ملن أجلل هللا اللذي 
 ِّ لبِّليللِّ    لا ل لن لُم    ت لق لاتِّلل لون  فِّلي س  م  أمرهم بإقامة العدل ومحاربة اللظلللم. و 
لُن  ُجلن لا مِّ ب ن ا أ ُرلرِّ ين  ي ق ول ون  ر  ُلد انِّ ال ذِّ اُلوِّ النقِّس اءِّ و  الِّ و  ج  ن  الرقِّ ُست ُ ع إلِّين  مِّ اُلم  و 
يًرا. ن ل د نك  ن صِّ اُجع ل ل ن ا مِّ لِّيًّا و  ن ل د نك  و  اُجع ل ل ن ا مِّ ا و  هِّ اُلق ُري ةِّ الظ الِّمِّ أ ُهل ه  ذِّ  ه َٰ
يودإل شعبنا البحراني عامه المنصرم، وما احتواه من مصائلب   يلحلتلملللهلا 
النثيرون. فهل هنال مصيبة أكبر من ارتناب حاكمه أكبر ريانلة تلاريل ليلة  
هل هنال جور أعظم من أن يستغل الطاغية البالد والحنلم للتلوجليله ا ملور 
نحو ا ستسالم وا ستعباد والت لي عن المقدسات والتجهم لللملظلللومليلن ملن 
ضحايا ا حتالل  إنها األيام التي وعدهم الطاغيلة بلهلا علنلدملا اعلتلللى سلد  
الحنم بعد موت أبيه بأنهم لم يعيشوها بعد. أدركوا اليوم ملعلنلى ذللك اللوعلد 
اإلجرامي المقيت. فلم ينونوا يتوقعون ان يسبق طاغيتهم كل حلنلام اللعلرب 
والمسلمين ليعلن نإلسه حليإلا ألقبح نظام احتالل عرفته البشرية في عصلرهلا 
الحاضر. لم ينن في األفق ما يشير الى حتمية وقوإل ذلك، وإن كلان سلللول 
الطاغية منذ عقود يوحي بانه غير متزن وليلس للديله قلدر  علللى ا سلتلواء 
والتإلنير السليم. فلو كان إنسانا سويا لما ارتار الظلم والجور والعن  طريلقلا 
لتثبيت حنمه وعصابته. لو كان حنيملا للبلحلث علن قلوتله ملن دعلم شلعلبله 
بالتقرب اليه واسترضائه وحماية ابنائه. كان ذلك مسارا متاحا أمامه، لننه لم 
ي تره، بل احتذى حذو من ظلم نإلسه وركب الظلم راحلللة لليلصلل بلهلا اللى 
مبتغاه، وسرعان ما انتإل ت به وق ت عليه. و  يحيلق اللملنلر السليء إ  

  بأهله. 
هنال وراء الق بان أرواح تتنإلس وتتعبد لربها بالطاعة وا ستسالم إلرادتله 

على العهد الذي قطلعلتله   وأوامره. فها هي بعد اثني عشر عاما ما تزال ثابتة
مع ذلك الرب المتعال، وتسعى ألقامة العدل الذي أمرهم هللا بهإ إن هللا يلأملر 
بالعدل واإلحسان وينهى عن اللإللحلشلاء واللملنلنلر واللبلغلي، يلعلظلم للعلللملك 
تذكقرون. هذه ا رواح الطاهر  ق ت شطرا طويال من عمرها متحرر  ملن 
ا وهام ومتمرد  على القيود، فلأصلبلح أصلحلابلهلا كلاللملالئلنلة فلي تلقلواهلم 
وورعهم وإيمانهم وآمالهم. لم يلغلب علن ذهلنلهلم قل  الشلعلور بلا سلتلسلالم 
المطلق لإلراد  اإللهية والعمل وفق ما يريده رالق السماوات واألرأل. فإللي 
كل زنزانة من ذلك السجن الرهيب الذي لإلظ فيله علدد ملن نلازلليله أنلإللاسله 
األرير ، نإلر  من المؤمنين الذين امتحن هللا قلوبهم للللتلقلوى، فلتلملردوا علللى 
الطاغية واستصغروا قدره واست إلوا بتهديداته، وكل منهم يقولإ فلاقلض ملا 

 أنت قاأل  إنما تق ي هذه الحيا   الدنيا.

* اعتقلت قوات النظام ال ليإلي أمليلن علام اللملنلظلملة 
األوروبية البحريلنليلة للحلقلو  اإلنسلان حسليلن جلواد 

ديسمبر، بعد مداهلملة ملنلزلله  11برويز، فجر ا ثنين 
في جزير  ستر . وقاللت علائلللة بلرويلز إن ملنلزللهلم 

أل للمداهمة عند  فجراً، علللى أيلدي قلوات  1:24تعرق
علة وسليلار   مدنية ملثقمة، برفقة سيارات شرطة وملدرق
مدنية وحافلة صغير  تابعة للدارلية، وقلاملت اللقلوات 
بتإلتيش المنزل بشنل عام وغرفة النلوم بشلنلل رلاص 
ودقيق، وصادرت الهات  النقال وجواز سإلر اللنلاشل  
حسين برويز، ليتم إلقاء القبض عليه  حقاً، ولم ي سملح 
له بتغيير مالبسه التي كان يرتديها، كما لم يتلم إشلعلار 
العائلة بسلبلب ا علتلقلال، وفلق ملا أفلاد ملوقلع ملرآ  

البحرين. وكان برويز يعيش في باريس التي لجأ إليها قبل ب ع سنوات، قبلل 
 ان يعود الى البالد بعد حصوله ضمانات بعدم تعرضه لالعتقال.

ديسمبر اعتقلت العصابة ال ليإلية السيد محمود احمد الملحلإللوظ بلعلد  14وفي 
 استدعائه  حد مراكز التعذيب. 

 
، تبنقلى اللبلرللملان األوروبلي 2422ديسمبر  15 * في

مشروإل قرار ي طالب البحرين باإلفراج الإلوريق وغليلر 
المشروط عن المدافع عن حقو  اإلنسلان اللبلحلريلنلي 
الدقنماركيق عبلد اللهلادي الل لواجلة وجلمليلع السلجلنلاء 
السياسيين امررين، وإنهاء جمليلع أشلنلال اللتلعلذيلب، 
وإلغاء أحنام اإلعدام مع إلغاء عقوبة اإلعلدام نلهلائليلاً، 
كللمللا قللدقم أع للاء الللبللرلللمللان األوروبللي الللعللديللد مللن 
التوصيات والمطالب لحنومة البلحلريلن فليلملا يلتلعلللق 

 بق ايا انتهاكات حقو  اإلنسان. 
 

* تواصل اضطهاد السجناء السياسيين بوتير  متسارعة. فلقلد أعلربلت واللد  
المعتقل قيس عباس عن قلقها على سالمة ابنها بعد نقله لجهة مجلهلوللة بلغليلة 
إجباره على إفاد  تدينه بالق ية التي أثبتت اللملحلنلملة بلراءتله ملنلهلا، وبلعلد 
رف ه التوقيع، لم ترد أي معلومة عن أحواله.  ووصل  اللنلاشل  السليلاسلي 
 10حسن سرحان من منطقة العنر معاناته مع ا ضطهاد واللتلعلذيلب. وملنلذ 

سجينا ساسيا   يعرش شيء علن مصليلرهلم  10اغسطس الماضي تم تغييب 
حتى امن. اما ا لسجين السياسي محمد حسن الرمل فملا يلزال ملحلروملا ملن 
العناية الصحية. فمنذ اكتوبر الماضي ما يزال ينتظلر ا دويلة اللتلي وصلإللهلا 

 الطبيب له، ولم يستلمها حتى امن من ادار  السجن.
 

* اشترى صندو  الثرو  السيادية في البحرين مملتلللنلات اللنلملاذج اللتلراثليلة 
 144شركة ماكالرين البريطانية للسيارات ال ارقة  مقابل ضي نلقلدي قلدره 

مليون دو ر(. وتملك شركة ممتلنات البحرانليلة  121مليون جنيه إسترليني )
في المائة من منالرين. وقد سجلت شركة السيارات ال ارقة  14ما يقرب من 
ماليين جنيه إسترليني في األشهر التسعة حتى سلبلتلملبلر،  241رسار  قدرها 

مليون جنيه إسترليني قلبلل علام. كلملا انل لإلل لت  11مقارنة ب سار  قدرها 
بلانل لإللاأل ملن  مليون جنيه استرليني، 87السيولة في نهاية الربع الثالث إلى 

 مليون جنيه إسترليني. 171
 

ديسمبر أصدرت  المحنمة اللجلزائليلة بلملنلطلقلة  20* في 
الللمللديللنللة الللمللنللور بللالللمللملللللنللة الللعللربلليللة السللعللوديللة 

علللاللللم اللللديلللن  بلللحلللق سلللنلللوات 0 بلللالسلللجلللن حلللنلللًملللا
اللثلانلي/ تشلريلن نلهلايلة اعلتلقلل اللذي العمري كاظم الشيي
الماضي. وبذلك ين م الشيي كاظلم اللعلملري اللى  نوفمبر

نجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان/ ابريل الماضي. 
 ويعتبر ا عتقال والحنم ضمن ا ضطهاد الديني.
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ديسمبر نظم  البرلماني البريطاني آندي سلالوتلر نلدو  فلي اللبلرللملان  7في 
البريطاني، بمناسلبلة اإلعلالن علن تلقلريلر ي سللل  ال لوء علللى اللعلالقلات 

السعودية. وقد شارل اللملعلارأل السلعلودي يلحليلي عسليلري، —البريطانية
األمين العام السابق لحزب التجمع الوطني في اللقاء، وكانت منظلملة اللقلسل  
شرينا في تنظيم الندو  كذلك. وتطرقت النقاشات للسياسة اللبلريلطلانليلة اللتلي 
تساوم على المباديء من أجل المصالح. وأكد العديد من المتحدثين انلزعلاجله 
من هذه الممارسة، مشيرين إلى انعناس ذلك على قيم العدل والسالم من جهة 

 وعلى منظو  حقو  اإلنسان من جهة أررى. 

ديسمبر ررج البحرانيون في مظاهرات عديلد  ملحلتلجليلن ضلد اللزيلار  اللملزملعلة  5في 
لبالدهم من قبل رئيس كيان ا حتالل ا سرائيلي، وكان من بينلهلا تلظلاهلر  انلطلللقلت فلي 
العاصمة المنامة هتإلت ضد ا حتالل والتطبيع وأكدت براء  شعب البحريلن ملن الل ليلانلة 
ال ليإلية المقزز . ورفعت في ا حتجاجات أعالم فلسطين لتأكيد دعم اللبلحلرانليليلن ألهلللهلا 
الم طهدين. ولم ي إلوا أبدا رف هم ا حتالل اإلسرائيلي واعتبار التطلبليلع ملعله رليلانلة، 

 مؤكدين بذلك مإلارقة واضحة بينهم وبين ال ليإليين.

—ديسمبر، لالحتجاج على  التدخل السعودي في البحرين، والمطالبة بتعويض شهداء االحتالل السعودي 00اعتصام امام السفارة السعودية يوم األربعاء 
 .1300االماراتي الذي حدث في منتصف مارس 

أستمر أهالي السنابس في وقإلتهم اليلومليلة اللتلي يلطلاللبلون فليلهلا 
بإطال  سراح المعتقلين السياسيين. وبرغم الم ايقات ال للليلإلليلة 
المستمر ، ومن بينها استدعلاء اللملشلاركليلن وإجلبلارهلم للتلوقليلع 
تعهدات بعدم رفع تلك المطالب، إ  أنهم لم يلتلراجلعلوا. ويلعلرش 
ال ليإليون إن اإلفراج عن السجناء ليس حال للملشلنلللة السليلاسليلة 

 المؤجلة منذ عقود، والتي كانت السبب  نتإلاضات متالحقة.

ديسمبر، نظمت المعلارضلة  17في “  عيد الشهداء”ضمن فعاليات ا حتإلاء بـ 
ديسمبر ندو  راصة  بإحدى اللقلاعلات فلي للنلدن.  15البحرانية يوم ال ميس 

وشارل في الندو  عدد من المتحدثين ملن بليلنلهلم األسلتلاذ علللي علبلد اإلملام 
واألستاذ إبراهيم الدمستاني، والد الشهيد علي الدمستلانلي، و جلوزوي بلللوم، 
الباحثة بمعهد البحرين للديمقراطية والحقو  )بليلرد( واللقلس ا نلجللليلنلانلي، 
فرانك جيلي. وح ر عدد من وسائل اإلعالم العربية لتغطية الندو  التي كلان 
الحديث فيها مباشرا ومؤلما رصوصا ما يتعلق منه بوص  ملعلانلا  علائلالت 
الشهداء وإصرار ال ليإليين على حماية الجالدين والقتلة. وكان واضحا علملق 
الشعور بشيء من اإلحباط من الموق  الدولي الذي يتسلم بلاللالملبلا   وعلدم 

 الحزم في مواجهة ا ضطهاد وسوء المعاملة والتعذيب.
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 نرفض زيار  رئيس النيان لبالدنا البحرين ونعتبلرهلا
 رنجرا في راصر  األمة

أفادت وسائل اإلعالم الصهيونية والعالمية أن رئليلس 
النيان الصهيوني إسحا  هيرتسوس سليلقلوم يلوم غلد 

، بلزيلار  للبلالدنلا 2422األحد، الرابع من ديسلملبلر 
 البحرين.

إن المبادر  الوطنية البحرينية لمناه ة التطلبليلع ملع 
العدو الصهيوني وفي الوقت الذي تستنلنلر وتلرفلض 
قيام رئيس كيان العدو بتدنليلس تلراب بلالدنلا، فلإنلهلا 

 تؤكد علىإ
أو إ إن زيار  رئيس النيان الصهيوني لبالدنا تعتلبلر 
ارتراقا جديدا في جدار الصراإل العربي الصلهليلونلي 
وإساء  لشعبنا البحريني الذي يلرفلض اللتلطلبليلع ملع 
العدو الصهيوني ويلعلتلبلره كليلانلا ملغلتلصلبلا ألرأل 
فللسلطليلن وقلاتلال لشلعلبلهلا، كلملا يلقل  ملع الشلعلب 
الإللسطيني الشقيق الذي يتعرأل لحرب إباد  جماعيلة 

عاما وقد زادت وت اعإلت جرائلمله  70منذ أكثر من 
 بعد توقيع ما يسمى باإلتإلاقيات اإلبراهيمية معه.

ثانياإ إن المبادر  الوطنية، والتي تمثل أغلب أطليلاش 
المجتمع البلحلريلنلي وملؤسلسلات ملجلتلملعله اللملدنلي 
وجمعياته السياسية، تدعوا الجانب الرسمي وحنلوملة 
البحرين إلى التوق  عن اإلستمرار في تطبيع العالقة 
مع عدو األمة العربية واإلسالمية، وتدعوها للتراجلع 
عن إتإلاقيات التطلبليلع اللتلي ت لر بلبلالدنلا وشلعلبلنلا 

 وتطعن الشعب الإللسطيني في راصرته.
ثالثاإ إن تزاحم المسلؤولليلن الصلهلايلنلة علللى زيلار  
بالدنا ينطلق من أهداش رطير  تتمثل في سلي بالدنلا 
عن موقعها الطلبليلعلي وملواقلإللهلا اللداعلملة للللشلعلب 
الإللسطيني وجرها إلى ملعلسلنلر أعلداء األملة، وهلو 
األمر الذي يرف ه الشعب اللبلحلريلنلي ويلقل  ضلده 
ويعتبره مساسا باستقراره ا جتماعي وسلمه األهللي، 
ذلك أن النيان يسعى إلى تحالإلات عدوانية   أرالقيلة 
و  إنسانية تؤثر سلبا على الشعب الإللسطيلنلي وملعله 
 الشعوب والبلدان العربية، ومنها الشعب البحريني.
 1108رابعاإ منذ تأسيس النيان الصهيوني في العلام 

وما قبل ذلك، كانت السمات الرئيسية لهذا النيان، و  
تزال، أنه كيان مغتصب لألرأل وسافك للللدملاء و  
يتواجد في منان إ  وعاث فليله فسلادا ورلرابلا، وقلد 
 تلللأكلللد ذللللك ملللن رلللالل اللللحلللقلللائلللق اللللواقلللعللليلللة.
ولحرصنا على بلالدنلا وشلعلبلنلا فلإنلنلا فلي اللملبلادر  
الوطنية نرفض زيار  رئيس النيان ونعتبلرهلا غلرزا 
ل نجر جديد في راصر  األمة، يلنلبلغلي علدم ا قلدام 
عليه، بل العمل على وق  جرائم النازية الجديد  التي 
 يلللرتلللنلللبلللهلللا الصلللهلللايلللنلللة فلللي فلللللللسلللطللليلللن.
المجد وال للود لشلهلداء فلللسلطليلن واألملة اللعلربليلة 

 وا سالمية
النصر لإللسطين وشلعلبلهلا اللذي يلواجله آللة اللدملار 

 الصهيونية
المبادر  الوطنية البحرينية للملنلاه لة اللتلطلبليلع ملع 

 العدو الصهيوني
 2422ديسمبر  1
 التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي -1
 جمعية األصالة اإلسالمية -2
 المنبر التقدمي -1
الجمعية البحرينية لملقلاوملة اللتلطلبليلع ملع اللعلدو  -0

 الصهيوني
 التجمع القومي الديمقراطي -5
 جمعية مناصر  فلسطين -1
 رابطة شباب ألجل القدس البحرينية -7

 

 المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع
 مع العدو الصهيوني ترفض زيارة رئيس الكيان

 جمعية المنبر الوطني اإلسالمي -8
 جمعية نه ة فتا  البحرين -1

 الجمعية البحرينية للشإلافية -14
 جمعية أوال النسائية -11
 جمعية المرأ  البحرينية -12
 ا تحاد النسائي البحريني -11
 جمعية الص  اإلسالمي -10
 جمعية الوس  العربي اإلسالمي -15
 جمعية ا جتماعيين البحرينية -11
 جمعية الشبيبة البحرينية -17
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 استمرار التظاهرات في الشوارع 

رالل شهر ديسملبلر تلواصلل اللحلرال الشلعلبلي 
المعارأل للعصابة ال ليإلية بدون انقطاإل، فلنلان 
هللنللال مسلليللرات ضللد زيللار  رئلليللس الللنلليللان 
ا سرائيلي للبالد، وكذلك في ذكرى عيد الشهداء 

ديسمبر( با ضافة للمطالبة بإطال  سلراح  17) 
 المعتقلين السياسيين.

شهدت بلد  السنابس في البحرين، امس اللثلالثلاء 
تظاهر  حاشد  رفعت فيها صور الشهداء، وذلك 
إحياًء لذكرى عيلد الشلهلداء وتل للليلداً للذكلراهلم 
العبقة وت امناً مع ا سرى في السجون اللنلظلام 

 البحريني.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإنلقلاذ أبلنلاء 
اللوطلن اللمللعلتللقلللليلن، ورفلعللوا  فللتلات للرمللوز 
البحرين العابقليلن فلي السلجلون، ملحلذريلن ملن 

 ال طر الذي يهدد الرموز الوطنية.
كما ررجت تظاهر  مماثلة في بللد  أبلو صليلبلع 

 غرب العاصمة المنامة.
وأكدت قوى المعارضة في بيان مشترل أن عيلد 
الشهداء سيظل ذكرى وطنيلة رلاللد ، وملنلاسلبلة 
تجمع كل تاريي اللنل لال اللململتلد ضلد اللإللسلاد 
وا ستبداد. هذا وشهدت عد  مناطق في البحرين 
حراكا شعبيا متنوعا، أكد األهلاللي واللثلوار ملن 
رالله ت ليد ذكرى هؤ ء الشهداء والتمسك بحق 

 الثأر لهم.
وعيد الشهداء هلو ذكلرى اسلتلشلهلاد الشلهليلديلن 

ديسمبر/  17 هاني رميس وهاني الوسطي  في 
ل  ، والذي أصبح يوملا وطلنليلا 1110كانون األوق

يحتإلي به البحرانيون سنويا؛ تجديدا للعهد معهملا 
 ومع كل شهيد سق  على درب الثور .

 00.31الدين العام يتجاوز الـ
 مليار دينار حتى أكتوبر

 
أظهرت بيانات رسمية حديثة تجاوز الديلن اللعلام 

مليار ديلنلار بلحلريلنلي  10.47الحنومي سق  الـ
% 1، بلنلملو 2422حتى نهاية أكتوبر المنصرم 
مليار دينار في  11.7على أساس سنوي مقارنة بـ

 .2421أكتوبر 
وتظهلر بليلانلات مصلرش اللبلحلريلن اللملركلزي 
ارتإلاإل رصيد الدين العام في نهاية أكتوبر بلقليلملة 

مليون دينار على أسلاس شلهلري، ملقلارنلة  112
، ويلرجلح ا رتلإللاإل 2422برصيد شهر سبتمبر 

في رصيد الدين إلى زياد  الميزاينة المل لصلصلة 
 لمشاريع وزار  اإلسنان والمشاريع ال دمية.

وأعطى مجلس الشورى البحريني في ملنلتلصل  
ال وء األر ر لمجللس اللوزراء  2421مارس 

ملليلار ديلنلار  15لرفع سق  ا قتراأل العام إلى 
% ملن 114مليار دو ر(، ليشنلل  04بحريني )

الناتج المحلي اإلجلملاللي، ملا يسلملح للللحلنلوملة 
با قتراأل لتلبية متطلبات أعباء الديون للعلامليلن 

 .2422المقبلين حتى 
وسبق أن رفعت الحنومة سق  الدين اللعلام إللى 

مللليلار دو ر( فلي اللعلام  10مليار ديلنلار ) 11
اعلتلملاد  2418، أعقبها في نلهلايلة اللعلام 2417

الحنومة برنامج التوازن المالي الذي يهلدش إللى 
معالجة الميزانية العامة واللقل لاء علللى اللعلجلز 

سنوات بمساعد  شلقليلقلاتلهلا ملن دول  5بغ ون 
ال ليج العربية السلعلوديلة واللنلويلت واإلملارات 

 مليارات دو ر. 14التي وفرت منحة مالية بقيمة 
على صعيد آرر، تشير تلوقلعلات وزار  اللملالليلة 

-2421وا قتصاد للميزانية العامة للدولة للإلتلر  
إلللى وصللول إجللمللالللي اإليللرادات إلللى  2422

 2421مليار ديلنلار بلحلريلنلي فلي علام  2.041
، 2422مليار دينار بحريلنلي فلي علام  2.057و

بيلنلملا ملن اللملتلوقلع أن يلبلللف إجلملاللي اإلنلإللا  
مليار دينار بلحلريلنلي فلي علام  1.110الحنومي 

مليار دينلار بلحلريلنلي فلي علام  1.511و 2421
2422. 

واعتمدت الموازنة على تقدير سعر برميل النلإلل  
دو ًرا، وفلق  14علنلد  2422-2421لميزانية 

توقعات األسلعلار بلاألسلوا  اللعلاللمليلة، إذ ت لعلد 
البحرين األقل إنتاًجا للموارد النلإللطليلة بليلن دول 

ألل   244مجلس التعاون ال ليجي، إذ تنتج نحو 
برميل من النإل  ال ام يوميًا، وتبدأ السنة اللملالليلة 
في البحرين مطلع يناير حتى نهاية ديسلملبلر ملن 

 العام ذاته، وفق قانون الموازنة. 
في هذا الوقت والظروش يسافر اللحلاكلم واو ده 
الى المغرب فلي رحلللة صليلد تلزيلد ملن أعلبلاء 

 الوطن وقدراته ا قتصادية.



 

 0/ 084صوت البحرين / 

 الثور  / حمز  الشاروري*
يستح ر ملول وأمراء آل سلعلود بشلنلل مسلتلملر 
ودائم م زون ذاكرتهلم ا حلتلاللليلة و  تلغلب علن 
بالهم مشاهد معاركهم اللدملويلة ضلد اللملجلتلملعلات 
والقبائل في شبه الجزير  اللعلربليلة واللحلجلاز إبلان 
غزواتهم في القرن السابع عشلر ثلم اللتلاسلع عشلر 
التي انتهت إلى إنشاء كيان حنمهم األول ثم نسل لتله 
ا نجليزية المحدثة أمرينيا والمستمر  حلتلى الليلوم. 
و  يستنن  األمراء السعوديون ملن تلذكليلر نل لب 
الشعب واللقلوى اللطلاملحلة إللى إحلداث تلغليليلرات 
جوهريلة تلإلل لي إللى تلنلويلن دوللة تلتلوفلر علللى 
المقومات والمتطلبات ال روريلة واللالزملة للبلنلاء 
دولة شرعية تلملثلل ملجلملوإل اللملنلونلات الشلعلبليلة 
المن وية تحتها وفي ظلها.. بأنهم انتزعوا حلنلملهلم 
بالسي  ولن يشاركوه أحدا أو يلنلتلزعله ملنلهلم أحلد 

قدمت ثلة من الن لب  2441بغير السي ، فإلي العام 
السياسية اإلصالحية ملن مل لتللل  ملنلاطلق اللبلالد 

للللملللك  «رغية لحاضر الوطن ومستقلبللله»عري ة 
عبدهللا بن عبدالعزيز، فاستلشلاط غ لب نلايل  بلن 
عبدالعزيز وزير الدارلية األسبلق واسلتلدعلى أبلرز 
الموقعين عليها وكانت العبار  األبرز في تهديده لهم 

هذا الحنم أرذناه بالسي  واللي علنلده سليل  رللله »
 !!«يواجهنا

بهذه العقلية رط  آل سعود وعلملللوا ملبلنلراً علللى 
اجتثاث كل عنلاصلر وملظلاهلر وملالملح اللتلنلويلن 
اله وياتي للمجتمعات اللملحللليلة فلي اللملنلاطلق اللتلي 
احتلوها وأرادوا فرأل نم  هوياتي واحد عناصلره 
محصور  فيإ العقيد  الوهابية، والمورث النلجلدي، 
وتاريي آل سعود، ذلك التاريي الذي ك تب بناء علللى 
روايتهم وتلبية لرغباتهم، وكانت عينلهلم تلرنلو إللى 
محو وطمس اله ويات المحلية لتلك المنلاطلق بلرغلم 
غناها العقدي والثقافي واللتلاريل لي وا جلتلملاعلي، 
حتى تسود ه وية نجد وعقيدتلهلا اللوهلابليلة ويصلبلح 
الحنم السعودي مبدأ التاريي ومنتهاه ومحور الحيلا  
 اليومية لدى المجتلملعلات فلي اللجلزيلر  واللحلجلاز.
لقد عمل األمراء السعوديون مدعلومليلن بلحلللإللائلهلم 
الوهابيين النجديين عبر م تل  الوسائل وفلي كلافلة 
الحقول واألمننة كلاللملدارس واللملسلاجلد واألنلديلة 
والجمعيات على مصادر  كل شيء   يلنلتلملي إللى 
نجد وآل سلعلود واللدفلع بله إللى رفلوش اللنلسليلان 
والزوايا المعتمة، مقابل استحل لار رملوز اللهلويلة 

المراد إحاللها وإبرازها هوية سائد   «السعونجدية»
ووحيد . فالمناهج اللتلعللليلمليلة واللبلراملج اإلذاعليلة 
والتلإلزيونية وتغطيات الصلحل    تلعلرش لشلعلب 
الجزير  العربية والحجاز سوى الللبلاس واللعلرضلة 
والثقافة والشعر والقصيد  واللهجة اللنلجلديلة، هلنلذا 
يغيب الحجاز بنل ثقللله اللديلنلي اللملقلدس وجلذوره 
التاري ية ون به العلمية العظيمة ودوره الحل لاري 
البارز، كما يغيب تاريي إقللليلم األحسلاء واللقلطليل  
وثقافته وفلنلوره وأدبه وح وره الح اري البارز 
في التاريي العربي واإلسالمي، كملا يلغليلب تلاريلي 
مناطق الجنوب في عسير وجيزان بمورثله اللنلبليلر 

المتصل بتاريي وثقافة اليمن العظيم، ولم ينن 
حظ تاريي وفلنلور مناطق الشمال اللملتلدارلل 
تاري يا وثلقلافليلا ملع الشلام واللعلرا  أف لل 
ر  حا ً، كل ذلك يقابله اصطلنلاإل تلاريلي ملزوق

وترويج ثقافة اللتلنلإلليلر  «قرن الشيطان»لنجد 
واسللتللبللاحللة الللدمللاء واألعللراأل الللوهللابلليللة 
المتوحشة، وإبراز أمراء القتل واألجلرام ملن 
قلصليلن  ل للِّ آل سعود على أنهم اللملنلقلذيلن واللم 

 الذين اصطإلاهم هللا تعالى 
شهدت الحرب على ه ويات  2417ومنذ العام 

المناطق والمجتمعات الواقعة تحت ا حلتلالل 
ً كلملاً  ا حتالل السعلودي تصلاعلداً ملللحلوظلا

وكيإلاً وهي أشد رطراً من ممارسات السللطلة السلعلوديلة 
في العقود السابقة، ما يإلرأل على المت ررين ملواجلهلة 
م تلإلة وأكثر صالبة وذكاء لحلملايلة هلويلاتلهلم وضلملان 

 توريثها لألجيال القادمة أصيلة نقية.
باإلعالن عن ما سلملي  2411أبريل 25كانت البداية في 

التي اكتنإلت بين سطورهلا فلي اللبلعلديلن  «2414رغية »
ا جتماعي والثقافي قرار استئلصلال اللهلويلة اإلسلالمليلة 
وإعالن الحرب على أرال  المجتمعات المحلية وثقافتلهلا 
وسلوكها وتقاليدها وأعلرافلهلا، وفلتلح اللبلالد أملام ملوج 
التغريب الح اري بنل حمولته النيوليلبلرالليلة اللحلداثليلة 
وما تعنيله ملن رفلع اللحلواجلز واللقليلود أملام ا نلحلالل 
وا نحطاط والتإلسلي واللإللسلاد تلحلت علنلاويلن ا نلإللتلاح 
والحريات الش صية والتالقح الثلقلافلي واللحل لاري ملع 

 المجتمعات األررى 
كما شنل حصار مدينة العوامية شمال محافظة اللقلطليل  
رتها التاري ية وتجري  مساحات شاسعلة ملن  وهدم مسوق
أحيائهلا السلنلنليلة واللتلجلاريلة بلنلل ملا حلوتله ملن آثلار 
وموروث، وما ترافق معله ملن قلتلل وجلرح اللعلشلرات 
وتهجير اللملئلات ملن مسلاكلنلهلم اللتلي تلملت مسلاواتلهلا 

إعللاد  الللهللنللدسللة »بللاألرأل، عللنللوان الللبللدء بللملل للطلل  
وتغيير التركليلبلة اللديلملوغلرافليلة ورللل لللة  «ا جتماعية

الرواب  المجتمعية للسنان المحلي، وتهيئة الملنلاا اللعلام 
 ستقبال موج التغيير الثقافي العارم، وسرعان ما وجدنلا 
املية نإلسها وإن على نحو أقل وحشية وعنإلاً تتلنلرر فلي 
الحويطات بمنطقة تبول ثلم فلي جلد  وصلو ً إللى ملنلة 
والمدينة وعود  مر  أررى إلى منطقة القطي  بالتلركليلز 
على أحيائها المنتظة بالسنان لتشتيتهلم وانلهلاء اللروابل  
المجتمعية القائمة، وفي جميع هذه المناطق لم يتم تلوفليلر 
وصيانة قدسية أماكن العباد  من مساجد وحسينيات، فإللي 
ر  العواميلة  القطي  وحدها ومنذ لحظة الهجوم على مسوق

مسلجلدًا  11وحلتلى الليلوم تلم هلدم وإزاللة  2417العام 
 وحسينية.

وتننش  األهداش الم تبئة وراء م ططات التدمير اللتلي 
تمررها السلطة السعودية تحت عناوين إزالة العشوائيات 
والتنمية والتطوير والتوسعة واإلعلملار حليلن نلتلأملل ملا 
 يلللرافلللقلللهلللا وملللا يلللتلللبلللعلللهلللا ملللن إجلللراءات ملللنلللهلللاإ

تغيير واستبدال أسماء اللملنلاطلق والشلوارإل واألملثلللة  •
لى  وسل  »على ذلك بالعشرات حليلث تلم اسلتلبلدال مسلمق

جللزيللر  داريللن «و «مسقللور  الللعللواملليللة«بـلل «الللعللواملليللة
سعياً لمحو ذاكر  تاري يلة  «جزير  تاروت«بـ «وتاروت

ممتد  آ ش السنوات في عمق التاريي وبناء ذاكر  حديثة 
هة تستتبع تزوير وعي األجيلال اللنلاشلئلة واللالحلقلة  مشوق

 بجذورها ومنونات هويتها التاري ية.
إفراس المناطق المأهولة، من السنان الذين نشأوا وعاشوا 
ً وقلطلع  هلا ملعلا وتقاسموا تجارب اللحليلا  بلحلللوهلا وملرق
الصالت والوشائج ا جتماعية التي تلربلطلهلم بلبلعل لهلم 
وترسقي بينهم قيم اللتلنلافلل واللتلعلاضلد واللتلعلاون، وهلو 
اجراء ينطوي على استهدافات متعدد  سياسية واجتماعية 
وثقافية وحتى نإلسية. آل سعود يعتبروا تلك المناطق التلي 
شنلت رزانا لرفد ا حتجاجات بؤرا مرشلحلة للالنلإللجلار 
في أية لحظة تاري ية مؤاتية، لذلك يعملون على تشلتليلت 
قاطنيها وإلجائهم م طرين للتوزإل على عد  م طلطلات 

ومناطق سننية متباعد    يلعلرش قلاطلنلوهلا بلعل لهلم  آل سعود.. حرب مستمرة على الهوية في الجزيرة العربية والحجاز
البعض و  تلربل  بليلنلهلم وحلد  اللملعلانلا  واألهلداش 
والتطلعات المشتركلة، ململا ي  لعل  أو يلعلدم فلرص 
 و د  أية مشاريع اجتماعية أو سياسية مشتركة بينهم.

 «السعونجلدي»استيراد وتعميم هوية وتراث المحتل  •
وترويج علنلاصلرهلا ورملوزهلا وإشلاراتلهلا كلاللللبلاس 
لار  لعلم  رش، وإعلاد  بلنلاء اللمِّ والعرضة واألكالت والحِّ
ً علن  وفق الهندسة التراثية للمحتل النجدي الم تلإلة كليلا
المعمار المحلي سواء في األحساء والقطي  أو الحجاز 

 أو باقي المناطق المحتلة.
منع ا حتإلاء بالرموز المحلية كلاللملنلاسلبلات اللديلنليلة *

والثقافية ومحاربة كل ما يرمز إلى الإللللنلللور اللملحلللي 
يقابله تنشي  رموز المحتل النجدي وابلتلداإل ملنلاسلبلات 
لالحتإلاء بمآثره ورجا ته اللذيلن علاثلوا فلي اللجلزيلر  
ً للللثلروات اللعلاملة  والحجاز قتالً وتدميراً وفسادا ونهلبلا
والممتلنات ال اصة منذ شنوا غلزواتلهلم تلحلت شلعلار 

في القرنين السابع عشر والتاسع عشلر. هلنلذا  «الإلتح»
يصبح في عرش آل سعود وقوانينهم ا حلتلإللال بلملوللد 

جريملة  «ص»اإلمام الحسن المجتبى سب  النبي محمد 
ويستعاأل عنه بحإلالت الرقص الماجنة وس  السلاحلة 
ر  اللعلوامليلة، للللتلغلنلي  التي أقيمت على أنلقلاأل مسلوق
باألمجاد السعودية اللتلي أراقلت دملاء أبلنلاء اللملنلطلقلة 
نإلسها، في سلول اعتاده اللملحلتلللون بلحلق ضلحلايلاهلم 
إمعانًا في اإليذاء واإلذ ل واستعلراًضلا للنلزو  ونشلو  
 اللللللللللللللغلللللللللللللللللللللللللللبلللللللللللللة واللللللللللللللقلللللللللللللهلللللللللللللر  

إر اإل النشاط الديني والثقافلي للللرقلابلة الصلارملة،  •
وتجريم كل ما ي ال  ويتجاوز ال طوط الحمراء اللتلي 

فلي اللريلاأل، تلللك  «السلعلونلجلديلة»تحددها السلللطلة 
ال طوط التي تقلب المعروش مننًرا والمنلنلر ملعلروفًلا 
وتريد من علماء الدين والمصلحين والتربويين والنتاب 
أن يروجوا للنلل ملنلتلجلات رغيلة ملحلملد بلن سلللملان 
بحمولتها الثقافية والسلوكية الماجنلة واللملنلحلطلة، وأن 
يلتزموا الصمت أمام ممارسة كل الموبقات والإللواحلش 
على مقربلة ملن بليلت هللا اللحلرام واللملسلجلد اللنلبلوي 

 الشري  
وهنال هدش أمني تستبطلنله السلللطلة السلعلوديلة و   •

تعلن عنه، وهو كش  مناطق ا كتظاظ السلنلانلي ذات 
المعابر والطر  والممرات ال يقة التي يصلعلب علللى 
عناصر السلطة األمنية واللعلسلنلريلة اقلتلحلاملهلا للعلدم 
معرفتهم بمدارلها وم ارجها بقدر ما يعرفه ساكنلوهلا، 
لذلك يلجأ النظام السعودي إلى هدم وتدمير كل األحليلاء 
القديمة دون اعتبار لتاري يلتلهلا وملا تشلنللله ملن إرث 
ثقافي ومعماري بغرأل حرمان المجتمع اللملحلللي ملن 
قدراته على التحصن وا رتباء من هجمات ومطاردات 

 .«األملللللللن السلللللللعلللللللونلللللللجلللللللديلللللللة»أجلللللللهلللللللز  
هذا الم ط  الذي ينإلذه النظام السعودي بشنل متسارإل 
وفي استهتار فج بنافة القيم والمبادئ الدينية غير عابل  
بثقاقة وأعراش وتقاليد المجتمعات المحلية و  بمواقل  
علماء الدين ومشايي القبائل والن ب والقوى السليلاسليلة 
والمجتمعية الم لتلللإللة، ودون أي اعلتلبلار أو ملراعلا  
لمصالح وحاجات المجتمعات المحلية.. هذا اللملشلروإل 

يشنل رطراً داهًما يتهدد هلويلة وثلقلافلة  «السعونجدي»
شعب الجزير  والحجاز ويهدد هلويلة وثلقلافلة األجليلال 
القادمة، ما يستدعي استنإللاراً فلوريلا ملن كلافلة اللقلوى 
الواعية للبدء بتإلعيل برامج التحصين والحملايلة 
انطالقًا من األسر  والمنزل وصو ً إلى جلمليلع 
بؤر وميادين التثقي  والتربية، وكما نجح جليلل 
األجداد واألباء في مواجهة وإفشال م لطلطلات 
الملول السعوديين األوائل فإننا عللى ثلقلة تلاملة 
بأن مجتمعاتنا   تزال بل ليلر وتلحلتل لن قلوى 
طليلعليلة واعليلة بلديلنلهلا وتلاريل لهلا وثلقلافلتلهلا 
وحريصة على توريث إرثها النقي الطاهر إللى 
أبنائها وأحإلادها وصيانة هويتهم.. وستنجح فلي 

 تحقيق ذلك 
 *ع و الهيئة القيادية في لقاء المعارضة
 في الجزير  العربية
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رصلدت  -كانون األول/ ديسمبر/إرنا 1طهران/ 

جللمللعلليللة الللوفللا  الللوطللنللي اإلسللالملليللة، كللبللرى 
 144التيارات المعارضة في البحريلن، حلواللي 

انتهال حقوقي ارتنبها نظام آل رللليلإللة اللحلاكلم، 
رالل شلهلري تشلريلن األول/أكلتلوبلر وتشلريلن 

 الثاني/نوفمبر الماضيين.
وأوضحت الوفا ، في تقرير لها، اليلوم ا ثلنليلن 
أنق  الحدث األبرز كان ا نت لابلات اللبلرللملانليلة 
الصورية وا حتجاجات المندقد  بلهلا، بلاإلضلافلة 
إلى توقي  عدد من أفراد عائلة اللملعلتلقلل حسلن 
مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاًجا على حرمانله 

 المستمر من العالج .
حلاللة اعلتلقلال ملن  11كما أشارت إلى تسجيلل 

منلهلم فلي  11أطإلال وجميعهم ذكور،  0ضمنهم 
في شهر تشلريلن  1شهر تشرين األول/ أكتوبر و

 منهم. 0الثاني/ نوفمبر، وقد تمق اإلفراج عن 
ورصد تقرير  الوفا   حلاللة اسلتلدعلاء واحلد  
رالل شهر تشرين األول/ أكتوبر بحق الملواطلن 
البحريني  علي إبراهيم اللعلجلوز ، فليلملا شلهلد 
شهر تشرين الثاني/ نلوفلملبلر تلوقليل  علدد ملن 
أفراد عائلة اللنلاشل  اللحلقلوقلي اللملعلتلقلل حسلن 
مشيمع، بعد اعتصامهم أمام منزله، وأمام مركلز 
 كانو  الصحي، احتجاًجا على حرمان ابنهم من 
العالج، رغم تدهور وضعه الصحي، وملطلاللبلةً 

 باإلفراج الإلوري عنه.
وأوضح تلقلريلر  اللوفلا   
في هذا ال صوص، أنله تلمق 
تللوقلليلل  عللائلللللة الللمللشلليللمللع 
واسللتللجللوابللهللم فللي مللركللز 
شرطة الحور ، ولنن لم يتمق 
تلحلديلد أسلملائلهلم أو اللعلدد 

 الدقيق لهم.
وبحسب التقرير ذاتله، فلقلد 
بلللللللف ملللجلللملللوإل األحلللنلللام 

 
أحلنلام، صلدرت  0التعسإلية الصادر  في البحرين 

جميعها عن محنمة ا ستئناش، ملن ضلملنلهلا حلنلم 
 واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل.

وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثققت  الوفا   
منها في سجن جو المركزي،  14انتهاًكا فرديًّا،  17

علت علللى  وواحد في سجن الحوأل اللجلاش، تلوزق
حلا ت سلوء  7حلا ت تلعلذيلب،  5الشنل التاليإ 

 حا ت حرمان من العالج. 5معاملة، 
ورصدت  الوفا   انتهاًكا جماعيًّا واحدًا في سلجلن 

 24)   5جو المركزي، حيث تعلرأل اللملبلنلى رقلم 
سابقًا( لحملة تإلتيش عنيإلة، إذ عمدت شرطة السجن 
إلى اقتحام المبنى وإرغام المعتقلين علللى الل لروج 
للتإللتليلش ومصلادر  بلعلض اللملقلتلنليلات الل لاصلة 
بالصال  والشعائر الدينية، وعللى إثلر ذللك حلدثلت 
رت إلى  مشاد  كالمية بين المعتقلين والشرطة، تطوق
حد ضرب بعض المعتقلين، ثمق نلقلللهلم إللى السلجلن 

 ا نإلرادي.
احتجاجات فرديقة في السجون؛  0ووثققت  الوفا  ، 

حلا ت إضلراب علن ا تصلال، وحلاللة واحلد   1
إلضراب عن الطعام في سجن جو اللملركلزي. فلي 
حين شهدت سجون النظام احتجلاجليلن جلملاعليليلن، 
األول في سلجلن اللحلوأل اللجلاش )إضلراب علن 
الطعلام(، واللثلانلي فلي سلجلن جلو )اعلتلصلام فلي 

 ممرات السجن(.
هللذا، ورصللدت جللمللعلليللة 

عللمللللليللة  215 الللوفللا   
مللنللطللقللة  14مللداهللمللة فللي 

بللالللبللحللريللن، أبللرزهللا فلليإ 
 السنابس، جد حإلص، الديه.
وسللجللل تللقللريللر  الللوفللا   

 28احلتلجلاجلات فلي  114
منطقة، أبرزها في منلاطلق 
مثلث الصلملود السلنلابلس، 

 جد حإلص، والديه.

 حالة انتهاك لحقوق اإلنسان في البحرين خالل شهرين فقط 033

 ديسمبر 11
قالت النيابة العاملة اللنلويلتليلة  -النويت )رويترز( 

يوم ا ثلنليلن إنلهلا اسلتلردت أصلو  وأملوا  ملن 
مليلون دو ر تلنلإلليلذا للحلنلم  144البحرين قيمتها 

ق ائلي صلادر ضلد ملواطلن وزوجلتله ملحلنلوم 
 عليهما في ق ية فساد كبرى.

وقالت النيابة العامة في تغريد  على تويتر إن هلذه 
ال طو  تمت تنإليذا للحنم الصادر ضلد اللملحلنلوم 
عليلهلملا فلهلد ملزيلد اللرجلعلان، اللملديلر األسلبلق 
للمؤسسة العامة للتأمينات ا جتماعية وأحلد أبلرز 
المتهمين بق ايا فساد في النويت، وزوجلتله ملنلى 

 محمد الوزان.
توفي فهد الرجعان في سبتمبر أيلول عن عمر بللف 

رياضي كويتي ينسحب من بطولة 
 بالبحرين لمشاركة العب إسرائيلي

 
انسلحلب  -کانلون ا ول/ ديسلملبلر/ارنلا 11طهران/

 عب منت ب النويت أسامة بورحمة يوم األحد ملن 
بطولة كأس آسيا للترايثلون اللملقلاملة فلي اللبلحلريلن 

 بسبب مشاركة  عب إسرائيلي.
رابللطللة شللبللاب ألجللل الللقللدس “ وأشللاد رئلليللس 

)مبادر  أهليلة( اللنلاشل  اللنلويلتلي طلار  ”  العالمية
الشللايللع بللقللرار الللالعللب، مللذكللرا بللمللواقلل  بللالده 
المناصر  للق ية الإللسطينية ورفلض اللتلطلبليلع ملع 

 ا حتالل اإلسرائيلي.
اللتلعلبليلر اللريلاضلي اللذي يلبلديله “ وقال الشايع إن 

الالعبون النويتيون في شتى األلعاب لللتلأكليلد علللى 
ش  ”.عدم ا عتراش بإسرائيل هو ا نسحاب المشرق

ا نسحاب رسالة واضحلة وصلريلحلة “ وأضاش أن 
من الالعب بورحلملة وكلل كلويلتلي بلأنله   وجلود 
لشيء اسمه إسلرائليلل وبلاللتلاللي   وجلود للالعلب 

 ”.إسرائيلي
ش “ وقدقم  تحية ف ر واعتزاز بهذا اللملوقل  اللملشلرق

للنويت ولنل األحرار في العالم، وراصة للالعلبليلن 
الذين يرون أن اللتلملسلك بلاللقليلم أهلم ملن اللتلملسلك 
بالمليلدالليلات وأي قليلملة أهلم ملن نصلر  اللقل ليلة 

 ”.الإللسطينية، التي هي أم الق ايا وأهمها
وتشهد المشاركات الرياضية النويتية في البلطلو ت 
الدولية انسحابات أمام اللالعلبليلن الصلهلايلنلة دعلملاً 
للق ية الإللسلطليلنليلة وحلقلو  شلعلبلهلا اللملشلروعلة 

 ورف اً للتطبيع.
تشرين الثلانلي/نلوفلملبلر أطلللقلت ملؤسلسلات  2وفي 

مجتمع مدني كويتية، حملة إعالمية لمشروإل قلانلون 
” وعلد بلللإللور“ مناهض للتطبيع، تزامناً مع ذكلرى 

 ال امسة بعد المئة.
أيلار/ملايلو  11ووافق مجللس األملة اللنلويلتلي فلي 

فلي ”  القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل“ على  1110
، 1157أيلار/ملايلو  21أعقاب المرسوم الصادر في 

عن أمير النويت الراحلل علبلدهللا السلاللم الصلبلاح، 
ً ملع “ الذي يإلرأل عقوبات على من  يلتلعلاملل ملالليلا

 ”.إسرائيل
دولة معلاديلة ”  إسرائيل“ ووفق القانون النويتي، تعد 

ويحظر على األش اص الطبيلعليليلن وا علتلبلاريليلن 
عقد اتإلاقات أو صلإللقلات ملع هليلئلات أو أشل لاص 
مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يلعلملللون 

 لحسابها أو لمصلحتها.

 عاما في لندن التي كان يقيم فيها منذ سنوات. 71
واتهم الرجعان بالعديد من الق ايا التي تعود لإلتر  
توليه قياد  المؤسسة العامة للتأمينات ا جلتلملاعليلة 
التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التلقلاعلد فلي 
النويت ورارجها، ومن هذه التهم شلبلهلة ارتلنلاب 
جرائم ا رتالس وريلانلة األملانلة وإسلاء  اإلدار  

 وغسل األموال.
أصدرت محنمة الجنلايلات اللنلويلتليلة  2411وفي 

سنوات غيابليلا للوجلوده  14حنما بسجن الرجعان 
رارج النويت حيث تم تعميم الحنم على الشلرطلة 

 الدولية )اإلنتربول(.
ألقت شرطة لندن القبلض عللليله بلنلاء  2417وفي 

على طلب كويتي، لنن عملية تسليمه للللنلويلت للم 
 تتم.
أعلنت النويت أن المحنمة  2411وفي 

العليا في لندن أصدرت حلنلملا بلإللرأل 
مللليلون دو ر علللى  807حجز بمبلف 

أصول الرجعان وإلزامه بالنلشل  علن 
 كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

وأشار بيان النيابة العامة النويلتليلة إللى 
أن اسللتللرداد األمللوال تللم  فللي إطللار 
التعاون الق ائي بليلن اللنليلابلة اللعلاملة 
ونظيرتها في مملنة البحرين الشقيقلة ، 
 مقدمة شنرها للنيابة العامة البحرينية.
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أكد لنا شهداغنا األبرار صد  اميلة اللنلريلملةإ و  
تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون. فها هم يتحركون بيننا حقا، وها هلو 
فنرهم يصنع الحيا  في شعبنا الذي يأبى أن ينساهلم 
لحظة، وها هم الطغا  يسعون  حتواء ذلك وملنلعله 
من التحول الى طلوفلان يلقلتلللع نلظلاملهلم الل لائلر، 
ل بانتهاء عهدهم األسود. ها نلحلن بلعلد اكلثلر  ويعجق
ملن أربلعلليلن علامللا نللتللذكلر أول شللهلداء اللحللركللة 
اإلسالمية، فالجميع يستح لر اسلم جلمليلل اللعلللي 

بلعلد اعلتلقلالله  1184الذي قتله ال ليإليون في مايو 
بأقل من عشر  أيام. لقد ولد أكثر من جيل منذ ذللك 
الوقت، ولنن ذكراه يأبى ا ضمحالل او التلاللشلي. 
وعلى نهجه سار من لحقه من شهداء اللثلملانليلنلاتإ 
كريم الحبشي والشيي جمال العصإلور ومحمد حسن 
مدن ورضي مهدي إبلراهليلم اللدكلتلور إسلملاعليلل 
العلوي. كانت تلك اللنلوكلبلة ملن الشلهلداء فلاتلحلي 
المرحلة التي تواصلت أربعة عقود متواصلة ت للها 
النثير من المآسي والمزيد من اإلجرام ال ليإلي. لقد 
بلف هذا اإلجرام ذروته حتى قلطلع كلافلة األواصلر 
التي ترب  ال ليإليين بالبحرانيين، فلم يعد هنلال ملن 
يقبل بحنم العصابة التي ارتنبت من الجرائم ملا   
يحصى. ومن هذه الجرائم تصاعد جرائم ا علتلقلال 
التعسإلي الذي بلف ام ش في انتإلاضة اللتلسلعليلنلات 

، 2411فلبلرايلر  10المباركة، وبعد اند إل ثلور  
وتبعها جرائم التعذيب الممنهج الذي لم يتوق  حتى 
هذه اللحظة، واإلعدامات التي كان آررها في العلام 

. فللأي قلللللب يسللتللطلليللع نسلليللان مللا ارتللنللبلله 2411
ال ليإليون  وهل هنال من يلعلتلقلد بلإملنلان إصلالح 
حنمهم ووق  جرائمهم  لقد تأكد لنا جميعا استحالة 

إن هللا   “ إصالح حالهم، وأكد القرآن النريم ذلك 
   و الهانيين”. يصلح عمل المإلسدين

وتلتلجللدد ذكللرى شللهلداء اللبللحلريللن فللي كللل عللام، 
بللاسللتللحلل للار مللآثللرهللم ومللواقللإلللهللم وصللمللودهللم 
وإنسانيتهم. وفي كل مر  يتجدد كلذللك اسلتلحل لار 
بشاعة الحنم ال ليإلي المتوحش الذي ما برح ينهش 
أجساد البحرانيين. وهل هنال أدلة على ذللك أقلوى 
من أجساد الشهداء الذين أزهق الطاغية وعصلابلتله 
أرواحهم بعد تقلطليلع أجسلادهلم بلأدوات اللتلعلذيلب 
اإلجرامية  هل هنال دليل أوضح مما شاهده العاللم 
من توحش غير مسبو  كلان واضلحلا علللى جسلد 
الشهيد كريم ف راوي وعللي صلقلر وعلللي جلاسلم 
مني وزكريا العشيري وعبد الرسلول اللحلجليلري  

هل هنال بشاعة وتوحلش أشلد ملن إقلدام اللطلاغليلة 
الحالي على توقيع قرار إعدام الشهداء سامي مشيملع 

وبلعلدهلم علللي اللعلرب وأحلملد     وعلي السلنلنليلس
الماللي  ما أبشع ال ليإليين ابتداء من طاغيتهلم اللذي 
هزمه البحرانيون بصمودهم، وتحدقته أشالءهم اللتلي 
مزقها حقدا وتوحشا، فنلان كلل شلللو ملنلهلم يلهلتل  
بسقوطه ويدعو هللا إلنهاء هذه اللحلقلبلة السلوداء ملن 
تاريي البالد. هذا ليلس جلديلدا، فلللم يلملر علقلد ملنلذ 
منتص  القرن الملاضلي بلدون سلقلوط شلهلداء ملن 
البحرانيين األصليين )شيعة وسنة(، فما أكثر القبور، 
وما أعظمها كمصدر لإللهلام واللتلثلبليلت واإلصلرار 
على اللتلغليليلر  وملا أكلثلر األملهلات اللالتلي حلطقلم 
ال ليإليون حياتهن بإزهلا  أرواح فلللذات أكلبلادهلن. 
وهل هنال معانا  او حزن او أسى أو ألم أشد من فقلد 

   الولد  
من هلنلا يلتلوقل  الشلعلب، رجلا  ونسلاء فلي عليلد 
الشهداء ليستعيدوون آ مهم، فبدون تحلسلس األللم   
يبادر المريض للتداوي، وبدوون استحل لار جلرائلم 
الطاغية وعصابته ت يع حقو  البشر وتسلتلملر آللة 
حصد األرواح. باألمس تحرر ما يقرب من أربلعليلن 

انهى أغلبهم  من األسر ال ليإلي المقيت، بعد ان  بطال
أحنام السجن التي فرضها ال ليإليون عللليلهلم. وللنلل 
من هؤ ء ملحمته المنتظية بام للم وامهلات. فلنلل 
منهم موسوعة تعذيب تنطق بالظالمة، و  يقلل منهلا 
تحرر الإلرد من قيود ا رتهان.  تنإلي إفاد  كل منلهلم 
لتجريم البيت ال ليإلي المجرم بارتلنلاب جلرائلم ضلد 
اإلنسانية، رصوصا مع بقاء جلالديلهلم رلارج إطلار 
القانون والمقاضا . فقد فلرأل الل للليلإلليلون سليلاسلة 
اإلفالت من العقاب لحماية علبليلدهلم اللذيلن يلنلإللذون 
أوامرهم لتقطيع أوصال البحرانيين. لنل ملن هلؤ ء 
موسوعة تنطق باأللم والظالمة، تبدأ سلطلورهلا ملن 
اللحظلات األوللى للالعلتلقلال وتلتلواصلل بلطلوامليلر 
التعذيب رصوصا في الطابق السإللي من مبنى جهاز 
ا من ال ليإلي الذي   يوظ  إ  ملن يلتلللذذ بلنلهلش 
لحوم البشر. هؤ ء انسل وا من إنسانيتهم، فأصبحلوا 
يتلذذون بسماإل آهات الشباب واألطإلال وهم معللقلون 
كالذبائح يتلقون ضربات ا سواط التي تلتلللوى علللى 
ظهورهم وبطونهم بدون إنسانية او شإلقة. وملا أكلثلر 
الذين فقدوا حياتهم تحت مباضع الجالدين، وما أكلثلر 
عدد الذين فقدوا عيلونلهلم بلاللتلعلذيلب او اللرصلاص 
المطاطلي واللذرليلر اللحليلة اللتلي أطلللقلهلا وحلو  
ال ليإليين. هؤ ء جميعا اشتلركلوا فلي ملحلاوللة ذبلح 

 مع الشهداء في ذكراهم: عبق من الجنة ونفحة من الخلود
لاه ملن كلبلدهلم وأبلقلاه  الشعب كله، وللنلن هللا نلجق
لي وأل معارل مصيرية قادمة ليحرر أرضه من 
دنس الطاغية رصوصا بعد ان استقدم الصلهلايلنلة 

   لمساعدته لنسر شوكة البحرانيين.
عشية عيد الشهداء العظيم، يجدد أبطال اللمليلاديلن 
عهدهم للذين فقدوا حياتهم في المسلاللي الل للليلإلليلة 
الحاقد ، فق  ليقوم رالد راشد ال ليإلة بتنريم ابيله، 
وزير الدارلية تقديرا لجهوده في القمع والتعلذيلب. 
لللقللد اثللبللت اإلثللنللان انسللالرللهللم مللن اإلنسللانلليللة 

الى عالم الغابة وقوانينها. كان فعال قلبليلحلا  وانتميا
رصوصا لتزامنه ملع تلحلرر علدد ملن األسلرى 
وات اح وحشية التلعلذيلب اللذي تلعلرأل لله كلل 
منهم. من هنا فإن من ال لرور  بلملنلان تشلجليلع 
رين من سجون العدو علللى اللبلدء بلتلوثليلق  المحرق
معاناتهم بشنل ملإللصلل قلبلل ان تلنلملحلي بلعلض 
تإلصيالتها من الذاكر . صحيح انلهلم رلرجلوا ملن 
طوامير التعذيب ولنن توثيقهم تلك المعانا  سلوش 
تإليد في ملا سليلتل لذه اللحلقلوقليلون ملن إجلراءات 
ل مان ملقلاضلا  اللملعلذبليلن رصلوصلا اللرملوز 
ت التعذيب كوسيلة للقلملع  ال ليإلية النبير  التي أقرق
البحلرانليليلن ملنلذ علقلود وللم تلتلوقل  يلوملا علن 
ممارسته. فلألجليلال اللقلادملة حلق عللليلنلا، وذللك 
بالعمل قلدر اللملسلتلطلاإل إلنلهلاء ملعلانلا  اللوطلن 
والشعب ووق  سوء المعاملة القبيلحلة اللتلي أدت 
فللي مللئللات الللحللا ت لللإلللقللد ال للحللايللا أرواحللهللم 
وصعودهم إلى ربهم شهداء صابرين ملحلتلسلبليلن. 
فما دام ال ليإليون حناما فلن تنتهي قوافل الشلهلداء 
وضحايا التعذيب والتننيلل وا ضلطلهلاد وسلحلب 

   الجنسية واإلبعاد عن الوطن.
وشاءت اإلراد  اإللهية ان يتزامن رحيل اللعلالملة 
المجاهد الشليلي علبلد األمليلر اللجلملري ملع عليلد 
الشهداء، فقد رحل علن اللدنليلا بلعلد حليلا  حلافلللة 
بالعطاء والسجن والتنلنليلل، لليلللقلى ربله راضليلا 
مرضيا، بعد ان أدى واجبه ووق  مع شلعلبله فلي 
أحلك الظروش. للقلد كلان شلاهلدا وشلهليلدا علللى 
ن ال شعب سامه حنامه سلوء اللعلذاب، فصلملد 
وأبلى بالء حسنا، حتى ارتاره هللا إلى جواره. للقلد 
كان الشيي الجمري مدرسة في اللعلطلاء اللإللنلري 
والديلنلي والسليلاسلي وتلرل وراءه سلإللرا حلافلال 
بالنل لال واللعلملل اللملشلتلرل ووضلوح اللرغيلة 
واللملوقل . كلان حلاضللرا فلي اللعلملل السليلاسللي 

علنلدملا فلاز بلعل لويلة  1871الرسمي منذ العام 
المجلس الوطني، وتعرأل للتننيل في الثمانينلات، 
وعللمللل فللي إطللار الللعللري للة الشللعللبلليللة فللي 

التسعينات، ثم ضلملن للجلنلة اللملبلادر  فلي   بداية
النص  الثاني من اللتلسلعليلنلات. وبلعلد ا نلقلالب 

قلال  2442فبرايلر  10ال ليإلي على الدستور في 
كلمته المشهور  حول دستورهم اللملشلؤومإ لليلس 
هذا الدستور الذي ناضلنا من أجله. وهنذا تلتل لح 
بصير  الشيي الجمري وعمق بصيلرتله، فلرحلمله 
  هللا وأسننه فسيح جناته، وطوبى له في العليين. 

في هذه الحقبة ندعلو هللا ان يلجلزي الشليلي علبلد 
األمير الجمري علن الشلعلب رليلر اللجلزاء، وأن 
يرحم الشهداء األبرار اللذيلن ضلحلوا بلأغلللى ملا 
يملنون من أجل الوطن والحرية والحق واإلسالم. 
ولنق  جميعا في عيدهم المليلملون، للنلسلجلل للهلم 
أكبر التقدير وا حترام، ولنلدعلو هللا سلبلحلانله ان 
يمتعهم بمقامهم العلوي في مقعد صد  عند مللليلك 

  مقتدر. 
اللهم ارحم شهداءنا األبرار، واجعل لهم قدم صد  

  عندل، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
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في لبنلان “  منتدى عبد الرحمن النعيمي الإلنري” ديسمبر قدم  11في 
عبدالنبي العنري إلسهاماته في النل لال  درعا تقديرييا الى المناضل

الحقوقي والوطني والقومي، وهو تنريم لنافة المنلاضللليلن للملسليلر  
 مستمر  لعقود. 

في الذكرى السادسة عشر  لرحيل سماحة الشيي عبد األمير الجمري أقيم بمنطلقلة بلنلي 
ديسمبر، ح ر التأبين لإلي  من المواطنين وعلدد ملن  11جمر  تأبين راص وذلك في 

با بالمشاركليلن وملتلرحلملا  آباء الشهداء. كما تحدث المهندس محمد جميل الجمري مرحق
 على والده. 

أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت معرأل فني ت ليدا لذكرى الشهداء ديسمبر  17في 
البحرانيين. وفي هذا المعرأل الذي أقيم في منطقة الغبيري جنوبي بيروت بلعلنلوان 

تم تثيبت صور الشهلداء اللبلحلرانليليلن فلو  قلبلورهلم “  2422يوم شهداء البحرين ” 
الرمزية. كما تصور بعض الصور ن ال الشعب البحراني ضد القوات ال ليإلية فلي 

ضد  شوارإل البالد، وع رضت لوحات رسم حول ن ال الشعب البحراني وانتإلاضته
 آل رليإلة. نظام

 

تواصل الحرال السياسي وا عالمي ضد القوى الداعملة لللل للليلإلليليلن. 
وفي الصور  يظهر عدد من الناشطين وهم يعلتلصلملون أملام السلإللار   

ديسلملبلر.  28السعودية في العاصمة البريطانية، وذلك يوم ا  ربلعلاء 
ويهدش المشاركون لتوضيح ظالمة شعب اللبلحلريلن ودور اللحلنلوملة  
السعودية في دعم النظام ال ليإلي لالستمرار بلقلملع الشلعلب ومصلادر  

 حقوقه المشروعة. ويتم عاد  توزيع بيان بأهم تطورات ا سبوإل

ديسمبر أكد المقر الرئيسي لدائر  شرطة العاصملة،  21في 
سنوتالند يارد أنه فتح تحقيقلا فلي شلنلوى قلدملهلا اللنلاشل  

اللنلائلب ملن حلزب   الحقوقي، السيد أحملد اللوداعلي، ضلد
المحافظين عن منطقة بيننهام فلي اللعلاصلملة للنلدن، بلوب 
ستيوارت. وقلال اللوداعليإ  إن سلتليلوارت تلحلدث ملعلي 

إللى …  بطريقة فجة، وحدثت بيننا مواجهة ومشاد  كلالمليلة
 أن طالبني ستيوارت بازدراء أن  أغرب عن وجهه .

وبحسب ما ذكر حدثت اللملشلاد  اللنلالمليلة علنلدملا تلحلدى 
الوداعي، ستيوارت بشأن عالقته بحنومة البحلريلن، وكلان 
ذلك رارج مبنى وزار  ال ارجية البريطانليلة حليلث كلانلت 
سإلار  البحرين تقديم حإلل استقبال بمناسبلة اللعليلد اللوطلنلي 

 ديسمبر. 11للبحرين يوم األربعاء 
وأظهرت مقاطع الإليديو، البرلماني البلريلطلانلي سلتليلوارت 
يقولإ  البلحلريلن ملنلان علظليلم، انلتلهلى اللنلالم . إ  أنله 
ً أثلنلاء اللملشلاد  اللنلالمليلة لليلقلول  سرعان ما انإلجر غ بلا
للللوداعلليإ  ابللتلعللد، أنلا أكلرهللك. أنللت تللثليلر اللنللثليللر مللن 

عد إلى البحرين . وكان الوداعلي قلد ذكلر ان …  الص ب
ستيوارت حصل على دعم مالي من حنومة ا لبحريلن كلملا 

 ظهرت في السجل البرلماني إلعالن المصالح الإلردية.
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اولئك قوم قشع هللا عن عيونهم الظلمة فأبصروا الغيب بقلوبهم، وحللقلقلوا 
بأرواحهم في المأل األعلى، ليعيشوا عند هللا في مقعد صلد  علنلد مللليلك 
مقتدر. ما كان أمامهم سوى اإلذعان لألمر اإللهلي، فلنلان ذللك صل لر  
تنسرت عليها أحالم الطاغية وعصابته المجرمين. فبلاللف فلي اللجلريلملة 
كالثور الهائج، وراح ينتقم من البالد وأهلها، تار  بهدم المساجلد وأرلرى 
بالتننيل والتعذيب، وثالثة باإلعدام، ورابلعلة بلاللنلإللي واإلبلعلاد وسلحلب 
الجنسية. فما أضعإله وأوهى عوده وشنيمته. ها هو يستقبل العام اللجلديلد 
ب يال فاشل يؤسس للمزيلد ملن اللظلللم واللعلنل . بليلنلملا يلرى رهلائلن له 
المرتهنون أنهم أدوا واجبهم وأدلوا بشهلادتلهلم أملام اللتلاريلي علن وعلي 
وبصير ، ورأوا في الموت سعاد  لهم، وفي العيش مع الظالمين برملا   
يطيقونه. فنان لهم من الثبات والصمود وكبر اللنلإللس وسلعلة امملال ملا 

 حطم معنويات الطغا  وآذنابهم.
كان األبطال النبار يتقدمهم أكبرهم سنا، األستاذ حسن مشيمع، يلتلدبلرون 
األمر، ومعه الرجال األشاوس مثل عبد الوهاب حسليلن وعلبلد اللجللليلل 
السننيس وعبد الهادي ال واجة والشيي علللي سلللملان واللملقلدادان. فلملا 
انهم هلو  ازدادت قناعاتهم إ  رسورا وثباتا ووضوحا. فهم األحرار وسجق
العبد الذي أسره هواه، فأصبح   يرى إ  ما يزيقنه الشيطان لعيلنليله بلعلد 
أن أغلق عقله وأعمى قلبه. هؤ ء ينتظرون ساعة الإلرج امتي من بلطلن 
الغيب، من هللا المقتدر الجبار الذي   يغلبه شيء و  يلعلجلزه حلاكلم او 
دينتاتور او متجبر. لقد رفض هؤ ء كافة أسلالليلب اإلر لاإل واإلذ ل 
واإلكراه، وأصروا على مواقإلهم التي تنشل  علملق إيلملانلهلم ووضلوح 
بصيرتهم. رف وا الحلول المبتور   نهم يعرفون معنى القبلول بلنلصل  
حلق يتيج للعدو البقاء واسلتلعلاد  اللملبلادر  بلعلد حليلن. رف لوا اإلفلراج 
المشروط بالصمت والت لي عن أداء المسؤولية وفق القانلون اإلجلراملي 
)األحنام البديلة( الذي يسعون للتلرويلجله بلهلدش كسلر شلوكلة األبلطلال 
األشاوس. ورف وا مقولة السجون المإلتوحة التي سيست دمها اللطلاغليلة 
وعصابته شهاد  لحسن سللوكله بلعلد سلنلوات ملن اللتلعلذيلب واللتلنلنليلل 
واإلجرام، في مقابل حالة الصلملت اللتلي سليلإللرضلهلا علللى  السلجلنلاء 
السياسيين وأهلهم. فما فعله ال ليإليون إنلملا هلو كليلد سلاحلر، و  يلإللللح 
الساحر حيث أتى. وقل  أبلطلال الشلعلب وقلإللات األسلود وردوا علللى 
الطاغية ومبعوثيه، وصرعوهم أرالقيا وإنسانيا وسياسيا. لهذا فهم ي نهون 
عاًما آرر وراء الق بان ويستقبلون سنة جديد  وللديلهلم أرواح ت لاهلي 
قمم الجبال ونقاء في القلوب   يقل عن نقاء قلوب المالئنة، وهمم عالليلة 
دونها همم الطاغية وعصابته من الذين لعقوا دماء امدميين وأمعلنلوا فلي 
عباد هللا سجنا وتعذيبا وقتال وإعداما. فمنلذ اللللحلظلات ا وللى  نلطلال  
ثور  الرابع عشر من فبراير كان هؤ ء واعين لما ينتظرهم. فقد رلبلروا 
السجن والسجانيين سنوات عديد  في الثمانينات والتسعينات، فما زادتلهلم 
تهديدات العصابة ال ليإلية المجرمة إ  إيمانا وتصديقا باهلل ووعوده بمنلح 

 المؤمنين نصرا مؤزرا على أعداء الشعب واإلنسانية. 
ويطل عام جديد ويتجدد العهد بين البحرانييلن وربلهلم وشلهلدائلهلم علللى 

    1البقية من صعام جديد بآمال عريضة : 

 طللريللقللك صللعللب  والللنلل للال  طللويللل  

 علللللى دربللهللم سللار األبللا  فللأيللنللعللت

 وكللان لللهللم طلليللر  األبللابلليللل نللاصللرا

 وهللمللتللك الللعللللليللا تللإلللو  وجللود هللم

للك يللغللتللال الللطللغللا  بللحللدقه  وسللهللم 

 وصللبللحللك يللغللشللاه الللظللالم بللعللتللمللة

 وصللوتللك يللعلللللو اللل للافللقلليللن هللتللاف لله

 وربقِّللك مللا كللانللت حلليللات للك نللزهللةً 

 ولللنللنق فللجللر  الللعللاشللقلليللن تللإلللتقللقللت

 هو الصبح إن  حلت ملعلاللم  وجلهله

 فللهللل يللعللشللق األحللرار  إ  مللنللاضللال

 عللبللرت  مللن الللدنلليللا إلللى عللالللم  بلله

 فللهللل كللنللت  إ  فللارًسللا مللتللجللهللمللا

 وهل كان حزب  الظالمين وجلملع لهلم

 عللى رأسلهلم ذال الل لؤون فللليلتلهلم

 وللليلللت الللذي سللام اللللبلللالد نللوائلللبلللا

 أرا الحق فلاحلذر فلتلنلة يصلنلعلونلهلا

 فللنللم فللتلليللة ذاقللوا الللعللذاب بسللجللنللهللم

 وكللم مللن عللدو طللبقللعللوا أمللرهللم للله

 تغاضوا عن اللحلقِّ اللمل ليقلع ع لنلو ً 

 وشللعللب  فلللللسللطلليللن األبللي نشلليللده

 أبللى ان تللنللون األرأل  إ  ألهلللللهللا

 فللنللل شللريلل  فللي الللبللالد مللقلللاوم  

 هم اإلثم والعدوان واللظلللم واللدقجلى

 طواغيت عاثلوا فلي اللبلالد فسلاد هلم

 وشلللعلللب  أوال  للللم يلللذ  قللل  نشلللو ً 

 للي للسللقللاط طلاغللوتللا ويللنلسللً  طللغللمللة

 لشلعلب أوال ملا انلتلملوا للحلظلة وللم

 أليلسلوا هلم األغلراب جلاغوا بلغلإللللة

 وجلاءت ملن األصلقلاإل كللل فلللوللهللم 

 أبوا أن ينون الشعب مصدر حنمهم

 فأصبحلت اللبلحلريلن تلبلنلي حلزيلنلة

 فصللبللرا علللللى إجللرام آلِّ رللللليللإلللة  

 أيها الصامد، تجلّد
 ودرب  ال لحللايلا للليلس عللنله بللديللل  

 علللللللى جلللنلللبلللتللليللله جلللنلللة  ونللل للليلللل

لليللل ه سللجق  بلليللوم الللوغللى، أحللجللار 

 صللقلليللل  وسلليللإلللك يللوم الللعللاديللات

 وللليللس لللهللم يللوم الللنللزال سللبلليللل

 تلللطلللول كلللأن لللليلللالللليلللك اللللطلللوال

 فللتللصللملللت أبللوا   للللهللم وطللبلللول

 وما كنت  عن درب اللعلطلاء تلمليلل

 بسللللمللللاتلللله، فللللنللللأنلللله اإلكللللللللليللللل

للم مللثللل الللغللانلليللات رللملليللل  تللبللسق

 يناجي حلملى األوطلان وهلو قلؤول

 تصلللول كلللأيلللام الصلللبلللا وتلللجلللول

 بساحِّ اللوغلى بليلن اللنلملا  تصلول

 سوى الحقد من سود القلوب يسليلل

 سيوش  اللقل لا تلغلتلاللهلم، ون صلول

 وظلللللًمللا، عللللليلله الللنللائللبللات تللملليللل

ِّ الراقصات، ، وربق  وبيلل فإنهم شرٌّ

 وكللم مللن شللهلليللد مللات وهللو قللتلليللل

هللم فللي اللل للائللنلليللن ثللقلليللل زر   فللوِّ

 لللقللد ضللل مسللعللاهللم وبللئللس سللبلليللل

 تللللردد أصللللداه ربًللللى وسللللهللللول

 ومللن ولللج الللتللطللبلليللع  فللهللو عللملليللل

 يصلللول علللللللى أعلللدائللله ويلللجلللول

 مللثلليللل  وللليللس لللهللم فللي الللعللالللملليللن

ليقلع جليلل  وحادوا عن اللتلقلوى وض 

 فللللليللس للله غلليللر الللنلل للال سللبلليللل

يقللللة  ومللللقلللليللللل  وتللللبللللقللللى للللله حللللرق

 يللنللن مللنللهللم  للللللصللالللحلليللن ملليللول

 ولللم تللحللتلل للنللهللم فللي أوال أصللول

 لللقللد رللاب مللن يللحللدو س للراه فلللللول

 فللللللليلللس للللهلللم شلللرعللليلللة  وقلللبلللول

 يللعلليللش بللهللا مسللتلل للعلل  وقللتلليللل

 سللليلللبلللزس فلللجلللر  بلللاسلللم  وجلللمللليلللل

مواصلة الدرب الذي رطته دماء الشهداء ابتداء بجميلل 
العلي وكريم  الحبشي ورضي مهدي ابراهليلم والشليلي 
جمال العصإلور ومحمد حسن مدن وإسماعيل العلللوي، 
مرورا بشهداء التسعينات وفي مقدمتهم ن ال اللنلشلابلة 
وحميد قاسم وحسين العشيري وسعيد اإلسنافي والشيي 
علي النتشاس وفاضل عباس وآررهلم نلوح رللليلل أل 
نوح، صو  الى شهداء الثور  المظإلر   ابلتلداء بلعلللي 
عبد الهادي مشيمع وفاضل المترول ومحمود أبو تاكي 
وكريم ف راوي وعلي صقر وزكريا العشيلري وعلللي 
الشيي. قافلة منتظة من الشلهلداء اللذيلن كلتلبلوا تلاريلي 
البالد وشعبها بدمائهم الزاكية وحمللوا أرواحلهلم علللى 
أكإلهم ورفعوا شعارات الحرية والنراملة وا سلتلقلالل، 
فمن ذا ي اهيهم ومن ذا يستطيلع تلجلاهلل ملا قلدملوه  
هنذا يبدأ العام الجديد بروح تلواقلة للللثلور  واللتلغليليلر 
واإلصالح، مؤمنة بق اء ربها وقدره بعد ان ارت لت 
لنإلسها حمل الرسالة وأداء األملانلة واللوفلاء لشلهلدائلهلا 
األبرار وقادتها العظام وفلي ملقلدملتله سلملاحلة الشليلي 
عيسى قاسم والرموز المعلتلقللليلن. وكلل علام وشلعلبلنلا 

 وأمتنا ومعتقلونا ب ير إنشاء هللا.


