


  »لدراسات والبحوثلؤلؤة البحرين لمركز «مقدمة 
ين خليفة حلكم البحر تتميز ثورة البحرين بعمق جذورها التارخيية، واليت متتد الكثر من قرنني هي تاريخ قدوم عصابة آل

مبساندة اإلستعمار الربيطاين؛ اضافة إىل اا تغطي مساحة شاسعة من املفاهيم واالسباب تتعدى الفساد املستشري يف البالد 
او انتهاك حقوق العباد، واليت من اجلها كانت ازمة ثقة حادة بني العصابة احلاكمة والشعب، مما ادى إلستجالب األول 

  .للمرتزقة يف كافة اجهزته القمعية
قدم املعارضة البحرينية من جهة، ومتتع شعبه باعلى املستويات االكادميية من جهة اخرى كانت رافداً إلثراء املكتية العربية 
بالكثري من الكتب واملصادر، واليت تمنع بامجعها يف البحرين ضمن سياسة تكميم االفواه وإزهاق األرواح، ومن أجل هذا 

 بنشر نسخة رقمية مصورة » فرباير14إئتالف شباب ثورة « املنبثق من »دراسات والبحوثاللؤلؤة البحرين مركز «يقوم 
من تلك املصادر والتعريف ا وما حتويه اوالً، اضافة لتعاونه مع كافة املراكز املؤسسات املعنية باألحباث السياسية 

  .واالجتماعية والتارخيية يف جماله الحقاً
  هذا الكتاب

  ]٢٠٠٠ديسمرب -١٩٩٩يوميات االحداث يف البحرين ديسمرب [يط ضد مطالب الشعب عام التخط :الكتاب
  حركة احرار البحرين اإلسالمية :املؤلف
  م٢٠٠٠ :سنة النشر  حركة احرار البحرين اإلسالمية :الناشر
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شرينات، وال عن سائر عن احلراك السياسي قبله منذ ثورة الع) ٢٠٠٠-١٩٩٤(ال ختتلف االنتفاضة الدستورية يف البحرين 
املقاومة الشعبية للظلم واالضطهاد اخلليفي منذ غزوهم للبحرين، فكل يوم فيه مأساة شعب، ملئٌ للسجون، وانتهاك لكل 

  ..احلقوق، عرب املرتزقة األجانب 
ال ينتمون إليه، وال ومثل كل مرة، مل يعهد من عصابة آل خليفة إال الغدر واخليانة، واملزيد من مؤمرات إبادة الشعب الذي 

وذا اختتمت االنتفاضة الدستورية بوعود سراب، ومسرية .. تربطهم به أية عالقة إال عالقة الغزاة احملتلون بالشعوب 
  .جديدة من املكائد الشيطانية

  
 



  دیسمرب ٧٢
 املطلـق  رفضـهم  عـن  یومني قبل االحرار املواطنون عرب

 خـالل  وذلـك  الوطين، والس الدستور تغییب الستمرار
 ضـیفا  وكـان  .باملنامـة  اخلـرجيني  نـادي  نظمها ندوة

 رجـب،  مسـري  والدكتور فخرو مجال الدكتور مها الندوة
 .الشـورى  جملـس  يف الوزراء رئیس عینهما عضوان ومها
 ذلك عن والدفاع للحكومة املدیح بلغة ثناناال وحتدث
 النظـام  حيمـي  الـذي  القمع جهاز ان معتقدین الس

 الرد عن افواههم ویكمم املواطنني یرهب سوف وعمالءه
 جهاز من أقوى كانت احلاضرین شجاعة لكن و علیهما،

 جملـس  ملشروع الرافضة التعلیفات فانطلقت التعذیب،
 يف نفسـیهما  اضـران احمل ووجـد  توقـف،  بـدون  الشـورى 
 رئـیس  یغضـبا  ان یریدان ال فهما جدا، حرجة زاویة

 الواعي الشعيب املوقف مواجهة یستطیعان وال الوزراء
 الشـعبیة  املطالـب  مـن  أقل بشيء یقبل یعد مل الذي

 فبعـد  .احلكومیة االستبداد مشاریع ویرفض العادلة،
 والـدعوة  وصالحیاته جملسهما مزایا احملاضران عدد ان
 آرائهـم  عـن  للتعبري احلاضرین دور جاء تطویره، اىل

 أبل، العزیز عبد االستاذ حتدث وهنا .قااله ما ازاء
 عـن  وسـأل  السابق االمري حله الذي الوطين الس عضو

 جملـــس اىل الـــس هـــذا تطـــویر امكانیـــة مـــدى
 فصـل  مبـدأ  ویقـر  الرقابـة  وميارس یصدرالتشریعات

 كمـا  نفسـه،  يف مالنظا اختزهلا اليت الثالث السلطات
 للبت علیا دستوریة حمكمة انشاء امكانیة عن تساءل

 احملاضـران  فأجـاب  .الـثالث  السلطات بني النزاعات يف
 وان التطـویر  لربنامج واضح تصور اي ميلكان ال اما
 ابـداء  عـن  وامتنعـا  احلكومة، بقرارات مرهون ذلك

ــا ــول رأیهم ــة ح ــاء امكانی ــة انش ــتوریة، حمكم  دس
 وافقـا  اذا یعتقلهما سوف فلیفل دلعا ان لعلمهما

 .ذلك على
 الـس  عضـو  صـباح،  جـابر  جممد االستاد حتدث وبعده 

 جملـس  ان وقـال  السـابق،  االمـري  حلـه  الـذي  الـوطين 
 البحریين الشارع قبول حمل یكون ولن یكن  مل الشورى

 اعضـاء  وان الـوطين،  الـس  عـن  بدیال یكون لن النه
 وان عینـهم،  من ميثلون اوامن الشارع ميثلون ال الس

 الشـرعیة،  اىل یفتقـر  النه دستوریة غري مؤسسة الس
 هلـا  اجحـاف  هو الس لدخول حقها املرأة اعطاء وان
 قبـل  سنة ٠٣ من اكثر منذ احلق هذا متارس كانت الا
 صـباح  االستاذ واختتم .احلق هذا النظام یسلبها ان

 اىل وعبـالرج  اال یـتغري  لـن  احلـايل  الوضع بان قوله
 امـتألت  حـىت  كالمـة  اكمـل  ان ومـا  .االقرتاع صنادیق
 على احملاضرین أرغم الذي االمر حادا تصفیقا القاعة

 يف وشـارك  .قالـه  ما یؤیدون احلاضرین بان التعلیق
 فیـه  اسـتنكر  الـذي  غازي فرید احملامي كذلك احلوار
 مـن  كـثريا  بـان  قـال  قـد  كـان  الـذي  رجب مسري رأي

 فـوق  قفـزت  الـا  فشـلت  ربـي الع الوطن يف التجارب
 بــان قــائال جبدیــة وضــعها تــدرس مل واــا واقعهــا
 ووصـفها  التجربـة  وأد بعد یكون ال ان جيب التقییم

 كاملــة الفرصــة اعطــاء جيــب كــان بــل بالفاشــلة،
 یركز واغلبها املداخالت وتوالت .ذلك بعد وتقییمها

 الـس  وانتخـاب  الـبالد  بدسـتور  العمل اعادة على
 الـذي  هاشـم  عبداهللا احملامي املشاركني بني نوم الوطين،

 خلـها  دا من التجربة تطویر مقولة من قلقه عن عرب
 .یعطیه ال الشيء فاقد الن

 الـرافض  احلكـومي  للطرح ذریع بفشل الندوة وانتهت
 من وهم احلاضرون، اكد حیث بالدستور، العمل لعودة
 لـن  الـبالد  ان والفكریـة  السیاسـیة  االطیـاف  مجیـع 
 االسـتبداد  عقلیـة  عـن  بـالتخلي  اال تستقرو تتطور
 وخيشـى  .العادلة الشعبیة للمطالب والرضوخ والقمع
 مجعیـة  ملصـري  مشاهبا اخلرجيني نادي مصري یكون ان البعض
 جملـس  عـامني  مـن  اقـل  قبـل  احلكومة حلت اليت احملامني
 عـن  املواطنـون  فیهـا  عرب ندوة بعد املنتخب ادارهتا

 مـن  عـددا  احلكومـة  أغلقـت  كما .العادلة مطالبهم
 بأسـلوب  مرتادیهـا  بعـض  تعبري بسبب واملآمت املساجد
 یـزال  ومـا  .القـائم  الوضع ازاء آرائهم عن سلمي
 للسـبب  الیـوم  حـىت  مغلقـا  بـالقفول  الصادق مسجد
 .نفسه

 املواطنـة  اخـربوا  املعـذبني  ان آخـر  جانب من وعلم 
 جهـاز  بـأن  دیسـمرب  ٦١ منـذ  املعتقلة سدیف، حلیمة

 عقابـا  شـهور  ثالثة السجن يف ابقاءها قرر التعذیب
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 وجلعلها تدینها، اعرتافات على التوقیع رفض على هلا
 .الوطين والس بالدستور یطالنب الالتي لالخریات عربة
 خطاب من فقط ساعات بعد املواطنة هذه اعتقال وجاء
 واعتـرب  .احلر بالتعبري بالسماح فیه أمر الذي االمري

 حلیمـة  السـیدة  قضـیة  تعبريال حریة جمال يف ناشطون
 مل اا حیث االمري، خطاب يف جاء ما جدیة ملدى مقیاسا

 بأسـلوب  رأیهـا  عـن  احلر التعبري سوى عمل بأي تقم
 .متحضر سلمي
 حمل االمري خطاب علیها احتوى اليت القضایا تزال وما

 علـى  ایـام  عشرة من اكثر مر ان بعد خصوصا تساؤل
 ٥٤ سـوى  عـتقلني امل عـن  یفـرج  ان بـدون  اخلطاب ذلك
 بـاالفراج  قـرارا  اصدر انه االمري قال بینما .منهم

 عنـهم  أفـرج  الذین ان وعلم .سجني املائيت قرابة عن
 حمكمة علیهم فرضتها اليت السجن فرتة أوا قد كانوا
 او هتمـة  بدون موقوفا كان بعضهم وان الدولة، امن

 اخلمسـة  قرابة التل،  حممد السید قضى فمثال .حماكمة
 االسبوع سراحه اطالق قبل حماكمة او هتمة بدون واماع

 .املاضي
 دیسمرب٩٢

 املاضي الشهر اعتقل الذي سلمان حممد الشاب ان علم
 ان و اعتقالـه،  منـذ  انفرادیـة  زنزانـة  أودع قـد 
 تعـرض  الذي الوحشي التعذیب بسبب سيء الصحي وضعه

 مـؤخرا  وتعـرض  .اجلـاف  بـاحلوض  التعذیب مركز يف له
 اخـرب  مـا  اذا التعذیب من باملزید یدةشد لتهدیدات

 مناسبة بزیارة لعائلته یسمح ومل .له حدث مبا اهله
 وقـد  .احلقـوقیني  نفوس يف القلق بعث الذي االمر له،
 االمحـر  للصـلیب  الدولیـة  اللجنة من املعارضة طلبت
 بعـد  خصوصـا  سالمته من والتأكد املواطن هذا زیارة

 اسـتمر  كمـا  .لـه  املعـذبون  وجهها اليت التهدیدات
 حلیمـة  السیدة للمواطنة الصحي الوضع ازاء القلق
 عشـر  ثالثـة  اآلن حـىت  اعتقاهلـا  علـى  مضى اليت سدیف
 الوحشـي  للتعـذیب  تعرضـها  التقاریر وتؤكد یوما،

  .الظاملني سجون يف املتواصل
 املاضـیني  الیـومني  يف التـوتر  من حالة البالد وشهدت
 منـع  يف االسـتمرار  علـى  القمـع  قـوات  اصرار بسبب

 على املواطنون اعتاد وقد .الدینیة الشعائر اقامة
 منـذ  طالب ابي بن علي االمام استشهاد ذكرى احیاء

 الوســائل بكــل ذلــك ملنــع احلكومــة وتســعى قــرون،
ــتفزازیة ــتمرارا .االس ــة واس ــرة لسیاس ــة حماص  حری

 موافقة على باحلصول املواطنني احلكومة تطالب التعبري
 فكریة حماضرة او ندوة ایة ةالقام التعذیب جهاز من
 والسنابس والنعیم املنامة مآمت ان وعلم .دینیة او

 املشاركة من املواطنني لتخویف شدیدة ملضایقات تعرضت
 دولیـة  حقوقیـة  منظمات اكدت وقد .الشعائر تلك يف

 املمارسـة  حریـة  علـى  احلكومیـة  االعتـداءات  عدیـدة 
 .ئقواحلقـا  باالرقـام  القمع حوادث ووثقت الدینیة،

 باسـالیب  املخـابرات  جهـاز  مـن  عناصـر  قامـت  كمـا 
 العناصـر  هـذه  قامـت  فقد .املواطنني ضد استفزازیة

 علـى  وتعتـدي  اجلمـري  الشـیخ  هتاجم شعارات بكتابة
 يف الغضـب  مشاعر أثار الذي االمر املواطنني، مقدسات
 .الكثريین نفوس
 بعـد  كبرية امل خبیبة املواطنون اصیب اخرى جهة ومن
 االنتخابـات  مشـروع  العـداد  حكومیة جلنة ءامسا اعالن

 الفـرتة  الرمسـي  املرسـوم  حيـدد  مل جهة فمن .البلدیة
 معروفـا  فلیس وبالتايل اللجنة، تلك لعمل الزمنیة

 مـن  وخيشـى  املزمعـة،  البلدیة االنتخابات موعد بعد
 ومـن  . املشـروع  تنفیذ وتأجیل االمريي القرار متییع
 غیـاب  لتؤكـد  اللجنـة  تركیبة جاءت فقد اخرى جهة

 اعضـاء  بـني  فلیس .البحرین البناء احلقیقي التمثیل
 مشلت بینما القرى، مواطين من واحد شخص اللجنة هذه
 ممـثلني  اللجنـة  تضم ومل اخللیفیني، الوزراء من ثالثة
 .املهنیني او العمال عن
 البحرین بني بالتقارب املعارضة رحبت اخرى جهة ومن
 دولة امري هبا قام اليت الرمسیة الزیارة اثر يف وقطر
 الـوزراء  رئـیس  ان املعارضة وترى .املنامة اىل قطر
 لتـوتري  املاضـیة  السـنوات  مدى على كبريا دورا لعب

 التقـاریر  وذكـرت  .وجرياـا  البحـرین  بني العالقات
 بـني  یربط جسر بناء فكرة ناقشا الطرفني ان الرمسیة

 بینهما التعاون اوجه لدراسة جلنة وتشكیل البلدین
 البحـرین  حكومة وكانت .احلدودیة اخلالفات يف والنظر
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 الذي اجلسر ببناء قطریا اقرتاحا السابق يف رفضت قد
ــان ــیوفر ك ــاال س ــدد اعم ــبري لع ــن ك ــواطنني م  امل

 ان فیه التقاریر ذكرت الذي الوقت ويف .البحرینیني
 لوضـع  اقتصـادیا  جملسـا  یـرأس  سـوف  الوزراء رئیس

 ان التقـاریر  اكـدت  للـبالد،  اقتصادیة اسرتاتیجیة
 اخللـیج  دول على كبرية ضغوطا متارس تزال ما احلكومة
 لتشـدید  حبرینیـون  موظفون فیها یتواجد اليت االخرى
 دفـع  وعـدم  ومتابعتهم املواطنني اولئك على الضغوط
 اخلصـوص  وجـه  على الكویت وتتعرض .هلم عالیة رواتب
 علـى  تضـییفها  لتشـدید  البحـرین  حكومة من لضغوط

 رئـیس  واستمر .اراضیها على املتواجدین نيالبحرینی
 اذا العراق مع بالتقارب بالتلویح البحرین وزراء

ــق مل ــة تواف ــت حكوم ــى الكوی ــه عل  ورأى .مطالب
 االول امس یوم افتتح الذي البحري اخلط يف املراقبون

 على الضغط لسیاسات استمرارا والعراق البحرین بني
 اىل املتوجهـة  االوىل الباخرة ظهر على وكان .الكویت
 مـع  بعالقته املعروف الشورى جملس اعضاء احد العراق
 الـوزراء  رئیس بني الوصل حلقة یعترب والذي العراق
 .بغداد وحكومة

 
 دیسمرب ١٣
 الداخلیـة  وزارة ألغـت  اخلطـرية،  دالالته له تطور يف

 .امـس  یـوم  العروبة بنادي عقدها مزمعا كان ندوة
 حقـوق  جلنة رئیس رجب، مسري یتحدث ان املفرتض من وكان

 الـيت  النـدوة   تلـك  يف املعني، الشورى مبجلس االنسان
 نشر صغري اعالن يف الندوة الغاء وجاء .كثريا هلا روج

 ألغـت  قـد  الداخلیة وزارة وكانت .احمللیة الصحف يف
 الیـوم  مبناسبة دیسمرب ٠١ يف مقررة كانت اخرى ندوة

 مـن  لیـة احمل الصـحافة  ومنعت االنسان، حلقوق العاملي
 حلقـوق  العـاملي  لالعـالن  بعیـد  او قریـب  من االشارة
 لالمـم  العـام  االمـني  عنـان،  كـويف  خطاب او االنسان
 الندوة الغاء سبب معروفا ولیس .باملناسبة املتحدة
 اتصال يف الیوم قالوا حقوقیني مراقبني ولكن االخرية،
 حبقـوق  یعـرتف  ال نظام من متوقعا كان ذلك ان هاتفي

 املعارضــة االصــوات المخــاد ویســعى به،لشــع االنســان

 مناقشـة  ان ویعتـرب  والتعـذیب،  بـالقمع  لسیاسـاته 
 مل اـم  واكـدوا  .«الدولة المن هتدید» االنسان حقوق

 حبقوق یتعلق ما يف النظام لدى جدیة اآلن حىت یلمسوا
 مـن  لفریـق  السـماح  رفـض  ان بعـد  خصوصا االنسان،

 لالمـم  بعةالتا التعسفي االعتقال حول العمل جمموعة
 حسـب  املاضي اكتوبر شهر يف البحرین بزیارة املتحدة

 قبـل  حتـدث  قـد  رجـب  مسري وكان .علیه متفقا كان ما
 بنـادي  عقـدت  الشـورى  جملس حول ندوة يف ایام بضعة

 االجابـة  يف فشل ان بعد جیدا اداؤه یكن ومل اخلرجيني،
 الـوطين  والـس  الدسـتور  حـول  احلاضرین اسئلة على

 حلكومة علنیة حماكمة اىل الندوة تلك ولتوحت .املنتخب
 كـل  بعـد  احلاضـرین  تصـفیق  ختللـها  الـوزراء  رئـیس 

ــة ــن مداخل ــل م ــیات قب ــة الشخص ــاحلقوق املطالب  ب
 اىل امـس  نـدوة  تتحول ان متوقعا وكان .الدستوریة

 ایـان  رأسـه  وعلـى  التعـذیب  جلهـاز  مفتوحة حماكمة
 مـن  وغريهـم  فلیفل وعادل برایان ودونالد هندرسون

ــؤويلم ــذیب س ــبالد يف التع ــذلك .ال ــادر ول ــؤالء ب  ه
 .الوزراء رئیس مبوافقة اللغائها

 الوقـت  يف االنسـان  حقـوق  حـول  الندوة الغاء وجاء
 اعتقـل  فقد .التعسفیة االعتقاالت فیه تواصلت الذي

  مهـا  مواطنـان  سـرتة  منطقة من املاضیة قبل اللیلة
  املنطقـة،  مـأمت  ادارة اعضاء احد الطوق، ناصر حممد

 .الدینیـة  االشـعار  بقراءته املعروف الرومي ویوسف
 الـذي  باحلورة مبركزالتعذیب معتقالن االثنني ان وعلم

 مـن  علیهمـا  وخيشـى  .االنصـاري  السـالم  عبـد  یـدیره 
 بالعاصـمة،  خرجـت  املاضي قبل اللیلة ويف .التعذیب

ــة، ــريات املنام ــة مس ــبرية دینی ــارك ك ــا ش  آالف فیه
 حتتـل  االجنبیـة  الشـغب  قوات كانت بینما املواطنني،
 .املواكب طریق من بالقرب مواقعها

 للبحـث  مسـعورة  محلة التعذیب قوات تشن كرزكان ويف
 تلك ان احلذاء هذا وقصة .«سندریلال» حذاء صاحب عن

 علـى  وحشـي  باعتـداء  ایام بضعة قبل قامت القوات
 بعـض  كتابـة  بعـد  بشراسة ابناءها وطاردت املنطقة

 .البالد بدستور العمل عادةبا تطالب اليت الشعارات
 فكـان  الشباب، احد حذاء اخنلع املطاردة، تلك وخالل
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 علـى  العـدوان  ملواصـلة  القمـع  لقـوات  ذریعة ذلك
 عـن  احلـذاء  هذا صاحب عن البحث اآلن وجيري .املنطقة
  .اآلخـر  تلـو  الواحـد  السـكنیة،  امعات مسح طریق
 يف ناملعتقلو یوقف االنسانیة غري العملیات هذه وخالل
 احذیتـهم  بشـم  یقـوم  شرس كلب علیهم ویسلط طابور
 ایـام  بضـعة  وقبـل  .«سندریلال» حذاء صاحب عن حبثا
 فاعتقـد  ثیابه ومزق االشخاص احد احلكومة كلب هاجم

 وضـع  وبعـد  اخلطـري،  الشـخص  على عثروا ام اجلالدون
 ذلـك  رجـل  یناسـب  ال حجمـه  ان اتضح قدمه يف احلذاء
 على بعضهم أقبل مث دید،الش بالغضب فشعروا الشاب،

 .یتالومون بعض
 يف املواطنــون اســتمر هــذه القمــع سیاســات وبــرغم
 امـس  یـوم  وشـوهدت  .مطالبـهم  عـن  السلمي التعبري
 مبنطقـة  العـام  الشـارع  جـدران  علـى  كثرية شعارات
 ورأى .الـبالد  بدستور العمل باعادة تطالب دمستان
 قتعمـ  على داللة الشعيب الصمود استمرار يف مراقبون

 العادلـة  مبطالبهم الراسخة وقناعتهم املواطنني وعي
 علـى  خـیم  الـذي  املأسـاوي  الفصل ااء يف ورغبتهم
 .طویال البالد

 
 دیسمرب ١٣

 العلـوي  علوي السید املواطن املاضیة اللیلة اعتقل
 .القصـاب  مـأمت  اىل طریقـه  يف وهو ،٥٤ ، غایب أبو 

 الیـوم،  طـوال  قدومـه  تنتظر التعذیب قوات وكانت
 اعتقل مساء والنصف السابعة الساعة يف وصل وعندما
 منـزل  اىل بـه  جـيء  لیال العاشرة الساعة ويف .فورا

 املنزل بتفتیش الداخلیة وزارة عناصر وقام والدته
 بعض تدخل وبرغم .ممتلكاته بعض ومصادرة دقیق بشكل

 جهـاز  رفـض  فقـد  احلكومـة  مـع  العالقـة  ذات اجلهـات 
 الـيت  املمتلكـات  اعارجـ  او عنـه  االفـراج  التعـذیب 

 حتاصـر  احلكومة ان اىل وجتدراالشارة .منزله من صودرت
 باالعتقـال  الدینیة الفعالیات يف الناشطني املواطنني

  .الدینیة احلریات لقمع سیاساهتا اطار يف والتعذیب
 یـزال  مـا  الدینیة املقدسات على االعتداء اطار ويف

  ورمـر  بـرغم  اآلن حـىت  مغلقا بالقفول الصادق مسجد

 مسحـت  قـد  احلكومة وكانت .ذلك على ةشهور ثالث حوايل
 اجلهـات  اىل اخلـرب  انتشـار  بعد محد مدینة مسجد بفتح

 منعـت  ولكنـها  .الدینیة باحلریات املعنیة الدولیة
 ثقـايف  نشـاط  بـأي  القیـام  من املسجد على القائمني

 صـالة  اقامة ومنعت دینیة احتفاالت ایة اقامة وعدم
 احلقوقیـة  اجلهـات  لـدى  واضـحا  وأصبح .فیه اجلماعة

 وتضـلیل  أالعیـب  مـن  احلكومـة  متارسـه  مـا  الدولیـة 
 ان وعرفـوا  الـبالد،  يف جيري ما حقیقة على للتشویش

 .التعیس املاضي خطى على یسري اجلدید العهد
 املـواطن  اعتقـال  استمر التعبري حریة منع اطار ويف

 مشـاركته  بعـد  سـرتة  منطقـة  من ،٤٢ الرومي، یوسف
 وما .ایام ثالثة قبل سلمیة دینیة مسرية يف الشعریة

 غـرف  يف تـرزح  سـدیف  حلیمـة  الشابة املواطنة تزال
 مـن  حرمـت  وقد .اسبوعني قبل اعتقاهلا منذ التعذیب

 مبقابلـة  هلـا  یسـمح  فلـم  القانونیة، حقوقها ابسط
 ویسـاور  .سـراحها  یطلـق  او هتمة هلا توجه ومل حمام،

 هـذه  تقـال اع اسـتمرار  بسـبب  شـدید  غضب املواطنني
 لبقیـة  «عربة» جيعلها ان النظام یرید اليت املواطنة
 الدسـتوریة  املطالـب  علـى  یصـرون  الـذین  املـواطنني 
 .العامة احلریات عن والدفاع
 قـرار  صـدر  السـجون،  يف املواطنة هذه ترزح وبینما
 العائلـة  ابنـاء  مـن   وامـرأة  رجل  اثنني  بتعیني

 هــذین واحــد .رفیعــة مناصــب يف احلاكمــة اخللیفیــة
 لـوزارة  وكیلـة  عینـت  الـيت   اخللیفة هند  الشخصني
 للتظاهر النظام یستعملها ان یتوقع خطوة يف العمل
 وكـاالت  هنـد  السـیدة  ومتلـك  .املـرأة  حقوق باحرتام
 أسرار شو، مسارت ،«ماذركري» مثل كبرية دولیة ملتاجر
 مجعیـة  اخللیفة، لولوة والدهتا، وترأس .وغريها سارة
 قـد  اخللیفـة  هیـا  وكانت .االمومةو الطفولة رعایة
 علـي  للـدكتور  خلفـا  باریس يف للبحرین سفرية عینت
 الرتبیة مث للصحة وزیر من مناصبه يف هبط الذي فخرو

 مسـؤوال  اخـريا  عـني  حـىت  باریس يف سفري اىل والتعلیم،
 .واالسـرتاتیجیة  السیاسـیة  للدراسات البحرین مبعهد

 والتعیینات الرتقیات حصر سبب عن املراقبون وتساءل
 مـن  هنـاك  بینما احلاكمة العائلة نساء يف النسویة
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 .واخلربات املؤهالت اعلى متتلك من االخریات املواطنات
 وجهـت  اجلدیـدین  املـیالدیني  والقـرن  العام ومبناسبة

 اجلمیـع  اىل ومتنیاهتـا  هتانیهـا  البحرینیـة  املعارضـة 
 يف واحلریة والسالم العدل انتشار يف أملها عن معربة

 امنـا  اكثـر  بلـدنا  مستقبل یكون ان ومتنت .لعاملا
 وابتعادا االنسان، حلقوق واحرتاما وحریة واستقرارا

 الـبالد  امـري  وناشـدت  .واالمين السیاسي االضطراب عن
 االمـن  سـاحل  اىل الـبالد  یعیـد  تـارخيي  قرار باختاذ

ــتقرار ــد واالس ــنوات بع ــطراب س ــبب االض ــع بس  القم
 اجلدیــد القــرن دیشــه ان ومتنــت .الرمســي السیاســي
 ینصــر وان العــامل يف االســتبدادیة الــنظم انتــهاء
 احلریـة  شعلة تبقي ان وتعهدت .مكان كل يف املظلومني
 اوسـع  على متارسه الذي الدولة ارهاب برغم مشتعلة
 .نطاق

 
 ینایر ٤
 مظـاهر  الـبالد  مناطق شهدت اجلدید القرن بدایة مع

 ملطالبةوا السلمي السیاسي االحتجاج الستمرار عدیدة
 وانتخـاب  الـبالد  بدسـتور  العمـل  باعادة الشعبیة

 مسـاء   املیالدیة السنة رأس لیلة ففي .الوطين الس
 اجلدیـد  القـرن  املواطنـون  اسـتقبل   املاضیة اجلمعة
 تأكیـدا  املناطق، من عدد يف غازیة اسطوانات بتفجري
 الـبالد  دامـت  مـا  یهـدأ  لـن  االحتجاج صوت ان على

 مكتظـة  السـجون  دامت وما واريءالط بقوانني حمكومة
ــاء ــرین بأبن ــي .البح ــة فف ــه منطق ــع الدی  دوي مس
 املواطنون مسعه عال بصوت الغاز اسطوانات انفجارات

 مسعـت  ااورة السنابس منطقة ويف .ااورة املناطق يف
 منـاطق  يف وكـذلك  نفسـها،  اللیلـة  يف مماثلة اصوات
 راتاطـا  فیه اشتعلت الذي الوقت يف ذلك جاء .اخرى

 ادى الـذي  االمر العام البدیع شارع على السیارات
ــاك اىل ــة ارتب ــرور حرك ــف امل ــة وتوق ــري عملی  .الس

 مث .طویلـة  فرتة الشارع يف مشتعلة االطارات واستمرت
 مــن البقایــا وازاحــت الشــرطة مــن مفــرزة جــاءت
  .الشارع

 اجلدیـد  العـام  املواطنـون  اسـتقبل  نفسه الوقت ويف

 منطقـة  ففـي  .كـثرية  نـاطق م يف الوطنیة بالشعارات
ــان ــوهدت كرزك ــدران ش ــة ج ــي املنطق ــة وه  مزدان

ــعارات ــة بالش ــا املكتوب ــاللغتني علیه ــة ب  العربی
 الرئیسي املطلب على الشعارات اكدت وقد.واالجنلیزیة

 الدسـتور،  ملـواد  طبقـا  املنتختـب  الوطين الس وهو
 وراءه الصـمت  بـان  والتحذیر النساء اعتقال وعلى
 شـعارات  انتشـرت  السـنابس  منطقـة  ويف .آتیة صرخة
 صـور  شـوهدت  كما .املاضیة القلیلة االیام يف مماثلة
 يف امـا  .املنطقـة  تلـك  يف احلیطان على مرسومة كثرية

 للرمـوز  كـثرية  صـورا  املواطنون شاهد فقد السنابس
 .اجلدارن على مرسومة واملعتقلني والشهداء القیادیة

 اسـتمرار  بسبب هائجة الشعبیة الغضب مشاعر وكانت
 علـى  مضـى  الـيت  سـدیف  حسن حلیمة املواطنة اعتقال

 تتعـرض  اـا  ویعتقد یوما العشرین قرابة اعتقاهلا
 .الوحشي للتعذیب

 هندرسـون،  ایـان  بـان  عـام  شـعور  املواطنني ویسود
 جهـاز  یـدیر  یـزال  ما البحرین، يف التعذیب مهندس

 قبـل  تقاعد انه احلكومة ادعاء من بالرغم التعذیب
 حصـل  الذي التغیري ان املطلعة املصادر قولوت .عامني
 مـن  اكـرب  عـدد  توظیـف  اجـل  من كان امنا عامني قبل

 يف احلساسـة  االداریـة  املواقـع  يف خلیفـة  آل  افـراد 
 مشلـت  الـيت  االخرية التعیینات اىل هؤالء ویشري .البالد
 وهند باریس، يف سفرية خلیفة آل هیا الدكتورة تعیني
 بـن  امحـد  وتعـیني  ، عملال لوزارة وكیلة خلیفة آل

 بـالوزارة  آخـر  وكـیال  خلیفـة  آل محـد  بـن  اهللا عبـد 
 یكونــان ســوف الشخصــني هــذین ان ویعتقــد .نفســها
 عبـد  الـوزیر  وان العمل بوزارة احلقیقیني املدیرین
ــعلة الــنيب ــذي الش ــع ال ــیس عــن داف ــوزراء رئ  ال

 صـالحیات  بدون شكلیا موظفا نفسه جيد سوف باستماته
 الشخص یكون سوف املطوع حممد ان كذلك ویعتقد .تذكر

 مـن  افـراد  بتعیني مهمشا نفسه جيد قد الذي الثاني
 تفانیه برغم یرأسها اليت الوزارة الدارة خلیفة آل
 .شخصیا الوزراء رئیس خدمة يف

 ازاء مـؤخرا  اخلطـر  نـواقیس  دولـني  مراقبـون  وقـرع 
ــة ــیري سیاس ــدميغرايف التغ ــيت ال ــهجها ال ــیس ینت  رئ
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 البحرینیة اجلنسیة اعطاء مبوجبها مت واليت الوزراء،
 هؤالء واشار .وغريهم السوریني البدو من االجانب آلالف
 قبیلـة  افـراد  جتنـیس  اآلن یفضـل  الوزراء رئیس ان

 والحظـوا  السوریني، جتنیس من انتهى ان بعد الدواسر
 الـيت  القمـع  سیاسات يف خطريا تطورا السیاسة هذه يف

 .البحرین ابناء تستهدف
 يف مؤخرا عنهم افرج الذین بني من ان خرىا جهة ومن
 الـذي  املسـباح  الغين عبد من كال االمريي العفو اطار
 الـيت    سـنوات  مخس   السجن فرتة واحد شهر قبل أى

 مـا  بعـد  یعلم ومل .علیه الدولة امن حمكمة فرضتها
 قبـل  انتـهت  الذي النشابة سلمان املواطن كان اذا
 معـىن  عـن  راقبـون امل وتسـاءل  .كذلك سجنه فرتة شهر

 احلكـم  مـدة  سـجنهم  جتاوز مواطنني یشمل الذي العفو
 القـرن  تـدخل  البحرین ان واعتربوا .حبقهم الصادرة
 جدیدة مصطلحات العامل اىل حتمل وهي والعشرین احلادي

 .قبل من العامل یألفها مل والعفو السجن مفاهیم يف
 مـواطن  یعتقـل  ان كـذلك  البحرین يف املفارقات ومن
 علـم  فقد .استعماهلا السلطات حترم كلمات اطلق النه
 املاضـي  االسبوع اعتقل الذي العلوي علوي السید ان

ــق ــراحه اطل ــد س ــد ان بع ــاز اك ــذیب جله  ان التع
 احـدى  يف بالكسـرة  اـرورة  «اجلمر» كلمة استعماله

 بل اجلمري، الشیخ به یقصد مل املاضي االسبوع قصائده
 .اجلمـر  مثـل  احلارة املشاعر وصف اطار يف یتحدث كان

 رأسـهم  وعلـى  االجانـب  یدیره التعذیب جهاز ولكون
 العربیـة  للغـة  اسـتیعاهبم  عدم فان هندرسون ایان
 .البحرین ابناء على خطر مصدر اصبح

 
 ینایر ٥

 منـذ  البالد جتتاح اليت االعتقاالت موجة استمرت فیما
 منطقـة  مواطين من عددا ان علم اجلدید، القرن حلول

 .امـس  صـباح  مـن  االوىل الساعات يف لوااعتق دمستان
 ،٢٢ ابـراهیم،  علـي  عون  من كل هؤالء بني من وعرف
 ،٢٢ ابـراهیم،  اهللا عبـد  مهـدي  ،٠٢ احلسن، أبو علي
 التعذیب جهاز عناصر قام وقد .كاظم ابراهیم خلیل

 حمتویاهتـا  ختریـب  ومت هـؤالء  منازل على كاسح بعدوان

 كان الذي وقتال يف ذلك جاء .انسانیة او رمحة بدون
 ویسـتعدون  السـحور  طعام یتناولون وعوائلهم هؤالء
 بقضایا واملهتمون املواطنون ورأى .الفجر صالة الداء
 القمعي للعهد تكریسا السیاسة هذه يف االنسان حقوق
 واضـحا  وتناقضا اجلدید، للقرن سیئة وبدایة االسود

  .املاضي الشهر االمري خطاب يف جاء ما مع
 العروبـة  نـادي  منعت احلكومة ان اىل ةاالشار وجتدرا

 حقـوق  حـول  عنـها  أعلـن  قـد  كـان  ندوة اقامة من
 دیسـمرب  ٩٢ يف تنعقد ان للندوة خمططا وكان االنسان،

 االنسـان  حقـوق  جلنـة  رئـیس  رجب، مسري مبشاركة املاضي
 النـدوة  الغاء عن االعالن ونشر .املعني الشورى مبجلس

 وكانـت  .االلغاء ذلك سبب ذكر بدون احمللیة الصحف يف
 بـالیوم  االحتفـاء  من اللجنة تلك منعت قد احلكومة
 املاضـي،  دیسـمرب  من العاشر يف االنسان حلقوق العاملي
 بعید او قریب من االشارة من احمللیة الصحافة ومنعت

 عنـان  كـويف  السـید  خطـاب  اىل او املناسـبة  تلـك  اىل
 .حوهلا

ــد ــذه وبع ــورات ه ــلبیة التط ــدأ الس ــون ب  املثقف
 فیه جيدون لعلهم االمريي اخلطاب دراسة يف ینیونالبحر

 اسـتمرار  رأوا ان بعـد  نفوسـهم  يف االمـل  یبعث ما
 مـا  ان بعضـهم  وقـال  .القمعیة سیاساهتا يف احلكومة
 مع التعاطي اطار يف یقع مبادرات من االمري به یقوم
 أعـزب  ٠٠٠١ فتـزویج  .جوهرهـا  ميـس  وال االزمة ذیول
 الشـعبیة  املطالب اطار خارج ولكنه جید خريي مشروع
 دسـتور  علـى  املؤسسة القانون دولة القامة هتدف اليت

 .الوطين الس انتخاب عرب السیاسیة واملشاركة البالد
 حـىت  مبطنة امورا هناك ان املثقفني هؤالء بعض ویشعر

 اىل ویشـريون  .االمـريي  اخلطـاب  تضـمنها  اليت االمور يف
 .«سـتحقها ی ملـن  البحرینیـة  اجلنسیة اعطاء» مشروع
 الـدميغرايف  التغـیري  لفرض جادة حماولة ذلك يف ویرون
 .یسـتحقها  ملـن  اجلنسـیة  مـنح  غطـاء  حتت البالد على

 هـم  التعذیب، جهاز نظر وجهة من اجلنسیة، ومستحقو
 ابنـاء  ولیس الدفاع، وقوة االمن جهاز يف العاملون
 فیهـا  املولـودین  الفارسیة االصول ذوي من البحرین

 یومني قبل أعلن ما هؤالء شكوك من دوزا .جد عن أبا
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 نشـرت  وقـد  .شخصا ٦٢ ل البحرینیة اجلنسیة منح عن
 الخفـاء  صغرية بأحجام هؤالء بعض صور احمللیة الصحافة
 املـواطنني  ولكـن  .منهم اي امساء ذكر بدون معاملهم،
 ووزارة الـدفاع  بقوة موظفون منهم عددا ان الحظوا

 وكیـل  لیفـة، خ آل خلیفة بن راشد وكان .الداخلیة
 أعلـن  قـد  واجلوازات اهلجرة لشؤون الداخلیة وزارة

 سـوف  «ملستحقیها البحرینیة اجلنسیة منح» سیاسة ان
  .املقبلة االسابیع يف التنفیذ يف تستمر
 قـررت  احلكومة ان مطلعة مصادر ذكرت اخرى جهة ومن
 يف املشـاركة  مـن  اللبنانیة النشر دور من عدد منع
 البحـرین،  يف یقـام  سوف ذيال القادم الكتاب معرض
 هذه وقالت .املعرض يف املشاركة اجور دفعت اا برغم

 الكتـب  بعض دخول ملنع یهدف االجراء ذلك ان املصادر
 قد السلطات وكانت .بالعبادات تتعلق اليت الدینیة

 املواطنـون  اعتاد اليت الكتب بعض دخول مؤخرا منعت
 .السنني عرب اقتنائها على
 مـؤخرا  قـام  هندرسون ایان ان لمع آخر صعید وعلى

 ورأس املیالد اعیاد فرتة لقضاء بریطانیا اىل بزیارة
ــنة ــة الس ــد .املیالدی ــرت وق ــة أج ــة احملط  الرابع

 وهناك .املساء هذا تبث سوف معه مقابلة الربیطانیة
 ملفه بسبب هندرسون بقضیة االعالمي االهتمام من شيء

 تداول یتمو .االنسان حقوق انتهاكات جمال يف الطویل
 كمجـرم  اعتقاله جيب كان اذا عما بالتساؤل القضیة

  .االنسانیة ضد
 
 ینایر ٦

 انتصـارا  االنسـان  حقـوق  وناشـطو  احلـق  دعـاة  سـجل 
 قائمـة  علـى  هندرسـون  ایـان  بوضـع  كـبريا  اعالمیـا 
 ضد  جرائم ارتكاب بتهم الدولیة للعدالة املطلوبني

 باریـة االخ النشـرة  يف اخلرباالول كان فقد .االنسانیة
 Channel 4 الربیطانیـة  الرابعـة  للقناة الرئیسیة

 والتهم هندرسون ایان لقضیة تغطیة املاضیة اللیلة
 التعـذیب  ميـارس  امـين  جهـاز  بـادارة  الیه املوجهة
 بعـد  االخباریـة  التغطیـة  وجـاءت  .ثابتـة  كسیاسـة 
 اجـازة  لقضـاء  بریطانیـا  يف هندرسون وجود اكتشاف

 اجلهـات  واهتمت .یالدیةامل السنة ورأس املیالد اعیاد
 االدلـة  ومجـع  هندرسـون  مبتابعـة  واحلقوقیة االعالمیة
 اىل وقـدم  اعتقالـه  مت لـو  فیمـا  الدانتـه  الكافیـة 

 مـاري،  زوجتـه،  مع اجازته هندرسون وقضى .احملاكمة
ــزل ــة مبن ــون» مبقاطع ــتطاع .«دیف ــق واس ــل فری  عام

 هندرسـون  مقابلـة  املـذكورة  التلفزیونیة بالقناة
 منذ اداره الذي التعذیب جهاز عن ءلتهومسا مبنزله
 ممارســة هندرســون وانكــر .عامــا ثالثــني مــن اكثــر

 عـن  احلـدیث  ان وقـال  البحـرین،  سـجون  يف التعـذیب 
 الصـحافیة  التقریـر  واعـدت  .«مضحك امر» التعذیب

 اربعـة  قبل سرا البحرین اىل ذهبت اليت سبیلر سارة
 لوسج الرابعة، للقناة تابع اعالمي فریق ضمن شهور

 بینـهم  التعـذیب  ضـحایا  مـن  عـدد  افادات الفریق
 احملطـة  بثتـه  الـذي  التقریـر  واشتمل .وطفل امرأة

 كــني مــع مقابلــة علــى املاضــیة اللیلــة املــذكورة
 حكومــة وصــدیق الربیطــاني الربملــان عضــو بريتشــیس،
 هندرسـون  «مساءلة» بضرورة بريتشیس وأقر .البحرین

 علـى  دقیقة ٠٤ ملدة سنوات ثالث قبل به التقى الذي
 هجومـه  كرر ولكنه ،«عنصري» بانه ووصفه قوله، حد
 حقـوق  جمـال  يف نشـاطه  بسـبب  ایفبـوري  اللورد على

 علــى كــذلك التقریــر واشــتمل .العــامل يف االنســان
 الـذي  البحرین، احرار حركة اعضاء احد مع مقابلة
 عـن  مسـؤوال  باعتباره هندرسون ایان باعتقال طالب
 جمـيء  قبـل  انـه  وقـال  .البحـرین  يف التعذیب جهاز

 التعذیب ممارسة یؤكد ما هناك لیس ٦٦٩١ يف هندرسون
 ومتىن .ذلك بعد تكرس وامنا السجون، يف ثابتة كسیاسة

 مهندس مبالحقة واالنسانیة احلقوقیة املؤسسات تقوم ان
 .البحرین يف التعذیب
 ملالحقــة بــذلت الــيت اجلهــود جنــاح املراقبــون والحــظ

 قضــیة جبانــب تطــرح قضــیته اصــبحت حیــث هندرســون
 تبذل الذي كالیجیس كونراد النازي وارم بینوشیه

 قضـیة  وطرحـت  .بریطانیـا  يف العتقالـه  كـبرية  جهـود 
 الذي االمر االطار، هذا  يف املاضیة اللیلة هندرسون

 حملاكمـة  لتقدميـه  اجلهـود  طریق على كبرية خطوة یعترب
 إلكمـال  حان قد االوان ان هؤالء ورأى .عادلة دولیة
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 عـادل  مثل املعروفني باجلالدین اخلاصة التعذیب ملفات
 .وغريهــم الــوزان وخالــد املعــاودة وخالــد فلیفــل
 املـوقعني  تلـزم  التعـذیب  منـع  معاهـدة  ان وقـالوا 
 حكومــة وان وحماكمتــهم، املعــذبني باعتقــال علیهــا

 املعاهـدة،  توقیعهـا  يف صـادقة  كانت اذا البحرین،
ــة ــال ملزم ــؤالء باعتق ــهم ه ــرمنيكم وحماكمت ــد ج  ض

 التعذیب ضحایا اىل نداء املعارضة ووجهت .االنسانیة
 مفصـل  بشـكل  الكاملـة  افـاداهتم  كتابة البحرین يف

 الزنزانات يف القوه الذي التعذیب اشكال حول خصوصا
  .هؤالء ایدي على

 هـذا  الصـادر  عـددها  يف «االندبندنت» صحیفة ونشرت
 اعتقـال  يف تفشـل  بریطانیـا   بعنـوان  مقاال الیوم
 ان املقــال يف وجــاء .«البحــرین يف التعــذیب رئــیس

 اجـازة  يف املیالدیـة  السنة رأس اجازة قضى هندرسون
 واشارت .لالعتقال یتعرض ان بدون بریطانیا يف خاصة

 مـن  كـثرية  حـاالت  وجـود  علـى  جدیدة ادلة ظهور اىل
 واضـافت  .مبعرفته رجاله ایدي على ارتكبت التعذیب

 حبـق  شخصـیا  لتعـذیب ا ممارسـته  على شواهد هناك ان
 التعذیب قصص ان قوله الیه ونسبت .حبرینیني مواطنني

 ولكنـه .حقـائق  ولیسـت  البحرینیني املعارضني صنع من
 ضـحایاه  استشهاد حول التساؤالت على االجابة يف فشل
 علـي  والسـید  االسكايف وسعید نوح آل خلیل نوح مثل
 وفشـل  .التعـذیب  حتـت  استشـهد  ممـن  وغريهم حممد أمني
 مـا  يف احلقـائق  لتقصـي  جلنـة  ایة تشكیل يف سونهندر
 ضـوء  يف»  الصـحیفة  وقالت .التعذیب بدعاوى یتعلق

ــة ــتالف خلفی ــول االخ ــة ح ــاتور معامل ــیلي دیكت  تش
 حالـة  تكشـف  القضـیة  هـذه  فـان  كالیجیس وكونراد
 ميكــن الــذي مــن حــول الداخلیــة وزارة يف التشــوش
 .«االنسـان  حقـوق  بانتـهاكات  یتعلق ما يف اعتقاله
 بضـحایا  هتتم اليت«ریدرس» منظمة اىل الصحیفة ونسبت

 معاهدة على بریطانیا وقعت عندما»  قوهلا التعذیب
 من بتقدمي نفسها الزمت فاا الدولیة التعذیب منع

 تطـأ  عنـدما  احملاكمـة  اىل التعذیب ممارسته يف یشتبه
 هناك ان القول اىل اجلریدة ومضت .«حدودنا أقدامهم

 بدستور العمل العادة البحرین يف دائبة شعبیة حركة

 ،٥٧٩١ العـام  يف حلـه  مت الـذي  الوطين والس البالد
ــاز» وان ــن جه ــرین يف االم ــت البح ــان ادارة حت  ای

ــون ــب هندرسـ ــا دورا لعـ ــع يف حموریـ ــودة منـ  عـ
 ادعـاءات  هنـاك  ان الصـحیفة  وقالت .«الدميقراطیة

 واعتقال السجون يف املعارضني قتل يف االمن جهاز بدور
 نـوفمرب  يف الرابعة القناة برنامج كشف وقد طفالاال

 قوهلـا  هندرسون زوجة اىل املقال ونسب .ذلك من شیئا
 وان العربـي  العـامل  يف رائج التعذیب عن احلدیث ان

 ان املراقبون والحظ .التعذیب منع على عمل هندرسون
 االسـتعمار  بعقلیـة  یفكـر  یـزال  ما هندرسون ایان

 .وعنصـریة  باسـتعالء  خـرین اآل اىل تنظر اليت القدمية
  یلـي  مـا  قـول  اىل اجلانب هذا يف التمادي به وبلغ

 االب ویـرفض  ابیـه  من حالوة عربي طفل یطلب عندما»
 .«أبي عذبين لقد  الطفل یقول اعطاءه

 
 ینایر ٧

 الربیطـاني،  الداخلیـة  وزیـر  سرتو، جاك السید أكد
 ایـان  ملـف  يف حتقـق  الربیطانیة الشرطة ان امس یوم

 مهندس باعتباره الیه املوجهة التهم ازاء نهندرسو
 مـع  مقابلـة  يف الـوزیر  وقال .البحرین يف التعذیب
 غـادر  هندرسـون  ان التلفزیونیـة  الرابعة القناة
 ان قالـت  اخـرى  مصـادر  ان غـري  .علمـه  حسب البالد

 الواقعـة  دیفون مبقاطعة منزله يف یزال ما هندرسون
 قبل البالد اىل وصل قد وكان .بریطانیا غرب جنوب يف

 فریق وقام .خاصة اجازة لقضاء املیالدیة السنة رأس
 وبثـت  مبقابلتـه  املـذكورة  التلفزیونیة القناة من

 .املاضـیة  قبـل  اللیلة هبندرسون خاصا تقریرا احملطة
ــتمر ــام واس ــي االهتم ــذه االعالم ــیة هب ــى القض   عل
 لندن رادیو بث فقد .واالعالمیة السیاسیة املستویات

 عـن  نقـال  القضـیة  حول خاصا تقریرا مسا یوم احمللي
 هلیئــة الدولیــة اخلدمــة وبثــت .الرابعــة القنــاة
 هــذا العــامل» برناجمهــا ضــمن الربیطانیــة االذاعــة

 احد مع ومقابلة هندرسون حول خاصا تقریرا «الیوم
 نشـرت  الیـوم  هذا ويف .البحرین احرار حركة اعضاء
  .الداخلیة وزیر تصریح الربیطانیة الصحف
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 «التاميز» صحیفة نشرت الیوم هذا الصادر دهاعد ويف
 الربیطـاني  اجلواسیس رئیس»  بعنوان مقاال اللندنیة

 االهتامـات  ان املقـال  يف وجاء «التعذیب حول حتقیق يف
 واكـد  .احملققـني  امـام  اصـبحت  لـه  هلندرسون املوجهة
 ان وأعلـم  ..بریطـاني  مواطن» هندرسون ان الوزیر
 اجلرميـة  قسـم  قبـل  مـن  للبحـث  مـادة  اصبحت التهم
 ان الصـحیفة  وقالت .«لندن لشرطة التابعة املنظمة

 قضــیة يف بــالتحقیق رحبــت االنســان حقــوق منظمــات
 الناشـطني  تعـذیب  على باالشراف اهتم» الذي هندرسون

 رجـال  ان الضـحایا  ویقـول  .الدميقراطیـة  اجـل  مـن 
 قلـع  مثـل  اسالیب استعملوا  هندرسون  الكولونیل
 الســجناء علــى املتوحشــة بالكــال وتســلیط االظــافر
 الصـحیفة  وذكـرت  .«املعـتقلني  على اجلنسي واالعتداء

 مسؤولة بریطانیا فان ٨٨٩١ لقانون طبقا انه كذلك
ــن ــال ع ــة اعتق ــخص اي وحماكم ــهم ش ــالتورط مت  يف ب

 اىل الصـحیفة  ونسبت .العامل من مكان اي يف التعذیب
 اسـتلمنا  لقـد »  قوهلـا  الشرطة جهاز  باسم ناطقة
 ضـباط  قبل من اآلن تفحص وهي التعذیب تدعي اوراقا

 صــحیفة نشــرت كمــا .«املنظمــة اجلرميــة جمموعــة مــن
 تصـرحيات  حـول  طـویال  خـربا  الیوم هذا «االندبندنت»

 .الربیطاني الداخلیة وزیر
 يف بـالتحقیق  امس یوم الدولیة العفو منظمة ورحبت

 ان وقالـت  التعذیب، حول هلندرسون املوجهة االهتامات
 واهتمت .«احلاضر الوقت يف مطلوب هو ما اقل هو ذلك

 القضـیة  هبـذه  والدولیـة  الربیطانیـة  االعالم وسائل
 و  »٤ رادیـو » حمطـات  بثـت  فقد .للنظر ملفت بشكل

 .امـس  یـوم  املوضـوع  حول مفصلة تقاریر »٥ رادیو»
 التفصیل من بشيء اخلرب الدولیة االنباء وكاالت وبثت
 بـرس » و .برس یتداالسوش ووكالة رویرت وكالة ومنها

 االخـرى  الربیطانیـة  الصـحافة  واهتمـت  .«أسوسییشـن 
 .بعمق فیها وتبحث ذیوهلا تتابع وهي بالقضیة
 هذا الصادر عددها يف «العربي القدس» صحیفة ونشرت

  بعنــوان االوىل الصــفحة علــى طــویال مقــاال الیــوم
ــة» ــا مطالب ــال بریطانی ــیس باعتق ــابرات رئ  املخ

ــریين ــابق البح ــون الس ــوة ،هندرس ــیه أس  .«ببینوش

 لالهتامـات  التفصـیل  مـن  شـيء  علـى  املقـال  واحتـوى 
 القنـاة  تقریـر  يف جـاء  ملا وملخص هلندرسون املوجهة

 هندرسـون  عالقـة  تعـود »  املقـال  يف وجاء .الرابعة
 حینمـا  ٥٧٩١ وعـام  السـتینات  سنوات اىل بالتعذیب

 ضد اجراءات احلكومة واختذت البحرین يف الربملان ألغي
 مـن  الكـثري  حتدثت الفرتة هذه ويف .ميقراطیةالد دعاة

 یرتأسه الذي البحرین اخلاص االمن تورط عن التقاریر
 فـیهم  مبن عائالهتم وأفراد املعارضني بتعذیب هندرسون
 اىل الدميقراطیـة  لعـودة  حمـاوالت  ایة ومبنع االطفال،

 باملعلومـات  وحـافال  موثقـا  مقاال ویعترب .» .البالد
 .القیمة

 
 ینایر ٨

 ایان ارتكبها اليت اجلرائم يف التحقیق قضیة تمرتاس
 السیاسـیة  واجلهـات  املـراقني  باهتمام حتظى هندرسون
 العفـو  منظمـة  أصـدرت  فقـد  .والقضائیة واالعالمیة
 وطالبـت  اخلطوة بتلك فیه رحبت بیانا امس الدولیة
 تـوفرت  اذا احملاكمـة  اىل بتقدميه الربیطانیة احلكومة

 البیـان  يف وجـاء  .الدانته كافیة ادلة الشرطة لدى
 مواطنـا  بان الربیطانیة احلكومة اعالن ان»  یلي ما

 يف التعـذیب  يف رئیسـي  دور بلعـب  متـهما  بریطانیـا 
 باجتاه هبا نرحب خطوة ملفه يف التحقیق جيري البحرین
  حبرینیـة  رتبـة   جنرال املیجور كان لقد .العدالة
ــان ــون، ای ــؤوال ،١٧ هندرس ــاز مس ــابرات جبه  املخ

 نائـب  منصـب  اىل صـعد  حیـث  ،٦٦٩١ منـذ  حرینیـة الب
 .عامني قبل عنه اعلن الذي تقاعده حىت اجلهاز ومدیر
 .٩٩٩١ دیسـمرب  ایة منذ بریطانیا يف اجازة يف وكان
 البحـرین،  يف االمن اجهزة وبقیة SIS االمن جهاز ان
 منـذ  مسؤولة اجلنائیة التحقیقات دائرة بینها ومن

 وقد .االنسان حلقوق ظیعةف انتهاكات عن كثرية سنوات
 اجلنائیة التحقیقات جهاز موظفي من عدد امساء ذكرت
 السیاسـیني  املعـتقلني  افـادات  يف منتظم بشكل واالمن

ــابقني ــا الس ــا يف خصوص ــق م ــذیب یتعل ــالل بالتع  خ
 وفقـا  ممنـوع  التعـذیب  ان مـن  وبـالرغم  .التحقیـق 

 مـع  منـتظم  بشـكل  اسـتعمل  فقـد  البحرین، لدستور
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ــجناء ــینيالسی الس ــي، يف اس ــا املاض ــف يف خصوص  منتص
 تشـمل  اسـتعماال  التعـذیب  طـرق  واكثر .التسعینات

 الظهـر  علـى  الكهربائیـة  بالكـابالت  املـربح  الضـرب 
 اعـني  وعصـب  االطـراف  مـن  والتعلیـق  القـدم  وارجـل 
 وابقـائهم  ظهـورهم  وراء ایـدیهم  ربط مع الضحایا
 .الطویل االنفرادي االعتقال مع طویلة ساعات واقفني
 الدولیـة  العفـو  منظمـة  وثقـت  السنوات مدى ىوعل
 .البحـرین  يف االنسـان  حقـوق  انتـهاكات  واضح بشكل

 مـع  التعـذیب  بشـأن  قلقهـا  متكـرر  بشـكل  واثـارت 
 ایــان جنــرال املیجــور ومــع البحرینیــة الســلطات
 البحـرین  حكومة وانكرت .٧٨٩١ منذ شخصیا هندرسون

 االعتقـال  مراكـز  يف التعذیب استعمال  متكرر بشكل
 حتقیق اي جتر مل فاا املنظمة علم حسب ولكن السجونو

 الربیطانیـة  احلكومـة  ان .التعـذیب  اهتامات يف صحیح
 دور يف حتقیـق  بـاجراء  الدويل للقانون طبقا ملزمة،
 فـالرئیس  .البحرین يف التعذیب استعمال يف هندرسون
 موظفیـه  بـان  یعـرف  ان علیـه  جيـب  او یعـرف  الـذي 
 خطـوات  اي یتخذ ومل نساناال حقوق انتهاكات ميارسون
 مسـؤول  االنتهاك، ووقف املسؤولني معاقبة من للتأكد
 فـان  ایضا الدويل  للقانون وطبقا .للجرمية كمرتكب
 نطاق على ترتكب عندما االنسانیة ضد جرمية التعذیب

 بعـد  الربیطانیة، احلكومة وجدت فاذا .ومنتظم واسع
 مـة حملاك كافیـة  ادلـة  لـدیها  بـان  االوىل، التحقیـق 
 اململكـة  اىل بعودتـه  تطالـب  ان فعلیهـا  هندرسـون، 

 مستعدة حكومة ایة مع تتعاون او للمحاكمة املتحدة
 .«عادل بشكل احملاكمة هبذه للقیام

 هبـذه  االهتمـام  فیـه  تصاعد الذي الوقت يف ذلك جاء
 واملنظمـات  العاملیـة  االعـالم  وسائل قبل من القضیة
 ریـات  دقیقـة  متابعـة  وهنـاك  .الدولیة احلقوقیة
 بصفته هندرسون تدین جدیدة ادلة بروز مع التحقیق
 االفـادات  لـبعض  وطبقا .البحرین يف التعذیب مهندس
 عامـا  الـثالثني  مـدى  علـى  تعذیب من ارتكب ما فان

 املتـوفرة  االدلـة  وتؤكد .التصورات یتجاوز املاضیة
 تعـذیب،  من جيري مبا كامل علم على كان هندرسون ان

 الـوزان  وخالـد  فلیفـل  عادل عم دائم اتصال وعلى

 قــط منــهم واحــدا مينــع مل وانــه املعــذبني، وبقیــة
 به معموال التعذیب یزال وما .التعذیب عن بالتوقف

 مرتبطـا  یـزال  مـا  بانه هندرسون وأقر .الیوم حىت
 مستشـار  انـه  حیـث  مباشـر  بشكل الداخلیة بوزارة
 اسـئلة  الصـحافیني  احـد  علیه طرح وعندما .للوزیر

 حممـد  امـني  علـي  والسید االسكايف سعید داستشها حول
 وأـى  ذلـك  علـى  التعلیـق  رفض نوح آل خلیل ونوح

 حـىت  هندرسـون  عنصـریت  واكـد  .الفور على املقابلة
 بريتشـیس  كـني  بینـهم  ومـن  البحرین، حكومة اصدقاء
 املتكـررة  زیاراتـه  على البحرین حكومة تنفق الذي
 يف افةالصـح  نشـرهتا  الـيت  املقاالت وكشفت .البالد اىل

 یبدو حیث العنصریة من نادرة حالة املاضیني الیومني
 الـيت  وامثلتـه  تصرحياته خالل من واضحا للعرب كرهه

 خصوصا بقضیته االهتمام استمرار ویتوقع .یستعملها
 مل مـا  ینـایر،  ٠٢ حـىت  بریطانیـا  يف یبقى سوف انه
 املعارضـة  وناشدت .ذلك قبل منها الفرار على یرغم
 هـذه  مـن  االسـتفادة  البحرین يف بالتعذی ضحایا كل

 أسـرع  يف بالتفصیل افاداهتم العداد النادرة الفرصة
 بـالطرق  الربیطانیـة  الشـرطة  اىل لتقدميها ممكن وقت

 .القانونیة
 
 ینایر ٠١

 یـوم  الصـادر  عددها يف «هريالد صنداي» صحیفة نشرت
 ومهمــا طــویال مقــاال  ٠٠٠٢ ینــایر ٩ االحــد  امــس

 االختفــاء یســتطیع لــن البحــرین جــزار»  بعنــوان
 حــول التفصــیل مــن شــيء املقــال يف وجــاء .«ابــدا

 جهـاز  بـادارة  هندرسـون  ایان اىل املوجهة االهتامات
 كاتـب  وقـال  .عاما ثالثني من اكثر منذ وحشي تعذیب
 امـام  نصـب  هندرسـون  ان ماكـاي  نیل السید املقال
 ،«الكـالب  احـذروا » علیهـا  مكتوبـا  یافطـة  منزلـه 
 وغـري  القامتـة  الدعابـة  لروح ساانعكا» ذلك واعترب

 النفسـهم  مسحـوا  الذین اولئك ميتلكها اليت االنسانیة
 مـن  اكثـر  من املتكون املقال يف وجاء .«الشر مبالمسة
 القمـع  على باالشراف متهم» هندرسون ان كلمة ٠٠٠٢
 وقتـل  والتعـذیب  واسـع  بشـكل  الدولة متارسه الذي
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  مـالؤه ع ارتكـب  وقـد  .املشـیخة  يف الدميقراطیة دعاة
 بینـها  ومـن  املعارضـني  حبق االنتهاكات من كبريا كما
 الصـعق  واسـتعمال  احملتجـزین  واغتصاب املعتقلني قتل

 املـرة  لیست اا وقال .«االعرتافات لسحب الكهربائي
ــيت االوىل ــزور ال ــا ی ــا فیه ــن بریطانی ــت ولك  توقی

 قضـیة  مع تزامنت الا سیئا كان املرة هذه الزیارة
 وقـدم  .بریطانیـا  يف املثـارة  ازینيالنـ  احلرب جمرمي
 رئیسـا  یصبح ان قبل هلندرسون تارخيیة خلفیة املقال
 الصـحیفة  لـدى  ان وقال .البحرین يف التعذیب جلهاز
 املعارضني قمع يف  تواطأت» بریطانیا ان تثبت وثائق

 بارسـونز،  انطـوني  مـن  كـال  ان وقال .«البحرینیني
 ومایكـل  تالسـتینا  يف البحـرین  يف السیاسي املعتمد
ــر، ــؤول وی ــدائرة املس ــة بال ــة العربی  باخلارجی

 .هندرسـون  بتوظیـف  االمـري  أقنعا آنذاك الربیطانیة
 بأسـلحة  البحرین زودت الربیطانیة احلكومة ان وقال

 واحلـرس  الـدفاع  وقـوة  االمـن  جهـاز  افـراد  ودربـت 
 علـى  النـار  بـاطالق  املتهمـة  اجلهـات  وهـي  الـوطين، 

 ان كـذلك  وقـال  .راطیةبالدميق املطالبني املتظاهرین
 القـانون  خـارج  القتـل  جبـرائم  متهم احلاكم اجلهاز

 علــى اجلنســي واالعتــداء قســرا، املعارضــني وابعــاد
 یـوم  يف انـه  وقـال  .التعسـفي  واالعتقـال  املعـتقلني 

 یتحدث ممن مبتسما یسخر هندرسون  كان املاضي اخلمیس
 فارقـت  االبتسـامة  ولكن التعذیب، بتهم حماكمته عن

 بـان  سـرتو،  جاك الداخلیة، وزیر صرح ندماع شفتیه
 هـذا »  بقولـه  ذلك على وعلق .الشرطة بأیدي ملفه
 ان املقـال  واكـد  .«احلكومـة  هـذه  مـن  أتوقعـه  مـا 

 وجيـري  مبوافقتـه،  اال تتم ال الداخلیة االمن عملیات
 وظفهم الذین الربیطانیني الضباط اشراف حتت تنفیذها
 .صاخلا للقسم العلیا الرتب يف هندرسون

 يف االحتجاجیـة  العملیـات  اسـتمرت  آخـر  صعید وعلى
 السـلمي  العمـل  اطـار  يف املاضـیة  القلیلـة  االیـام 
 العمـل  اعادة مقدمتها ويف الشعبیة املطالب لتحقیق
 شـوهدت  فقـد  .الـوطين  الس وانتخاب البالد بدستور

 الشـارع  علـى  حتـرتق  وهي السیارات اطارات امس یوم
 الــدخان اعمــدة توشــوهد كرزكــان، مبنطقــة العــام

 شـوهدت  كمـا  .البـاكر  الصباح منذ بكثافة تتصاعد
 یـوم  خصوصـا  كـثرية  دسـتوریة  شعارات كرانة مبنطقة
 وجـوه  علـى  بادیـة  الفرحـة  آثـار  وكانـت  .العیـد 

 بعـد  خصوصـا  الشـعارات،  هذه یقرأون وهم املواطنني
 قبـل  مـن  هندرسـون  ملـف  يف التحقیق أخبار انتشار
 الفرحـة  ان لتقـاریر ا واكـدت  .الربیطانیة الشرطة
 خـرب  انتشـار  بعـد  املـواطنني  وجوه على بادیة كانت

 يف الدويل التحقیق یستمر ان املوطنون ومتىن .هندرسون
 ودیفید  برایان دونالد خصوصا املعذبني بقیة جرائم
 .املعاودة وخالد الوزان وخالد فلیفل وعادل داربي

ــدت ــة وناش ــواطنني املعارض ــتمرار امل ــة يف االس  كتاب
 التعـذیب  غـرف  يف معاناهتم حول مفصل بشكل اداهتماف

 امـس  مساء ويف .الدويل القانون وفق منها لالستفادة
 بالقرب البدیع شارع على احتجاجي حریق شوهد االول
 اخـرى  حرائـق  هنـاك  وكانـت  .السـنابس  منطقـة  مـن 

 .البدیع شارع على احلاج جد منطقة من بالقرب
 بين منطقة على املفروض احلصار ان اخرى جهة من وعلم
 .كثافـة  اكثـر  بشـكل  املاضیني الیومني يف استمر مجرة
 امـس  یـوم  الشـعبیة  العریضة جلنة من وفد ذهب وملا
 من منعوا العید مبناسبة اجلمري الشیخ لزیارة االول
 دخـول  مـن  مبـنعهم  الضباط احد واخربهم املنزل دخول
 الوفـد  وكـان  .لالعتقـال  تعرضـوا  واال الشیخ منزل
 عیسـى  والشـیخ  ربیعـة  قاسم علي السادة من مكونا
 قوات ان وعلم .الدین كمال ابراهیم والسید اجلودر
 التفتیش مناطق يف هلم خشبة بیوت ببناء قامت الشغب
 .اجلمري الشیخ مبنزل احملیطة املنطقة يف مجرة بين مبنطقة
 من مؤخرا كثف التعذیب جهاز ان اخرى جهة من وعلم

ــغط ــى الض ــتقلني عل ــا املع ــالل خصوص ــارات خ  الزی
 زیارة كل يف مرات مخس السجني تفتیش ویتم .العائلیة

 .االزار عدا ما مالبسه مجیع وخلع
  

 ینایر ١١
 مـن  هندرسـون  ایـان  ملف يف التحقیق خرب انتشار مع
 البحـرین  يف املـواطنني  بـني  الربیطانیـة  الشرطة قبل
 عن املواطنون وعرب واالستبشار، الفرح من موجة سادت
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 اللیلـة  خرج فقد .املتحضرة السلمیة لهمبوسائ ذلك
 من بالقرب صغرية تظاهرة يف املواطنني من عدد املاضیة
 الشـعارات  رافعـني  الدیـه  مبنطقة الضوئیة االشارات
 للقناة شكرا» الشعارات تلك بني من وكان .الوطنیة
 فـرتة  التظـاهرة  واستمرت .«هندرسون لكشف الرابعة
 قـوات  توجهـت  عندما فیها املشاركون تفرق مث حمدودة

 املنـددة  الشـعارات  وانتشـرت  .املنطقة اىل التعذیب
 كبري شعيب اهتمام ولوحظ املناطق، من عدد يف هبندرسون
 یسود أصبح القلق ان مطلعة مصادر وقالت .بالقضیة
 موظفیها من العاملني خصوصا الداخلیة وزارة اجواء

 الـوزان  وخالـد  فلیفـل  عـادل  مثل التعذیب جمال يف
 كـذلك  وعلم .وغريهم الظاعن وعدنان املعاودة وخالد

 من وكالمها داربي، ودیفید برایان دونالد من كال ان
 ان بعد خصوصا شدید بقلق یشعران املعروفني، املعذبني
 وذكـرت  .فشـیئا  شـیئا  تتكشف التعذیب ملفات بدأت
 مـن  عـدد  لسان على وردا امسیهما ان حقوقیة مصادر

 برایـان  دونالد هبا رفع اليت االوصاف ومن .الضحایا
 تعــذیب وميــارس sadist   بالتعــذیب یتلــذذ» انــه

 كـذلك  املصـادر  وقالت .«االسالیب بأبشع البحرینیني
  فریقني اىل انفسهم على منقسمون التعذیب مسؤويل ان

 حبـق  التعـذیب  مـن  املزیـد  ممارسـة  ضرورة یرى االول
 بأیـة  االدالء مـن  متـنعهم  الـيت  الدرجة اىل الضحایا
 لتحسـني  یتجـه  واآلخـر  الربیطـانیني،  للمحققني شهادة
 التـهم  لتفادي الیهم والتقرب الضحایا لدى صورته
 مـن  كال قضائیة جهات وحذرت .كمعذبني الیهم املوجهة
 مـن  اخلصـوص،  وجـه  علـى  برایـان  دونالد  هندرسون
 .البحرین ألبناء تعذیبهما كثفا اذا وخیمة عواقب
 نـداء  تعـذیب ال ملكافحـة  الدولیـة  املنظمة وأصدرت
 وقالـت  .البحـرین  يف االعتقـاالت  استمرار حول عاجال

 من املاضي الشهر اعتقل االطفال من عددا ان املنظمة
 عیسى وحسني ،٤١ سلمان، السید مرتضى السید  بینهم
 وناشـدت  .٧١ حممـد،  ابـراهیم  خلیل حممد ،٤١ عطیة،
 والتحقیـق  لالطفال التعسفیة االعتقاالت وقف املنظمة
 كـذلك  املنظمـة  وأصـدرت  .اجلرميـة  تلك رتكيبم ملعرفة
 سـدیف  حلیمـة  املواطنـة  اعتقال حول عاجلة مناشدة

 املعـذبون  اخربهـا  والـيت  االعتقال رهن تزال ما اليت
 هلـا  عقابا متواصلة شهور ثالثة السجن يف ستبقى اا
 وقالت .البالد بدستور العمل باعادة مطالبتها على
 ومها وعذبتا واحدا ایوم اعتقلتا اخریني امرأتني ان

 العزیـز  عبـد  وآسیة ،٤٢ سلمان، مكي سلمان فاطمة
 حلیمـة  سـراح  اطـالق  املنظمـة  وطالبت .٠٢ امساعیل،
 .وتعذیبهم اعتقاهلم جرمية يف والتحقیق

 يف «العربـي  القـدس » صـحیفة  نشـرت  اخـرى  جهة ومن
 عبـد  لالسـتاذ  مهمة مقاال الیوم هذا الصادر عددها
 قامتـة  ملرحلة رمز هندرسون  بعنوان النعیمي الرمحن

 انـه » املقـال  يف وجـاء  .«املعاصر البحرین تاریخ يف
 حلقـوق  واخلطرية الفظة االنتهاكات كل مسؤولیة یتحمل
 عـام  اخلـاص  القسـم  مسـؤولیة  تسلم ان منذ االنسان
 محلة بشن ٨٦٩١ عام عهده دشن لقد ..البحرین يف٦٦٩١
 نیـة، البحری الوطين التحریر جبهة مناضلي ضد كبرية
 ضـد  التعـذیب  اسـالیب  كـل  اسـتخدام  عـن  یـرتدد  ومل

 مناضـلي  ضـد  متكـررة  حبمالت ذلك وأتبع ...املناضلني
 و ١٧٩١ عـام  الوطين التحریر وجبهة الشعبیة اجلبهة
 وواصـل  .«الـوطين  الس حل اثر ٥٧٩١ و ٤٧٩١ و٢٧٩١
 الـيت  الشـعبیة  االنتفاضـة  منذ»  قوله املقال كاتب

 وضـع  ٤٩٩١ عـام  دسـتور بال العمـل  باعـادة  طالبـت 
 الشرسـة  الضـربات  توجیه مهمة عاتقه على هندرسون

 بسیاسـة  املعارضة ومتزیق االسالمیة احلركة مناضلي اىل
 برصـاص  او التعذیب حتت واستشهد الطائفي، التمییز
 السـجون  واسـتقبلت  مناضـال  ثالثـني  من اكثر الشرطة
 التـاریخ  يف االبشع وكانت املعتقلني، من اآلالف عشرات
 هندرسون یستطیع ال» املقال واكد .«للبحرین املعاصر

 مل او احدا یقتل مل او احدا، یعذب مل بانه یدعي ان
 يف االمـن  جهـاز  عن االول املسؤول فكونه احدا، یبعد

 فانـه  املاضـیة  ونیـف  عامـا  الثالثني طیلة البحرین
 كـل  ارتكبـها  الـيت  اجلرائم كل عن املسؤولیة یتحمل
 االمن اجهزة موظفي من القتل او التعذیب مارس شخص
 القـبض  یلقـي  ان نتحداه فاننا مسؤوال یكن مل واذا
  .«الـوزان  وخالـد  فلیفل عادل امثال من جمرمني على

 یریـد  اجلدید العهد كان اذا»  بقوة الكاتب وطالب
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 اجلـدة  كـل  جدیدة مرحلة عتبة على البحرین یضع ان
ــه ــي ان فعلی ــاقم یرم ــدمي بالط ــة اىل الق  املزبل

 اجلدید العهد كان ا واذ .الوزراء رئیس لتحدیدوبا
 والده عهد يف ارتكبت اليت اجلرائم من یتربأ ان یرید
 بشـجاعة  السـادس  حممـد  امللـك  بذلك یقوم كما متاما
 والتعـذیب  القتـل  ملفـات  یفتح ان علیه فان كبرية

 مـن  ونیف عاما  الثالثني طیلة ارتكبت اليت واجلرائم
 وضـع  يف الربیطانیة دالةالع ولیساعد هندرسون، عهد
 االعتقـال  قفـص   یسـتحقه  الـذي  احملـل  يف اـرم  هـذا 

 التعذیب ضحایا الكاتب وناشد .«العادلة للمحاكمة
 .االوان فوات قبل بشهاداهتم االدالء

 
 ینایر ٢١

 سدیف، حسن حلیمة الشابة املواطنة امس یوم اعتقلت
 قد وكانت .سراحها اطالق من ایام مخسة بعد عاما ٠٢
 علـى  سـاعات  بضـع  بعـد  الشهداء عید عشیة عتقلتا

 .السـیئة  االوضـاع  بتحسني فیه وعد الذي االمري خطاب
 كفالـة  مقابـل  املاضـي  االسبوع  سراحها اطالق وجاء

ــار ٠٠٦ قــدرها ــت ، دوالر ٠٠٥١  دین ــددا واعتقل  جم
 .مربر بدون

 القلیلـة  االیـام  يف التعسـفیة  االعتقـاالت  واسـتمرت 
 االحـد  یـوم  ففـي  .الوحشـي  بالتعذی ومعها املاضیة
 مـن  كـل  تـوبلي  منطقة من اعتقل  ینایر ٩  املاضي

 ١٢ امساعیــل، الســید علــي الســید امساعیــل الســید
 اهلنـدي،  علـي  وعیسى  شهور ستة ملدة سابقا اعتقل 
 السـاعات  يف جـدحفص  اسـكان  منطقـة  من واعتقل .٦١

 امحـد  الطفـل  مـن  كـل  ینایر ینایر ٧ یوم من االوىل
 التعـذیب  غـرف  يف حالیـا  یقبـع   ٥١ ،املتوج منصور
 ســعید حســني ،٦١ الشــمطوط، حســني ، االحــداث بســجن

 املـرة  هذه منزله وتعرض سابقا اعتقل  ٧١ الزبیل،
 ٥ يف اعتقـل  املصـلى  منطقـة  ومن . الدقیق للتفتیش
 ،٠٣ الـبين،  حسـن  امحـد  الفتـاح  عبد من كل  ینایر
 .آخـرین  شخصني اىل باالضافة ٧١ ونبیل، عقیل واخویه

 ان بعـد  التـايل  الیوم يف الفتاح عبد عن أفرج وقد
 نبیل یزال وال .عقیل اخیه مع جدا وحشي لضرب تعرض

 حسـني  الشـاب  عـايل  منطقة من واعتقل .االعتقال رهن
 سـیارة  وكانـت  .الشـارع  يف یسـري  كان بینما الشغل
 بشـكل  وتصـدمه  بـه  تتحـرش  التعـذیب  جلهـاز  تابعـة 

 مت العـدواني  عملال هذا استنكر وعندما استفزازي،
 ایان وكان .التعذیب غرف احدى اىل به وسیق تقییده

 املـواطنني  اسـتفزاز  علـى  عمـالءه  درب قـد  هندرسـون 
 ان وعلـم  .احلكومـة  هـم  وكـأم  الـبالد  يف والتصـرف 

 أمـر  قـد  الشهري، الربیطاني املعذب برایان، دونالد
 اسـكان  منطقة من أكرب علي الشاب املواطن باستدعاء

 اال عنـه  یفـرج  ومل سـابقا  معـتقال  كـان  الذي عايل،
 اعـوام  مخسـة  بالسجن ظاملا حكما قضى ان بعد مؤخرا

 تعرض مؤخرا مرتني الشاب هذا استدعاء ومت .متواصلة
 قبـل  ویدیـه  رجلیه من وعلق خالهلا الوحشي للتعذیب

  .سراحه یطلق ان
 علـى  جـاءت  االعتقـاالت  هذه ان مطلعة مصادر وذكرت
 شـوهدت  حیـث  العید، ایام يف سلمیة فعالیات خلفیة

ــعارات ــتوریة الش ــاطق يف الدس ــثرية من ــه ك  وتوج
 ومـن  .القـرآن  لقراءة الشهداء قبور اىل املواطنون

 مـزقهم  الـذین  الشـهداء  علـى  سالم»  الشعارات بني
 وامنـا  تزوجينـا  مـنكم  نطلـب  لن» ،«اخللیفي الرصاص
 ،«انتصـارنا  یوم عیدنا» ،«املشروعة حبقوقنا نطالب

 .«هتان؟ املرء وكرامة االنتظار مىت اىل»
 دونالـد  یـدیره  الذي التعذیب جهاز ان كذلك وعلم

 الشـاب  عن االفراج یرفض هندرسون اشراف حتت برایان
 منطقـة  من  سلمان السید مرهون السید یاسر السید

 .الدولـة  امن حمكمة قبل من تربئته برغم  الشاخورة
 نيجلسـت  عقـدت  قـد  الصیت السیئة احملكمة هذه وكانت
 یـزال  مـا  ولكنه براءته، وأقرت الشاب هذا حملاكمة
 .معتقال

 واملعارضــة  الدولیــة  احلقوقیــة  اجلهــات  وكانــت 
ــة ــد البحرینی ــدت ق ــحایا ناش ــذیب ض ــق التع  توثی

 كإفـادات  وتقـدميها  تعذیب من هلم حدث وما معاناهتم
 هندرسـون،  ایـان  البحـرین،  يف التعـذیب  مهندس ضد

 وخالد فلیفل عادلو برایان دونالد وخصوصا وعمالئه
 االنصــاري الســالم وعبــد املعــاودة وخالــد الــوزان
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 هـذه  مناشـدهتا  املعارضـة  وتكـرر  .الظـاعن  وعـدنان 
 من البالد تطهري وهو املعلن هدفها اطار يف للمواطنني
 واقامـة  القانونیـة  بالوسـائل  ومرتكبیه التعذیب

 البحرین حكومة على احلملة وتتصاعد .القانون دولة
 تلزمهـا  الـيت  التعـذیب  منـع  اهـدة مع وفـق  للعمـل 
 تـزال  ومـا  .وحماكمتـهم  بالتعذیب املتهمني باعتقال
 الیــان التعــذیب ملــف يف حتقــق الربیطانیــة الشــرطة
 .هندرسون

 
   ٦٦٩١ الفـرتة  يف وعـذبت  اعتقلـت  هل  املواطن أخي
 الـدويل؟  القضاء امام جالدیك ترى ان تود هل ؟٠٠٠٢

 مـع  معاناتـك  حول التفصیلیة شهادتك تقدمي الرجاء
 بقولـه  عمـال  التعـذیب  وأشكال عذبوك من امساء ذكر
 وال» ،«اهللا من عنده شهادة كتم ممن أظلم ومن»  تعاىل

 .«قلبه آمث فانه یكتمها ومن الشهادة تكتموا
 
 ینایر ٤١

 عریضـة  البحـرینیني  التعـذیب  ضـحایا  مـن  عدد وقع
 رئـیس  اىل موجهـة  «اخللیج اخبار» صحیفة اىل رفعوها
 الداخلیـة  وزارة إصـرار  من فیها یشتكون الوزراء

 االعـالم  وكـان  .اعمـاهلم  اىل العـودة  من منعهم على
 مجیـع  باعادة امر الوزراء رئیس بان ادعى قد احمللي

 الحقـا  وتبني سراحهم، اطالق بعد اعماهلم اىل املعتقلني
 فهنـاك  .عملیـة  مصـادیق  لـه  لـیس  االدعاء ذلك ان

 اىل العـودة  مـن  نياملمنـوع  املواطنني من كبرية اعداد
 االنتقـام  سیاسـة  ميارس التعذیب جهاز وان اعماهلم،

 بدسـتور  العمـل  العـادة  العمـل  جمال يف الناشطني من
 ان اىل االشـارة  وجتـدر  .ارزاقهم يف مبحاربتهم البالد
 حتـت  برایـان  دونالـد  یـدیره  الـذي  التعذیب جهاز
 .الوزراء لرئیس مباشرة یتبع هندرسون ایان اشراف
 بفصل قامت اخللیج طريان شركة ان اخرى جهة من وعلم

 دائــرة مــن وعــامال وفنیــا مهندســا ٤٦٢ ل تعســفي
 بني اتفاق ضمن القرار ذلك وجاء .بالشركة الصیانة
  جـامكو   الطـائرات  لصـیانة  اخللیج وشركة الشركة
 ومتلـك  .املتحـدة  العربیـة  االمـارات  دولـة  ومقرهـا 

 ٠٤ لـیج اخل وطـريان  اسـهمها  من باملائة ٠٦ االمارات
 جـامكو   امسهـا  جدیـدة  شركة انشاء وسیتم .باملائة

 البحرین، مطار يف الصیانة تشغیل اجل من  البحرین
 واالمـارات  اسـهمها  من باملائة ١٥ البحرین وستملك

ــة ٩٤ ــاء .باملائ ــك وج ــار يف ذل ــة اط ــة سیاس  خصخص
 يف اآليل احلاسـوب  دائـرة  خصخصـة  سابقا ومت .الشركات
 ٠٤٢ فصـل  ومت االمریكیـة،  «سـیرب » شـركة  اىل الشـركة 

 يف القطاعـات  مـن  كـثري  خصخصـة  حالیا وسیتم .عامال
 والكهرباء العام والنقل سلمان میناء مثل الدولة
 یتم وسوف واحدة، شركة يف وبنوكو بابكو شركة ودمج

 شـركة  قضیة خبصوص اما .هبما عامل ٠٠٣ عن االستغناء
 قبـل  مـن  ومت الشـارع،  يف متفاعلة تزال فما اخللیج
ــل وزارة ــة العم ــع والداخلی ــاع من ــال اجتم  العم

 ٤ الثالثـاء  یـوم  العامـة  اللجنـة  مقر يف املفصولني
 وتعویضاهتم حبقوقهم العمال یطالب حیث ،٠٠٠٢ ینایر
ــن ــنوات ع ــهم، س ــیة خدمت ــا والقض ــة حالی  مرفوع

 حـل  لسـرعة  احلكومـة  قبل من تدخل وهناك .للمحكمة
 عموسـ  اجتمـاع  یـتم  وسـوف  الشـركة،  لصاحل القضیة
 .٠٠٠٢ ١ ٨١ االحـد  یوم العامة اللجنة مبقر للعمال
ــوم ــالم وزارة وتق ــع االع ــان اي مبن ــال بی  يف للعم
  .قضیتهم على اعالمیا تعتیما وتفرض احمللیة الصحافة

 يف االنسـان  حقـوق  منظمـة  أصـدرت  آخـر  صـعید  وعلـى 
 الربیطانیة الشرطة بقرار فیه رحبت بیانا البحرین
  البیان يف وجاء .درسونهن ایان جرائم يف بالتحقیق

 مـدة  منـذ  البحـرین  يف التعـذیب  ممارسة كانت لقد»
 يف االنسـان  حقوق منظمات لدى بالغ قلق موضع طویلة

 والدولیـة  الوطنیـة  املنظمات من والعدید البحرین
 االنسـان  حقـوق  وجلنـة  الدولیـة  العفـو  منظمة مثل

 االنسـان  حقـوق  مراقبة ومنظمة الربیطاني، والربملان
 .«التعـذیب  ملناهضـة  العاملیـة  واملنظمـة  كیـة االمری
 العام، امینها باسم املوقع بیاا يف املنظمة وذكرت
 يف التعذیب ضحایا من عدد امساء اخلواجة، اهلادي عبد

 .السجون
 تـزال  مـا  الربیطانیة الشرطة ان علم اال هذا ويف
 متواصـل  بشـكل  تسـتلم  واـا  هندرسـون  ملف يف حتقق
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 ان مطلعة مصادر وقالت .التعذیب ضحایا من افادات
 ممارسـة  يف للشـك  جماال یدع ال االفادات هذه من الكثري

 وشجع شخصیا هندرسون أقرها ثابتة كسیاسة التعذیب
 ألشـكال  مروعـة  قصـص  وهنـاك  .ممارستها على موظفیه
 مبعرفـة  البحـرین  ابنـاء  حبـق  مورسـت  اليت التعذیب
 ظـافر اال قلع بینها ومن وموافقته واطالعه هندرسون
 املــربح  والضــرب  الكهربائیــة  باملكــاوي  والكــي 

ــداءات ــیة واالعت ــق اجلنس ــن والتعلی ــدین م  او الی
 املتوحشة الكالب وتسلیط  النوم من واحلرمان الرجلني

 .الضحایا على
 
 الفـرتة  يف وعذبت اعتقلت هل  ومواطنة مواطن كل اىل

 القضاء؟ امام جالدیك ترى ان تود هل ؟٠٠٠٢   ٦٦٩١
 مـع  معاناتك، حول التفصیلیة شهادتك دميتق الرجاء

 بقولـه  عمـال  التعـذیب  وأشكال عذبوك من أمساء ذكر
 آمث یكتمهافانـه  ومـن  الشـهادة  تكتموا وال»  تعاىل
 .«قلبه

  
 ینایر ٧١

 ٣١ بتـاریخ  رسالة يف الربیطاني الداخلیة وزیر أكد
 ایـان  اوراق ان ایفبـوري  اللـورد  اىل ٠٠٠٢ ینـایر 
 .الربیطـاني  الشـرطة  جهـاز  بأیـدي  أصبحت هندرسون

 الـيت  رسـالتك  على شكرا»  یلي ما الرسالة يف وجاء
 املوجهـة  االهتامات حول ینایر ٢ يف بالفاكس يل بعثها

 هنـاك  بـان  التأكیـد  وأسـتطیع  .هندرسون ایان اىل
 اجـراء  فیهـا  ميكـن  الشرطة جهاز ضمن مركزیة نقطة

  االشـخاص  بعـض  اىل املوجهـة   االهتامات حول التحقیق
 الـيت  ااالت يف املتحدة اململكة خارج جرائم ارتكابب

 جمموعـة  ان وعلمـت  .القضـائیة  سـلطتنا  الیها متتد
 معلومـات  استلمت لندن شرطة جهاز يف املنظمة اجلرمية
 تبحـث  وهـي  لنـدن،  شـرطة  جهـاز  مـن  هندرسون حول

 السـید  الداخلیـة،  وزیـر  الرسالة ووقع .«القضیة
 ضـحایا  بامكـان  ان یتأكـد  وهبذا .شخصیا سرتو، جاك

ــذیب ــتظلم التع ــرطة اىل ال ــة الش ــد الربیطانی  ض
 .معذبیهم

ــتمرت ــة واس ــادات االدل ــیة واالف ــد الشخص ــاز ض  جه
 تتقـاطر  هندرسـون  ایـان  علیه یشرف الذي التعذیب

 مـن  بعـض  وقال .املعنیة اجلهات من اموعة تلك على
 حقـائق  من علیه احتوت ما ان االدلة تلك على اطلع
 یتصور كان ما یفوق وانه لدیه لغضبا مشاعر اثارت
 صـغري  بلد يف االنسان حلقوق وانتهاك تعذیب من وجوده
 مـن  تنحدر التعذیب اوامر ان ولوحظ .البحرین مثل

 ضــباط مــن عــدد اىل برایــان دونالــد او هندرســون
 الذي  حسن أبو   فلیفل عادل  بینهم ومن التعذیب
 یبالتعـذ  غرفـة  بأـا  املعروفة ٩٤ الغرفة یستعمل
 ميـارس  الـذي   یوسـف  أبـو   الظـاعن  وعدنان االكرب،
 صـغريتان  الغرفتـان  وهاتـان  .٧٤ الغرفة يف تعذیبه

 الكرسـي  بـني  املعتقـل  یعلق صغرية طاولة منهما بكل
 املعــروف التعــذیب وهــو  الطاولــة وطــرف العــادي
 عیسـى  والرائد العریفي، خالد والرائد ، بالفلقة
 رشـید،  لنقیـب وا ابوزیـد،  امحد والنقیب النعیمي،

 .املعاودة وخالد الوزان وخالد
 االخـرية  االسـابیع  يف احلكومـة  مارسـت  اخرى جهة ومن

 فقـد  .واهانتهم البحرین ابناء الذالل جدیدة سیاسة
 بعد السجن من خرجوا الذین املعتقلني بعض على عرضت
 ال الـيت  الوضـیعة  االعمال بعض سجنهم فرتات اوا ان

 الكفاءة حیث من سواء ةالشخصی اوضاعهم مع تتناسب
 ذلـك  بعضـهم  رفـض  وملا العمل، مكان او الراتب او
 علـى  التوقیـع  منـهم  احلكومة طلبت «السخي العرض»

 علـیهم  عرضـته  الـذي  العمـل  رفضـوا  بام افادات
 .احلكومة

 احلكومـة  منعت الدینیة احلریات قمع سیاسة اطار ويف
 ضـیاء » و «اجلنـان  مفـاتیح » كتـابي  تـداول  مـؤخرا 
 اعتـاد  الـيت  باالدعیـة  خاصان كتابان ومها «نيالصاحل

 .احد من تدخل اي بدون قرون منذ قراءهتا املواطنون
 يف الكتابني هذین تداول منع الوزراء رئیس قرر وقد
 .البحـرین  ابنـاء  حریات على االعتداء سیاسة اطار

 االجـراء  هـذا  بسـبب  تغلـي  املواطنني مشاعر واصبحت
 ثابتـة  كسیاسـة  مـع الق تكـریس  اطار يف یأتي الذي

 .للحكومة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 علـى  املعارضـة  مارسـته  الذي الضغط ان كذلك وعلم
 اطـالق  علـى  ارغامـه  اىل ادى مـؤخرا  التعذیب جهاز
 بعـد  اعتقلـت  الـيت  سدیف حسن حلیمة املواطنة سراح
 وبعد .املاضي دیسمرب ٦١ يف االمري خطاب من ساعات بضع

 كبرية بكفالة عنها افرج اسابیع ثالثة استمر تعذیب
 حمكمـة  اىل وتقـدميها  اعتقاهلـا  واعید العید مبناسبة

 بدسـتور  العمل باعادة املطالبة بتهمة الدولة امن
 یومني قبل عنها وأفرج .الوطين الس وانتخاب البالد
 ملكافحــة الدولیــة املنظمــة مــن بیــان صــدور بعــد

 بعثـت  قـد  الدولیـة  العفو منظمة وكانت .التعذیب
 منـها  تطلـب  املاضي سبوعاال احلكومة اىل خاصة رسالة
 اسـتمرار  ان اتضح وملا .الشابة هذه العتقال تفسريا
 قـرار  صدر «اجلدید العهد» یفضح سوف حلیمة اعتقال

 من القت وقد .سراحها باطالق الرمسیة اجلهات أعلى من
 .االصناف أبشع التعذیب

 
 ینایر ٩١
 حمكمـة  واصلت واحمللي الدويل العام للرأي صارخ حتد يف

 حقـوق  علـى  اعتـداءاهتا  الصیت السیئة ولةالد امن
 اقتید االول امس یوم ففي .وحریاهتم البحرین انباء
 بتـهم  اجلـائرة  احملكمة هذه اىل البالد ابناء من عدد

 امـن  هتدید بینها ومن التعذیب، جهاز صاغها ملفقة
 اموعـة  وتكونـت  .احلكم نظام لقلب والسعى الدولة

 جـابر  السـید  ،حیـدر  حسـني  مهـدي،  علي  من كل من
 عقیل حمسن، حممود العرادي، االمري عبد عدنان، السید

 قــد اموعــة افــراد وكــان .فــوالذ ویوســف جعفــر،
 التعـذیب  غـرف  يف وبقـوا  ،٨٩٩١ نـوفمرب  يف اعتقلـوا 

 فـرتة  وخـالل  .الفـرتة  تلك طوال حماكمة او هتمة بدون
 الجبـارهم  التعذیب أشكال ألقسى هؤالء تعرض التوقیف

 اخللیفـي  القاضـي  وأجل .مزیفة اعرتافات توقیع على
 الدولـة  امـن  حمكمـة  وتعتـرب  .ینایر ١٣ حىت احملاكمة
 فرضـه  الـذي  القهري النظام لعقلیة حقیقیا جتسیدا
 الـوطين  الـس  حل ان منذ البالد على الوزراء رئیس
 انتقـادات  ووجهـت  .٥٧٩١ يف بالدسـتور  العمل وعلق
 الدولیـة  ريللمعـای  افتقارها بسبب هلا كثرية دولیة

ــة ــة للمحاكم ــي .العادل ــد فه ــا تعتم ــى اساس  عل
 التعـذیب،  حتـت  املتـهمني  مـن  تسحب اليت «االعرتافات»

 بصـورة  جلسـاهتا  وتعقـد  للدفاع، شهود تقدمي وترفض
 وتكــون .االســتئناف حــق مــن املتــهمني ومتنــع ســریة

 تعیشه الذي السیاسي بالظرف مرتبطة عادة احكامها
 هـذه  استمرار ان دولیونال احلقوقیون ویرى .البالد

 یسـمى  ما يف القدمي احلكم منط استمرار یؤكد احملاكمات
 أنشـئت  قـد  احملكمـة  هـذه  وكانـت  .«اجلدیـد  العهـد »

 ایـان  فرضـه  الـذي  الدولة امن قانون مع متزامنة
 رفضـه  والـذي  ٤٧٩١ العـام  يف الـبالد  على هندرسون

 .الوزراء رئیس قبل من حله فتم الوطين الس
 The  جملة نشرت ، هندرسون ایان عن حلدیثا اطار ويف

Big Issue  هــذا الصــادر عــددها يف الربیطانیــة 
 يف وجاء «اجلزار اجازة»  بعنوان مهما مقاال االسبوع
  راول أنـدرو  الصـحايف  كتبـه  الـذي  املقـال  مقدمـة 

 السیئة البحرینیة السریة للشرطة السابق الرئیس»
  اكتشف عذیب،بالت خطرية اهتامات یواجه الذي  الصیت
 .«احلكومـة؟  تعتقله ال فلماذا دارمتور، يف یعیش انه
 واحد اسبوع بعد جاء الكشف هذا ان» املقال يف وجاء
 كـالیش،  كونراد النازي، احلرب رم السماح من فقط
 اسـرتالیا  اىل بالـذهاب  بریطانیا يف یعیش كان الذي
 الربملـان  ان اىل املقـال  وأشـار  .«اعتقالـه  من بدال
 باالضـافة  هندرسون مبحاكمة بریطانیا طالب روبياالو
 نـاطق  اىل املقال وعزا . .عدیدة حقوقیة منظمات اىل

 هناك لیس»  قوله الربیطانیة الداخلیة وزارة باسم
 .«احلاضـر  الوقـت  يف هندرسون ایان جتاه لدینا موقف
 استطیع»  للمجلة بامسها ناطق قال فقد الشرطة اما

 اآلن وهي بالتعذیب هتاماتا استلمنا باننا التأكید
 شخصـیا  هندرسـون  باعرتاف املقال وذكر .«الفحص قید

 مـع  «شـدید  حتقیـق » بوجـود  ٨٩٩١ العـام  يف للمجلـة 
 يف یعمل كان هندرسون ان وقال .البحرین يف السجناء

 آالف وان كینیـا  يف الربیطاني االستعماري االمن جهاز
 ونهندرسـ  وان آنذاك، انتفاضتهم يف قتلوا الكینیني

 أنتوني السري» ان الكاتب وقال .االستقالل بعد أبعد
 أوكل آنذاك البحرین يف السیاسي املعتمد ، بارسونز

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اكثـر  مـدى  وعلى ... االمن جهاز ادارة مهمة الیه
 قمـع  الذي االمن جهاز هندرسون أدار عاما ثالثني من

ــة ــارس الدميقراطی ــذیب وم ــل التع ــت .«والقت  وقال
 برایـان،  دونالد الكولونیل مع حتدثت اا الصحیفة

 حالیـا  االمن جهاز یدیر الذي الربیطاني الشخص وهو
 اىل املوجهـة  االهتامـات  ان»  قـال  وانـه  البحـرین  يف

 الـذین  املعارضـني  دعایـة  اسـاس  على تقوم هندرسون
 جتریها اليت التحقیقات ضوء ويف ...االرهاب اىل ميیلون
 هتامـات اال ان غـري  شیئا أقول ان أود فال لندن شرطة
 علـى  االدلـة  مـن  موثقا قدرا الة وسردت .«باطلة
 .وبرایـان  هندرسـون  جهـاز  قبل من التعذیب ممارسة
  صـادرات  علـى  سـاعد  بانه اعرتف هندرسون ان وقالت
 ایـة  يف ونسـبت   .البحـرین  اىل الربیطانیة االسلحة
 انه»  قوله دارمتور يف هندرسون جريان احد اىل املقال
 ضـد  شـيء  بعمل السلطات تقوم ال ان للغضب مثري امر

 والـذهاب  اـيء  على قادر انه یبدو حیث هندرسون،
 .«حبریة
 وئـائق  من وثیقة على املعارضة حصلت اخرى جهة ومن

 كینیـا  من هندرسون ابعاد حول الربیطانیة اخلارجیة
ــي ــارة وه ــن عب ــة ع ــن برقی ــي م ــب اىل نريوب   مكت

 ســطسأغ  ٦ بتــاریخ لنــدن يف للعالقــات الكومنولــث
 حكومـة  تصـریح  نـص  یلـي  ما يف»  فیها وجاء .٤٦٩١
 يف غريینتش بتوقیت ٥١،٥١ الساعة يف صدر الذي كینیا

 ریتشـارد  للسـید  االمـر  صدر لقد   ٤٦٩١  اغسطس ٥
 امـام  الـوزراء  رئیس خطاب حرف الذي املراسل كیش،
 تـرك  وقـد  كینیـا  مبغادرة اغسطس، ٢ االحد یوم حشد

 والرت السید وجود ان اتالتحقیق وكشفت .فعال البالد
 املصـادر  بـوزارة  مدني موظف وایتهید، ادوارد جون

 املوظف هندر، بیرت توماس جوردون والسید الطبیعیة،
 شـرق  ومـوانيء  حدیـد  سـكك  لشـركة  اهلندسة بدائرة

ــا، ــید أفریقی ــان والس ــتیوارت ای ــاك س ــرت م  وال
 االمــن علــى خطــر الشــرطة، دائــرة مــن هندرســون،

 ممنوعني مهاجرین اعتبارهم قررت فقد وعلیه .القومي
 سـاعة،  ٤٢ خـالل  الـبالد  مبغـادرة  االوامر هلم وصدرت
 السـید  الداخلیـة،  وزیـر  قبـل  من موقع ألمر طبقا

 .«أودینجا أوجینجا
 
 ٠٠٠٢ ینایر ٩١
 
 الفـرتة  يف وعذبت اعتقلت هل  ومواطنة مواطن كل اىل

 القضاء؟ امام جالدیك ترى ان تود هل ؟٠٠٠٢   ٦٦٩١
 مـع  معاناتك، حول التفصیلیة شهادتك قدميت الرجاء

 بقولـه  عمـال  التعـذیب  وأشكال عذبوك من أمساء ذكر
 آمث یكتمهافانـه  ومـن  الشـهادة  تكتموا وال»  تعاىل
 .«قلبه

  
 
 ینایر ٠٢ 

 الثانیـة  العمالیـة  احملكمـة  يف جلسة امس یوم عقدت
 الـرمحن  عبـد  اهللا عبـد  العمال حمامي حضرها باملنامة

 وقـد  .العمـال  من كبري وعدد الشركة، وحمامیة هاشم
 وذلـك  وسـحبها  القضیة شطب  القاضي من احملامي طلب
 قبـل  من البالد يف والصحافة العام الرأي منع بسبب
 املفصـولني  العمـال  مأساة اىل التطرق من رمسیة جهات
 العـام  الـرأي  اىل العادلـة  قضـیتهم  ایصـال  وعـدم 

 ومت .البحـرین  الشـعب  هتـم  جمتمعیة قضیة باعتبارها
 بعـدها  للمحـامي  ميكـن  یومـا  ٠٦ ملـدة  القضیة شطب

 وحمامیـة  القاضـي  غضب وكان .وسط جدید من ارجاعها
 وحمـامیهم  العمـال  جتمهـر  ذلك وبعد .واضحا الشركة

 االعـالم  وسـائل  مـن  احملـامي  وطلب احملاكمة ساحة وسط
 القضـیة  علـى  االضـواء  تسلیط البحریين والتلفزیون

 وخـرج  .املفصولني العمال قضیة تتناول ندوة واقامة
 حمامیهم أیدي مع بعضها مع مشدودة وأیدیهم العمال

 جهـاز  قـوات  مـن  عـدد  جتمهـر  وقد .احملكمة خارج اىل
 یهمــون وكــانوا ذلــك ملراقبــة والضــباط التعــذیب
 شـهود  وقـال  .منهم لالنتقام العمال على باالنقضاض

 والشـعيب  الـوطين  التالحم جسد العمال موقف ان عیان
 هـذا  احمللیـة  الصـحف  بعض وتطرقت .العادل والعمايل

 يف العمـال  ممثلـو  وكان .القضیة من جانب اىل الیوم
 العمـال  مـع  تضـامنیا  بیانـا  أصدروا قد شركة ٩١
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  .نشره من الصحافة منعت ولكن املفصولني
 واسـعا  شـعبیا  اهتمامـا  هنـاك  ان املصـادر  وقالـت 

 قضیة يف الربیطانیة الشرطة به تقوم الذي بالتحقیق
 مدى على أداره الذي التعذیب وجهاز هندرسون ایان
 اعالمي اهتمام هناك یزال وما .عاما ثالثني من اكثر
 علـى  مؤشرا املراقبون اعتربها حیث القضیة هبذه جید
 .االنسـان  حقـوق  جتـاه  الدولیـة  اموعـة  جدیة مدى

 يف حوهلـا  االعالمیة التغطیات من املزید صدور ویتوقع
 قضـائیة  مصـادر  وحـذرت  .ادمـة الق القلیلة االیام
 مـن  هلـا  التـابعني  التعذیب ومسؤويل البحرین حكومة
 بعـض  عـرب  العدالـة  جمرى على للتأثري التدخل حماولة

 بالتهدیـد  للشـهود  التعرض مثل الطائشة التصرفات
 جرميـة  تفـوق  رمبـا  جرميـة  ذلك واعتربت االبتزاز، او

 .نفسها التعذیب
 اخـريا  وافـق  بالتعذی جهاز ان علم آخر صعید وعلى
 لـس  التابعـة  االنسـان  حقـوق  للجنـة  السماح على

 ان بعـد  املصـداقیة  مـن  قـدر  باظهار املعني الشورى
 املراقبون وكان .املاضي الشهر ندوتني عقد من منعها

 علـى  احلكـومي  الفیتو مبثابة املنع ذلك  اعتربوا قد
 الـدويل  الضـغط  ان ویبـدو  .للجنـة  حقیقي نشاط اي

 هندرسـون  ایـان  جـرائم  يف التحقیق ببدء جتسد الذي
ــاز ــذیب وجه ــابع التع ــه الت ــم ل ــلطات أرغ  الس

 الشـجب  لوقـف  جدیـدة  خطـوات  اختاذ على البحرینیة
 حماكمة ایة ان اتضح ان بعد خصوصا املتواصل، الدويل
 ففـي  .كلـه  للنظـام  حماكمة ستكون هلندرسون مرتقبة

 فیـه  ناقشـت  هلـا  اجتماعـا  اللجنـة  عقدت امس یوم
 ضــحایا مــع التعــاطي يف فشــلت ان بعــد مســتقبلها

 معلومـات  ورشـحت  .تشكیلها منذ جدي بشكل التعذیب
 تسـتعرض  سـوف  اللجنـة  ان مفادها االجتماع ذلك عن

 احلقوقیـة  واجلهـات  املـواطنني  رسائل القادم االسبوع
 تـتم  وسوف البحرین، يف االنسان حقوق انتهاكات حول

 مـع  توافقهـا  ومـدى  والقـوانني  التشـریطات  دراسـة 
 اجيابیة من یبدو مما وبالرغم .االنسان حقوق مباديء

 تلـك  تكون ان من املعارضة حذرت فقد اخلطوات هذه يف
 يف اجلــاري التحقیــق لوقــف یائســة حماولــة اخلطــوات

 متوقع هو وما هندرسون، ایان ارتكبها اليت اجلرائم
 یعملـون  الـذین  التعذیب ضباط ضد دولیة قضایا من

 فلیفـل  وعادل برایان نالددو مقدمتهم ويف باشرافه
  .الظـاعن  وعـدنان  املعـاودة  وخالـد  الوزان وخالد
 اللجنـة  هذه قدرة مدى يف دولیون حقوقیون شكك كما
 ان خصوصـا  املـذكورین،  التعذیب اركان مساءلة على
 العتقـال  واسـعة  صالحیات اجلالدین منح الوزراء رئیس
 .الشورى جملس اعضاء فیهم مبن یشاؤون من

 القلیلـة  االیـام  يف املواطنـون  شعر خرآ صعید وعلى
 اطالق يف احلكومة فشلت عندما كبرية امل خبیبة املاضیة
 اربـع  من اكثر منذ املعتقلني الوطنیة الرموز سراح

 عبـد  االسـتاذ  كـان  .حماكمـة  او هتمـة  بـدون  سـنوات 
 ذلـك  وتبع ٦٩٩١ ینایر ٦١ يف اعتقل قد حسني الوهاب
 حسـن  والشـیخ  املشـیمع  حسـن  االستاذ من كل اعتقال
 السـید  ابراهیم والسید الدیهي حسني والشیخ سلطان
 التقاریر واكدت .عاشور علي والشیخ العلوي عدنان

 متواصـل  وجسدي نفسي لتعذیب تعرضوا مجیعا هؤالء ان
 وفشـل  .انفرادیـة  زنزانـات  يف طویلة فرتات وأبقوا
 افــادات توقیــع علــى اجبــارهم يف التعــذیب جهــاز
 العهـد » یبادر ان یتوقعون وناملواطن وكان .مزیفة
 .یتحقـق  مل ذلـك  ولكـن  هـؤالء،  سـراح  الطالق «اجلدید
 تتحقـق  حىت السلمي النضال مبواصلة املعارضة وتعهدت
 العمـل  اعـادة  مقدمتـها  ويف البحـرین  شـعب  مطالـب 

 السیاســیني الســجناء مجیــع واطــالق الــبالد بدســتور
 التعـذیب  ضـباط  وحماكمـة  املبعـدین  بعودة والسماح

 .ضحایاهم ضوتعوی
 
 ینایر ١٢

 وزارة عنــها افرجــت الــيت االخــرية الوثــائق كشــفت
 مـن  الربیطاني املوقف من جانبا الربیطانیة اخلارجیة

 یـتغري  مل وضـع  وهـو  الستینات، يف البحرین يف الوضع
 املسـؤولني  حرص كشفت كما .الیوم علیه هو عما كثريا

 رأس علـى  هندرسـون  ایـان  ابقـاء  علـى  الربیطـانیني 
 بعثهـا  لرسـالة  وطبقـا  .البحـرین  يف اخلـاص  القسـم 
ــید ــارثي الس ــدائرة ،B.J. McCarthy   ماك  بال
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  جیبـون  السید اىل الربیطانیة اخلارجیة يف العربیة
J. M. Gibbonاالمـين  الوضع كان فقد  ٩٦٩١ اغسطس يف 

 السـتینات  منتصـف  منـذ  مسـتفحلة  قضیة البحرین يف
 نرى اننا»  یلي ما الرسالة يف وجاء . الیوم وحىت 
 .البحرین يف مستفحلة قضیة الداخلي االمن مشكلة ان

ــد ــرنا وق ــض اىل أش ــل بع ــذكرتنا يف العوام ــم م  رق
GPD(69)39. املشیخة، نظام حقیقة العوامل هذه ومن 

 تتـوفر  ال الـذین  االمیني وعدد النظام، ذلك وطبیعة
 تـأثري  واحتمـال  هلـم،  حقـا  یعتربوا اليت الفرص هلم

 الوضـع  علـى   فلسـطني  احـداث  لمثـ   خارجیة قضایا
ــریين ــكل البح ــوفر بش ــة ی ــر فرص ــة للعناص  املتطرف
 الربیطانیـة  القوات عایشتها خلفیة وهذه .الستغالهلا

 ان نتوقـع  وضـع  انـه  ....االقـل  على عاما ٥١ منذ
 .١٧٩١ ایة يف الربیطانیة القوات انسحاب حىت یستمر
 احلـاكم،  بـه  یقـوم  سیاسي عمل على تطویره ویعتمد

 احتـواء  امـا  .مسـتمر  بشكل علیه نشجع الذي مراال
 علـى  فیعتمد التطویر، غیاب يف ، االمين الوضع هذا 

 اجنـز  البحریين اخلاص القسم ان .اخلاص القسم فاعلیة
 ولـوال  .هندرسـون  السـید  رئیسـه،  ادارة حتت الكثري
 ذلـك  كان ملا هندرسون ایان قبل من الشدید التحكم
 امهیـة  متكـرر  بشكل سيالسیا املقیم اكد وقد .ممكنا

ــامهة ــید مس ــون الس ــه هندرس ــلة وحریت  يف املتواص
 الي هندرسون، غادر ان حدث واذا .عمله يف االستمرار

 مـن  للتأكـد  اهتمامنـا  نضاعف ان علینا فان سبب،
 نستطیع ما بكل نقوم ان وعلینا اخلاص، القسم قدرة

 مـن  كافیـة  صالحیات اخلاص القسم لدى ان من للتأكد
  .«فاعال اداؤه لیبقى رینالبح حكومة

 بـاحلقوق  الشـعبیة  املطالبـة  تواصـلت  البحـرین،  ويف
ــتوریة ــروعة الدس ــرب املش ــعارات ع ــة الش  احلائطی
 مــن عــدد يف جدیــدة شــعارات وشــوهدت .واملنشــورات

 للمطالبـة  وباالضـافة  .كرزكـان  بینـها  من املناطق
 الـوطين  الس وانتخاب البالد بدستور العمل باعادة
 هنـاك  كانـت  حسـني  الوهاب عبد االستاذ حسرا واطالق
 ومـن  املطالب، تلك على الشعيب الصمود تؤكد عبارات

 علـى  حنصـل  حـىت  خالیـة  اجلدران هذه تكون لن»  ذلك

 الرابعـة  الـذكرى  املواطنون استقبل وقد .«حقوقنا
 االبطـال  واخوتـه  حسـني  الوهاب عبد االستاذ العتقال
 يف سـؤولون امل فشـل  حیـث  االمل، وخیبة الغضب مبشاعر
 وحماكمـه  القمعیـة  وقوانینه االسود املاضي ملف غلق

 .الصوریة
 امـس  یوم الكویتیة السلطات اعتقلت اخرى جهة ومن
 عامـا،  ٥٢ العجمـي،  فاضـل  البحـریين  املـواطن  االول
 به اتصل قد الكویيت االمن جهاز وكان .مربر اي بدون
 .الساملیة مبنطقة املباحث مبىن اىل الذهاب منه طالبا
 النائـب  وكیـل  اىل احالتـه  متـت  معه التحقیق وبعد
 هتـم  الیـه  وجهـت  وهنـاك  .العدل قصر مبحكمة العام

 علیها اطلعوا الذین الدولیون احلقوقیون استسخفها
 ومسـاعدة  املظلومني البحرین بأبناء حترشا واعتربوها

 هندرسـون  ایـان  فرضـه  الـذي  القهـر  لنظام قبیحة
 الكویتیـة  حلكومـة ا وجهتها اليت التهم ومن .علیهم

 يف احلكـم  نظـام  قلب  حماولة   املظلوم املواطن هذا اىل
 جـرارا  جیشـا  معـه  اكتشفوا رمبا  بالقوة البحرین
 السقاط السامل علي قاعدة من اخذها ومدافع وطائرات
 نظام قلب لغرض اجنبیة دولة مع التخابر ، النظام
 النظـام  لقلب مشروعة غري منظمة اىل االنضمام احلكم،
 كلـها،  التـهم  العجمـي  فاضـل  ونفى .االمن زعةوزع
 اىل تسـلیمه  علـى  الكویـت  دولة مبوافقة احلكم فصدر
 .القادمـة  االیام غضون يف البحرین يف التعذیب جهاز
 عنـدما  الوحشـي  التعذیب من املواطن هذا على وخيشى
 بالسجن موجود اآلن وهو .هندرسون جهاز بأیدي یصبح

 قبـل  مـن  متواصـلة  وطلضغ وخيضع الكویت، يف املركزيف
 االوىل املـرة  لیسـت  وهذه .الكویيت الدولة امن جهاز
 شـهر  يف اسـتدعي  فقد .املواطن هذا فیها یعتقل اليت

 شـيء،  حبقه یثبت ومل معه، التحقیق ومت املاضي سبتمرب
 يف مسـتمر  الـوزراء  رئیس ان ویبدو .سراحه اطلق مث

ــزاز ــت ابت ــا الكوی ــه وجره ــاكل اىل مع ــوء املش  وس
 .السمعة

 
 ینایر ٤٢

 وجـود  عـن  مؤخرا احلقوقیة اجلهات بعض حتقیقات كشفت
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 تـزال  مـا  االنسـان  حقوق انتهاكات من مروعة حاالت
 الـذي  التعـذیب  جهاز قبل من نطاق اوسع على متارس
 .هندرسـون  ایـان  اشـراف  حتت برایان دونالد یدیره
 جتـاوزا  لیست االنتهاكات هذه  ان اجلهات تلك وقالت

 الدولـة  امن لقانون حىت بل فحسب ةالدولی للقوانني
 قبـل  الـبالد  على هندرسون فرضه الذي الصیت السيء
 عـن  التحریـات  هـذه  كشـفت  فقد .قرن ربع من اكثر
 سـنوات  اربـع  اعتقـاهلم  فـرتات  جتاوزت معتقلني وجود

 محزة الشیخ هؤالء ومن .حماكمة او هتمة بدون متواصلة
 اربعة نم اكثر قضى الذي القدمي، البالد من احلواج،
 عـدة  مـن  یعـاني  وهـو  .اوحماكمـة  هتمة بدون اعوام
 السـجون  أقبیة يف الصحیة الرعایة سوء بسبب امراض

 الشیخ هذا قام الطویلة الفرتة هذه وخالل .اخللیفیة
 ومـا  .جـدوى  بـدون  ولكـن  عدیدة باضرابات املظلوم
 براءته برغم اعتقاله على یصر التعذیب جهاز یزال
 الـبالدي  ابـراهیم  سـتاذ اال وهنـاك  .هتمـة  ایـة  مـن 

 .التعـذیب  غـرف  يف اعـوام  مخسة قضى الذي  ابوحسن 
 ملـدة  سـراحه  واطلـق  ٤٩٩١ دیسمرب يف اعتقل قد وكان
 ومـا  اعتقاله أعید مث اعوام ثالثة بعد واحد اسبوع
 وقالـت  .حماكمـة  او هتمـة  بدون السجن يف یرزح یزال
 رأسـه  شـعر  أصـبح  قد املواطن هذا ان مطلعة مصادر
 كذلك ومياثله .والتعذیب السجن طول من أبیض وحلیته
 حـىت  قضـى  الذي  كلیب دار منطقة من   حامد الشیخ
 امـا  .حماكمة او هتمة بدون مماثلة فرتة السجن يف اآلن

 حـىت  اعوام ثالثة قضى اآلخر فهو الشعلة جابر السید
 وقضـى  .هتمة ایة من براءته برغم عنه یفرج ومل اآلن
 التیتون حمسن وعلي سهوان ومهدي سهوان عباس من كل

 .حماكمة بدون متواصلة اعوام اربعة
 ما مرموقة شخصیات املظلومني املواطنني هؤالء اىل یضاف

 بـدون  اعـوام  اربعـة  من اكثر منذ معتقلني یزالون
 حسني، الوهاب عبد االستاذ هؤالء ومن .حماكمة او هتمة

 الشـیخ  الـدیهي،  حسـني  الشیخ املشیمع، حسن االستاذ
 الشـیخ  عـدنان  السـید  ابراهیم السید لطان،س حسن
 حسني عمران واالستاذ الریاش حممد الشیخ عاشور، علي

 قضایا تابعوا الذین احلقوقیون ویرى .وغريهم عمران

 لكـي  حـرب  كأسـرى  هبم حيتفظ الوزراء رئیس ان هؤالء
 العمـل  باعـادة  مطالبتـهم  بسـبب  «درسـا  یلقنـهم »

 واستسـخفوا  .الـوطين  الـس  وانتخاب البالد بدستور
 الـيت  واالدعـاءات  الرمسي االعالم یرددها اليت املقوالت
 االنسـان  حقـوق  تطور حول التعذیب عناصر هبا یتفوه
 هؤالء دام وما یتجزأ، ال كل االنسان حقوق ان قائلني

 ذنـب  اي بـدون  السـجون  أقبیة يف یرزحون املواطنون
 .انفتـاح  اي عـن  التحـدث  النفـاق  من فان اقرتفوه

 عنــدما آخــرون زعمــاء بــه قــام مــا اىل وأشــاروا
 سـراح  الطالق بادروا حیث آبائهم، من احلكم استلموا

 اســتالمهم مــن ایــام غضــون يف السیاســیني الســجناء
 .السلطة مقالید
 بقضـیة  االعالمـي  االهتمـام  اسـتمر  آخـر  صعید وعلى

 عـددها  ففـي  .هبـا  املتهم التعذیب وجرائم هندرسون
 نشـرت  ، ٠٠٠٢ یرینـا  ٣٢ االحـد   امـس  یوم الصادر
  مهمـا  مقـاال  االسـكوتالندیة   «هريالد صنداي» صحیفة
 وجاء .«بریطانیا من یهرب البحرین جزار»  بعنوان

ــال يف ــابط ان » املق ــاز ض ــن جه ــكوتالندي  االم   االس
 والقمـع  الرمسي التعذیب نظام بادارة املتهم  االصل

 شـرطة  به تقوم حتقیق وسط البالد من هرب البحرین يف
 ان وقـال  .«الیـه  املوجهـة  التهم يف یارد ندسكوتال
 مـن  انتقـادات  یواجـه  الربیطـاني  الداخلیـة  وزیـر 
 الصحیفة وأضافت .احلقوقیة واملنظمات الربملان اعضاء
 الداخلیـة  وزارة اخـربت  اجلریدة ان من بالرغم انه

 اجرهتـا  مقابلـة  يف قال هندرسون بان الشرطة وجهاز
 ٠٢ حـدود  يف طانیابری ملغادرة خيطط بانه مؤخرا معه

 من ملنعه سفره جواز یصادر ومل یعتقل مل فانه ینایر
 قوهلـا  یـارد  سكوتالند اىل الصحیفة ونسبت .املغادرة

 التقـاریر  يف حتقـق  تزال ما املنظمة اجلرمية وحدة ان
 اخـربت  وعنـدما  .االنسـان  حقوق انتهاكات تدعي اليت
 مـا  التحقیـق  ان»  قالت هندرسون هبرب الوحدة هذه
 نسـبت  فقـد  الداخلیـة  وزارة امـا  .«جاریـا  الیـز 

 مسـألة » هندرسـون  قضیة بان القول الیها الصحیفة
 وال حتقیقـات  بـاجراء  نـأمر  ال حنـن  ... الشـرطة  ختـص 

 املهـتمني  السیاسـیني  مـن  عـدد  وعـرب  .«فیهـا  نتـدخل 
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 يف التحقیـق  ادارة طریقة من امتعاضهم عن بالقضیة
 العمايل، نيالربملا النائب بینهم ومن هندرسون، ملف
 وزیـرة  كانینجهـام،  روسانا والسیدة كوربني، جريميي

ــدل ــة الع ــل حبكوم ــة الظ ــزب التابع ــومي للح  الق
 انـين »  االخري وقال .ایفبوري واللورد االسكوتالندي،

 ان واود .هندرسـون  هلـرب  االمـل  وخیبـة  باألمل اشعر
ــص يف اراه ــام قف ــدو .االهت ــه ویب ــن ان ــود ل  اىل یع

 واا .البحرین يف حیاته بقیة سیقضي بل بریطانیا،
 .«القضـاء  حتاشي من یتمكن ان العدالة ملبدأ لصفعة
 مـا  انـه  بالقضیة املعنیون احلقوقیون یرى ذلك ومع
 الـذي  الوقـت  یأتي فسوف مستمرا الشرطة حتقیق دام
 للمطالبـة  مضطرة فیه نفسها الربیطانیة احلكومة جتد

 ملـف  بقـاء  ان اىل كذلك وأشاروا .هندرسون بتسلیم
 تصـنیف  اعـادة  مـن  ميكنـهم  سـوف  مفتوحـا  هندرسـون 

 دونالـد  حبـق  اهتـام  قضـایا  واعداد الشهود افادات
 .البحـرین  يف املعـذبني  وبقیـة  فلیفل وعادل برایان

 يف هوادة بدون جهودها استمرار فأكدت املعارضة اما
 .الدولیـة  احلقوقیـة  اجلهـات  مع وتعاوا اال هذا

 البحرین يف التعذیب عهد ااء على تصمیمها وأعلنت
 لتحقیـق  اهللا یوفقها ان آملة الصعوبات، كانت مهما
 .ذلك
 عـن  نقال االسرائیلیة االذاعة ذكرت آخر، صعید وعلى
 ان قولـه  لیفـي،  دیفید االسرائیلي، اخلارجیة وزیر

 مـع  دبلوماسـیة  عالقـات  اقامة على وافقت البحرین
 البحرینیــة احلكومــة ورفضــت .االســرائیلي الكیــان
 البحرینیـة  املعارضة وكانت .اخلرب هذا على التعلیق

 االسرائیلي املوساد جهاز بني امنیا تعاونا رصدت قد
 .االخرية االعوام يف البحریين التعذیب وجهاز

 
 ینایر ٥٢

« اخللـیج  طـريان » شـركة  مـوظفي  مـن  كبري عدد یتوقع
 يف ذلـك  جـاء  .حلظة ایة يف اعماهلم عن بفصلهم قرارا
 احلمـر،  ابـراهیم  امـس  یـوم  الیهم وجهه هتدید اثر

 مل اذا بالفصـل  البحرینیـة،  املواصـالت  وزارة وكیـل 
 بعـد  الشركة ضد قدموها  اليت القضیة بسحب یقوموا

 يف« جـامكو » شـركة  اىل توظیفهم بتحویل تعسفي قرار
 مـع  امـس  یـوم  عقـده  اجتماع يف احلمر وقال .أبوظيب
 یـان،  آل سیف بن امحد الشیخ ان عدیدة جهات ممثلي
 یوم رسالة بعث اخللیج طريان لشركة التنفیذي املدیر
 رئـیس  جنـل  خلیفـة،  بـن  علـي  الشـیخ  اىل االول امـس 

 حركـة  من بیانني هبا مرفقا املواصالت، وزیر الوزراء
 حمنـة  حـول   البحـرین  عمـال  واحتاد البحرین احرار
 الـدائم  املكتـب  مـن  رسـالة  مع  اخللیج طريان عمال
 وطلـب  .القضـیة  حول جنیف يف الدولیة العمل ملنظمة
 البحـرین  حكومـة  مـن  الرسالة يف التنفیذي الرئیس

 اخللـیج  طـريان  طـائرات  امن على للمحافظة التدخل»
 كـل  االجتماع وحضر  .«التخریب عملیات من وسالمتها

 واملستشـار  اخللـیج،  طـريان  عـن  ممـثال  امحدي، علي من
 وزهـري   اجلنسیة مصري  اخللیج طريان لشركة القانوني

 العمـال  وحمـامي  العمل وزارة عن الوزان ومحد ایوب
ــد ــم، اهللا عب ــیس هاش ــة ورئ ــة اللجن ــال العام  لعم

 رئـیس  فوالد وفیصل احلسني عبد الغفار عبد البحرین،
 وعشرة اخللیج لطريان املشرتكة اللجنة يف العمال ممثلي
 شـركة  مـن  آخـران  وممثالن املفصولني العمال ممثلي من
 احلمـر  ابراهیم طلب الرسالة تلك ضوء ويف .«جامكو»

 البحرینیـة  احملـاكم  مـن  القضـیة  سـحب  العمـال  مـن 
 مبصـاحل  تضـر  اجـراءات  اختاذ یتم فسوف واال وااءها
 اختاذ وشك على سیف بن امحد الشیخ ان وقال .العمال
ــرار ــل ق ــتجب مل اذا الفص ــال یس ــا العم ــده مل  تری

 شـركة  مـن  االجانب من طاقم جلب یتم وسوف الشركة،
 هـذه  وبـرغم  .البحرین مبطار العمل لتسیري «وجامك»

 مبـواقفهم  متسـكهم  عـن  العمال اعرب فقد التهدیدات
 یسحبوا لن ام وقالوا املشروعة، وحقوقهم املبدئیة
 یـوم « رویرت» انباء وكالة وبثت .احملكمة من القضیة

 صدور یستبعد وال .ذلك حول العمال حملامي تصرحيا امس
 فرضـت  قـد  الشـركة  وكانت .حلظة ایة يف الفصل قرار
 شـركة  اىل تـوظیفهم  حتویـل  موظفیهـا  مـن  عـدد  علـى 

 قـاطع  بشـكل  رفضوها الذي االمر ابوظيب، يف« جامكو»
 .بشأنه بشكوى وتقدموا علیه واحتجوا

ــن ــة وم ــرى جه ــرت اخ ــحیفة نش  Gulf States ص
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Newsletter  الشهر هلذا عددها يف لندن يف تصدر اليت 
 وقالت .هندرسون لقضیة خمتصرة تغطیة  ٢... ینایر 

 للعام اجلنائیة العدالة لقانون طبقا انه الصحیفة
 كـل  باعتقـال  خمولة» الربیطانیة احلكومة فان  ٨٩٩١
 يف والتحقیق التعذیب مبمارسة مرتبط لربیطانیا زائر
 لنـدن  شـرطة  جهـاز  اسـتطاع  اذا»  واضافت .«امره
 تطالـب  سوف بریطانیا فان هندرسون ضد قضیة اثبات
 وواصــلت .«املتحــدة اململكــة اىل هندرســون دةباعــا

 يف بـالتحقیق  هندرسون رحب ان بعد » قوهلا الصحیفة
 قبـل  مـن  مصطنعة الیه املوجهة التهم ان قال ملفه
 ان ...اعالمیـة  دعایة لتحقیق البحرین احرار حركة
 اجـل  مـن  النضـال  تقـود  اليت البحرین احرار حركة

ــة ــاك الدميقراطی ــارض هن ــود اي تع ــ وج  يف انيبریط
ــة ــدنا احلكوم ــرج ان وتری ــا خن ــات ان .مجیع  االهتام
 مـن  ذرة علـى   حتتـوي  ال  بي یتعلق ما يف بالتعذیب

 یتكلم بریطاني ضابط هناك فلیس منها، اي يف الصحة
 ذلـك  فكـل  بـالتحقیق،  منهم اي یقوم وال العربیة،

 .«احمللیون العرب به یقوم
 أسسـه  الـذي  التعـذیب  جهـاز  ان اىل االشـارة  وجتـدر 

 القـرارات  ویصـنع  الـبالد  حيكـم  یـزال  ما هندرسون
 هـذا  اسـتطاع  فمـثال  .بـاملواطنني  املتعلقـة  الكـبرية 
 اىل مهمـة  رسـالة  حيمـل  مـواطن  اي وصول منع اجلهاز
 لـدى  نیة بوجود التعذیب جهاز یعرف وعندما .االمري
 اىل عریضـة  او رسـالة  ایـة  بتقـدمي  جمموعـة  او شـخص 
 تتـدخل  املـرتدي  اسيالسی الوضع باصالح تتعلق احلاكم

ــره ــع عناص ــك ملن ــد ذل ــیني بتهدی ــال املعن  باالعتق
 غـري  مـن  بـاالمري  االتصـال  على أصروا اذا والتعذیب

 كان اذا ما بعد معروفا ولیس .الوزراء رئیس طریق
 بذلت اليت احملاوالت كل ان غري .ال ام بذلك یعلم االمري

 اعاالمج متثل جمموعات قبل من رمسي بشكل باالمري لالتصال
 بشكل التعذیب جهاز تدخل بسبب بالفشل باءت الوطين
 .ذلك من ملنعهم مباشر
 قـالوا  االمـریكیني  املسؤولني ان مطلعة مصادر وذكرت
 بشـكل  املاضـي  االسبوع واشنطن زار الذي العهد لويل
 اسـتثمارات  اي البحـرین  حكومة تتوقع ال بان واضح

 یهعل هو ما على الوضع دام ما البحرین يف امریكیة
 .للدميقراطیـة  املتواصـل  والغیـاب  االمين التوتر من

 ان یعتقـدون  االمـریكیني  ان اىل املصادر تلك واشارت
 اعـادة  ورفضه احلكومة رأس على الوزراء رئیس وجود
 بـني  مـن  الوطين الس وانتخاب البالد بدستور العمل
 علـى  البحـرین  حكومـة  ضـد  املسجلة السلبیة املآخذ

 الـيت  للمعلومـات  وطبقا .قلیميواال الدويل النطاقني
 العهد لويل االمریكیون أوضح فقد املصادر تلك ذكرهتا

 وان التأخري حيتمل یعد مل البحرین يف الوضع اصالح ان
 يف السیاسیة الساحة عن یغیب ان الوزراء رئیس على
 سـوءا  الوضـع  یـزداد  ال لكي واحد عام اقصاه موعد

 .وتدهورا
 

 ٠٠٠٢یومیات شهر فربایر 
 
  فربایر٦٢

يف حتد صارخ لقیم العدالة أقرت حمكمة كویتیة صـباح           
الیوم احكاما جـائرة ضـد مـواطنني حبـرینیني بسـبب             
امتالكهم منشورات تطالب بعودة الدستور والربملان يف        

وكان هؤالء املظلومون قـد تقـدموا بطلـب          . البحرین
االستئناف ضد القـرار اجلـائر الـيت اصـدرته حمكمـة             

. ث سنوات بتلـك التهمـة الظاملـة       سابقة بسجنهم ثال  
واعتقل هؤالء خالل اعتداء وحشي على امـاكن سـكنهم           

وبرغم اـم قضـوا فـرتة       . ٧٩٩١ مارس   ٦٢بالكویت يف   
 اال   منقوصا منها فرتة املعاف    السجن اليت حكموا هبا     
وكـان عـدد مـن احلقـوقیني        . ام ال یزالون مسـجونني    

ف عریضة ضـد    يف حنی ٧٩٩١الدولیني قد وقعوا يف ابریل      
اعتقال هؤالء وطالبوا حكومة الكویت باالفراج عنهم        

كما بعث اللـورد ایفبـوري      . ولكنها مل تستجب لذلك   
رسالة اىل السفري الكویيت يف لندن حول القضیة ولكـن           

ویعترب استمرار هؤالء الرهائن اعتـداء      . بدون جدوى 
على حریتهم وتنكرا ملوقف شعب البحرین الذي سـاند          

 .ل الغزو العراقيالكویت خال
ومن جهة اخرى اجلت حمكمة امن الدولـة البحرینیـة           

 فربایر املقبل النظـر يف قضـیة تظلـم رفعهـا            ٩٢حىت  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


حمامي االستاذ عبد الوهاب حسني ضد استمرار اعتقاله         
برغم ان قانون امن الدولة السيء الصیت حيدد ثـالث           

وقد قضـى   . سنوات كحد أقصى العتقال اي ناشط سیاسي      
ذ عبد الوهاب حسني اكثـر مـن اربعـة اعـوام             االستا

. بدون هتمة او حماكمة، حىت ایة شهر فربایـر املقبـل           
 اخلصم الـذي تـرأس اجللسـة وهوعبـد           واختذ القاضي   

الرمحن بن جابر آل خلیفة قرار التأجیل خالل اجللسة          
 ینـایر بـدون ذكـر اي سـبب لـذلك            ٨١اليت عقدت يف    

االسـتاذ عبـد   ویعتـرب اسـتمرار اعتقـال    . التأجیـل 
الوهاب حسني وبقیـة الرمـوز الشـعبیة طـوال هـذه             

 .الفرتة جرمية كبرية واعتداء ضد احلریة والعدالة
وعلم كذلك ان عناصر جهاز التعـذیب الـذي یـدیره            
دونالد برایان حتت اشراف ایـان هندرسـون ارتكبـت           

فقد قام احد هؤالء بتعـذیب      .  ینایر ٩جرمية بشعة يف    
 سـنوات، علـى بـاب       ٣ هالل،   الطفلة سكینة حسن علي   

وخالل جرمية التعـذیب    . منزهلا الكائن مبنطقة املعامري   
قـام املعتـدي حبـرق الطفلـة بالسـجائر يف رقبتـها،       

وملا خرجت والدهتا الیها، فما     . فأخذت تصرخ من االمل   
كــان مــن عناصــر التعــذیب اال ان ركبــوا ســیارهتم  

ورأى مراقبـون يف ذلـك بدایـة عملیـات     . وانصـرفوا 
تقامیة ضد ابناء البحرین من قبل جهاز التعذیب         ان

بعــد ان وصــلت جــرائم اجلهــاز ورئیســه اىل اجلهــات  
 .الدولیة

 ینایر استدعى املعذب املعـروف عـادل فلیفـل          ٦١ويف  
الشیخ علي بـن امحـد اجلدحفصـي اىل مركـز التعـذیب              
بالقلعـة وحقـق معـه حـول الطقـوس الدینیـة الـيت        

 الـذي یصـلي الشـیخ       ميارسها املصلون مبسجد االنـوري    
وقام فلیفل بتهدید الشیخ الذي قضى اكثر من         . فیه

مث أخلى سـبیله    . ثالث سنوات يف السجن ظلما وعدوانا     
 .بعد ان فشل يف احلصول على كلمة واحدة تدین الشیخ

وعلم من جهة اخرى ان التعذیب الوحشـي مـا یـزال             
ومن آخر ضحایا التعذیب الشاب حممد خلیـل         . مستمرا

 ٥١، من منطقـة سـند الـذي اعتقـل يف             ٧١ ابراهیم،
فعندما ذهبت عائلته لطلـب زیارتـه       . دیسمرب املاضي 

. بعد مضي اكثر من شهر على اعتقالـه رفـض الطلـب            

وبدال من ذلك سّلم اجلالدون مالبـس الشـاب الـيت كـان              
ويف . یرتدیها وقت االعتقال، وكانت ملطخة بالـدماء       

 مبدینـة    ینایر مت نقل الشاب من مركـز التعـذیب         ٩١
وكانت والـدة   . عیسى اىل مركز التعذیب باحلوض اجلاف     

الشاب قد اعتقلت معه یوما واحـدا عنـدما اعرتضـت            
 .على اعتقاله

« القـدس العربـي  »وعلـى صـعید آخـر نشـرت صـحیفة      
اللندنیة يف عددها الصادر هذا الیوم مقاال لالستاذ         

قضـیة هندرسـون     » عبد النيب حسن العكـري بعنـوان      
وقـدم كاتـب    . « عن نظام قمعي ال یرحم     تكشف النقاب 

املقال نبذة تارخيیة حول ظروف توظیف هندرسون علـى          
وقـال  . ٦٦٩١رأس القسـم اخلـاص البحـریين يف العـام     

اكتسبت البحـرین امهیـة لـدى املخـابرات           » الكاتب
الربیطانیة العاملة يف املنطقة كوـا منطقـة صـراع           

ن ناحیـة   متأصل بني الشعب واملعارضة اليت یفرزها مـ       
واحلكم الربیطاني والسلطة احمللیة التابعـة لـه مـن           

عمـد هندرسـون اىل ارسـال        » واضـاف . «ناحیة اخرى 
ضباط روعي يف اختیارهم الـوالء للحكـم واجلهـاز اىل            
بریطانیـا واالردن والتحـق العدیـد منـهم بـدورات      

كما التحق ضباط االمن بكلیات للشـرطة        . للمخابرات
ــر واالر ــذ . دن وباكســـتانيف بریطانیـــا ومصـ ومنـ

الســبعینات اصــبح يف الــبالد مدرســة للشــرطة ختــرج  
امـا االجنـاز الثـاني      ... متدربني يف خمتلف التخصصات   

ــال    ــن رج ــعبة م ــبكة متش ــة ش ــو اقام ــون فه هلندرس
املخــابرات الســریني والعمــالء الــيت وصــفها تقریــر  
اخلارجیة االمريیكة السنوي حول اوضاع حقوق االنسـان         

ــبكة متن » ــا ش ــع   با ــات اتم ــف قطاع ــة يف خمتل وع
وذكر الكاتب عـددا مـن اسـالیب جهـاز           . «والدولة

 رصد منظمات وشخصیات املعارضـة        ١  هندرسون منها 
من خالل شبكة العمالء السریني واملخربین واخرتاق هـذه          

ــات،   ــالیب     ٢التنظیم ــذیب بأس ــتخدام التع  اس
 اسـتخدام     ٣متطورة وقاسیة النتـزاع املعلومـات،       

واضاف املقال ان   .  الرتهیب والرتغیب مع املناوئني    سالح
دولة البحرین اكتسبت طابعا بولیسیا واستبدادیا،       

 تضـخیم وزارة الداخلیـة        ١  ویتمثل ذلك مبا یلي   
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ومعها جهاز امن الدولة حیث یبلـغ عـدد موظفیهـا            
 جهاز االمن هو صاحب القرار        ٢ الفا،   ٠٢اكثر من   

یـة هتـیمن علـى كافـة      وزارة الداخل  ٣يف الـبالد،  
 البالد حمكومة بقوانني الطـواريء        ٤انشطة البالد،   

 حصــیلة   ٥منــذ مــا قبــل االنســحاب الربیطــاني،  
 .العقود الثالثة املاضیة مأساة لشعب مسامل

 
  ینایر٧٢

وجه جهاز التعذیب الذي یدیره دونالد برایان حتـت          
اشراف ایان هندرسـون يف الیـومني املاضـیني هتدیـدات            

ة اىل احملامي السـید عبـد اهللا هاشـم، باالعتقـال             خطري
والتعذیب بسبب دفاعه عن العمال املفصـولني تعسـفا          

وه دد احملامي بتلفیـق قضـایا      . من شركة طريان اخللیج   
ضده كما حدث لـه عنـدما دافـع عـن مـوظفي شـركة                

ومعروف عن جهاز التعـذیب     . العام املاضي « بلكسكو»
ام بأیة جرمية الرضاء    البحریين انه ال یتورع عن القی     

رئیس الوزراء، خصوصا ان جنل رئیس الـوزراء وزیـر           
. املواصالت معين بقضیة شركة طريان اخللیج بسبب منصبه        

وكان احملامي عبد الرمحن هاشـم قـد بعـث یـوم أمـس               
رسـالة اىل ابـراهیم احلمـر، وكیـل وزارة املواصـالت      
لشؤون الطريان املدني، اكد فیها اسـتمرار العمـال          

ین ميثلـهم يف مطالبـهم العادلـة، وفنـد فیهـا      الـذ 
املزاعم اليت جاءت يف رسالة املدیر التنفیذي لشـركة          

انظـر بیـان     طريان اخللیج لوزیر املواصالت البحریين      
وجــاء يف الرســالة ان .  امــس ملزیــد مــن التفصــیل

اللجنـة االستشـاریة للمهندسـني والفنـیني والعمـال      
 ان    ١  مـا یلـي   املفصولني من شركة طـريان اخللـیج        

املخاوف اليت ابداها املدیر التنفیذي لـیس هلـا مـا            
 ان العمال مل یتصـلوا جبهـات          ٢یربرها يف الواقع،    

اجنبیة حول قضیتهم بل بعثوا رسالة واحدة فقط اىل          
 ان    ٣رؤساء حتریر الصحف اخللیجیة حـول القضـیة،         

العمال واصلوا عملهم يف اعمال الصیانة حفاظا على         
الطائرات والركاب وام غري ملـزمني بارتـداء        سالمة  

زي الشـركة الـيت فصـلتهم وان الشـركة الـيت یفـرض       
 ان   ٤علــیهم االلتحــاق هبــا لــیس هلــا زي حمــدد،   

للعمال حقوقا ال ميكنهم التنازل عنها الـا تـرتبط           
وكان ابراهیم احلمـر قـد      . بأرزاقهم وأرزاق أسرهم  

ل عـن العمـل     وجه اىل العمال هتدیدا بالفصل الكامـ      
ومـا  . اذا مل یسحبوا القضیة من احملاكم البحرینیـة        

یزال شبح الفصل ماثال امام العمال املظلومني، كمـا          
ال یزال شبح االعتقال والتعذیب ماثال امـام احملـامي           

وقد مت إطالع اجلهات الدولیة املعنیـة       . عبد اهللا هاشم  
 .باالزمة

اىل وعلم كذلك ان احتاد عمال البحـرین رفـع شـكوى             
منظمة العمل الدولیة يف جنیف بسـبب مـا جـاء مـن              
اهتامات باطلة للعمال املفصولني، وطالب بتدخل سریع        
ــلطات     ــرك الس ــيت تتح ــة ال ــرحیة اهلزیل ــف املس لوق
البحرینیة وفق نصها املزیف، ومنع اعتقـال احملـامي          

وجتدر . عبد اهللا هاشم من قبل جهاز التعذیب البحریين        
س الوزراء رغبة يف االنتقـام      االشارة اىل ان لدى رئی    

من هذا احملامي لكونـه احـد اعضـاء جلنـة العریضـة              
الشعبیة اليت تطالب باعادة العمل بدسـتور الـبالد          

 .وانتخاب الس الوطين
 Middle East Mirrorومن جهة اخـرى اهتمـت نشـرة    

الیومیة اليت تصدر يف لندن باللغة االجنلیزیة بقضیة         
 عددها الصادر یوم امـس      فبثت لقرائها يف  . هندرسون

« القدس العربي »تلخیصا للمقال الذي نشرته صحیفة      
اللندنیــة یــوم امــس للناشــط احلقــوقي البحــریين،  

وكانـت النشـرة    . االستاذ عبد الـنيب حسـن العكـري       
املذكورة قد بثت قبل اسبوعني كذلك ملخصا ملقال حول          
قضیة هندرسون كتبه املعارض البحریين االسـتاذ عبـد          

« القــدس العربــي» النعیمي،نشــرته صــحیفة الــرمحن
 . ایضا

 الشـهریة الـيت تصـدر يف     Muslim Newsاما صـحیفة  
لندن وهتتم بشؤون املسلمني يف بریطانیا والعامل فقـد          

 الذي یصدر غدا اجلمعة مقاال      ٩٢١نشرت يف عددها رقم     
 املبـاديء مقابـل املصـاحل        هندرسون » مهما بعنوان 

ل الذي احتوى كـذلك علـى       وجاء يف املقا  . «السیاسیة
عندما كتب   » صورة هلندرسون امام سیارته يف دارمتور     

كتبه قبل اكثر من اربعة     « مطاردة رجل »مؤلف كتاب   
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عقود، فمن املؤكد انه مل یعتقد انه سوف یصبح ذلـك            
ان ایان هندرسون الذي الـذي قضـى        . الرجل املطارد 

سنوات طویلة يف شبابه یطارد دیدان كیماثي، اصـبح          
  كیمـاثي  واذا كـان االول  . لیـوم یطـارد شخصـیا   ا

مطلوبا بسبب مطالبته بتحریر بالده، فان هندرسـون         
مطارد الیوم بتـهم ال تقـل عـن كوـا جـرائم ضـد                

على مدى ثلث قرن تربع      » واضاف املقال . «االنسانیة
هندرسون على رأس جهاز هو االكثر تعقیدا وبعدا عن          

فقد عـدد كـبري مـن       فقد  . االنسانیة يف الشرق االوسط   
الشباب والنساء والرجال واالطفال حیاهتم على ایدي        

وقال املقال ان هندرسون رمبا كـان       . «رجال هندرسون 
 جنیه  ٠٠٠٫٠٥٢زائرا منتظما ملنزله الذي یبلغ مثنه       

اسرتلیين يف قلب دارمتور مبقاطعة دیفون ولكن زیارتـه          
م االخرية كانت االقل متعة له ولزوجته بسبب االهتمـا         

ونظرا لشعوره باجلرائم الـيت     . االعالمي والسیاسي هبا  
ارتكبها فقد رفض التحدث بشكل رمسي لوسائل االعـالم          
واقتصرت تصرحياته على نفـي التـهم املوجهـة الیـه            

وقالت الصحیفة ان احلكومـة الربیطانیـة        . بالتعذیب
، طبقـا لوثـائق     ٦٦٩١مسؤولة عن توظیفه يف العـام       

ملراسالت بني أنتوني بارسونز،    اخلارجیة الربیطانیة وا  
املعتمد السیاسي يف البحرین آنـذاك ومایكـل ویـر،           
املســـؤول بالـــدائرة العربیـــة لـــدى اخلارجیـــة  

وبعد ان اشـار املقـال اىل االلتزامـات          . الربیطانیة
اليت تفرضها معاهدة منع التعذیب علـى بریطانیـا،          

مقـر   هـل ان وایتـهول       » انتهى املقال اىل القـول    
  كومة الربیطانیة، ویستعمل كنایـة عنـها      اقامة احل 

ستبقى وفیة لسیاستها اخلارجیة ذات البعد االخالقـي         
وتصل بقضیة ایان هندرسون اىل ایـة عادلـة ام ان            
االعتبــارات السیاســیة ســوف تطغــى علــى املبــاديء  
االیدیولوجیة واالخالقیة اليت احتـوت علیهـا وثیقـة          

 «العمل لوزارة اخلارجیة الربیطانیة؟
 
  ینایر١٣

استقبل اللقاء الذي مت یوم امس االول بني ويل العهد           
ــابق     ــرائیلي الس ــوزراء االس ــیس ال ــریين ورئ البح

بانزعاج شعيب كبري خصوصـا انـه جـاء عشـیة القصـف              
وكـان  . االسرائیلي الوحشي للجنوب اللبناني احملتـل      

الشیخ سلمان بن محد آل خلیفة قد التقى مشعون بريیز           
 االقتصادي العاملي املنعقد حالیـا      على هامش امللتقى  
وبعد االجتماع علـم ان الطـرفني       . يف دافوس بسویسرا  

اتفقا على فتح مكتـب جتـاري اسـرائیلي يف املنامـة             
وحسـب املصـادر    . االمر الذي یعترب تطورا خطريا جـدا      

فقد سبق هذا اللقاء عدد مـن االجتماعـات السـریة            
 املصـادر   وأشارت تلك . والتعاون خصوصا يف جمال االمن    

اىل وجود تعاون امين بني جهـاز املوسـاد االسـرائیلي            
وجهــاز التعــذیب البحــریين الــذي یــدیره دونالــد  
برایان حتت اشراف ایان هندرسون املتهم جبـرائم ضـد           

وبسبب حساسیة املوضوع فقد منـع االعـالم         . االنسانیة
احمللي من تداول خرب لقاء دافوس او مناقشة ابعـاده           

 . میةاحمللیة واالقلی
ومن جهة اخرى اعتقـل االسـبوع املاضـي اربعـة مـن              

 علـي    ابناء منطقة بوري عرف مـن بینـهم كـل مـن           
وخيشى على  . احلجريي، واخیه حممد احلجريي، والسید حممود     

 ینایر اعتقل مـن     ٧٢ويف  . هؤالء من التعذیب الوحشي   
 السید جعفر السـید عبـد اهللا السـید           منطقة توبلي 

عات االوىل مـن صـباح ذلـك    ، وذلـك يف السـا  ٩1شـرف،  
وكان هذا الشاب قد افرج عنه ضمن مـا مسـي            . الیوم

 ینـایر   ٦٢ويف  . قبـل شـهر واحـد     « املكرمة االمريیة »
اعتقل من املنطقة نفسها الشاب موسى منصور خلیـل،          

. ، وذلك يف الساعة الثانیة من صباح ذلك الیـوم          ٠٢
. وكان هذا الشاب ایضا قد افرج عنه قبل شهر واحد          

مساء الیوم نفسه اعتقل السید حسن السـید شـرب          ويف  
، وافرج عنه بعد اربع ساعات تعـرض        ٠٢السید حسن،   

وعلـم كـذلك ان الشـاب       . خالهلا للتحقیق والتعـذیب   
، املطارد مـن قبـل قـوات        ٩1سامي امحد مكي مفتاح،     

 وقـد اضـطر    .التعذیب ما یزال غـري معـروف املصـري   
ذلـك بسـبب    والده لرتك منزله واستئجار منزل آخر و      
ويف املـرة   . استمرار املرتزقة يف عدوام على املنـزل      

االخرية هدد اجلالدون حبرق منزل العائلة اذا مل یسـلم           
واكدت التقاریر ایضا ان الطفل     . سامي نفسه الیهم  
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، الذي اعتقل من منطقة عـايل       ٤1حممد عباس الزاكي،    
خالل شهر رمضان الفائت قد تعرض لتعذیب وحشي مبركز          

یب بالبدیع، وذلك بسبب رفضه التوقیـع علـى          التعذ
ومن اسالیب التعذیب الـيت مورسـت       . اعرتافات مزورة 

حبق هذا الطفل تعلیقه من یدیه ورجلیه ملدد طویلـة           
ومت نقلـه   . مع الضرب املربح علـى مجیـع احنـاء جسـده          

ويف الوقت نفسـه اسـتمر      . مؤخرا اىل سجن احلوض اجلاف    
 منـاطق عدیـدة مـن       املواطنون يف كتابة الشعارات يف    

 .بینها منطقة عايل
ومن جهة اخرى علم ان حكومة البحرین  غاضبة جـدا            

الربیطانیـة يف  « املشـاهد السیاسـي  »بعـد نشـر جملـة    
وثـائق   » عددها هذا االسبوع موضـوع غـالف بعنـوان         

 عامـا مـن     ٥٣  تدین رجل االمن الربیطاني  هندرسون     
 واسع  واحتوى املقال على تفصیل   . «القمع يف البحرین  

لتاریخ القمع يف البحرین منذ جميء ایان هندرسون يف          
وتطرق املقال اىل تاریخ هندرسون منـذ       . ٦٦٩1العام  

ایامه كرئیس للشرطة يف كینیا، مث طرده منـها بعـد            
وذكـر  . االستقالل، وتوظیفه جبهاز التعذیب بالبحرین     

ــواطنني    ــق امل ــذیب حب ــاالت التع ــاذج مــن ح املقــال من
ایان هندرسون يف تشكیل اكرب جهـاز       البحرینیني ودور   

واستند املقال اىل بعض وثائق     . قمعي يف الشرق االوسط   
ــة     ــد دور اخلارجی ــيت تؤك ــة ال ــة الربیطانی اخلارجی

ــم  ــة يف دع ــاص»الربیطانی ــم اخل ــكله « القس ــذي ش ال
كما عرض املقال قصة جمیئـه اىل بریطانیـا          . هندرسون

 بـذلك   قبیل رأس السنة املیالدیة واالهتمام الصـحايف      
وصعود قضیته اىل االعالم وبدء التحقیق يف ملفـه مـن            

واحتوى املقال كـذلك علـى      . قبل الشرطة الربیطانیة  
 .صور ملونة لضحایا التعذیب واسالیبه

 
  فربایر٢

بعد ثالث جلسات خمتصـرة أج لـت حمكمـة امـن الدولـة              
النطق باحلكم على عدد مـن املـواطنني االبریـاء حـىت             

ت احملكمة قـد عقـدت یـوم امـس          وكان. االول من مارس  
االول جلستها الثالثة للنظر يف االهتامات اليت وجهها         
جهاز التعذیب لتسعة مواطنني باملشـاركة يف املطالـب          

، هشام حسـن،    ١٢ علي مهدي،     الشعبیة السلمیة وهم  
، السید  ٦٣، حسني حیدر،    ٩١، عبد االمري العرادي،     ٨١

 سـعید   ،١٢، یوسـف فـوالذ،      ٨٣جابر السید عـدنان،     
وجتدر . ٨٢، سهیل شحادة،    ٠٢، حممود حمسن،    ٣٣الشیخ،  

االشارة اىل ان االخري مواطن لبناني كان یعمل بأحـد           
الفنادق، وقد تعرض لتعذیب وحشـي ومل یسـمح بأیـة            

وعقدت احملكمـة جلسـاهتا يف      . زیارة له منذ عام كامل    
سریة تامة، ومل یسمح حملامي املتهمني باالتصال هبـم اال           

ات احملاكمة بوقت قصري، ومنعت احملكمـة حمـامي         قبل جلس 
واذا اصـدرت   . الدفاع من تقدمي شهود لصاحل املتـهمني      

احملكمة احكامها اجلـائرة فلـن تسـمح للمتـهمني حبـق             
 .استئناف تلك االحكام

ومن جهة اخرى استقبلت املقابلـة الـيت أدىل هبـا ويل             
یوم امس مبزیج من    « احلیاة»العهد اليت نشرهتا صحیفة     

فلــم تقتصــر تصــرحيات املســؤول . احلــزن واالســتغراب
البحریين على التعبري عن محاس عائلته احلاكمة القامة         

، بـل اكـد ان هـذا احلمـاس          «اسرائیل»العالقات مع   
اذا  » یفوق محاس االسرائیلیني انفسهم للسالم بقولـه       

 صادقون وأقدموا على السري خطوة       االسرائیلیون هم  
وجاءت املقابلـة بعـد لقـاء ويل        . «فسنسري حنن خطوتني  

العهد مع رئیس الوزراء االسرائیلي، مشعـون بريیـز،          
ورأى . الذي حدثت جمزرة قانا خالل رئاسته للـوزراء        

املراقبون يف تلك التصرحيات مفارقة واضحة بني موقـف          
آل خلیفة من الكیان االسرائیلي وموقفهم ازاء شعب         

وار مـع   فقد رفضوا حىت اآلن اجـراء اي حـ        . البحرین
املعارضة، وتركوا العالقة مع املواطنني شـأنا خاصـا          
جلهاز التعذیب الـذي یـدیره دونالـد برایـان حتـت             

ومتّنى ابناء البحرین لـو ان      . اشراف ایان هندرسون  
حكومتهم تعاملهم باألسلوب اللـی ن والـودود نفسـه          

 . الذي تتعامل به مع املسؤولني االسرائیلیني
مال شـركة طـريان اخللـیج       وعلى صعید آخر ما یزال ع     

 موظفـا،   ٠٤٢املفصولون الذین یبلغ عددهم اكثر من       
متمسكني مبوقفهم الذي یطالب الشركة بدفع تعویضـات         
مناسبة عن سنوات خدمتهم اذا قررت االسـتغناء عـن           

وكانت الشركة قـد أصـدرت قـرارا باـاء           . خدماهتم
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يف ابوظيب اليت   « جامكو»عقود هؤالء وحتویلهم اىل شركة      
اوكلت الیها مهمة صیانة اسطول طائرات شركة طريان         
اخللیج، ولكنها رفضت تعویضهم عن سـنوات خدمتـهم،          
كما رفضت شركة جـامكو مـنحهم عقـود عمـل دائمـة              
ورفضت كذلك مساواهتم يف الرواتب مـع بقیـة مـوظفي            

ويف اجتماعهم یوم السبت املاضـي،      . الشركة يف أبوظيب  
ن احملكمة العمالیة   اكد العمال رفضهم سحب القضیة م     

برغم التهدیدات اليت  وجهها الیهم ابراهیم احلمر،         
وكیل وزارة املواصالت لشـؤون الطـريان بفصـلهم عـن            

 .وظائهم ائیا اذا مل یسحبوا القضیة من احملكمة
الـيت  « القـدس العربـي   »ومن جهة اخرى نشرت صحیفة      

تصدر يف لندن يف عددها الصـادر هـذا الیـوم مقـاال              
ي قاسم ربیعة، عضو الس الـوطين املنتخـب         للسید عل 

وجـاء يف   . الذي حله االمري السـابق قبـل ربـع قـرن          
املقال ان شعب البحـرین لـن یقبـل مبجلـس الشـورى              
املعی ن بدیال عن الس الوطين املنتخب الذي ینص علیه          

ان یبـدأ بتفعلیـل     »وطالب االمري بـ    . دستور البالد 
 الـس الـوطين يف      مواد الدستور اليت مجـدت منـذ حـل        

 حىت یتمكن املواطنـون وحبریـة تامـة مـن            ٥٧٩١ ٨ ٦٢
ممارسـة حـق املشـاركة يف الشـؤون العامـة والتمتـع       

وقال ان الرجـوع اىل الدسـتور       . «باحلقوق السیاسیة 
من اجل املعاجلات السیاسیة السلیمة كفیل بالقضـاء         

واعترب خطاب املعارضة   . على االحتقان السیاسي املزمن   
ــة البحری ــار  »نی ــا ويف اط ــا ومنطقی ــا عقالنی خطاب

وطالب بتقویة مؤسسات اتمع    . «الشرعیة الدستوریة 
املدني وتكثیف النـدوات الثقافیـة للطلبـة لـزرع           
الثقافة الدميقراطیة يف املدارس واجلامعة، والسـماح        
ــان    ــوق االنس ــالیم حق ــر تع ــتور ونش ــدریس الدس بت

 .«والسماح باحتاداهتم الطالبیة
 
  فربایر٤

ــا    ــیني ظلم ــوز السیاس ــال الرم ــتمرار اعتق ــع اس م
ــة     ــعبیة متمثل ــات الش ــتمر االحتجاج ــدوانا تس وع
. بالشعارات اليت تكتب بشكل متواصـل علـى احلیطـان          

فقد شوهدت یوم امس شعارات كثرية على جدران منطقة          

كرزكان تندد باالتصاالت اليت متت مؤخرا بني ويل العهد          
 مشعـون بريیـز يف       ورئیس الوزراء االسرائیلي السابق،   

نبارك حلكومـة    » ومن بني الشعارات الساخرة   . دافوس
، باالضـافة اىل    «الرفاع عقد القران مع االسرائیلیني    

 . الشعارات الوطنیة االخرى املطالبة بعودة الدستور
ويف الوقت نفسه استمرت االعتقاالت التعسفیة يف عـدد          

 وعرف من بني الذین اعتقلـوا مـن       . من مناطق البالد  
، ١٢ ناصر علـي عیسـى،        منطقة توبلي مؤخرا كل من    

 ینـایر املاضـي، وهـو االعتقـال     ٧٢الـذي اعتقـل يف   
الرابع منذ بدایة االنتفاضة املباركة، والسید امحد        

، الـذي اعتقـل مـن    ٩١السـید هـادي السـید شـرف،     
ومــع اســتمرار هــذه .  ینــایر مســاء٩٢املدرســة يف 

يب جتاه جهـاز    االعتقاالت التعسفیة یزداد الغضب الشع    
التعذیب الذي یدیره دونالـد برایـان حتـت اشـراف            

وذكرت مصادر امنیة مطلعة ان رئیس      . ایان هندرسون 
الوزراء یرفض اطالق سراح االستاذ عبد الوهاب حسـني          
واخوته برغم مرور اكثـر مـن اربعـة اعـوام علـى              

وكان االستاذ عبد الوهاب قد رفع الشـهر         . اعتقاهلم
حملكمة ضد استمرار اعتقاله برغم     املاضي تظلما لدى ا   

وأجلـت  . فشل جهاز التعذیب يف تزویر ایة هتمة الیه        
 .احملكمة النظر يف ذلك التظلم حىت مطلع الشهر املقبل

والحظ املراقبون كذلك خواء تصرحيات رئـیس الـوزراء          
بعــد ان رفــض جهــاز التعــذیب الســماح للــوزارات  

لـق  والشـركات باعـادة توظیـف املـواطنني الـذین أط     
وكان رئیس الوزراء قد اطلق تصرحيات بانـه         .سراحهم

اصدر اوامره الجهزة الدولة بتوظیف كـل مـن یطلـق            
غري ان هناك اعـدادا     . سراحه من املعتقلني السیاسیني   

كبرية من املواطنني الذین رفضت الـوزارات احلكومیـة          
. اعادهتم اىل اعماهلم بعد اطالق سـراحهم مـن السـجن           

املتواصل على ابناء البحـرین     ویتزامن مع التضییق    
يف معاشهم متادي رئیس الوزراء يف توسیع امرباطوریته         

ویســود اجــواء رجــال . االقتصــادیة بشــكل متواصــل
االعمال شعور بالغضب الشدید بعد انتشـار خـرب عـن            

سوف یكلـف   « جمم ع السیل »مشروع جتاري جدید له باسم      
م ـع  جم»هـذا باالضـافة اىل      . انشاؤه مالیني الـدوالرات   
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وتدیر هذه املشروعات   . وفندق رجيینسي وغريها  « السیف
 .جمموعة یونیتاك اليت ميلكها رئیس الوزراء نفسه

ويف حماولة یائسة لتلمیع صورة جملس الشـورى املعـی ن           
وجلانه، نشرت وسائل االعـالم احمللیـة بعـض اللـوائح            
الداخلیة اليت تنظم عمل جلنـة حقـوق االنسـان الـيت             

وأكدت تلك اللـوائح مـا قالتـه        . سشكلت بذلك ال  
املعارضة من ان اللجنة ال تستطیع عمل اي شيء خارج           

فقـد نصـت    . نطاق ما یأمرهـا بـه رئـیس الـوزراء         
اللوائح على ان تكون اجتماعات اللجنـة سـریة وال           
یسـمح لغـري اعضـائها حضـور اجتماعاهتـا اال بـدعوة       

ان تتوىل اللجنة حبث االمـور      »ونصت أیضا على    . خاصة
ملختصة هبا وما حيال الیها من امـري الـبالد ورئـیس             ا

لعمـل  « خطوطا محراء »ورمست اللوائح   . «جملس الوزراء 
انه يف حالة إخالل العضو     »اللجنة فأشارت بوضوح اىل     

بالنظام مبخالفته ألحكـام هـذه الالئحـة او إبـداء            
اقوال غري الئقة او فیها إضـرار باملصـلحة العلیـا            

یة لزمالئه او اعضاء احلكومة     للبالد او تعرض بسوء ن    
او اهلیئات النظامیة ناداه الرئیس بامسه ونبهه اىل         
احملافظة على النظام، فـان اعـرتض رجـع الـرئیس اىل             

واحتـوت  . «اللجنـة لتفصـل يف االمـر بـدون مناقشـة     
اللوائح على عقوبات صارمة ضد اعضاء اللجنة تعكس         

بب حالة التوتر اليت انتابت واضعي تلك اللوائح بس        
هذه االحكام  . تشوش افكارهم ازاء اللجنة واهدافها    

الصارمة تشري اىل وجـود نظـام عسـكري صـارم یلیـق               
وقـد عـرب    . بلجنة عسكریة ولیس بلجنة حلقوق االنسان     

حقوقیون دولیون بعد اطالعهم على هذه اللوائح عـن          
شعورهم خبیبة االمل الشدیدة من هذه اللجنة اليت لن          

لـس الشـورى الـذي تعمـل يف         تكون افضل حـاال مـن جم      
 . اطاره

 
  فربایر٧

واصــل جهــاز التعــذیب البحــریين اعتداءاتــه علــى  
فقـد اعتقـل يف     . املواطنني وانتهاكاته حلقوق االنسان   

الثاني من فربایر ثالثـة اطفـال بشـكل تعسـفي مـن              
الشارع العام مبنطقة الدیه توفر امسا اثـنني منـهم           

 عبد اهللا سـعد،     ، وعلي ٣١ محزة علي حسن االصفر،       ومها
محـزة   وفیما أفرج عن طفلني منهما بقي الثالث         . ٣١

وعلم ان الطفلني تعرضا    .  لدى جهاز التعذیب    االصفر
ويف السـاعات   . لتعذیب وحشي خالل احتجازمها التعسفي    

االوىل من الیوم االول من فربایر اعتقل الشاب السید          
، بعد عدوان وحشي علـى      ٧١امحد السید سعید مرزوق،     

. طقة البالد القدمي اليت یعیش فیهـا مـع عائلتـه           من
وكان الشاب نائما مبنزل اجلريان عند بدء العـدوان،          
حیث كان مطلوبا من قبل جهاز التعذیب بسبب نشاطه          

ومنذ . يف اطار املطالبة باحلقوق الدستوریة املشروعة      
شهرین اضطر هذا الشاب لالختفاء بعیدا عـن انظـار           

عتـداءات مباغتـة مـرات    الظـاملني، وتعـرض منزلـه ال   
. عدیدة خالل اللیـل، ورو عـت عائلتـه بشـكل رهیـب            

واضطر الشاب للبقاء بعیدا عن منزله حىت اعتقالـه          
وخيشـى علـى هـذا      . من منزل جريانه االسـبوع املاضـي      

الشاب من التعرض للتعذیب الشدید من قبـل عناصـر           
ــدیره     ــذي ی ــع ال ــاز القم ــابعني جله ــذیب الت التع

ــد   ــل دونال ــان   الكولونی ــراف ای ــت اش ــان حت برای
 .هندرسون

ويف الساعات االوىل من صباح یوم اجلمعة املاضیة اقام          
عناصر جهاز التعذیب نقطة تفتیش على شارع البدیع         
بالقرب من مدخل منطقة السنابس الشـرقي، وشـوهدت          
شاحنة حمملة باملرتزقة مع سیارات صغرية اخـرى وهـي           

تفتیشـها  جتـوب املنطقـة وتوقـف سـیارات املـواطنني ل     
ويف مسـاء الیـوم نفسـه مت حـرق          . والعبث مبحتویاهتا 

اطـارات السـیارات علـى الشـارع الـداخلي مبنطقـة       
ويف املسـاء تكـرر     . السنابس املؤدي اىل شارع املعارض    

العمل االحتجاجي السلمي نفسه مبنطقة الدیه بالقرب        
 . من مسجد االنوري

 وجاءت هذه االحتجاجات يف الوقت الذي اسـتمرت فیـه          
االعتقاالت التعسفیة اليت طالت عددا ممن افرج عنـهم          

وعـرف مـن    . «املكرمة االمريیة »مؤخرا يف اطار ما مسي      
بني الذین اعتقلوا يف االسبوعني املاضـیني مـن منطقـة            

، ١٢توبلي كل من السید حسني السید شرب السید شرف،           
، السید مصـطفى السـید عـدنان        ١٢هاني جعفرعیسى،   
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، وحسـن صـاحل     ٩١القـادر مشلـوه،     ، عبد   ٠٢املوسوي،  
وكان هؤالء مجیعا قد افرج عنهم خـالل        . ٤٢القضائر،  

ایام عید الفطر املبـارك، وجـاءت االعتقـاالت خـالل            
عدوان متواصل على منازل هؤالء يف الساعات االوىل من          

 . الصباح
ــیة     ــاط السیاس ــتنكرت االوس ــر اس ــعید آخ ــى ص وعل

ــحیفة   ــد لص ــرحيات ويل العه ــة تص ــاد»واالعالمی « االحت
االماراتیـة الـيت اكـد فیهـا ان اي مـواطن یعـارض       
احلكومــة ویطالــب بعــودة الدســتور واحــرتام حقــوق  

وكانـت  . االنسان لن یسمح لـه بـالعودة اىل الـبالد          
هذه اخلطـوات    » الصحیفة قد وجهت له السؤال التايل     

االنفتاحیة اليت مشلت االفراج عن سـجناء يف الـداخل،           
حقة املعارضـة املوجـودة خـارج       هل ستشمل يف مرحلة ال    

امسـح يل ان أدقـق       » البحرین؟ وجاء جواب ويل العهد    
، حیـث اننـا ال نعتـرب    «املعارضـة يف اخلـارج  »مصـطلح  

االشخاص املوجودین يف اخلـارج معارضـة، بـل نعتـربهم            
أناسا حادوا عن الطریق، أخلوا بالنظام املوجود يف         

ات البحرین،  ورغم ذلك أنا أدعـوك ملراجعـة خطابـ           
االمـري الـيت ألقاهـا يف مناسـبات عدیـدة، وال سـیما       
خطابـه الـذي ألقـاه يف العیـد الـوطين للبحـرین يف       
السادس عشر من دیسمرب والذي حدد فیه بعض املباديء          
اليت ختص التعامل مع هذه الفئة، وأعلن عن استعداد          
البحرین لقبول أي شخص یود العودة اىل وطنـه، اذا           

. «القوانني املوجودة يف البالد   كان مستعدا لاللتزام ب   
وفشل ويل العهد يف االشارة من قریب او بعیـد اىل ان             
هـؤالء املـواطنني یطـالبون باعـادة العمـل بدسـتور       
البالد، ویرفضون احكام الطواريء اليت تنتهك دستور        

وتعتـرب املعارضـة البحرینیـة يف       . البالد بشكل فاضح  
 البحرین  اخلارج، بكل فصائلها، ان من حق كل ابناء       

العودة اىل وطنهم بدون قید أو شرط وام ال یبحثون           
عن منة اومكرمة من احد، وان احلكومة ترتكب جرميـة           
ــرین     ــاء البح ــاد ابن ــى ابع ــرارها عل ــبرية باص ك

ــام   ــوا مك ــب لیحل ــتقدام االجان ــتنكرت . واس واس
املعارضة املفارقة يف موقف ويل العهد الذي اكد انـه           

تني ویـرفض ان خيطـو خطـوة        خطـو « اسـرائیل »خيطو حنو   

 .واحدة جتاه ابناء البحرین
 
  فربایر٩

شوهدت مبنطقة الـدراز يف االیـام القلیلـة املاضـیة            
شعارات كثرية مكتوبة علـى حیطـان املنـازل خصوصـا            

وتطالب الشعارات باحلقوق   . بالقرب من جامع الصادق   
املشروعة البناء البحرین ومن بینها املطالبة باطالق        

وقـد هرعـت قـوات االمـن        . قلني السیاسیني سراح املعت 
لشطب تلك الشعارات وشـنت محلـة اعتقـاالت يف صـفوف             

ویسـعى جهازالتعـذیب    . املواطنني يف عدد من املنـاطق     
بوسائله اهلابطة ملنع ابناء البحرین من التعبري عن         

وقـد  . آرائهم حبریة، ویعترب ذلك هتدیدا المن الدولة       
 املواطنني مـن بینـهم      اعتقل يف اآلونة االخرية عدد من     

اطفال مل یتجاوزوا الثالثة عشرة من العمر بتهمـة          
كتابة شعارات تطالب باعادة العمل بدستور الـبالد         

وكان الشـیخ حممـد     . واطالق سراح السجناء السیاسیني   
علي العكري قد حتدث مساء السبت املاضي يف جملس فاحتة           

 يف  الحد املواطنني مبنطقة الدراز عن االوضـاع السـیئة        
البالد وتطرق اىل اسـتمرار اغـالق املـآمت واملسـاجد،            
االمــر الــذي یعتــرب اعتــداء صــارخا علــى احلریــات  

 .الدینیة
وعلى صعید آخر عرب حقوقیون دولیون عـن امتعاضـهم           
الشدید من استمرار اعتقال رموز احلركـة الشـعبیة          

وقـال  . املعتقلني بدون اي مربر قـانوني او دسـتوري         
ناشطني حبرینیني يف جمال حقوق االنسان      هؤالء يف لقاء مع     

ان حكومـة البحـرین فشـلت يف التزاماهتـا الدولیـة      
بإصرارها على عدم اطالق سراح االستاذ عبد الوهـاب          
حسـني واالسـتاذ حسـن املشـیمع والشـیخ حسـن سـلطان        
والشیخ حسني الدیهي والسید ابراهیم السید عـدنان         

. یـاش العلوي والشیخ علي عاشور والشـیخ حممـد الر         
 ٦٩٩١وقد اعتقل اغلب هؤالء يف منتصـف شـهر ینـایر             

طبقا لقانون امن الدولة السيء الصـیت، وعوملـوا          
والحظ هؤالء ان احلكومة فشـلت حـىت يف         . بوحشیة شدیدة 

تطبیق قوانینها القمعیة اخلاصة هبا ومنها القانون        
املذكور الذي تنص مادته الثانیة على وجـوب اطـالق           
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لیوم االخري من السنوات الـثالث      اي معتقل سیاسي يف ا    
بعد اعتقاله ما مل تقدم له هتمـة حمـددة ویقـدم اىل              

وقد فشل جهاز التعذیب يف اثبات ایة هتمـة          . احملاكمة
العهـد  »وبرغم احلـدیث عـن      . قانونیة هلؤالء االبطال  

فما یزال هؤالء یرزحون يف زنزانات التعذیب        « اجلدید
 .ظلما وجورا

یـه الشـرطة الربیطانیـة يف       ويف الوقت الذي تستمر ف    
التحقیق مبلف ایان هندرسون والتهم املوجهـة الیـه          
مبمارسة التعذیب ضد ابناء البحـرین نشـرت صـحیفة           

اللندنیة هذا الیوم يف صفحة تأبني املوتى        « التاميز»
معلومـات عـن احـد القـادة العسـكریني الربیطـانیني       
الذین شاركوا يف العمل العسكري ضـد املـاو مـاو يف             

وقالــت الصــحیفة يف تأبینــها للكولونیــل . نیــاكی
مارتني هیستینغ الذي تويف مؤخرا انه قاد عددا مـن           
احلمالت ضد عناصر املاو ماو يف جبل كینیا وانه اصیب           

ــداها  ــة يف اح ــرب   . برصاص ــحیفة ان ح ــرت الص وذك
الربیطـانیني ضـد املـاو مـاو انتـهت لصـاحل القـوات        

عتمدت علـى   ا« عملیات متعبة جدا  »االستعماریة بعد   
قوة االستخبارات واسـتطاعت تقلـیص الـدعم الشـعيب           
للمقاومة بدرجة كبرية عـن طریـق توظیـف عـدد مـن              

وجتـدر االشـارة اىل ان      . نشطاء احلركة للعمـل ضـدها     
ــرطة    ــابط بالش ــه دوره كض ــان ل ــون ك ــان هندرس ای
االستعماریة يف كینیا يف متابعة العناصر الناشطة يف         

لكنـه، حبمـد اهللا، فشـل يف        و. احلركة واستعماهلم ضدها  
 .حتقیق جناح كبري يف البحرین

ومن جهة اخرى یواجه احد موظفي بعثة البحرین لدى          
االمم املتحدة قضیة قضائیة تقدمت هبا ضـده مواطنـة           

وتد عي شـاملة   . بنغالدیشیة كانت تعمل خادمة مبنزله    
بیغام اا اتفقت مع عائلة الدبلوماسـي البحـریين          

ــد   ــأجر ق ــل ب ــى العم ــاعة ٥١٫٥ره عل  دوالرات للس
الواحدة ولكن انتهى االمر هبا ان تعمل طوال ایـام           
االسبوع بدون اجازة وبدون ما یكفیها من االكل مـع           

وبعد عشـرة شـهور مـن       . معاملة قاسیة من خمدومیها   
اخلدمة تقدمت بیغـام بـدعوى قضـائیة مدعومـة مـن             
منظمة يف نیویورك تدافع عن حقوق العاملني من جنوب          

وتد عي بیغام اا تواجه عقبة التلویح      . آسیاشرقي  
وجتـدر  . باحلصانة الدبلوماسیة مـن الشـخص املـذكور        

االشارة اىل ان ابناء البحرین انفسهم یعاملون مـن          
قبل العائلة احلاكمة هبذا الـنمط، ویشـعرون بـام           

 .مسجونون يف وطنهم
 
  فربایر٠١

اسـتالم  يف خطوة خطرية هلا دالالهتا السلبیة رفض االمـري           
رسالة من جلنة العریضة الشعبیة بدون توضـیح سـبب           

وكانت اللجنـة قـد بعثـت الرسـالة الشـهر            . لذلك
املاضي عرب احد مستشاري االمري، ولكـن مت ارجاعهـا يف            

ال »الیوم نفسه وأخـرب أعضـاء اللجنـة بـان االمـري              
وشعر املعنیون بصـدمة شـدیدة حیـث        . «یستلم عرائض 

شیخ محد خمتلفا عن والده     كانوا یتوقعون ان یكون ال    
يف طریقة تعامله مع املواطنني خصوصـا يف مـا یتعلـق             

وجاء يف رسالة اللجنة اشادة خبطاب      . مبطالب املواطنني 
االمري حول التطویر والتنمیة واالنتخابات البلدیة،       
واشارة اىل حالة االحتقان السیاسي اليت عمت الـبالد          

ر قبـل ربـع     منذ حل الربملان وتعلیق العمل بالدستو     
ان املشاركة السیاسیة یـا      » وجاء يف الرسالة  . قرن

صاحب السمو هي اليت تؤدي اىل تعمیق الـوالء للـوطن            
وجتسید الوحدة الوطنیةاليت ركز علیها خطـاب مسـوكم          

ومـن هـذا املنطلـق فـان جلنـة العریضـة       . التـارخيي 
الشعبیة ترى ان العالج الوحیـد لالزمـة السیاسـیة           

 واحلیلولـة دون    ٤٩٩١ین منذ عام    اليت عاشتها البحر  
تكرارهــا هــو التقیــد بأحكــام الدســتور وســیادة  

ــانون ــالة. «الق ــافت الرس ــوكم  » وأض ــالن مس ان اع
بتشجیع املعارضة والنقـد وتأكیـدكم بـان اخلـالف يف            
الرأي ما دام دافعـه النوایـا الطیبـة هـو أمـر              

ان هذه املباديء یـا     . اجيابي وملصلحة الوطن ونظامه   
و شجعت جلنة العریضة على طلـب االلتقـاء         صاحب السم 

بسموكم ن اجل مباركة هـذه اخلطـوات االصـالحیة اوال            
ولغرض فتح باب احلـوار مـع مسـوكم ثانیـا ملناقشـة              
القضایا العالقة، واليت على رأسها اـاء االقامـة          
اجلربیة املفروضة على الشیخ عبد االمـري اجلمـري منـذ            
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راح عضـو جلنـة     اصدار العفو االمريي عنـه واطـالق سـ        
العریضة االستاذ عبد الوهاب  حسنب ورفاقه والغـاء          

. «القوانني اليت تتعارض مع دسـتور دولـة البحـرین          
ووقع الرسالة اعضاء جلنة العریضـة الشـعبیة وهـم           
علي قاسم ربیعة، الشیخ عبد االمري اجلمري، االسـتاذ          
عبد الوهاب حسني، امحد الشمالن، ابراهیم السید علي         

ن، عیسـى عبـداهللا اجلـودر، عبـد اهللا عبـد            كمال الدی 
ــام     ــبول، هش ــد اهللا العس ــعید عب ــم، س ــرمحن هاش ال

 .الشهابي، منرية امحد فخرو
ومن جهة اخـرى اصـدرت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة             

ــذیب  ــال يف   OMCTالتع ــال االطف ــول اعتق ــا ح  بیان
ــرین ــي  . البح ــا یل ــان م ــاء يف البی ــا  » وج طبق

 حقـوق االنسـان يف      للمعلومات اليت استلمت من منظمة    
البحرین، املنظمة العضـو يف الشـبكة، فقـد اعتقـل            

وحسـب  . ثالثة اطفال من بینهم واحد تعرض للتعـذیب        
 هامجت قوات االمـن     ٠٠٠٢ ینایر   ٢هذه املعلومات ففي    

 عامـا   ٣١قریة الدیه واعتقلت طفلني عمر كل منهما        
واطلـق  .  محزة علي حسن االصفر وعلي عبد اهللا سعد          مها

الول بعــد تعذیبــه بینمــا بقــي الثــاني يف ســراح ا
ويف قضیة اخرى اختطف السـید امحـد سـعید           . «املعتقل

، من منزل جريانه حیث كـان خمتفیـا منـذ           ٧١مرزوق،  
وعربت املنظمـة   . «ومل یعرف عنه شيء بعد ذلك     . شهرین

عن قلقها ازاء وضع هؤالء االطفال وطالبت بالكتابة         
احلفاظ على سالمة     اىل السلطات البحرینیة حلثها على    

االشخاص املذكورین، اجراء حتقیـق يف هـذه االعتقـاالت           
وحماكمة املسؤولني عنها، اطالق سراح الطفلني املعتقلني        
حاال، وضمان احرتام حقوق االنسان احلریات العامـة يف          

 .البالد
ومن جهة ثالثة تابع املواطنون تصرحيات امـري دولـة           

كـویيت والوفـد    قطر لدى استقباله وزیـر االعـالم ال       
املرافق له، وهي تصرحيات متمیزة الا تطرقـت هلمـوم           
املواطنني اخللیجیني ويف مقدمتها املشـاركة السیاسـیة         

وقـال ان الوضـع العـاملي اآلن مل         . واحلریات العامة 
یعد حيتمل حالة االنغالق وان وجـود الصـحافة احلـرة            

ال « اجلزیرة»واضاف ان حمطة    . ضرورة للنهوض باملنطقة  

هتدف للهجوم على الكویت او غريها بل هـي جـزء مـن              
واثـىن  . االعالم احلر الذي یبحث املواطن اخللیجي عنـه        

على التجربة الربملانیة الكویتیـة ولكنـه قـال ان           
االنتكاسات اليت تعرض هلا جملس االمة خالل عمره وعـدم           
السماح باالحزاب السیاسیة جعلت دولـة قطـر تسـعى           

راطیة اليت بدأت باالنتخابـات     لتطویر جتربتها الدميق  
وقال انه یويل املشاركة الشـعبیة يف صـنع          . البلدیة

القــرار السیاســي امهیــة قصــوى وان التعلــیم مــن  
 .الوسائل اليت تساعد على ذلك

 
  فربایر٤١

اعتقلــت قــوات القمــع االســبوع املاضــي عــددا مــن  
املواطنني عرف من بینهم شابان مـن منطقـة كرزكـان            

 والسید حسن السید عدنان،     ٣٢درویش،   منري حسني     مها
ومل یعرف شيء عن مصري هذین الشابني اللذین خيشى          . ٥٢

 . علیهما من التعذیب الوحشي يف زنزانات النظام
ويف جنیف أصدرت املنظمة الدولیة ملكافحـة التعـذیب          
بیانا حول حمكمة امن الدولة السیئة الصیت، وذلـك          

بریاء امـام هـذه     يف ضوء حماكمة عدد من املواطنني اال      
عقـدت جلسـتان     » وجـاء يف البیـان    . احملكمة اجلائرة 

قصريتان بصورة سریة ومل یسـتطع احملـامون الرتافـع يف            
 علـي    وذكرت املنظمة امساء املتـهمني وهـم      . «القضیة
، ٩١، عبد االمري العرادي،     ٨١، هشام حسن،    ١٢مهدي،  

، یوسـف  ٨٣، السـید جـابر عـدنان،    ٦٣حسـني حیـدر،   
، وسهیل  ٩٢، حممود حمسن،    ٣٣، سعید الشیخ،    ١٢فوالذ،  

وتطرق بیان املنظمة اىل البیان احلكومي      . ٨٢شحادة،  
 حـول   ٨٩٩١ نـوفمرب    ٤٢الذي نشر يف الصحف احمللیـة يف        

ان االمانة العامة    » وجاء يف بیان املنظمة   . القضیة
قلقة جدا الن ستة من املتهمني جرى جترميهم يف الصحافة           

م بقلیل، وذلك یتناقض مع مبـدأ       احمللیة بعد اعتقاهل  
وقال البیان  . «اعتبار املتهم بریئا حىت یثبت جرمه     

ان املتهمني مل یقدموا اىل احملاكمة اال بعد اكثـر مـن             
عام كامل، وام تعرضوا للتعذیب الوحشي مبا يف ذلك          

. الضرب والتعلیق من الیدین والرجلني ملـدد طویلـة         
انوا اقـل مـن   واشـار اىل ان اثـنني مـن املتـهمني كـ     
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الثامنة عشرة من العمـر وقـت االعتقـال ولكنـهما            
عومال مثل اآلخرین، االمر الذي یتناقض مع التزامات         
حكومة البحرین مبوجب معاهدة حقوق الطفل اليت وقعت         

 ٩٩٩١وقالت ان االمري السابق اجرى يف       . علیها سابقا 
تعدیال على قانون امـتالك السـالح فأصـبح القـانون            

ــورا ــر ج ــومني  .اكث ــؤالء املظل ــان ان ه ــال البی  وق
 ٤٧٩١اعتقلوا طبقا لقـانون امـن الدولـة للعـام            

الذي یسمح باعتقال اي شخص بـدون هتمـة او حماكمـة             
ملدة تصل اىل ثالث سنوات، وان حمكمة امـن الدولـة ال             

 .توفر القدر االدىن من احملاكمة العادلة
اللندنیـة االسـبوع    « فایننشال تاميز »ونشرت صحیفة   

اضي مقاال طویال حول اجلیـل اجلدیـد مـن احلكـام يف              امل
وتطرق املقال للوضع البحریين بشكل     . البالد العربیة 

یبدو ان املسؤولني البحرینیني یؤكدون      » خمتصر، قائال 
اليت اختذها الشیخ محد     خماوف املعارضة بان االجراءات     

 ال یتوقـع ان تـؤدي اىل اصـالحات           منذ تولیه احلكـم   
يف  » ونسـب اىل مسـؤول حبـریين قولـه        . «سیاسیة اكثر 

الغرب یعطى املواطنون صـوتا ولكـن مـا ان ینتخـب             
احلكام فام یتوقفون عن االستماع اىل الناس، بینما         

فمـا ان ینص ـب     . يف البحرین لدینا دميقراطیة خمتلفة    
احلكام، حىت یبدأوا يف االنصات اىل ما یریـده النـاس            

وضاع البحـرین   وعلق سیاسي مطلع على ا    . «فینفذونه
على ذلك بقوله ان شـعب البحـرین یطالـب باعـادة             
العمل بدستور البالد منذ ربع قرن، ولكن احلكومة مل          

 .تستمع اىل تلك املطالب حىت اآلن
، Impact Internationalوعلى صعید آخر نشرت جملـة  

وهي جملة اسالمیة شهریة تصدر يف لندن، مقـاال مهمـا            
املقـال الـذي احتـوى      وجـاء يف    . حول ایان هندرسون  

كــذلك علــى صــورة شخصــیة هلندرســون، وصــف لقضــیة  
هندرسون واحتماالت تطورهـا يف ضـوء بـدء التحقیـق            

واعتمـد املقـال    . مبلفه من قبل الشرطة الربیطانیـة     
على بعض الوثائق الربیطانیة اليت كشف النقاب عنها         
مؤخرا، وهي وثائق تربط بني هندرسون وتوظیفـه مـن           

 وقـدم املقـال    . يف البحرین آنـذاك قبل الربیطانیني
نبذة تارخيیة عن توظیف ایـان هندرسـون علـى یـدي             

أنتـوني بارسـونز، املعتمـد السیاسـي الربیطـاني يف      
وذكر . «القسم اخلاص »البحرین يف ذلك الوقت لتشكیل      

املقــال ان اســالیبه يف التعــذیب واخــرتاق جمموعــات  
ال ان  وقـ . املعارضة حظیت مبوافقة مسؤولني بریطانیني    

هندرســون أســس جهــاز التعــذیب ملواجهــة العناصــر  
وبعد استعراض شيء من الظروف     . الفاعلة يف املعارضة  

اليت حدثت فیها الضجة حول وجوده يف بریطانیا وبدء          
الشرطة الربیطانیة التحقیق يف ملفه، انتهى املقـال         

كمـا  « جزار البحـرین  »ان قرار حماكمة     » اىل القول 
« كـالوس بـاربي البحـرین     » او   یسمیه بعض الصحافیني  

حسب البعض اآلخر، منوط بقرار احلكومـة الربیطانیـة          
انه یعتمد على قرار من حكومـة       . ولیس بشرطة لندن  

« بعدا اخالقیا »توني بلري اليت یفرتض فیها اا اضفت        
 .«على السیاسة اخلارجیة

 
  فربایر٦١

اعتقل يف االیام القلیلة املاضیة عدد مـن املـواطنني           
وعرف .  مطالبتهم باعادة العمل بدستور البالد      بسبب

   فربایر ٢١ من بني الذین اعتقلوا یوم االحد املاضي        
، وزهـري   ٣٢من منطقة الدیه كل مـن حسـن السـقاي،           

. وجاء االعتقال تعسـفیا وبـدون مـربر       . ٠٢الساحر،  
واكــدت هــذه االعتقــاالت اســتمرار سیاســات القمــع  

از التعـذیب   والتنكیل بأبناء البحرین من قبل جهـ      
الــذي یــدیره دونالــد برایــان حتــت اشــراف ایــان  
هندرســون، وإصــرار رئــیس الــوزراء علــى مواصــلة  
سیاساته القمعیة  اليت فرضها على البالد منذ اكثر          

وتزامن مع هذه االعتقاالت قرار صـادر       . من ربع قرن  
. عن رئیس الوزراء بتكثیف قمـع احلریـات الدینیـة          

امـس االوىل برؤسـاء     فقد اتصل جهاز التعـذیب یـوم        
املـآمت يف املنامـة وأخـربهم بصـدور قـرار عـن رئـیس        
الــوزراء بتقلــیص املشــاركة الشــعبیة يف الشــعائر  

 اىل   الثالثاء الدینیة، وان علیهم احلضور یوم امس       
مركز أمن املنامة الخذ تعهـداهتم باالمتثـال الوامـر           

. رئیس الوزراء، واال تعرضت مآمتهم ومساجدهم للغلق       
لك يف الوقت الذي وجهت فیـه اهتامـات دولیـة           جاء ذ 
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حلكومة البحرین بقمعها احلریات الدینیة على نطـاق         
وجتدر االشارة اىل ان عددا من املآمت واملسـاجد          . واسع

 .ما یزال مغلقا بقرار من رئیس الوزراء شخصیا
وعلم من جهات حكومیة ان هناك توجیهات رمسیة لبعض          

 االشادة بلجنة حقـوق     الكتاب  والصحافیني لالفراط يف    
االنسان اليت شكلت بأمر امريي من اعضاء جملس الشورى          

وقد نشرت يف الصحافة احمللیة وغريها مقـاالت         . املعینني
تسعى الضفاء شرعیة اللجنة النابعـة عـن جملـس غـري             
شرعي، وذلك بطرح اقرتاحات واسعة ومتجید غـري حمـدود           

ع فیـه   هذا يف الوقت الذي مل تسـتط      . بقرار تشكیلها 
وكانـت  . اللجنة ان حتقق اجنازا واحدا منذ تشكیلها       

هناك دعوات موجهة هلذه اللجنة لتحدید موقفها مـن          
ایان هندرسون ودونالد برایان وعادل فلیفل وخالد        
الوزان وعبد العزیز عطیـة اهللا باعتبـارهم معـذبني           

كما كان متوقعـا منـها ان تلـزم رئـیس            . مشهورین
  حقیقیـة حلقـوق االنسـان        لو كانت جلنة      الوزراء  

بالعمل وفق معاهدة منع التعذیب اليت وقعت علیهـا          
حكومته العام املاضـي ملنـع صـدور قـرارات دولیـة             

وقد فشـلت اللجنـة يف اللجنـة يف القیـام            . تدینها
 .بشيء من ذلك

ومن جهة اخرى وقعت مثاني منظمات اسالمیة عدیـدة يف           
صـالح  الـدمنارك عریضـة تطالـب حكومـة البحـرین باال     

السیاسي والدستوري، واطالق سراح مجیع سجناء الرأي        
 جتمـع    ووقع العریضة ممثلون عن   . والضمري يف البحرین  

ــلمة يف     ــرأة املس ــة امل ــدمناركیني، منظم ــلمني ال املس
الدمنارك، ملتقى احلوار بني االدیان، منظمة الشـباب         
املسلم، احتاد الشبیبة الدمناركیـة، جتمـع االقلیـات          

عرقیة، اللجنـة الدمناركیـة لالقلیـات       القومیة وال 
 .وجلنة الدفاع عن احلریات العرقیة

وعلى صعید آخر كرر وزیر العمل البحـریين ادعـاءه           
بعدم وجود مشكلة بطالة يف البحـرین، وقـدم نسـبة            
للبطالة ختتلف اختالفا كبريا عن النسب اليت تؤكـدها          

فقد قال يف حوار تلفزیوني بثـه       . جهات دولیة خمتصة  
یون البحرین الرمسي ان نسبة البطالة ال تتعدى         تلفز
بینما تقول وحـدة املعلومـات مبؤسسـة        .  باملائة ٤٫٢

ــت» ــة   « االیكونومیس ــبة البطال ــة ان نس الربیطانی
وتضـیف النشـرة يف عـددها       .  باملائة ٥١تتجاوز الـ   

ســوف تســتمر  » ٠٠٠٢ ینــایر ٥١   ١االخــري للفــرتة 
قـل صـرامة    البحرین يف اختاذ اجـراءات اقتصـادیة أ       

ولكن اجلمود السیاسـي    .وذلك من اجل جذب املستثمرین    
احمللي واخلالف احلدودي مع قطر وتصاعد البطالة ستبقى         

وانتـهت اىل   . «قضایا خالفیة امـام حـاكم البحـرین       
ان االمري اجلدید، الشیخ محـد بـن عیسـى آل             » القول

خلیفـة، مل یكشـف بعـد عـن برناجمـه لعـالج املشـاكل        
 .«قةالسیاسیة العال

يف عـددها   « القـدس العربـي   »ويف لندن، نشرت صحیفة     
الصادر هذا الیوم مقاال لالستاذ حممـد جـابر صـباح            

مالحظات على اهـداف جلنـة حقـوق االنسـان            » بعنوان
 االندماج يف النظام الدويل یقتضي تعزیز         البحرینیة

وجاء يف املقـال ربـط بـني        . «حكم القانون يف الداخل   
وق االنسان ودستور دولة البحـرین      االعالن العاملي حلق  

ابتـدأ  . الذي علق العمل بأهم مواده قبل ربع قرن        
ان  » املقال بالتأكید علـى وحـدة املعارضـة قـائال          

املعارضـة البحرینیـة علـى مسـتوى الـوعي واالدراك      
ــاالحرتام     ــى ب ــلمیة حتظ ــالیة الس ــؤولیاهتا النض ملس

ة والتقدیر امام مجاهیها وامام العامل، واا معارض       
موحدة ومتكاملة داخلیـا وخارجیـا، واـا جـزء ال            
یتجزأ من بعضها الـبعض ازاء املطالـب الدسـتوریة           
املتمثلة يف عودة احلیاة الربملانیـة الـيت انتهكتـها           

 وال زال االنتـهاك     ٥٧٩١السلطة حبل الس الوطين عام      
وسعى الكاتب للتقریب بني القیم االسـالمیة        . «قائما

العاملیة قائال ان مباديء االسالم     وقیم حقوق االنسان    
 عدم قتل النفس احملرتمة اال بـاحلق، ال إكـراه يف              تقر

الدین، حرمة البیوت، حـق اللجـوء السیاسـي، حـق            
العدالـة االجتماعیـة وحماربـة الفقـر، وهـي مجیعـا       

مث تطـرق  . مقـررة يف االعـالن العـاملي حلقـوق االنسـان     
ئلـة  االسـتاذ صـباح اىل مـا یقـال عـن مفهـوم العا      

انـي ال أرى فیهـا اال        » الواحدة يف البحرین قـائال    
ال تلقي  « العائلة الواحدة »ان  ... جمرد شعار دعائي  

بأي فئة من افرادها عـرض الشـارع وال يف املعـتقالت             
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والسجون وتذیقهم فنون العذاب، وال تشـردهم خـارج          
اوطام يف شىت بقاع العـامل یتسـولون لقمـة العـیش             

وانتـهى  . « عائالهتم اذا مرضوا   وعالج انفسهم وافراد  
ان بناء الدولة ذات العائلـة       » الكاتب اىل القول  

الواحدة یقوم على اساس اتمع املـدني املـبين علـى            
النظــام الدســتوري والقــانوني وبانتخابــات حــرة  

والننـا نتطلـع اىل   . شـریفة واحـرتام حقـوق االنسـان    
ال االندماج يف النظام الدويل، فان هذا یقتضي منا او         

تعزیز حكم القانون يف الداخل، والـتالحم مـع قـوى            
الشــعب ومحایــة خمتلــف القــوى االجتماعیــة وترســیخ  
الدميقراطیة الدستوریة وبناء اقتصاد قـوي یعتمـد         
علــى ابنــاء الشــعب بــدون متییــز ال علــى مرتزقــة  
استهالكیة غري منتجني یعملون علـى تفتیـت الرتكیبـة           

اه ابنـاء   السكانیة، وسلب لقمـة العـیش مـن افـو         
 .«الوطن

 
  فربایر٨١

يف حتــد متواصــل للــرأي العــام العــاملي واملنظمــات  
احلقوقیة الدولیة یواصل جهاز التعذیب  اعتداءاته        

فقد اعتقـل يف السـاعات االوىل       . على ابناء البحرین  
 مـن منطقـة       فربایر ٦١االربعاء   من یوم امس االول     

د، الدراز الشاب السید جالل السید علوي السید امحـ         
وجاء االعتقال خـالل    . وهو طالب جبامعة البحرین   . ٩١

عدوان وحشي قام به املعتدون من جهاز التعذیب على          
منزل املواطن املـذكور حیـث ر وع االطفـال والنسـاء            
بوحشیة، وعبث املعتدون مبحتویـات املنـزل وصـادروا          
ممتلكات الشاب ومن بینها جهاز كومبیوترشخصي ميلكه        

ــب املعلو ــذ  الشــاب وحس ــه من ــيت تــوفرت عن مــات ال
اعتقاله، فقد تعرض لتعذیب وحشي بتهمة املشاركة يف         
احلركة الدستوریة وانه یرزح اآلن يف غـرف التعـذیب           

 .مبركز شرطة مدینة عیسى
ويف السـاعات االوىل مـن یـوم الثالثاءاملاضـي اعتقـل      
الشاب حیدر سلمان حیدر من منطقة الـبالد القـدمي،           

وهنـاك خشـیة    . ركـزاخلمیس واخذ اىل غرف التعـذیب مب     
كبرية على حیاتـه خصوصـا ان املركـز املـذكور خيضـع              

الدارة خالد الوزان، املعروف بوحشـیته يف التعـذیب          
وهو الذي قتـل الشـهید      . واعتداءاته على املعتقلني  

 . سعید االسكايف بتعذیبه حىت املوت
وتواصلت محالت الشجب واالستنكار ضد استمرار اعتقال        

الوهاب حسني واخوته بالرغم مـن مـرور        االستاذ عبد   
اكثر من اربعة اعوام على اعتقاهلم بـدون هتمـة او            

وذكرت مصادر مطلعة ان النظام سـوف یـرغم          . حماكمة
على حتریك قضیتهم قبل توجه وفد االعتقال التعسـفي          
التـابع لالمـم املتحـدة اىل الـبالد يف شـهر اكتـوبر       

لقمعیـة  فقد انتهك النظام حـىت قوانینـه ا        . املقبل
مثل قانون امن الدولة الذي یطالب احلكومة بـاطالق          
سراح اي معتقل يف الیوم االخري من السـنوات الـثالث            

 .بعد االعتقال
وتوفرت لدى املعارضة ادلـة دامغـة علـى ان جهـاز             
التعذیب تدخل بشكل غري مشـروع ملنـع وفـد اللجنـة             
الدولیة للصلیب االمحر من مقابلة عدد من السجناء،         

واكد عدد مـن    . يف حماولة الخفاء آثار التعذیب    وذلك  
السجناء ان املعذبني نقلوهم من زنزاناهتم اىل اماكن         
اخرى خالل زیـارات وفـد الصـلیب االمحـر الـدويل اىل              
السجون، وان ذلك قد حدث مرات عدیدة خالل السنوات          

. االربع املاضیة، االمـر الـذي یعتـرب بـادرة خطـرية            
ة الدولیة للصلیب االمحـر     وطالبت املعارضة من اللجن   

التحقیق يف ذلك، وقالت ان هناك شـهودا عدیـدین يف            
وحرص املعذبون على اخفاء جرائمهم مبنـع       . هذا اال 

وفد منظمة العفو الدولیة مـن مقابلـة اي مـواطن            
خالل الزیارة االوىل اليت قام هبا الوفد اىل الـبالد يف            

 .الصیف املاضي
ن والسیاسیون استمرار   ومن جهة اخرى اعترب املراقبو    

اعتماد آل خلیفة على االجانب يف كل اـاالت خصوصـا            
عندما یستهدفون ابناء البحرین مؤشرا على الثقـة         

وقـد صـدرت    . املفقودة بني العائلة احلاكمة والشـعب     
مؤخرا يف لندن نشرة من اربع صفحات لتلمیـع صـورة            

وتصدر هـذه   . نظام القمع البحریين امام الربیطانیني    
نشرة عن جهات اجنبیة ال تعرف شـیئا عـن الـبالد             ال

ویعتقـد  . وتكتفي بنشر ما یقدمه جهاز التعذیب هلا       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ان هلا اتصاال مباشرا مع ذلك اجلهاز القمعـي الـذي            
یدیره دونالد برایان حتـت اشـراف ایـان هندرسـون            

وجاء صدور هذه النشرة اليت ذكـرت       . ورئیس الوزراء 
 البحـرین آالف    مصادر مطلعة ان اصدارها یكلف شـعب      

اجلنیهات بعد فشل نشرة اخرى كانت تصدر حتت اشـراف           
وعلق مراقبـون علـى هـذه االصـدارات         . اجلهة نفسها 

بالقول اا تعكس ضعف النظام وفشله يف احلصول علـى           
. من یدافع عن ارهابه وقمعه من بني ابناء البحرین         

واضاف هؤالء انه بالرغم من اصـدار هـذه النشـرات            
الیف فقد فشلت يف منع صـدور قـرارات         الباهضة التك 

الشجب واالستنكار للسیاسات القمعیة للحكومـة، ومل        
یضاف اىل ذلـك    . یعبأ هبا احد ممن هم يف موقع التأثري       

ان جهــاز التعــذیب وس ــع انشــطته يف العاصــمة      
الربیطانیة هبدف قمع املعارضة، واصـبح یعتمـد علـى           
جهــات اجنبیــة عدیــدة مــن بینــها جهــاز املوســاد  

السرائیلي، ولكنه فشـل حـىت اآلن يف امخـاد االصـوات             ا
ــع     ــات القم ــتنكرة لسیاس ــالح واملس ــة باالص املطالب

 .والتعذیب
 
  فربایر١٢

مع تالشي اآلمال يف انفتاح حقیقي من جانب العائلـة           
اخللیفیة احلاكمة على شعب البحـرین ازداد التـوتر          
السیاسي يف االوساط الشعبیة مؤخرا، ولوحظ عدد مـن          

فقد شـوهد يف    . مال االحتجاجیة يف عدد من املناطق     االع
الیومني املاضیني عدد من احلرائق االحتجاجیة الصـغرية         

وانتشـرت هـذه احلرائـق      . على شارع البدیع العـام    
امام مداخل املناطق الواقعـة بـني كرانـة والدیـه            

وتكثفت يف الوقت نفسـه     . وكذلك بالقرب من السنابس   
ففي منطقة  . ك املناطق كتابة الشعارات الوطنیة بتل   
ال نریـد صـلحا مـع        » القدم كان من بني الشـعارات     

امــا يف منطقــة كرانــة فكــان مــن بــني . «اســرائیل
ال نقبل اي عالقة دبلوماسیة مـع العـدو           » شعاراهتا

الصـهیوني، حسـنوا عالقـاتكم معنـا اوال وانتبـهوا      
ــعب ــب الش ــا»، «ملطال ــذه مطالبن ــتور  ه ــدل ودس  ع

هما كلفنا الصـمود، أرواحنـا      ال تنازل م  »،  «وحریة

ملــاذا احلكومــة حتــاور اســرائیل وال ». «علــى األكــف
جاء ذلك يف ضوء تصرحيات ويل العهـد الـذي           . «حتاورنا

« اسـرائیل »قال فیها ان عائلته ختطو خطـوتني جتـاه           
 .مقابل كل خطوة من جانبها

وما یزال القلق یساور املواطنني بعد صدور قرار من          
ق اخلناق على امـاكن العبـادة       رئیس الوزراء بتضیی  

وكان امحد منصور العـايل، رئـیس       . وتقلیص فعالیاهتا 
دائـرة االوقـاف اجلعفریـة قـد قـدم لرؤسـاء املـآمت        
باملنامة اوامر رئیس الوزراء ضـد املـآمت واملسـاجد           
وذلك يف اجتماع عقده معهم یـوم الثالثـاء املاضـي،            

واعتـرب املواطنـون تلـك      . وطلب منهم االلتـزام هبـا     
القرارات انتهاكا لدستور البالد الـذي یـنص علـى           
ــادات    ــق الع ــة وف ــعائر الدینی ــة الش ــة ممارس حری

وعرف رئیس الوزراء بسیاساته اليت تستهدف       . املرعیة
. كل فعالیة شعبیة حيضرها املواطنون باعـداد كـبرية         

وجتدر االشارة اىل انه منـع عقـد نـدوة حـول حقـوق               
ندوة عقدت بنادي   االنسان قبل حوايل شهرین يف اعقاب       

اخلرجيني حول جملس الشورى حتولت اىل استفتاء شـعيب ضـد            
نظام حكمه التعسفي، وأحرجت العائلة احلاكمة كثريا        
خصوصا ان عددا من السفراء العـرب كـان حاضـرا يف             

 .تلك الندوة
ویساور اجلهات احلقوقیة قلق كبري بعـد ان تأكـد ان            

ملمارسة دور  احلكومة تسعى لتوجیه جلنة حقوق االنسان       
سیاسي یتمثل بدعم احلكومـة والـدفاع عـن سیاسـات            

وقد علم ان مسري رجـب، رئـیس        . التعذیب اليت متارسها  
اللجنـة، امتثـل لطلـب مـن جهـاز التعـذیب بعقـد        
اجتماع للجنة حضره مسؤولون من وزارتـي اخلارجیـة          
وجهاز التعذیب ملناقشة دور اللجنة يف الـدفاع عـن           

رة املقبلـة للجنـة حقـوق       جهاز هندرسون خالل الـدو    
االنسان التابعة لالمم املتحدة اليت ستبدأ يف االسبوع         

وذكرت املصـادر ان مـن بـني        . االول من الشهر املقبل   
الذین حضروا االجتماع كال من عبد العزیز عطیـة اهللا           
آل خلیفة، وغازي القصیيب وسلمان الزیـاني وغسـان          

رین وتعهد هؤالء بان یستغلوا عضـویة البحـ        . شیخوه
بالس االقتصادي واالجتماعي لالمـم املتحـدة القنـاع          
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االجهــزة املعنیــة بــاالعرتاف باللجنــة كمنظمــة غــري  
ورأى حقوقیون دولیـون ان هـذا االسـتغالل          . حكومیة

للمواقع الرمسیة یكشف خطط احلكومة لتجـاوز الشـجب          
الدويل لیس باصالح الوضع بل بااللتفاف غـري االخالقـي           

 .على ذلك الشجب
على صعید آخر لوحظ ان ایان هندرسـون مـا یـزال             و

لـوزیر  « مستشـار »ميـارس دوره جبهـاز التعـذیب كــ     
وشوهد االسبوع املاضي وهو یقف على یسار        . الداخلیة

وزیــر الداخلیــة يف حفــل تكــرمي لضــباط وزارة      
ــة ــة   . الداخلی ــة حلكوم ــة دولی ــاك اآلن مطالب وهن

ــع    ــدة من ــى معاه ــا عل ــم توقیعه ــرین ان ترتج البح
عذیب مبحاكمة املسؤولني عن ممارسـة التعـذیب حبـق           الت

ويف ضــوء . املــواطنني، ويف مقدمتــهم ایــان هندرســون
التحقیـق الـذي جتریـه الشـرطة الربیطانیـة يف ملـف       
هندرسون بتهم ممارسـة التعـذیب، ناشـدت املعارضـة           
جمددا وبشكل قوي مجیع ضحایا التعذیب تقدمي افاداهتم         

وقالت اا، يف ضـوء     . ناملفصلة عن معاناهتم يف السجو    
الكم اهلائل من االفادات اليت استلمتها يف االسـابیع          

موسوعة التعـذیب   »االخرية، فاا تدرس إمكان اصدار      
، لتبقى معاناة ابنـاء البحـرین علـى         «يف البحرین 

ایدي النظام الظـامل وثیقـة تارخيیـة تـدین رئـیس             
الوزراء بشكل خاص، النه هو الذي دشن عهد التعذیب          

 البالد واستقدم االجانب للفتك بأبنـاء البحـرین          يف
 .بوحشیة مل تعرفها البالد من قبل

 
  فربایر٣٢

یسـود املـواطنني شـعور بـالقلق الكـبري علـى حیـاة        
املواطن حممد املال حسن سهوان اثر تسـرب انبـاء مـن             
. غرف التعذیب بان حیاته يف خطر السباب غري معروفـة          

 ان هـذا الشـاب      وذكرت االنباء الواردة من السـجن     
الذي أصدرت حمكمة امن الدولة اجلائرة حكمـا ظاملـا           
بسجنه مخسة عشر عاما اختفى من سجن جو قبـل بضـعة             

وذكـرت  . ایام ومل یعرف احـد عـن مصـريه شـيء بعـد             
تقاریر مطلعة انه شوهد قبـل اختفـاء اثـره وهـو             
یعاني من كسور يف یدیه ورجلیـه وان عناصـر جهـاز             

ووجهـت  .  بوحشیة متناهیة  التعذیب كانوا یعاملونه  
املعارضة نداء اىل اللجنة الدولیـة للصـلیب االمحـر           
بالبحث عن هذا الشاب يف غرف التعـذیب واالطمئنـان           
على سالمته، خصوصا ان عائلته تشعر بالقلق الكـبري          

واكدت التقاریر ان جهاز التعذیب مـا       . على حیاته 
یزال ميارس التعذیب على اوسع نطـاق بـرغم توقیـع            

وتطالب منظمـات   . ومة على معاهدة منع التعذیب    احلك
حقوقیة دولیة حكومة البحرین بااللتزام ببنود تلك        
ــذیب     ــوادث التع ــق يف ح ــها التحقی ــة ومن االتفاقی

وفشلت احلكومة حىت اآلن يف اختـاذ       . واعتقال من ميارسه  
ایة خطوة العتقال ایان هندرسـون او عـادل فلیفـل            

اء والتقاریر على   على وجه اخلصوص برغم تواتر االنب     
 .ممارستهما غري احملدودة للتعذیب حبق ابناء البحرین

يف تطور خطري بدأت قوات القمع يف اطالق النـار علـى             
ففـي  . من یكتب الشـعارات الوطنیـة علـى اجلـدران          

الساعات االوىل من صباح یوم االحـد املاضـي مسـع دوي             
ــعر     ــنابس، وش ــكان الس ــة إس ــة مبنطق ــات ناری طلق

لفزع، ويف الصباح اكتشفوا ان الطلقات      املواطنون با 
الناریة استهدفت عددا من املواطنني الناشطني يف جمال         
املطالبة باعادة العمل بدستور البالد واحرتام حقوق        
االنسان كانوا یعربون عن وجهات نظرهم باسلوب سلمي         

ومتنــع احلكومــة . بكتابــة الشــعارات علــى احلیطــان
 اخلاصـة جـدا والغـراض    اال يف بعـض احلـاالت   املـواطنني  

 من التطرق هلذه القضایا مد عیـة اـا          دعائیة حبتة 
وشاهد املواطنـون شـعارات كـثرية       . هتدد امن الدولة  

 . تؤكد املطالب الدستوریة
ومن جهة اخرى عمت حالة من الغضـب الشـعيب منطقـة             
السنابس بعد ان تعرضت مواطنتان العتداء مـن قبـل           

فعندما . وارع املنطقة عناصر قوات االمن كانت جتوب ش     
كانـت املواطنتـان يف طریقهمـا مـن احـدى الـربادات       
اوقفتهما سیارة تابعة جلهاز هندرسون وبدأ عمـالؤه         

فما كان منهما اال ان صـرختا بصـوت         . یتحرشون هبما 
عـال، فهـرع املواطنـون للـدفاع عنـهما والذ عمـالء       

وبرغم االحتجاجات الشعبیة فقـد     . هندرسون بالفرار 
 . الوزراء اجراء اي حتقیق يف هذه اجلرميةرفض رئیس
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وعلى صعید آخر ما یزال مصري املواطن فاضل العجمـي           
الـذي سـلمته حكومـة الكویـت اىل البحـرین الشـهر       
. املاضي جمهوال، وخيشى مـن تعرضـه للتعـذیب الوحشـي           

ورفضت احلكومة االفصاح عن اسباب اعتقاله او مكـان          
. موجهة الیـه  احتجازه وما اذا كان هناك ایة هتمة        

وكانت حكومة الكویت قـد قامـت بتسـلیم عـدد مـن              
املواطنني البحرینیني اىل جهازالتعذیب الـذي یـدیره         
دونالد برایان حتت اشراف ایان هندرسـون بـدون اي           

 .مربر
وكانت منظمة العفو الدولیة قد عقدت مؤمترا صـغريا          
يف الكویت حول حقوق االنسان، وهو اول مؤمتر تعقـده           

وناقش املؤمتر مفاهیم حقوق    .  دولة خلیجیة  املنظمة يف 
االنســان العاملیــة بــدون ان یتطــرق الوضــاع حقــوق  

واقــرتح املشــاركون تنظــیم . االنســان يف دول اخللــیج
دورات لتدریب الكوادر اخللیجیة على مفاهیم حقـوق         
االنسان لكي ميكن التعاطي مع هـذا املوضـوع احلیـوي            

قد زار كال مـن     وكان وفد من املنظمة     . بوعي وادراك 
الكویت ودولة االمـارات العربیـة ملتابعـة اوضـاع           

 .حقوق االنسان فیهما
ويف جنیف أعرب حقوقیون دولیون عن قلقهـم البلیـغ           
بسبب تلكؤ حكومة البحرین السماح لوفد مـن فریـق           
العمـل لالعتقـال التعسـفي التـابع لالمـم املتحـدة       

كومة وكانت احل . بزیارة البالد يف شهر اكتوبر املقبل     
قد تعهدت امـام اللجنـة الفرعیـة حلقـوق االنسـان             
بالسماح للوفد یزیارة غرف التعذیب العام املاضـي         
ولكنـها مارسـت ضـغوطا كـبرية علـى االمـم املتحـدة        

ومع اقرتاب ذلك املوعد    . لتأجیل الزیارة عاما كامال   
الحظ املعنیون باالمم املتحدة تراجعا واضحا من قبـل          

. سماح للوفد بزیارة البالد   حكومة البحرین ازاء ال   
واعربت جهات حقوقیـة عـن شـكها الكـبري يف مواقـف              
احلكومة وحقیقة نوایاها، ولكنـها تعهـدت مبواصـلة          

 .الضغط علیها الاء تلكؤها
 
  فربایر٥٢

 OMCTأصــدرت املنظمــة الدولیــة ملكافحــة التعــذیب  

ومقرها جنیف، بیانا حول االعتقاالت التعسفیة الـيت         
  وجاء يف البیان مـا یلـي      .  البحرین حدثت مؤخرا يف  

علمت االمانة العامة للمنظمـة عـن طریـق منظمـة            »
حقوق االنسان يف البحرین باالعتقـال التعسـفي كمـا           
یبــدو لطالــب واعتقــال ســبعة آخــرین يف البحــرین  

 السید جالل علـوي      وهؤالء هم . واخلشیة من تعذیبهم    
ني امحد، حسن السقاي، زهري الساحر، السید حسـني، حسـ          

وطبقا للمعلومات الـيت    . درویش، والسید حسن عدنان   
 اعتقلـت قـوات االمـن        ٠٠٠٢ فربایـر    ٦١استلمت ففي   

 سنة، وهـو طالـب جبامعـة        ٩١السید جالل علوي امحد،     
البحرین، ونقل ان قوات االمن اعتـدت علـى منزلـه            
عند الفجر، واعتقلته واخذت كومبیـوتره وممتلكـات         

العائلـة عـن مصـريه      وعندما استفهمت   . شخصیة اخرى 
لدى مركز شرطة البدیع اخربوا بعدم معرفة اي شـيء           

. عنه الن مركز شرطة مدینة عیسى هو الـذي اعتقلـه           
ويف منـاطق   . »...وال یعرف شيء عـن سـبب اعتقالـه          

 مـن  ٠٠٠٢ فربایـر  ٤١اخـرى اعتقـل يف مسـاء االثـنني     
، زهري الساحر،   ٣٢منطقة الدیه كل من حسن السقاي،       

واخذ اجلمیـع اىل مركـز شـرطة        .  آخرین ، مع شخصني  ٠٢
ونقـل كـذلك ان     . اخلمیس، ومل یقدم اي سبب العتقاهلم     

  ومـن هـؤالء   . اعتقاالت اخرى متت يف الدیه وكرزكـان      
، السید وحسـن عـدنان،      ٣٢السید حسني وحسني درویش،     

ان . وهناك خوف من تعرضهم للتعذیب واالستفزاز      . ٥٢
أن اوضـاعهم   االمانة العامة للمنظمة قلقة جدا بشـ      

وطالبت املنظمـة بالكتابـة اىل      . «اجلسدیة والنفسیة 
السلطات البحرینیة حلثها على احملافظـة علـى سـالمة           
هؤالء االشخاص جسدیا ونفسیا، واطالق سراحهم يف غیاب         
هتمة قانونیة ضدهم، وضمان احـرتام حقـو ق االنسـان            
واحلریات االساسیة يف البالد طبقـا للقـوانني احمللیـة           

 .«ایري الدولیة حلقوق االنسانواملع
ــة     ــات احلقوقی ــض اجله ــت بع ــرى طالب ــة اخ ــن جه وم
والسیاسیة وزارة اخلارجیة الربیطانیة بطرح عدد من        
القضایا مع ويل عهد البحرین، الشیخ سلمان بن محـد           
آل خلیفـة، الـذي یـزور بریطانیـا رمسیـا االسـبوع       

  ومن القضایا اليت تشغل بـال هـذه اجلهـات          . املقبل
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رار االعتقاالت التعسفیة والتعـذیب، اسـتمرار        استم
احملاكمات اجلائرة امام حمكمة امـن الدولـة، تأجیـل           
حكومة البحرین املتواصل وبأسالیب ملتویة لزیـارة        
وفد جمموعة العمل لالعتقال التعسفي التابعة لالمـم         
املتحدة، وعدم اسـتجابة حكومـة البحـرین لطلبـات           

القتـل خـارج اطـار      مقدمة من املقررین اخلاصني حول      
ولفـت احـد    . القانون والتعذیب، بزیارة البحـرین    

املدافعني عن حقوق االنسان يف البحرین نظـر احلكومـة           
 ٦٧٩١الربیطانیة اىل قرار االحتاد الربملاني الـدويل يف          

بطرد البحرین من عضویته يف اثر حل الـس الـوطين،            
وقال انه طبقا لسیاسة وزارة اخلارجیة حبكومة حـزب          

نشر قـیم حقـوق االنسـان        » العمال فان من مهماهتا   
ــدها      ــيت نری ــة ال ــة والدميقراطی ــات املدنی واحلری

 .«النفسنا
وعلى صعید آخـر فشـلت املنظمـة الـيت شـكلت مبجلـس               
الشورى حلقوق االنسان يف حتقیق اي اجناز منذ تشكیلها          

ويف حماولــة لتضــلیل املــواطنني . قبــل اربعــة شــهور
 الداخلیة للصحافة الرمسیـة     واسكاهتم، اوعزت وزارة  

بالكتابة حول اللجنة بشكل مستمر واملبالغة يف وصف         
امهیتــها ودورهــا، يف الوقــت الــذي اتضــح فیــه ان  
رئیسها، مسري رجب، یستلم التعلیمـات حـول ادارهتـا           

، وان علـى اعضـائها   «جهـات علیـا  »وانشـطتها مـن   
ولوحظ انه حىت هذه اللحظـة      . تنفیذ تلك التعلیمات  

ق اي مقال كتب حوهلا اىل اي دور مرتقب هلا يف           مل یتطر 
ــة     ــات احلقوقی ــة للمنظم ــیة املعروف ــاالت االساس ا

فمثال مل تكتب كلمة واحدة حول اي دور هلا          . الدولیة
للتعاطي مع اهم مهوم ابناء البحرین مثل التعـذیب          
واالعتقال التعسفي واالبعاد القسري والقتـل خـارج         

 مــن مســؤولیها اىل ومل یتطــرق اي. اطــار القــانون
االشارة اىل موقف املنظمة مـن رمـوز التعـذیب مثـل             
ایـان هندرسـون ودونالـد برایـان ودیفیـد داربـي       

كمـا فشـلت    . وعادل فلیفل وعبد العزیـز عطیـة اهللا       
املنظمة يف طرح موقف واضح، لـو كانـت فعـال منظمـة              
حقوقیة مستقلة وحمرتفة، حول التحقیق الدويل يف ملـف          

 .نالتعذیب هلندرسو

باالضافة لذلك مل تتطرق هذه املنظمة الرمسیة حىت اآلن          
الستمرار اعتقال الرموز السیاسـیني الـذین یقضـون          

. عامهم اخلامس وراء القضبان بدون هتمـة او حماكمـة          
ومن هؤالء االستاذ عبد الوهـاب حسـني والشـیخ حسـن             
سلطان واالستاذ حسن املشیمع والسید ابراهیم السید        

 الـدیهي والشـیخ علـي عاشـور         عدنان والشیخ حسـني   
ــرین     ــاء البح ــة ابن ــاش وبقی ــد الری ــیخ حمم والش

 .املأسورین لدى جهاز التعذیب
 

 ٠٠٠٢یومیات مارس 
 
  فربایر٨٢

يف حتد خطري للمنظمـات احلقوقیـة الدولیـة وانتـهاك            
متواصل حىت للقوانني التعسفیة احمللیـة، قـرر جهـاز           

 عامـا،   ٧٤التعذیب تقدمي االستاذ عبد الوهاب حسني،       
اىل حماكمة سریة امام حمكمـة امـن الدولـة السـیئة             

وسوف ميثل غدا امام احملكمة املرفوضة من كـل          . الصیت
املنظمات احلقوقیة الدولیـة بـدون اسـتثناء بسـبب           
ــب    ــاركة يف املطال ــة املش ــائرة، بتهم ــا اجل اجراءاهت

واكدت جهات مطلعـة ان رئـیس       . الدستوریة املشروعة 
م الذي سیصدر عن احملكمة حبـق        الوزراء قرر سلفا احلك   

االستاذ عبد الوهاب حسني واخوته، حیـث غضـب كـثريا            
عندما رفضوا التوقیع على افادات تدینـهم أعـدها          
ــب    ــن املطال ــازل ع ــوا التن ــذیب، ورفض ــاز التع جه

وكان االستاذ عبد الوهاب واخوتـه قـد         . الدستوریة
ــایر   ــهر ین ــف ش ــوا يف منتص ــوا ٦٩٩١اعتقل ، وتعرض

 متواصل ومل توجه الیهم ایـة هتمـة او          لتعذیب وحشي 
وجـاء  . حماكمة خالل اكثر من اربعة اعوام متواصـلة        

اعتقاهلم طبقا لقـانون امـن الدولـة الـذي یسـمح             
لوزیر الداخلیة باعتقال اي مواطن یشتبه يف قیامه         

. بنشاط سیاسي وایداعه السجن لفـرتة ثالثـة اعـوام          
طالق ویلزم هذا القانون القمعي وزیر الداخلیة بـا        

سراح املعتقل يف الیوم االخري من السنة الثالثة اذا          
ولكن رئیس الوزراء مل یلتزم حىت      . مل توج ه الیه هتمة   

ویعاني االستاذ عبد الوهاب    . بقانونه االرهابي هذا  
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من عدد من املشاكل الصحیة بسبب االوضاع السـیئة يف           
ویعتقد خرباء حقوقیـون ان حماكمـة االسـتاذ          . السجن

اب جاءت ملنع احراج ويل العهد الذي یـزور         عبد الوه 
بریطانیــا حیــث یتوقــع ان تثــار قضــیة االعتقــال  

وقـد بثـت وكالـة انبـاء        . التعسفي معه بشكل قوي   
خرب احملاكمة مؤكدة ذلك من خالل احد احملـامني          « رویرتز»

وقـد رفضـت    . الذین اتصلت هبم، ومل تعط ایة تفصیالت      
 . ور احملاكمةاحلكومة السماح ملراقبني دولیني حبض

وقد بدأ الشـیخ سـلمان بـن محـد آل خلیفـة ،  ويل                 
العهد، الیوم زیـارة رمسیـة اىل لنـدن بـدعوة مـن              

وســوف یلتقــي مــع بعــض املســؤولني . وزارة الــدفاع
الربیطانیني ملناقشة العالقات العسكریة بني بریطانیا       
والبحرین، خصوصا ان عددا مـن اكـرب مسـؤويل االمـن             

ل خلیفــة مــن الربیطــانیني ويف والــدفاع يف حكومــة آ
ومـع انـه    . مقدمتهم املعذب املعروف ایان هندرسـون     

سوف یلتقي بوزیر الدفاع، جیفري هون، وروبني كوك،         
وزیر اخلارجیة، فقد استغرب املراقبـون مـن لقائـه           

وسـوف  . املقرر غدا مع وزیر الداخلیـة، جـاك سـرتو          
یستغرق اللقاء مخس عشرة دقیقة فقط ولـیس معلومـا           

اذا كانـت قضـیة التحقیـق يف ملـف التعـذیب يف      مـا  
البحرین من قبل الشرطة الربیطانیـة سـوف تطـرح يف            

وقد استفسـرت بعـض اجلهـات احلقوقیـة         . هذا اللقاء 
الربیطانیة من وزیر الداخلیة عـن طبیعـة اللقـاء           
وحثته على مطالبة ويل العهد بالتعاون يف التحقیـق          

ن هندرسون حـول    اجلاري حول االهتامات املوجهة اىل ایا     
وقد دعا ويل العهد عددا مـن الربیطـانیني          . التعذیب

اىل افطار صباح یوم االربعاء املقبل باحد الفنـادق          
الفخمــة، وذلــك يف حماولــة لتحســني صــورة العائلــة  

وتتزامن الزیارة مـع مـرور عـام        . اخللیفیة لدیهم 
كامل على صعود والده اىل السلطة بعد وفـاة جـده،            

مع املراقبون على ان االمري اجلدید مل       وجي. الشیخ عیسى 
یدخل اي تغیري جوهري يف النظام خصوصا مع اسـتمرار           
سیاسات التعذیب واالعتقال التعسفي واالبعاد وغیاب       

وسـاد  . حكم القانون وفرض قوانني الطواريء بالقوة      
شـعور باالحبـاط عنـدما رفـض االمـري الشـهر املاضـي         

بیة حول الوضـع    استالم رسالة من جلنة العریضة الشع     
 .يف البالد

وعلى صعید آخر استقبلت تصرحيات عضو جلنة التعـذیب          
عبد العزیز عطیة اهللا آل خلیفة اليت حث فیها قـوات            
التعذیب على تكثیف نشاطهم بقدر كبري من االمشئـزاز          

فقد ذهب االسبوع املاضي اىل نادي كرباباد        . والتقزز
یب اذا  الثقايف الریاضي وهددهم باالعتقـال والتعـذ      

جاء ذلك يف   . استمروا يف املطالبة باحلقوق الدستوریة    
  جوابه على سؤال قدمـه احـد املـواطنني قـال فیـه             

ملاذا یضایق رجال االمن املواطنني وخاصة يف ادائهـم          »
فجاء اجلواب  . «لشعائرهم الدینیة يف املآمت واملساجد؟    

على لسان عضـو جلنـة التعـذیب الـيت شـكلها ایـان               
ألول مـرة امسـع ان رجـال     »  قـائال ٥٩٩١هندرسـون يف  

االمــن یضــایقون النــاس، اــم حيمــوم مــن الــذین  
وسیتواصـل  . یستخدمون املآمت واملساجد الغراض سیاسیة     

جـاء  . «تواجد رجال االمن حول هذه املـآمت واملسـاجد         
ذلك لیؤكد استمرار الطبیعة البولیسـیة للنظـام،         

ل املعتقلني  حیث یعترب ان املطالبة باطالق سراح االطفا      
ووقف التعذیب والسماح بعودة ابنـاء البحـرین اىل          
ارضهم، قضایا سیاسـیة جيـب علـى عناصـر التعـذیب             

وهو بذلك یربر رمسیا سیاسة العقـاب       . منعها بالقوة 
اجلماعي اليت شنتها عائلته على ابناء البحرین مبـا          
يف ذلك تدمري حمتویات املساجد واملآمت وغلق بعضها حـىت           

خرج املواطنـون مـن ذلـك االجتمـاع وهـم           وقد  . اآلن
غاضبون النه فشل يف اثبات وجـود اي تغـري يف اسـلوب              
تعامل آل خلیفة مع شعب البحرین، وأكـد العقلیـة           

وجتــدر . العدوانیــة الــيت حيملــها امثــال عطیــة اهللا
االشارة اىل ان هناك ادلة عدیدة علـى ممارسـة عبـد             

حبـق  العزیـز عطیـة اهللا آل خلیفـة التعـذیب شخصـیا      
 .ابناء البحرین

 
  فربایر٩٢

أدان تقریـر دويل كـبري املمارسـات القمعیـة حلكومـة      
فقد اكد التقریر السنوي الـذي أصـدرته         . البحرین

وزارة اخلارجیــة االمریكیــة حــول حقــوق االنســان يف  
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البحرین ان انتهاكات حقوق االنسان يف البالد متـارس          
ف تلك  على نطاق واسع وان احلكومة مل تفعل شیئا لوق        

وذكر التقریر املتكون من عشرین صـفحة        . االنتهاكات
يف بضعة سطور ما فعله الشیخ محد من اطالق سراح بعض            
املوقوفني وبعض احملكومني الذین أـوا فـرتات حكمهـم،           
لكن التقریر أسهب بشكل واسـع يف االنتـهاكات الـيت            

وعرب سیاسیون غربیـون عـن      . حدثت منذ استالمه احلكم   
سیاسة التضلیل والتشویش اليت ميارسـها      استسخافهم ل 

النظــام البحــریين خصوصــا عنــدما تطــرق اىل بضــعة  
وقـال  . السطور املذكورة متجاهال منت التقریـر كلـه        

 مل جند نظاما يف العامل یتجاهـل احلقـائق هبـذه              هؤالء
الصالفة، أال یعلم النظام ان الشعوب يف عصر االنرتنت          

لتقریـر واكتشـاف    قادرة على االطالع على مثل هذا ا      
 احلقیقة؟

احتوى التقریر علـى جوانـب عدیـدة تتعلـق بتلـك             
االنتهاكات ویكفي للتدلیل على ما جاء فیه االشارة         

البحـرین امـارة     » اىل السطور االوىل منه حیث یقول     
وراثیـة لـیس فیهـا مؤسسـات دميقراطیـة وال احـزاب       

وقـد حكمـت العائلـة اخللیفیـة املتوسـعة      . سیاسـیة 
ذ ایة القرن الثامن عشر وهتـیمن علـى         البحرین من 

 ٥٧٩١يف  » ویضـیف . «كـل جوانـب جمتمعهـا وحكومتـها    
 ومن ضمنها تلك    ٣٧٩١علقت احلكومة بعض مواد دستور      

املواد املتعلقة بالس الوطين الذي مت حلـه ومل ی ع ـد            
استمر وجود مشاكل خطرية يف ملـف         » ویضیف. «تكوینه

ن الوضع حتسـن قلـیال      احلكومة حول حقوق االنسان، ولك    
واستمرت احلكومة يف حرمان املواطنني مـن       . خالل العام 

حق تغیري حكومتهم، ولكن الوضع حتسـن بسـبب تراجـع            
واستمرت قوات االمن يف    ... االضطراب السیاسي واملدني  

. ممارسة التعذیب والضرب واساءة معاملـة السـجناء        
وبقیت مشكلة احلمایة من القانون، حیث لـیس هنـاك           

ة حالة عوقب فیها اي موظـف جبهـاز االمـن بسـبب              ای
انتهاكــه حقــوق االنســان ســواء خــالل العــام ام يف  

ویقول حول القتـل خـارج اطـار        . «السنوات املاضیة 
مل یكن هناك حتقیـق او حماكمـة الي موظـف             » القانون

بقوات االمن لتهم القتل خارج القانون اليت ارتكبت         

ل التعذیب یقول   وحو. « او السنوات السابقة   ٨٩٩١يف  
. ان هناك تقاریر تؤكد اسـتمرار ممارسـة التعـذیب          

وحول االعتقال التعسفي یقول التقریـر ان احلكومـة          
استمرت يف العمل وفـق قـانون حمكمـة امـن الدولـة              

وقــال .   وممارســة االعتقــال التعســفي٤٧٩١للعــام 
حقوقیـون دولیـون ان التقریـر وثیقـة دامغـة ضـد       

تمرار منط انتهاكات حقوق    حكومة البحرین وتأكید الس   
وميكن احلصول علـى    . االنسان منذ ان توىل االمري منصبه     

 .التقریر عرب االنرتنت
وقد اهتمت وسائل االعالم جبرمية حماكمة االسـتاذ عبـد           
الوهاب حسني اليت بدأت هذا الیوم، فقد متت تغطیتها          
ــة     ــة االذاع ــرت وهیئ ــاء روی ــة انب ــل وكال ــن قب م

ان ووكالة االنباء االملانیـة     الربیطانیة واذاعة طهر  
ونشرت صحف الیوم ومـن     . واذاعة مونت كارلو وغريها   

 .خرب احملاكمة« القدس العربي»بینها صحیفة 
وعلم كذلك ان مستعملي جهـاز االنرتنـت يف البحـرین            
یواجهون هذه االیام صعوبة تتمثـل بـبطء اسـتجابة           

وبعد الفحص اتضح هلـم     . اجهزة الكومبیوتر الوامرهم  
يل العهد استحوذ على اثنني مـن انظمـة اخلدمـة           ان و 

mother servers   الستة اليت متلكها شـركة البحـرین 
ــتعمال    ــون اس ــتطیع املواطن ــيت ال یس ــاالت  وال لالتص

وهبـذا اصـبح مجیـع      . الشبكة الدولیة اال مـن خالهلـا      
زبائن الشركة من املواطنني یسـتعملون اربعـة فقـط           

لعهـد، وبالتـايل    بینما خصص االثنان اآلخران لـويل ا      
 .جنمت املشكلة املذكورة

ولوحظ يف االیام االخـرية تكثـف وجـود قـوات القمـع              
وسیارات جهاز التعذیب يف عدد مـن منـاطق الـبالد،            
وذلك حتسبا الي احتجاج شعيب بعد فشل االمري يف اجـراء            

ففي . اي اصالح سیاسي ملموس خالل عام كامل من احلكم         
 االمن شوارع املنطقـة     منطقة القدم مثال جتوب سیارات    

ذهابا وایابا وتشاهد قـوات التعـذیب وهـي تشـهر            
ویتواجد املخربون يف سیارات    . سالحها يف وجوه املواطنني   

خاصة او یقفون عند مواقـف باصـات النقـل العـام             
ملطاردة املواطنني فیما لو قاموا بعمل احتجاجي، او         
یستعملون الدراجات ملسح الشوارع ومراقبة اجلـدران        
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ــعارات   لت ــة الش ــاموا بكتاب ــواطنني اذا ق ــب امل عق
ولـوحظ تكثـف الـدوریات واجلواسـیس كـذلك      . علیهـا 

. ٩١مبدینـة محـد خصوصـا بـالقرب مـن الـدوار الــ        
وشوهدت شعارات كثرية تؤكد املطالب الوطنیة مبنـاطق         

كما شـوهدت حرائـق     . دار كلیب وشهركان ومدینة محد    
ویسـود  . قصغرية يف اطارات مشتعلة يف عدد من املنـاط         

جو من الكآبة والقنوط بعد ان فشل االمري يف ادخـال            
ایة اصالحات يف النظام السیاسي خالل عام كامـل مـن            

 .حكمه
 
  مارس١

أج لت حمكمة امن الدولة يف جلستها یـوم امـس  ملـدة              
اسبوعني النظر يف التظلم الذي رفعـه االسـتاذ عبـد            

قد وكان االستاذ   . الوهاب حسني ضد استمرار اعتقاله    
تقدم بالتظلم بعـد فشـل احلكومـة يف اطـالق سـراحه              
بالرغم من عـدم وجـود اي مـربر قـانوني السـتمرار              

وأجلـت  . ٦٩٩١اعتقاله الذي بدأ يف منتصـف ینـایر          
 مارس بدون تقدمي    ٤١احملكمة النظر يف ذلك التظلم حىت       

 ٠٢١وجتدر االشارة اىل ان هناك اكثر من        . مربر مقبول 
مة او حماكمة ظلما وعـدوانا،      معتقال موقوفني بدون هت   

 . منذ فرتات جتاوزت يف بعض احلاالت اربع سنوات
ولدى انتشار خرب مثول االستاذ عبـد الوهـاب امـام            
حمكمة امن الدولة السیئة الصیت ساد غضب شعيب كـبري           

ففــي مســاء امــس االول جتمــع . يف عــدد مــن املنــاطق
مواطنون مبنطقة نویدرات الـيت كـان االسـتاذ یعـیش            

ها قبل اعتقاله يف أحد املساجد وصـّلوا مـن اجـل             فی
  االحـد املاضـي   ويف مسـاء الیـوم السـابق    . حریتـه 

شوهدت حرائق احتجاجیة صغرية يف اطـارات السـیارات          
عند مدخل منطقة سرتة مع شعارات كثرية تندد مبحكمـة           

وقـد كثفـت وزارة   . امـن الدولـة وجبهـاز التعـذیب    
ات يف الیـومني  الداخلیـة دوریاهتـا مبنطقـة النویـدر    

املاضیني حتسبا لردة فعل مواطين املنطقـة ازاء مثـول           
وكثفـت  . االستاذ عبد الوهاب امام احملكمـة اجلـائرة        

یوم امس  الطائرات العمودیـة طلعاهتـا يف املنـاطق            
وشوهدت وهـي   . الساخنة وخصوصا الشمالیة من البالد    

. حتلق على ارتفاع منخفض وتراقب الشـوارع واألزقـة         
نطقة الدیه فقد عـم الظـالم اللیلـة قبـل           اما يف م  

املاضیة بعد اطفاء االنوار واغالق احملـالت التجاریـة          
ابواهبا تضامنا مـع االسـتاذ عبـد الوهـاب وبقیـة             

وبثت وكالة انباء رویرت یوم امـس       . اخوته املظلومني 
 .خرب تأجیل جلسة التظلم

وعلـى صـعید آخـر تواصـلت االعتقـاالت التعسـفیة يف       
ففـي السـاعات االوىل مـن       . لة املاضـیة  االیام القلی 

 شـنت قـوات     فربایـر ٧٢ صـباح یـوم االحـد املاضـي     
التعذیب عدوانا وحشیا علـى منـزل احلـاج عبـد اهللا             
القمیش مبنطقة اخلارجیـة يف سـرتة واعتقلـت ابنـاءه            

، وصـادق،   ٩١، رضـا،    ٥٢، مرتضي،   ٠٣ علي،    االربعة
وجـاء العـدوان بعـد فـرض حصـار علـى املنـزل        . ٨١
ومن ضمن االسئلة اليت وجهت اىل ساكين       . رویع اآلمنني وت

ملاذا انتم نائمون    » املنزل من قبل عناصر التعذیب    
. «يف خربة؟ هذا دلیل علـى هـروبكم عنـد مالحقـتكم            

ورمبا نسي او تناسـى هـؤالء ان احلالـة االقتصـادیة             
الضعیفة هلذه العائلة هي اليت اجربهتم على العـیش يف           

یتــنعم املرتزقــة يف املنــازل ذلــك املنــزل، بینمــا 
 .احلكومیة

 فربایر الشـاب مـريزا      ١٢ومن منطقة توبلي اعتقل يف      
ويف الیـوم التـايل اعتقـل مـن         . ٠٢امحد حسن صـاحل،     

، وحسـني   ٨١ علي امحد عبد اهللا،       املنطقة نفسها كل من   
 فربایـر اعتقـل الشـاب       ٣٢ويف  . ٨١عبد النيب كاظم،    
ضى يف السجن ثـالث      الذي كان قد ق    ٩١حسني مريزا رضي،    

وجاءت هذه االعتقـاالت    . سنوات متواصلة ظلما وجورا   
يف ساعات متأخرة من اللیـل امعانـا مـن ارهـابیي             

 ٠٢ويف  . رئیس الوزراء يف ایذاء املواطنني وتـرویعهم      
فربایر اعتقل من منطقة الـدیر كـل مـن علـي امحـد               

وكان االول یقضي   . ٢٢، وحممد جعفر جاسم،     ٠٣العود،  
اما الثاني فلم ميـض     .  بعد زواجه حدیثا   شهر العسل 

على زواجه سوى اسبوعني وسبق ان اعتقـل مـن قبـل،             
. وسحب االثنان من احضان الزوجیة بأسـالیب وحشـیة         

ومن . وهذه هي هدیة آل خلیفة هلما مبناسبة زواجهما        
 السـیدنادر    منطقة السنابس اعتقل مؤخرا كل  مـن       
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 واستمر  .٩١، وماهر عباس،    ٩١السید عدنان الفلة،    
اعتقاهلما يف البدایة یـومني، وبعـد االفـراج عنـهم            

 .اعتقال مرة اخرى ملدة مخسة ایام بدون اي مربر
يف عددها الصادر هذا    « القدس العربي »ونشرت صحیفة   

بعـد   » الیوم مقاال للدكتور سعید الشهابي بعنوان      
 البحـرین بانتظـار قـرار        عام على حكم الشیخ محد    

يف املقــال اســتعراض للوضــع وجــاء . «شــجاع لالصــالح
السیاسي يف البالد مع نبذة تارخيیـة خمتصـرة لتطـور            

نـداءات املعارضـة    »وقال الكاتب ان    . االوضاع فیها 
للحوار مل تلق آذانا صاغیة مـن قبـل النظـام، ومل             
تقـم احلكومـة خبطـوة واحـدة لبـدء حـوار یهـدف اىل        
االتفاق على صیغة مقبولة بني الطرفني العادة العمـل          

وقـال ان احلكـام العقـالء مينعـون         . «ستور البالد بد
حدوث االضطرابات يف بلـدام بادخـال اصـالحات علـى            

هكـذا   » واضـاف . انظمتهم السیاسیة بشكل متواصـل     
یتم تقییم عام كامل من حكم االمري الشیخ محد بقلـق            

فـاالمن وحـده ال     . سواء من قبل داعمیه ام مناوئیه     
وجود معارضة ومطالـب    ميكن ان حيقق االمن، والتنكر ل     

وتطلعات شعبیة ال ميكـن ان یلغـي وجـود  ذلـك، ويف               
احسن االحوال فان سیاسة القبضة احلدیدیة قد تـنجح          
يف امخاد اللهیب لكنها ال تقضي على النار املتواریة          

ان امـام    » وانتهى املقال اىل القـول    . «حتت الرماد 
ي  احلوار واالنفتاح مع ممثلـ      االمري واحدا من خیارین   

الشعب داخل البالد وخارجها للبحث عـن حـل سیاسـي            
سلمي لالزمة السیاسیة، او االصرار على احلكـم وفـق           

ففـي اخلیـار    . قوانني الطواري وجتاهل مواد الدستور    
االول یكمن االستقرار والتنمیة والتصاحل والتطبیـع        
بني الشعب والعائلة احلاكمة، بینما لیس هنـاك مـن           

 الطرفني اذا بقیـت عقلیـة       أفق للتعایش السلمي بني   
ان . التحدي ومبضع اجلالد وقوانني القمع كلمة الفصل       

امام االمري فرصة مواتیة لالصالح نتمىن من قلوبنا ان          
 .«ال یفو هتا

 
  مارس٢

يف انتهاك خطري حلقوق االنسان قام كل من عادل فلیفل           

ودونالد برایان وشخص بریطاني ثالث مل یتوفر امسـه          
 باعتداءات خطرية على      فربایر ٨٢ اضي  یوم االثنني امل  

فقد نقـل   . حقوق ستة من الرموز السیاسیة املعتقلني     
كل من االستاذ حسـن املشـیمع والشـیخ حسـن سـلطان              
والشیخ حسني الدیهي والسید ابراهیم السید عـدنان         
والشیخ علي عاشور واالستاذ عمران حسني عمـران مـن           

. قلعـة زنزانـاهتم بسـجن جـو اىل غـرف التعـذیب بال     
وهناك وضع كل منهم يف زنزانة انفرادیة مث ادخلـوا           
الواحد بعد اآلخر على مكتـب اجلـالد املعـروف عـادل             
فلیفل ومعه دونالد برایان وضـابط بریطـاني آخـر           

وبـدأ  .  رمبا یكون دیفید داربي او دیفیـد جامـب          
فلیفل بتهدید كل منهم باملزید من التعذیب والسجن         

ا مل یوقع على ورقة جـاهزة       االنفرادي ملدد طویلة اذ   
وحتتـوي تلـك الورقـة علـى        . اعدها جهاز التعـذیب   

اعتذار من االمري وتنازل عن املطالـب وتعهـد بعـدم            
وقـال فلیفـل ان     . ممارسة نشاط سیاسـي يف املسـتقبل      

التوقیع على تلك الورقة شـرط الطـالق سـراحهم واال            
فهناك قضایا ملفقة ضدهم سوف تقدم اىل حمكمـة امـن            

وقال مصـدر مطلـع انـه مسـع صـراخ هـؤالء              . الدولة
االبطـال وهـم یرفضـون بإبـاء مـا یریـده اجلـالدون        
الثالثــة وأصــروا علــى عــدم التنــازل عــن احلقــوق  

وعندما فشل فلیفل يف حتقیق     . املشروعة لشعب البحرین  
  االربعـاء  ما اراد  أعید هؤالء االبطال یوم امـس           

 االبطـال   وبسبب اخلشیة على سالمة هـؤالء     . اىل سجن جو  
وتعرضهم للتعذیب الوحشي طلبت املعارضة من املنظمة        
الدولیة للصلیب االمحـر القیـام بزیـارهتم يف اقـرب            
فرصــة ممكنــة ومنــع فلیفــل ودونالــد برایــان مــن  

 .االستمرار يف تعذیبهم
ومن جانب آخر رفض عدد من رموز املعارضة يف اخلـارج            

م امـس    الدعوة غري الكرمية اليت وجهها  ويل العهد یو        
. اىل املبعدین بالتوجه اىل غرف التعذیب يف البحـرین         

وكان یتحدث موعـة مـن االشـخاص دعـاهم اىل وجبـة              
ومل حيضـر مـن     . افطار اقتصرت على الشـاي والقهـوة      

ولدى اجابته على سـؤال     . املدعو ین سوى سبعة اشخاص   
حول السماح بعودة املبعدین قال ويل العهد ان حمكمة          
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ر من یعـود منـهم ومـن مث سـجنهم           امن الدولة تنتظ  
يف عـددها الیـوم     « احلیاة»ونسبت صحیفة   . وتعذیبهم

اـم اذا عـادوا      » اىل ويل العهد قوله عن املبعدین     
حنن نریـد ان    ... فام سیحاكمون كما حوكم اسالفهم      

یعود زعماء هؤالء لیحاكموا  حسب القوانني املعمـول          
اريء املرفوضة  ، أي يف اطار قوانني الطو     «هبا يف البالد  

ومل ی شـر ويل    . من مجیع املنظمـات احلقوقیـة العاملیـة       
العهد من قریب او بعید اىل حماكمـة اـرمني الـذین             
قتلوا كال من  سعید االسكايف والسید علي امـني حممـد             

ويف . ونوح خلیل آل نوح  وغريهم من ابناء البحـرین          
االجتماع نفسه أكد ويل العهد عدم استعداد عائلتـه          

ممارسة الدميقراطیة حبجة ان احلوار مع اجلريان حيظى         لل
حنـن ال نعـیش يف       » باالولویة يف الوقت احلاضر، وقـال     

اخلالء بل اننا حماطون جبريان اقویاء وكبار، ومن هنا          
فال بد عندما نرید التقدم حبیاتنا الدميقراطیـة ان          

. «تتم هذه اخلطوة بعد حوار مع جرياننـا وحلفائنـا          
هــد يف االشــارة اىل جتربــة الكویــت او وفشــل ويل الع

اخلطوات اليت تتخذهتا قطر، يف الوقت الذي اعرتف فیـه           
 .باجيابیة االنتخابات االیرانیة

ومن جهة اخرى عمت البالد حالة االحتجـاج الشـعيب يف            
فقد مسع یوم اجلمعة املاضیة     . االیام القلیلة املاضیة  

دوي انفجار قوي جـدا بـالقرب مـن القصـر القـدمي              
باملنامة یعتقد انه جنم عن اسطوانة غازیة وضـعت يف           

وتزامن مـع ذلـك انفجـار مماثـل باملنطقـة            . سیارة
 فربایـر شـوهدت شـعارات       ٥٢ويف  . الرابعة مبدینة محد  

كفاح االحرار حيقـق     » كثرية مبنطقة باربار من بینها    
شهداؤنا عظماؤنا، شهداؤنا احبابنـا،     »،  «االنتصار

ــا  ــهداؤنا اجمادن ــب  احلر»، «ش ــیة، واملطال ــة ماض ك
ويف منطقة توبلي زینت اجلـدران بشـعارات         . «مستمرة

نطالـب االمـري بتنفیـذ وعـوده         » وطنیة من بینـها   
 فربایــر شــوهدت ٧٢، ويف «بــاجراء تعــدیالت اصــالحیة

شعارات كثرية مبنطقة املعـامري ومعهـا صـور الشـهید            
. عیسى قمرب الذي أقـر  االمـري السـابق قتلـه ظلمـا             

ت كثرية مبنطقيت وادیان واخلارجیة بسرتة      وشوهدت شعارا 
نطالب باالفراج عـن االسـتاذ عبـد الوهـاب            » منها

ــه ــروعة »، «واخوت ــا مش ــاة   مطالبن ــاء احلی  احی
 .«الربملانیة، اعادة املبعدین، االفراج عن املعتقلني

ويف تطور خطري قام جهاز التعذیب بتصـعید املعاملـة           
ن هـؤالء مـن     فقد مت نقل عدد م    . الوحشیة للمعتقلني   

ســجن جــو اىل زنزانــات انفرادیــة مبركــز التعــذیب  
ــهم  ــة، ومن ــد    بالقلع ــوي، حمم ــي املتغ ــیخ عل  الش

وأمــر رئــیس . ســهوان،حممد العطــار، وعلــي درویــش
الوزراء بتقییدهم بالسالسل احلدیدیة وضرهبم بصـورة        

وحـدث االمـر نفسـه للشـاب عبـد الزهـراء       . وحشـیة 
تعرض للتعـذیب    حیث    من منطقة كرباباد   امحدخلیفة  

  .ووضع يف زنزانة انفرادیة ملدة طویلـة بسـجن جـو   
ویقضي هذا الشاب حكمـا جـائرا بالسـجن ملـدة مخـس              

وطلبت املعارضة من اللجنة الدولیة للصلیب       . سنوات
ــداءات    ــف االعت ــدخل لوق ــؤالء والت ــارة ه ــر زی االمح

 .املتكررة علیهم
 
  مارس٣

م عنـد   قام املواطنون مبنطقة الدیه مساءامس باعتصا     
مدخل املنطقة ورفعوا شعارات تطالب باعادة العمـل         

وكانت املشاركة  . بدستورالبالد وانتخاب الس الوطين   
جیدة حیث كـان احلمـاس واضـحا مـن خـالل اهلتافـات               

وبعد بدء االعتصـام بوقـت قصـري هرعـت           . والشعارات
قوات الشغب من مركز اخلمـیس الـذي یـدیره املعـذب             

بدأوا عدوانا وحشـیا علـي      املعروف خالد الوزان  و    
كما كان حضور عناصر من جهـاز التعـذیب          . املواطنني
وتأتي هذه الفعالیـات الشـعبیة بعـد ان          . ملحوظا

ادرك املواطنون فراغ جعبة االمري من اي اصالح سیاسي          
برغم الوعوداليت قدمها للشعب بعـد اسـتالمه احلكـم           

 .العام املاضي
من االحتجاجات  وكانت البالد قد شهدت موجة متواصلة       

السلمیة خالل الشهر املاضي خصوصا بعد اعتداء قوات         
الشغب على مسجد مبنطقة الكـورة وتفتیشـه والعبـث           

وشوهدت حرائق صغرية يف اطارات السیارات       . مبحتویاته
وغطـت  .   فربایر 18  وعراد     فربایر 19 مبنطقيت بوري   

الشـعارات اجلـدران الواقعـة علـي الشـارع العـام       
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 20واعتقـل مـن منطقـة ابوصـیبع يف          . دممبنطقة الق 
ويف . ، بـدون اي مـربر     17فربایر الشاب علي منصـور،      

عدوان علي منزل املواطن عباس مفتاح العتقـال احـد           
ابنائه قام املعتدون من وزارة الداخلیة باعتقـال         

ومـا  . االبن اآلخر كرهینة حيت یسلم االبن اآلخر نفسه        
د الغـين  تـزال قـوات التعـذیب تضـایق املـواطن عبـ      

املسباح، من منطقة القدم، منذ اطالق سراحه العـام          
 .املاضي بعد سجن دام مخسة اعوام بدون اي مربر

ويف تطور خطري أعلنت اللجنة العامة لعمال البحرین         
وقف مشاركتها يف اي اجتمـاع یعقـده الـس االعلـي             
للتدریب املهين وعدم حضـور اي مـن مـؤمترات العمـل             

 جاء ذلك خـالل اجتمـاع ملناقشـة         .الدولیة يف اخلارج  
كیفیة مواجهة سیاسات وزارة العمل اليت تعیق نشاط         

وقالت اللجنة اا تـرفض     . 1995اجلمعیة منذ العام    
سیاسة الوزارة اليت حرمت اللجنة من القیـام بـأي           
دور حقیقي منذ انتخاهبا، مؤكدة ان تلـك السیاسـة           
ت تسعي لتهمیش اللجنة وحرماا من حضـور اجتماعـا         

العمل املشرتكة اليت حيضـرها ممثلـو احلكومـة واصـحاب            
كمـا منعـت    . العمل واعضاء اللجان املشرتكة للعمال    

اللجنة من القیام بزیارات میدانیة ملؤسسات العمل        
 . للتحقیق يف ظروف علم املرأة

وعلي صعید آخر اكد املعـذب املعـروف عبـد العزیـز             
ة الریاضي  عطیة اهللا يف اجتماع مع اعضاء نادي املنام       

والثقايف ان املخاتري الـذین سـوف یعینـهم يف اطـار             
فقـد  . نظام احملافظات الفاشل سوف یكون هلم دور امين        

 هل ميكن ان تكـون       اجاب علي سؤال من احد احلاضرین     
...  نعـم   للمختار سلطة امنیـة؟ فأجـاب عطیـة اهللا        
فهو معين  . للمختار وفقا للصالحیات املتاحة هذا احلق     

ع وزارات الدولة اخلدمیـة وهـذا شـأنه         بالتنسیق م 
ان لـه دورا امنیـا يف       . ایضا مع وزارة الداخلیـة    

وهبذا التأكید اصبح واضـحا     . «حدود امن اتمع ككل   
ان نظــام احملافظــات یهــدف الحكــام قبضــة العائلــة  
ــة    ــرین بكاف ــاء البح ــي ابن ــة عل ــة احلاكم اخللیفی
الوسائل، ویهدف لتوسیع جهاز التعذیب الذي یعتـرب         
عطیة اهللا احد االشخاص البارزین فیه لیصبح جزءا من          

وجتدر االشـارة ايل    . خطة حتویل البالد ايل ثكنة امنیة     
وجود افادات قویة من عدد من ضحایا التعذیب تؤكد          
ان عبد العزیز عطیة اهللا مارس التعذیب شخصـیا مـن            
خـالل عضـویته بلجنـة التعـذیب الـيت شـكلها ایـان        

نتفاضة املباركة قبـل اكثـر      هندرسون بعد اندالع اال   
 .من مخسة اعوام

وعلي صعید آخر عربت اجلهات احلقوقیـة الدولیـة عـن            
ــذیب يف    ــع التع ــة من ــام ازاء سیاس ــا الع ارتیاحه

. العامل، برغم السماح لبینوشیه بالرحیل ايل تشیلي       
ویؤكد احلقوقیون والسیاسیون ان القضـیة اكـدت ان          

ثـل التعـذیب    مالحقة مرتكيب اجلرائم ضد االنسـانیة م      
اصبحت شأنا دولیا وانه مل تعد هناك حصانة لرؤساء          
الدول اليت ترتكب اجهزة بالدهم االمنیـة انتـهاكات          

واصـبحت  . حلقوق االنسان كما هـو احلـال يف البحـرین          
االضواء مسلطة علي مصري ایان هندرسون الـذي تنظـر           
الشرطة الربیطانیة يف ملفه حبثـا عـن ادلـة تدینـه             

ــرائم  ــاب ج ــذیببارتك ــتم . التع ــتبعد ان ت وال یس
املطالبة الربیطانیة بتسلیمه لكي ميثل امام القضاء        
الربیطاني بتهم ارتكاب جرائم ضد االنسانیة، خصوصا        
ان هناك من االدلة علي تورطه يف التعذیب ما یكفـي            

واكد الذین اطلعـوا علـي افـادات        . الدانته مرارا 
 ابناء البحرین ان هناك افـادات دامغـة جـدا ضـد            

وناشدت املعارضة البحرینیة املـواطنني     . عادل فلیفل 
متابعة حتركات املعـذبني خصوصـا هندرسـون وبرایـان           
وفلیفل والوزان وابالغهـا فـورا حـال مغـادرة اي            
منهم البحرین، وحذرت املعارضة حكومة البحرین مـن         
اصدار جوازات سفر مزورة للمعذبني لتسهیل سـفرهم،         

 تقل خطورة عـن جرميـة       وقالت ان هذه ستكون جرمية ال     
 التعذیب نفسها

 
  مارس٦

استقبل املواطنون الذكرى االوىل الستالم االمري الشـیخ         
محد بن عیسى آل خلیفة مبشاعر طغت علیها خیبة االمل           

فبـالرغم مـن الوعـود      . من حتقق اصالح سیاسي حقیقي    
اليت اطلقها االمري يف بدایة االمـر فقـد تـرك امللـف              
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س الوزراء املسؤول عـن ملـف       الداخلي بیدي عمه رئی   
القمع منذ اكثر من ربع قرن، وهو شـخص ال ميكـن ان              
یوافق على اي اصالح سیاسي او حىت  االعـرتاف بوجـود             

والحظ املراقبـون ان اخلطـوات      . شعب له حقوق مشروعة   
اليت اختذت خالل العام املاضي لیست ذات مغزى اصـالحي           
ة حقیقي، بل یطغى علیها البعـد الـدعائي مـن جهـ            

وبقیت امللفـات العالقـة     . والتضلیلي من جهة اخرى   
قائمة كما كانت علیه، فحىت اآلن مل یتحدث االمـري او            
اي مسؤول آخر عـن اعـادة العمـل بدسـتور الـبالد              
املعلق منذ ربع قرن، ومل یصدر قرار امريي باطالق غري           
مشروط عن املعتقلني السیاسیني، ومل یسمح بعودة مئات         

ما تزال احكام الطـواريء سـاریة       املبعدین قسرا، و  
كمـا فشـل النظـام يف تنفیـذ التزاماتـه      . املفعـول 

الدولیة مبنع التعذیب ومقاضاة مرتكبیـه، وفشـل يف          
احرتام حقوق الطفل واملرأة، وما یزال الشعب حمروما         

 .من احلریات العامة
وعرب املواطنون عن خیبة املهم يف الوضع السیاسي من          

فقد شوهدت  .  عدد من املناطق   خالل احتجاجات سلمیة يف   
يف الیومني املاضیني شـعارات مكثفـة مبنـاطق كرزكـان            

وعلـم ان جهـاز التعـذیب اسـتدعى         . والدیه وغريمها 
عددا من اصحاب احملالت التجاریة مبنطقة الدیـه بعـد           
اغالق حمالهتم يف وقت مبكـر االسـبوع املاضـي، وهـددوا             

 .تقبلباالعتقال والتعذیب اذا كرروا ذلك يف املس
وباملناسبة بثت وكالة انباء رویرت یوم امس تقریرا         
مقتضبا حول الوضع يف البحرین قالت فیـه ان هنـاك            
بعض اخلطوات االجيابیة، ولكنها اعرتفت بـان التغـیري          

وجاء يف التقریـر ان البطالـة تتجـاوز         . بطيء جدا 
االحزاب السیاسیة  »واكد التقریر ان    . عشرة باملائة 

ن اليت حلت اول برملان منتخب يف عام        ممنوعة يف البحری  
وقـال التقریـر ان     . « بعد عامني من انتخابـه     ٥٧٩١

انتقد يف عموده الیومي علنا تعیني      »صحافیا حبرینیا   
خماتري يف البحرین قائال ان تعیینهم غري ضروري وهـدر           

ویقــول دبلوماســیون ان عمــل ... لالمــوال العامــة
النهایـة اىل   املخاتري الذین عینوا حـدیثا سـريجع يف         

ــة  ــة املزمع ــات البلدی ــثلني يف االنتخاب ــاف . «مم واض

لدى البحرین حالیا جملس للشـورى مكـون          » التقریر
 عضوا مت تعیینهم لتقـدمي املشـورة يف مسـودات           ٠٤من  

القوانني اليت تضعها احلكومة قبل ارسـاهلا اىل االمـري           
للموافقة النهائیة علیهـا ولكـن الـس ال یتمتـع            

اما خبصوص جلنة حقوق االنسان اليت      . «عیةبسلطات تشری 
ان منتقـدین   »شكلت مبجلس الشـورى فقـال التقریـر         

یقولــون ان منظمــات حقــوق االنســان ال یــتم عــادة  
ونسب التقریر اىل احـد     . «تعیینها من قبل السلطات   

اللجنة جيب ان تكون مستقلة ولـدیها        » احملامني قوله 
واضـاف  . «القدرة على كشف انتهاكات حقوق االنسـان       

جلنة حقوق االنسان ومقرها لندن قالـت       »التقریر ان   
يف اآلونة االخرية انه بالرغم من ان دستور البحـرین           
حيظر التعذیب فانه قد استخذم بانتظام ضد السجناء         

 .«السیاسیني وعلى االخص يف منتصف التسعینات
والحظ مراقبون ان العهد اجلدید یركـز علـى تنصـیب            

يف املناصـب االداریـة يف الـبالد        افراد من آل خلیفة     
ففـي املاضـي    . بشكل اكرب مما كان معموال به من قبـل        

ــیادیة    ــوزارات الس ــا ان ال ــان معروف ــة »ك رئاس
« الوزراء، الداخلیة، اخلارجیـة، الـدفاع، العـدل        

خيصص كل منها لوزیر خلیفي وال ميكن ان تسـند اىل اي             
ولكـن هـذا    . مواطن من غري افراد العائلة احلاكمـة      

عرف توسع يف السنوات االخرية حیث اعطي افراد مـن           ال
ــالت     ــل املواص ــرى مث ــة وزارات اخ ــة احلاكم العائل
واالسكان وغريها، وخالل العام املاضـي اسـتحدث عـرف           
جدید یتم مبوجبه اسناد السفارات يف اهم ثالث عواصم          

سـفارات  »غربیة اىل افراد من آل خلیفة باعتبارها         
خلیفة سفرية يف بـاریس،     فقد ع ینت هیا آل     . «سیادیة

حماضـر   ویتوقـع ان یصـبح الـدكتور خالـد اخللیفـة      
 سفريا يف واشـنطن خلفـا حملمـد عبـد            جبامعة البحرین 

ویتوقع ان یستبدل عبد العزیز بن مبـارك         . الغفار
آل خلیفة بشخص خلیفي آخر مل حيدد حىت اآلن للسـفارة            

  مصدر متویل العائلـة احلاكمـة      ويف ابوظيب   . يف لندن 
ستلم وزیر خارجیـة االمـارات، الشـیخ محـدان بـن             ا

زاید،  اوراق اعتماد الشیخ امحـد بـن خلیفـة بـن              
ــارات      ــرین يف االم ــفري للبح ــة كس ــلمان آل خلیف س
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 .العربیة
 
  مارس٨

 أصدرت املنظمة الدولیة ملكافحة التعذیب يف جنیـف  
OMCT     بیانا مهما حول اسـتمرار اعتقـال االسـتاذ 

مة او حماكمـة منـذ ینـایر        عبد الوهاب حسني بدون هت    
، والتظلم الذي تقدم به اىل حمكمة امن الدولة          ٦٩٩١

وقالت املنظمة يف بیاـا ان احملكمـة        . السیئة الصیت 
 فربایر الستماع التظلم الذي قال      ٩٢عقدت جلستها يف    

فیه انه قضى اكثر من ثالث سنوات يف االعتقال بـدون            
یـف حسـب    هتمة او حماكمة، وهي املـدة القصـوى للتوق        

قانون امن الدولة القمعي، وان احملكمة أجلت النظر         
وذكـرت املنظمـة ان االسـتاذ       .  مارس ٤١يف الطلب حىت    
تعرض لضغط شدید من قبل ثالثـة ضـباط         »عبد الوهاب   

هم عادل فلیفل وبریطانیان  للتوقیع علـى افـادة           
باالعتــذار عــن افعالــه والتعهــد بعــدم املطالبــة  

تشجیع اآلخـرین علـى ذلـك،       باالصالحات السیاسیة او    
وعـدم املشـاركة يف اي اجتمـاع عـام ومـن بـني ذلـك        

فاذا وّقع على ذلك فسوف     . التجمعات الدینیة واخلطب  
وقد رفض االستاذ عبد الوهاب حسني      . یستحق عفو االمري  

التوقیع على هذه االفادات املعدة سـلفا، وهـو اآلن           
بد وقال البیان ان االستاذ ع    . «یقبع يف سجن القلعة   

الوهاب وسبعة آخرین من رموز احلركة الشـعبیة مـن           
بینهم الشیخ اجلمري اعتقلوا ومل توجه هلم ایة هتمـة           
ومل حياكموا، سوى الشیخ اجلمري الذي لفقـت لـه هتـم             
. وصدر حكم جائر بسجنه قبل اطالق سراحه بعفو امريي         

وقال البیان ان من االعمال اليت قـام هبـا االسـتاذ             
عریضـة شـعبیة تطالـب باعـادة        عبد الوهاب توقیع    

وقــال . ٥٧٩١العمــل بدســتور الــبالد املعلــق منــذ 
البیان ان املنظمة قلقة جـدا بسـبب طـول اعتقـال             
االستاذ عبد الوهاب حسني، وانتهاك حىت قـانون امـن           
الدولة الذي حيدد فرتة التوقیف بثالث سـنوات، وهـو           

وهي . «ال یرقى اىل املعایري الدولیة للعدالة     »قانون  
قة كذلك لعدم وجود ضمانات مبحاكمة عادلة امـام          قل

وان اعتقاهلم یتناقض مع املـادة      . حمكمة امن الدولة  

 من االعالن العاملي حلقوق اال نسان الذي یـنص علـى             ٩
ال جيوز اعتقال احد بشكل تعسـفي او احتجـازه          »انه  

وطالبت املنظمة بالكتابة اىل املسؤولني     . «او ابعاده 
باطالق سراح االستاذ عبد الوهاب     لالحتجاج واملطالبة   

 .وبقیة السجناء السیاسیني فورا
الـذین عینتـهم    « املختـارون »ومن جهة اخـرى بـدأ       

وزارة الداخلیة يف اطار تكثیف نشـاطاهتا القمعیـة          
ضد املواطنني یشعرون بالقلق الشدید بسبب استعماهلم        
كموظفني تابعني لـوزارة الداخلیـة، االمـر الـذي مل            

فقد عقد االجتماع   . ونه يف بدایة االمر   یكونوا یتصور 
الشهري هلم قبل ثالثة ایام برئاسة مبارك بـن امحـد            
الفاضل، نائب عضو جلنة التعذیب عبد العزیز عطیـة          

ونقل الفاضـل للمختـارین تعلیمـات       . اهللا آل خلیفة  
املشاركة يف كافة   »وزارة الداخلیة اليت تطالبهم بـ      

شـطة الـيت تقـام يف       املناسبات الرمسیة واالهلیة واالن   
كممثلني لوزارة الداخلیة وعیون هلا     « دائرة احملافظة 

وذكـر هلـم كنمـوذج لعملـهم        . على ابناء البحـرین   
الزیارة اليت فرضها عطیة اهللا، عضو جلنـة التعـذیب،           

وكان عطیة اهللا قـد     . على نادي كرباباد قبل اسبوعني    
هدد املواطنني بصالفة واضحة قائال ان قوات االمن سوف          
تواصـل قمعهـا للمصـلني واعتـداءاهتا علـى املسـاجد       
واملـآمت اذا اعتقـدت ان هنـاك مـن یطالـب بـاحلقوق       

ویشعر عدد مـن املختـارین بالنـدم        . املشروعة فیها 
ملوافقتهم على العمـل يف هـذه الوظیفـة الدنیئـة،            
خصوصا بعد ان اتضحت آفاق عملها وان عضوا بـارزا           

 .نهابلجنة التعذیب هو املسؤول املباشر ع
وعلى صعید آخـر اثـارت مداخلـة ادىل هبـا املناضـل              
املخضرم، علي دویغر، بنـادي العروبـة قبـل بضـعة            

وكـان النـادي قـد دعـا اىل         . ایام مشاعر املواطنني  
حماضرة القتها الدكتورة هدى مجال عبد الناصر حـول          

فبعـد انتـهاء    . «اهلویة القومیة يف عصـر العوملـة      »
قـدم اىل املنصـة وادىل      احملاضرة وقف السید دویغـر وت     

بتعلیق اشاد فیـه مبواقـف عبـد الناصـر الداعمـة             
ــها     ــن بین ــي وم ــامل العرب ــرر يف الع ــات التح حلرك

انين اوافقـك متامـا يف الـدعوة         » مث اضاف . البحرین
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للسماح حبریة التعبري للجمـاهري والدميقراطیـة الـيت          
تسمح للمواطنني بالتعبري عن آرائهـم ازاء العوملـة          

مث قـال بصـوت     . «ا من تأثري على معیشتهم    نظرا ملا هل  
وحنن ایضا يف جبهة التحریر نطالب بان تكـون           » عال

هناك حریة تعبري ودميقراطیة النه بدون حریة التعبري         
. «ال ميكن ان تكون هنـاك دميقراطیـة والعكـس صـحیح            

وبعد ان نطق هبذه الكلمات ساد الصمت حلظات قبل ان           
جتماعـات مـن هـذا      وقـد حتولـت اال    . یتواصل النقاش 

النـوع اىل منـابر للتعـبري عـن رفـض نظـام القمـع        
واالستبداد، االمر الذي قـد یـدفع جهـاز التعـذیب            

 .ملنعها
 لكنها يف الوقت نفسه عكست عمق املشاعر الوطنیة يف          

 .نفوس ابناء البحرین مجیعا
 
  مارس٩

ذكرت احدى الشخصـیات الربیطانیـة الـيت التقـت ويل            
الخـرية اىل لنـدن ان سـبب عـدم          العهد خالل زیارته ا   

جمموعة صـغرية   »اعادة العمل بدستور البالد هو وجود       
. «من اتمع ترید اقامة مجهوریة البحرین االسـالمیة        

اكـد   » وجاء يف رسالة من هـذه الشخصـیة مـا یلـي            
الشیخ محد ان االمري حيقق تقـدما يف برناجمـه االصـالحي             

صـالح  ولكن بالرغم من التزامـه القـوي شخصـیا باال          
ولكـن العائلـة    . فانه ال یتحقق بني لیلـة وضـحاها       

احلاكمة قلقة من انه ما یزال هناك جمموعة صغرية من           
وقال . اتمع ترید اقامة مجهوریة البحرین االسالمیة      

اـم  .  ان هذا لیس مـا یریـده النـاس          ويل العهد  
یریدون نظاما حكومیا ميثل مجیع املواطنني البحرینیني        

ورأى . «یهیمن علیه السنة او الشـیعة     ولیس نظاما   
املراقبــون ان مــا نقــل عــن ويل العهــد، اذا كــان  

فاملعارضـة الـيت متثـل      . صحیحا، مناف للحقیقة متاما   
امجاعا وطنیا قلما حيدث مثله يف اي بلد آخر، تطالب           
باعادة العمل بدستور البالد وانتخاب الس الوطين،        

ــ   ــة اس ــة مجهوری ــطوانة اقام ــد اس المیة يف وان تردی
. البحرین یهدف للتضـلیل والتشـویش علـى احلقـائق          

وهناك مؤشرات عدیدة تؤكـد بطـالن هـذه االدعـاءات            

 ملاذا رفض االمري استالم رسـالة جلنـة العریضـة             مثل
 ینایر املاضي؟ ألیسـت هـذه اللجنـة         ٣٢الشعبیة يف   

مكونـة مـن رمـوز متثـل كافـة االجتاهـات السیاسـیة        
حرین؟ وهل اعادة العمـل     والفكریة والدینیة يف الب   

بدستور البالد واقامة دولـة القـانون یعـين قیـام            
مجهوریة اسالمیة؟ مث اذا كان ويل العهـد یعـرتف بـان             

یریدون نظاما حكومیا ميثـل مجیـع املـواطنني         »الناس  
فلمـاذا ال یصـدر االمـري قـرارا حامسـا      « البحـرینیني 

بتحویل النظام احلاكم اىل نظام دميقراطـي بـدال مـن            
 شكل البائس للنظام القائم؟ال

وعلم من جانب آخر ان عددا من املـواطنني اعتقلـوا            
االسبوع املاضي عرف من بینهم اثنان  اعتقال من قبل           

وهذان املواطنـان   . عادل فلیفل شخصیا بدون اي مربر     
ــا ــواجي،    مه ــر احلل ــي جعف ــادر  ٠٤ تق ــا، ون  عام

وعلم امـا تعرضـا لتعـذیب       .  عاما ٦٣الربدستاني،  
 على یـدي هـذا اجلـالد، وامـا رمبـا یكونـان               وحشي

وذكـرت  . رهینتني يف جرمية ابرتاز ذات ابعـاد مالیـة         
التقاریر ان سبب اعتقاهلمـا مـرتبط مبصـاحل شخصـیة            
لعادل فلیفل الذي تتوسع امرباطوریته املالیة بشكل        

فهــو ميلــك ملــهى لیلیــا باحــدى ضــواحي . متواصــل
د اسـتغل   وقـ . العاصمة وعددا من العمارات والشقق    

موقعه، كضابط تعذیب، البتزاز الضحایا واهـالیهم،        
وطلب من عائالت كثرية دفع مبالغ ضخمة مقابل اطـالق           

ورفعــت قضــیة فلیفــل اىل اجلهــات . ســراح ابنــائهم
الدولیة اليت حتقق يف اجلرائم ضد االنسانیة، وطالبـت          
املعارضـة ابنـاء البحـرین مبتابعـة اسـفاره خـارج       

قاله وتقدميـه اىل حماكمـة بتـهم        البالد لكي ميكن اعت   
 . التعذیب اليت تعترب جرائم ضد االنسانیة

يف « القـدس العربـي   »ومن جهة اخـرى نشـرت صـحیفة         
عــددها الصــادر هــذا الیــوم مقــاال لالســتاذ امحــد  
الذوادي، وهو مناضل حبـریين خمضـرم دخـل السـجون يف             
الستینات والسبعینات ومنع من العـودة اىل الـبالد          

ونشر املقال يف اجواء احلدیث     . الثة عقود منذ قرابة ث  
عـن اسـتمرار اعتقـال االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـني        

وجـاء يف   . واخوته وتظلمه امام حمكمة امـن الدولـة       
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جا ثابتا يف سیاسة االجهزة جتـاه       »املقال ان هناك      
ابناء البحرین، یفـرض علـى املعارضـني لنـهجها ان            

 االمتنـاع   یوقعوا تعهدات بان یفرضوا على اانفسهم     
عن القیام بـاي نشـاط سیاسـي، اجتمـاعي، ثقـايف،             
مصادرة بذلك حقوقهم الطبیعیـة والقانونیـة الـيت          
ــرائع     ــع الش ــرین ومجی ــة البح ــتور دول ــها دس كفل
واملواثیق الدولیة ويف مقدمتها االعالن العاملي حلقوق        

اــا عقلیــة اللــواء  » واضــاف املقــال. «االنســان
بـابوي عنـدما كـان      هندرسون منذ ایام كینیـا وزمي     

ميارس حقده العنصري ضد ابناء تلـك البلـدان الـيت            
. «كانت تكافح للخالص من نـري االسـتعمار الربیطـاني          

وذكر كیف ان وزارة الداخلیة كانـت جتـدد جـوازات            
سفر الطالب لسنة واحدة فقـط وذلـك ملـنعهم مـن اي              

وانتــهى املقــال اىل . نشــاط سیاســي خــالل دراســتهم
بإحلاح ان یوضـع قـول االمـري بـان          املطلوب   » القول

موضع التطبیق بـان    « اجلمیع سواسیة امام القانون   »
مينــع حبــزم اي جتــاوز للقــوانني والقضــاء وان حتــرتم  
القوانني واحكام القضاء من قبل اجلمیع، وخالف ذلـك          
فستظل التجاوزات وانتهاكات احلقوق والتعـدي علـى         
احلریــات هــي الســائدة وینــأى كــثريا قیــام دولــة  
املؤسسات والقانون اليت حنن احوج الیهـا اآلن اكثـر           

 .«من أي وقت آخر
  مارس٣١

شنت قوات التعذیب احلكومیـة يف السـاعات االوىل مـن            
صباح اجلمعة املاضیة عـدوانا شرسـا علـى عـدد مـن              
. املنازل مبنطقة دار كلیب واعتقلت عددا من االطفال        
، ٦١وعرف من بني املعتقلني كل من حسن سلمان اللیث،           

، حممد بـاقر حسـني راشـد،        ٨١فاضل عباس حيیي ثامر،     
، ٧١، جعفر حممد عبد الرسول،      ٦١، حممد حسن مكي،     ٨١

، وشـخص آخـر مل   ٩١ابـراهیم فاضـل حبیـب اجلبـوري،     
وجـاءت هـذه االعتقـاالت يف اسـبوع         . یتوفر امسه بعد  

الذكرى االوىل لتويل االمري الشـیخ محـد بـن عیسـى آل              
اك خشیة كبرية من تعرض هؤالء      وهن. خلیفة حكم البالد  

. للتعذیب الوحشي على ایدي عناصر جهـاز التعـذیب         
ــن    ــي حس ــني عل ــل حس ــه الطف ــت نفس واعتقــل يف الوق

ومن منطقة الدیه   . ، من منطقة شهركان   ٦١العافیة،  
. ٢٣اعتقل يف الوقت نفسه املواطن بدر امحد اجلزیري،          

 وخالل جرمية اعتقال هذا املواطن قام عناصر التعذیب        
وعلـم الحقـا    . برتویع زوجته واطفاله بوحشیة بالغة    

 .انه یرزح يف احدى غرف التعذیب بسجن البدیع
 اعتقـل مـن       مـارس  ٨االربعـاء    وقبل ذلك بیـومني     

، ٣٢منطقة ابوصیبع كل من عبد اهللا حبیب امحد حبیب،           
. ٩١، حممـد حسـني جعفـر،        ٣٢ابراهیم عبد اهللا زهـري،      

م يف الساعات االوىل من     واعتقل هؤالء مجیعا  من منازهل     
 مارس اعتقل ثالثة اطفال مـن منطقـة         ٧ويف  . الصباح

 كـاظم عبـد      الدیر وافرج عنهم يف الیوم نفسه وهم      
. ٤١، وحسـني علـي،      ٤١، حسني امحد عباس،     ٤١اهللا علي،   

وعلم ام تعرضوا لتعذیب وحشي ووجهت هلـم هتدیـدات           
فـال  وكان هؤالء االط  . باالعتقال واملزید من التعذیب   

الثالثة قد اعتقلوا من قبل مرتني على االقل واهتموا          
بكتابــة شــعارات تطالــب باعــادة العمــل بدســتور  
البالد، وهي جرمية كبرية يف نظر جهاز التعذیب الـذي           
یدیره الربیطاني دونالد برایان حتـت اشـراف ایـان           

واعتقل من مدینة محد يف االسبوع االول مـن          . هندرسون
الشباب عرف مـن بینـهم حممـد        هذا الشهر اربعة من     

وعلم كذلك ان الشاب فاضل عبـاس،       . ٩١جابر شعالن،   
 فربایـر   ٩٢من منطقة الدیر، اعید اعتقاله جمددا يف        

واعتقل من منطقة   . بعد شهور قلیلة من االفراج عنه     
 ٢٢ فربایر كل من الشاب حممد حمسن،        ٨٢الدیر كذلك يف    

افـرج  ، و ٢٢ والشاب علي املعبـاد،       من مكان عمله   
 ٢٢ويف  . عنهما يف الیوم التـايل بعـد تعـذیب رهیـب          

فربایر اعتقل من منطقة ابوصیبع الشاب علي منصـور          
ويف صـباح   . ، بینما كان یسـري يف الشـارع       ٧١سلمان،  

الیوم التايل شن املعذبون عدوانا شرسا على منزلـه          
وقـد  . وعاثوا فیه فسادا وختریبا، وشتموا سـاكنیه       

 واكدت  .ت عدیدة يف السابقتعرض هذا الشاب العتقاال
، مـن   ٠٢التقاریر ان الشاب حیـدر سـلمان حیـدر،          

 فربایر املاضي یقبـع     ٤١منطقة الدیه الذي اعتقل يف      
وقالـت  . يف زنزانة انفرادیة مبركز التعذیب باخلمیس      

التقاریر ان اجلالد املعروف، خالد الوزان الذي قتل         
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حبق هذا  الشهید سعید االسكايف، ميارس التعذیب شخصیا       
الشاب، وانه یهدده باعتقـال بقیـة اخوتـه اذا مل            

وكـان هـذا   . یوقـع افـادات مزیفـة اعـدت الدانتـه     
املواطن قد قضى ثالثة اعوام يف سجون الظاملني، بینما          

 .یقبع شقیقه حممد مبركز التعذیب يف احلوض اجلاف
وعلى صعید آخر انتشرت الشعارات احلائطیـة يف عـدد           

ففـي منطقـة    .  القلیلة املاضیة  من املناطق يف االیام   
دار كلیب شوهدت قوات الشغب وهي تشـطب الشـعارات           

حنـن لسـنا     » الوطنیة اليت كتبت على احلیطان ومنها     
بینما ینتظر الشعب من احلكومة حل االزمة       »،  «جبناء

وانتشــرت الشــعارات . «تتواصــل احملاكمــات اجلــائرة
 .الوطنیة يف مناطق اخرى
مة حقوق االنسان يف البحـرین      ويف الدمنارك اصدرت منظ   

تقریرا مفصال یتضمن قضایا جدیـدة تتعلـق مبـواطنني           
تعرضوا لالعتقال التعسفي والتعذیب يف البحرین خالل        

وتضمن التقریر امساء اكثـر     . الشهورالتسعة املاضیة 
 شخصا بینهم مثاني نساء واكثر من سـتني مـن           ٠٤٢من  

نوات االحداث الذین ترتاوح اعمارهم ما بـني عشـر سـ           
وقال التقریـر ان االعتقـال مت يف        . وسبعة عشر عاما  

معظم احلاالت بدون مذكرة اعتقال او هتم حمـددة، وان           
سبب االعتقال يف مجیع هذه احلاالت  یتعلـق باسـتمرار            
اعمال االحتجاج املتعلقـة مبطالـب االصـالح السیاسـي           

واكـد التقریـر    . واالفراج عن املعـتقلني السیاسـیني     
یب خصوصا مع غیاب آلیات ملنـع تلـك         استمرار التعذ 

 صـفحة باللغـة     ٥٢ویتألف التقریـر مـن      . املمارسة
 .االجنلیزیة

وهناك اآلن خشیة حقیقیة من سـعي احلكومـة لتمییـع            
املوقف السیاسي من خالل التظاهر بالتشاور مع بعـض          
االشخاص حول القضایا غري السیاسـیة، علـى امـل ان            

. طالـب املشـروعة   تنزع فتیل االحتجاج وتقضي على امل     
ويف هذا الیوم عقد االمري اجتماعا مع بعـض التجـار            
ملناقشة بعض القضایا ذات الصلة بالوضع االقتصـادي         

وبعث الدیوان االمريي اىل املدعوین قائمـة       . يف البالد 
ولكن االمري یـرفض حـىت اآلن       . من مثانیة حماور للنقاش   

 استقبال وفد من جلنة العریضة الشعبیة اليت تطالـب         

 .باعادة العمل بدستور البالد
 
  مارس٤١

عرب حقوقیون دولیون عن تصاعد قلقهم بسبب استمرار         
واشـاروا اىل   . االعتقاالت التعسفیة والتعذیب مؤخرا   

اعتقال االطفال بشكل خـاص واالعتـداء علـى منـازل            
ــنني ــه    . اآلم ــري فی ــذي جت ــت ال ــك يف الوق ــاء ذل ج

ويل خـالل   االستعدادات احلكومیة ملواجهـة املوقـف الـد       
الدورة السنویة للجنة حقوق االنسان التابعة لالمم        

. املتحدة يف جنیف اليت تبدأ اعماهلا االسـبوع املقبـل          
ويف هذا اال بذلت احلكومة جهودا كبرية جدا لتضلیل          

. الرأي العام خصوصا اجلهات املعنیة حبقـوق االنسـان         
وعرب احلقوقیون عن قلقهـم ازاء السیاسـة احلكومیـة           

دفة الستغالل جلنة حقوق االنسان اليت شـكلت مبجلـس           اهلا
وكـان غـازي القصـیيب،      . الشورى للدفاع عن احلكومة   

وكیل وزارة اخلارجیة قد وعـد الـدكتور مسـري رجـب،             
رئیس اللجنة، بالعمل احلثیث للحصول على صفة رمسیة         
للجنة يف االمم املتحدة كمنظمة غري حكومیة لتسـتطیع          

وقد فشـلت اللجنـة     . افضلدعم جهاز التعذیب بشكل     
حىت اآلن يف التحقیق يف ایة حالة من حاالت التعـذیب،            
كما فشلت يف املطالبة باعتقال ایان هندرسون وعادل         

 .فلیفل وبقیة املعذبني
وعلى وجه اخلصوص، عب ر هؤالء احلقوقیون عن امتعاضهم         
الشدید من الدور الذي تلعبه السیدة حلیمة مبارك         

نـة الفرعیـة حلمایـة وتطـویر        الورزازي، عضو اللج  
حقوق االنسان يف جنیف،  لتبییض صورة جهازالتعـذیب          

وتقــوم هــذه الســیدة يف الوقــت احلاضــر . البحــریين
ــة     ــن احلكوم ــة م ــدعوة خاص ــة ب ــارة اىل املنام بزی
لتزویدها بوجهة النظر احلكومیة على امل ان متـارس          
دورا شبیها بالدور الذي لعبته خالل دورة اللجنـة          

فقد أثارت اخلبرية الربیطانیة    . ٧٩٩١ يف صیف    الفرعیة
آنذاك ضجة كبرية عندما كشـفت ان حكومـة البحـرین            

 الف دوالر ملنظمـة ترأسـها السـیدة         ٠٠١دفعت مبلغ   
الــورزازي، يف مقابــل معارضــة الســیدة الــورزازي  

. مشروعا یدین انتهاكات حقوق االنسـان يف البحـرین         
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سـاط املدافعـة    واعترب ذلك ضجة كبرية ولكن حتركت االو      
. عــن جهــاز التعــذیب البحــریين الحتــواء الفضــیحة 

واستكماال لذلك الدور اطلقت السیدة الورزازي خالل        
زیارهتـا احلالیـة تصـرحيات داعمـة لسیاسـات حكومـة       

وبعد لقائها بالدكتور مسـري رجـب، رئـیس          . البحرین
اللجنة، كررت تصرحياهتا اليت اعتربت غري الئقة من شخص          

موقعها، وال یقدم خدمة حقیقیـة حلقـوق        حيتل موقعا ك  
ویتوقـع  . االنسان اليت یفرتض ان متثل حمور اهتماماهتا       

احلقوقیون ان تقف السیدة الورزازي ضـد اي مشـروع           
ــا    ــف، كم ــریين يف جنی ــذیب البح ــاز التع ــة جه الدان
یتوقعون ان تلعب، بالتنسیق مع ممثلني عن جلنة حقوق          

تشـویش علـى   االنسـان البحرینیـة الرمسیـة، دورا لل   
ومل تشر السید الورزازي خـالل زیارهتـا اىل          . احلقائق

استمرار االعتقاالت التعسـفیة والتعـذیب واالبعـاد         
 .القسري للمواطنني

يف « القـدس العربـي   »وعلى صعید آخر نشـرت صـحیفة        
عددها الصادر یوم امس مقاال لالسـتاذ عبـد الـرمحن            

ــوان ــي بعن ــرین يف   » النعیم ــري البح ــالة اىل ام رس
واعترب املقـال وثیقـة     . «لذكرى االوىل لتولیه احلكم   ا

مهمة نظرا لتطرقه لالزمة السیاسـیة يف البحـرین يف           
سیاق تارخيي واضح، ومن خالل تطلعات املواطنني لالصالح         
منذ ان استلم الشیخ محد مقالید احلكم يف البالد قبل           

وعرب الكاتب عما كان یـدور يف اذهـان ابنـاء            . عام
طات العدیدة يف مسرية احلكـم اجلدیـد،        البحرین عرب احمل  

ولكنه قال ان التشكیلة الوزاریة اليت حدثت العام         
عززت القناعة بان رئیس الوزراء قـد كسـب         »املاضي  

واشــار اىل . «جولــة يف الصــراع  ضــد االمــري اجلدیــد
املطالب املطروحة شـعبیا ومـا تـراه املعارضـة مـن             

ات االزمة  وطالب باغالق ملف تداعی   . آلیات لتحقیقها 
. السیاسیة قبل الشـروع يف مناقشـة اسـباب االزمـة           

واشار اىل خطوات احلكام اآلخـرین الـذین كـثريا مـا             
یأمرون باطالق سراح مجیع السجناء السیاسیني بني احلني         

 وقال ان  .واآلخر، االمر الذي مل حيدث قط يف البحرین
الدميقراطیة هي اخلیـار الـذي جيـب ان تسـري علیـه              »

والدميقراطیة تعـين احلریـات العامـة وتعـين          . البالد

املشاركة الشعبیة يف صنع القرار وتعين حریة النـاس          
وطالب كذلك بالسماح بانشاء    . «يف التعبري والتنظیم  

احزاب سیاسیة وهو مطلب مطروح منذ اخلمسـینات وان          
هذه االحزاب موجودة يف الواقع مـن خـالل التیـارات            

اما عـن جلنـة     . نكارهاالفاعلة يف الساحة وال جمال ال     
مـاذا عملـت هـذه     » حقـوق االنسـان فقـال الكاتـب    

اللجنة؟ وملاذا مل تقل رأیهـا حـىت اآلن يف القـوانني             
الكثرية املنافیة حلقوق االنسان وحریته وخاصة قانون        

لیس من مصـلحة الـبالد ان یكـون         ... امن الدولة؟   
دور اللجنة االساسي هو الـذهاب اىل جنیـف ملواجهـة            

حقوق االنسان بتكرار االدعاءات باحرتام حقوق      نشطاء  
وخلص االستاذ النعیمي اجنـازات     . «االنسان يف البحرین  

 ٠٠٨ال یـزال اكثـر مـن         » عام من حكم االمري قـائال     
معتقل یرزحون يف سجون البحرین، وال یزال اكثر مـن           

 مواطن مبعد او جمرب على البقـاء يف اخلـارج، وال             ٠٠٥
 .«ة معطلة، والدستور ایضاتزال احلیاة الربملانی

 
  مارس٥١

ما زال املواطنون ینتظرون االفراج عن االستاذ عبـد          
 عاما، بعد قرار حمكمة امن الدولة       ٧٤الوهاب حسني،   

یوم امس بإقرار تظلمه وإصدار قرار باالفراج عنـه          
 وحـىت   .بعد مخسني شهرا من االعتقال التعسفي اجلـائر 

رمـز الـوطين    كتابة هذه السطور مـا یـزال هـذا ال         
معتقال لدى جهاز التعذیب ومل یتأكد بعد مىت سـیطلق           

وكان االستاذ عبد الوهاب حسني املعتقل منـذ         . سراحه
 بقرار شخصي من رئیس الـوزراء قـد         ٦٩٩١ ینایر   ٥١

تقدم بتظلمات عدیـدة منـذ اعتقالـه ولكـن جهـاز             
ومسـح لـه الشـهر      . التعذیب رفض تقدميها اىل احملكمـة     

ام حمكمة امن الدولة الـيت أجلـت        املاضي بالتظلم ام  
ونظـرا لفشـل جهـاز      . النظر يف ذلك حـىت یـوم امـس        

التعذیب يف تلفیق ایة هتمة لالستاذ عبد الوهاب حسني          
مل یكن امام السلطات سوى اصدار قرار متـأخر جـدا            

وكانت احلكومة قد انتهكت حىت قـانون       . باالفراج عنه 
ق سراح  امن الدولة السيء الصیت الذي یدعو اىل اطال       

اي معتقل سیاسي يف الیوم االخري من السنة الثالثـة           
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ــة  ــه هتم ــه الی ــه اذا مل توج ــیس . العتقال ــض رئ ورف
الوزراء االمتثال حىت هلذا القانون الذي تعتربه مجیع         
املنظمـات احلقوقیـة الدولیـة قانونـا تعسـفیا جيـب       
الغـاؤه، وأصـر علـى اسـتمرار سـجن االسـتاذ عبـد        

وأكد قـرار احملكمـة     . لومنيالوهاب وبقیة اخوته املظ   
اليت أنشأها رئیس الوزراء قبل ربع قـرن لالنتقـام           
من معارضیه ان اعتقاله ملدة مخسـني شـهرا متواصـلة            
كان تعسفیا ومناقضـا للقـوانني الدولیـة واحمللیـة           

وتسـاءل  . ومنها قانون امن الدولة السـيء الصـیت        
حقوقیون دولیون عما اذا كانت احلكومة سـوف تعـوض           

االعتقال التعسفي عـن معانـاهتم لـدى جهـاز          ضحایا  
وكانت احلكومة قد فشلت يف اجراء اي حتقیق         . التعذیب

يف قضایا االعتقال التعسفي والتعذیب والقتل خـارج         
اطار القانون، وما یزال رئیس الوزراء یرفض ایـة          
حماولـة لتجـرمي ضـباط التعـذیب ويف مقدمتـهم ایـان       

ل وخالـد  هندرسـون ودونالـد برایـان وعـادل فلیفـ     
 .الوزان وعبدالعزیز عطیة اهللا وغريهم

وقال مراقبون سیاسیون ان االمـري رمبـا بـدأ یشـعر             
بالصورة السلبیة اليت تكونت يف االذهان بعـد مـرور           
عام كامل على حكمه بدون حتقیق تطـور ملمـوس علـى             

وحـىت هـذه اللحظـة مـا        . صعید حل االزمة السیاسیة   
ني الـذین قضـوا     یزال هناك مئات املعتقلني السیاسـی     

سنوات متواصلة يف االعتقال التعسفي بـدون هتمـة او           
كما ان هناك مئات املبعـدین الـذین تـرفض           . حماكمة

ومـا تـزال    . احلكومة السماح هلم بالعودة اىل البالد     
قوانني الطواريء هي اليت حتكم الـبالد مـع اسـتمرار            
رئــیس الــوزراء يف رفــض اعــادة العمــل بالدســتور  

وقـال هـؤالء املراقبـون ان       .  الـوطين  وانتخاب الس 
قضیة االستاذ عبد الوهاب حسني واخوته مثـل الشـیخ           
حسـن سـلطان واالسـتاذ حسـن املشـیمع والشـیخ حسـني        
الدیهي والسید ابراهیم السید عدنان والشیخ علـي         
عاشور والشیخ حممد الریاش واالسـتاذ علـي العكـري           
وغريهـم وضـعت النظـام يف موقـع حـرج خصوصـا يف ظـل        

اوالته املتواصلة ملنع صـدور قـرار دويل عـن االمـم             حم
ــه     ــة وانتهاكات ــاته القمعی ــدین ممارس ــدة ی املتح

ومتىن هؤالء ان یتخـذ االمـري       . املتواصلة حلقوق االنسان  
قرارا شجاعا بالتخلص من رئیس الوزراء الذي جيمـع          
املراقبـون علـى انـه السـبب االسـاس لكـل املشـاكل        

 . من ربع قرنالسیاسیة يف البالد منذ اكثر
وعلى صعید آخـر مل تتوقـف االعتقـاالت التعسـفیة يف             

وعـرف  . االیام االخرية برغم قدوم عید االضحى املبارك       
من بني الذین اعتقلوا یوم اجلمعة املاضیة من منطقة          

وشـوهدت  . ٦١كرزكان الطفل حسني علي حسني العافیة،        
 . يف املنطقة شعارات باملطالب الوطنیة على اجلدران

كرت مصادر مطلعـة ان احلكومـة مل تتخـذ حـىت اآلن              وذ
خطـوات ملموسـة باجتـاه االنتخابـات البلدیـة الـيت       

العهــد »یكررهــا املســؤولون كواحــدة مــن اجنــازات 
وقالــت ان اللجنــة الــيت شــكلت لدراســة . «اجلدیــد

املوضـوع شـبه جامـدة، وان هنـاك توجیهـات لالعـالم       
. احلاضـر الرمسي بعدم نشر مقاالت حول ذلك يف الوقـت           

وحسب املعلومات املتوفرة ما تـزال احلكومـة مـرتددة           
حول التقسیمات االداریة للمجلس او االس البلدیة        

وذكـرت كـذلك    . او حول موعد البدء بتنفیذ القرار     
ان االمري یفضل نظام احملافظـات بینمـا یفضـل رئـیس             
الوزراء نظام االس البلدیـة ویعتربهـا مـع جملـس            

 اعضـاءه بـدیال للمجلـس الـوطين         الشورى الذي عـی ن   
 .املنتخب

 
  مارس٧١

ما یزال االستاذ عبـد الوهـاب حسـني معـتقال بـرغم              
تربئته من قبل حمكمة امـن الدولـة  یـوم الثالثـاء              

ویعتقد انه خيضع لضغوط شدیدة الجباره علـى         . املاضي
ــانیة    ــه االنس ــن حقوق ــازل ع ــدات بالتن ــدمي تعه تق

. ضـة السـلمیة   العادیة ومنها حـق التعـبري واملعار      
وبرغم االعالن عن صدور عفو امريي عن بعـض السـجناء            
فقد فشلت احلكومة يف اصدار قائمة مبن یشـملهم ذلـك            

وقـد دأبـت    . ومل تتوفر معلومات عن اطالقات حقیقیة     
احلكومة على اطالق تصرحيات مـن هـذا النـوع لالحيـاء             
بوجود حالة انفراج لكنها مل تلتزم هبـا، واعتمـدت           

وفشـلت  .  اسـلوب التشـویش والتضـلیل      بشكل متواصل 
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احلكومة حىت اآلن يف اصدار قائمة واحـدة مبـن مشلتـهم             
قرارات العفو، وسبب ذلك ان الذین أطلـق سـراحهم           

وبعد تلكؤ دام سنوات    . أقل كثريا مما تدعیه احلكومة    
يف النظر يف تظلمات املعتقلني تعسفیا، أرغمـت حمكمـة           

قیة الدولیـة،   امن الدولة، بسبب ضغوط اجلهات احلقو     
على النظر يف تظلم االستاذ عبد الوهاب حسـني بعـدم            
شرعیة استمرار اعتقاله، وأصدرت قرارا بتربئته من        
كل التهم الظاملة اليت وجهت الیه، ولكنه ما یـزال           

 .یقبع يف غرف التعذیب اخللیفیة
وعلم ان قوات التعذیب متشط منطقة النویدرات بشكل         

السـتقبال االسـتاذ عبـد      ارهابي ملنع اي جتمـع شـعيب        
وخـالل الیـومني    . الوهاب حسني يف حـال االفـراج عنـه        

املاضیني تواجدت القـوات املرتزقـة يف تلـك املنطقـة            
بكثافة ومارست استفزازات واسعة حبق املواطنني، ومسع        

وكانت اعـداد   . صوت طلقات مطاطیة لتفریق املواطنني    
ارا كبرية من املواطنني قد توجهت اىل املنطقـة استبشـ          

حبریة االستاذ عبد الوهاب، ففوجئـت بنقـاط تفتـیش           
عند مدخل املنطقة حیث قام عناصـر جهـاز التعـذیب            

 .مبنع املواطنني من دخوهلا
اىل ذلــك اســتمرت املمارســات القمعیــة واالعتقــاالت  

فقد كانت هدیة رئیس الـوزراء اىل بعـض          . التعسفیة
ا العائالت البحرینیة  یوم عید االضحى املبارك مزید        

ففـي السـاعات االوىل مـن       . من االعتقاالت والتعـذیب   
صباح امس شنت قوات جهاز التعـذیب عـدوانا شرسـا            

 عاما، الواقـع    ٦١على منزل الطفل صادق الكر اني،      
 مبدینة محد، واعتقلته بطریقة     ١١بالقرب من الدوار    

وقام اجلالدون بضرب الطفل امام عیين والدیه        . وحشیة
وكـان  . ن فزعني مـن الصـراخ     واخوته، واستیقظ اجلريا  

حدیث اهل املنطقة طوال یوم العید یدور حـول هـذه            
وشاركت يف العدوان سـیارتان مـن قـوات          . «املكرمة»

الشغب مع دوریة خاصة، ومت العبث مبحتویـات املنـزل           
 .وروع ساكنوه

وقد احتفل شعب البحرین بعید االضحى املبارك بشـكل          
 قبــور مماثــل للســنوات الســابقة حیــث متــت زیــارة

الشهداء لقراءة القرآن علـى ارواحهـم الطـاهرة،          

وعرب املواطنون عـن تضـامنهم مـع عـائالت الشـهداء             
واملعتقلني، وكتبت شعارات باملطالب الوطنیة يف عـدد         

هذا برغم اعالن احلكومة عن قرار امـريي        . من املناطق 
باطالق سراح عدد من املعتقلني تعسفیا والذین اـوا          

 .فرتات حكمهم
ى صعید آخر اصـدرت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة            وعل

 بیانني مهمني حـول االوضـاع االخـرية يف          OMCTالتعذیب  
، «اعتقـاالت واحتجـازات   » الـبالد، احـدمها بعنـوان   

وجاء يف البیان   . «قلق حول االطفال   » واآلخر بعنوان 
اعتقال واحتجـاز   »االول استالم املنظمة تقاریر حول      

ن بینهم اطفال خالل شهري     تعسفي لعدد من االشخاص، م    
 شخصــا ٥٢واوردت املنظمــة امســاء . «فربایــر ومــارس

اعتقلــوا مــؤخرا وطالبــت بالكتابــة اىل املســؤولني  
 اختاذ كافـة االجـراءات       البحرینیني ومطالبتهم بـ    

لضمان سالمة هؤالء االشخاص، اطـالق سـراحهم فـورا يف            
غیــاب ایــة هتمــة قانونیــة ضــدهم، وقــف االعتقــال  

والغاء قانون امن الدولة، ضـمان احـرتام        التعسفي  
وتطــرق البیــان .حقــوق االنســان واحلریــات العامــة

الثاني اىل اعتقال االطفال وقال ان املنظمة استلمت         
تقاریر باعتقال عشـرة اطفـال علـى االقـل وذكـرت             

وطالبـت املنظمـة بالكتابـة اىل       . امساءهم واعمارهم 
ءات  اختـاذ كافـة االجـرا       السلطات ومطالبتها بــ     

لضمان سالمة هؤالء االطفال، اطالق سراحهم فورا ووقف         
االعتقــال التعســفي لالطفــال، الغــاء قــانون امــن  
ــات    ــان واحلری ــوق االنس ــرتام حق ــمان اح ــة، ض الدول

 .العامة
وجاءت هذه التقـاریر لتشـكل ضـربة موجعـة جلهـود             
ــاهتا    ــدويل لسیاس ــجب ال ــع الش ــة ملن ــة اهلادف احلكوم

جا كبريا ملسؤولة مغربیـة     وسببت كذلك حر  . االرهابیة
باللجنـة الفرعیـة حلقـوق االنسـان التابعـة لالمـم       
املتحدة تقوم بزیارة رمسیة اىل البحرین علـى نفقـة           

ووجهت انتقادات واسعة هلذه املسؤولة بسبب       . احلكومة
تصرحياهتا الداعمة جلهاز التعذیب يف البحرین وصمتها        

 .صلةغري املربر ازاء االعتقاالت التعسفیة املتوا
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  مارس٩١
عم االوساط احلقوقیـة والسیاسـیة الدولیـة الیـوم           

اسـتهتارا  »شعور بالغضب الشدید بسبب مـا تعتـربه          
« حبقوق البشر وتضلیال حكومیا متعمدا للرأي العـام        

وذلك بعد اعادة اعتقال االستاذ عبد الوهـاب حسـني           
وقالـت هـذه    . بعد ساعة واحـدة مـن االفـراج عنـه         

ة اكـدت اسـتمرار منـط عقلیـة         االوساط ان هذه اجلرمي   
االستبداد اليت حكمت البالد منذ ربع قرن، واا سوف          
تتخذ مواقف أشد صرامة من هـذا االعتـداء الصـارخ            

وحـىت أصـدقاء آل   . علـى حقـوق االنسـان يف البحـرین    
خلیفـة عب ـروا عـن سـخطهم الشـدید ازاء مـا حـدث        
واعتـربوه مؤشـرا حلالـة االرتبـاك الـيت تتمیـز هبـا        

 رئیس الوزراء واسـتمرار قبضـته الدمویـة          سیاسات
وذهب بعض السیاسیني اىل القول ان      . على شؤون البالد  

الوضع البحریين لن یتغري اال مبغادرة الشـیخ خلیفـة           
 .بن سلمان آل خلیفة املسرح السیاسي بصورة ائیة

وكان جهاز التعذیب قد أطلـق سـراح االسـتاذ عبـد             
 بعد ان برأته     عةاجلم الوهاب حسني مساء امس االول      

حمكمة امن الدولة یوم الثالثاء املاضي مما نسب الیه          
وبعد ساعة واحـدة فقـط      . وأمرت باطالق سراحه فورا   

من وصوله املنزل جاءت عناصـر مـن جهـاز التعـذیب             
الذي یدیره دونالد برایان باشراف ایان هندرسون،        

وعلم ان جهاز التعـذیب     . اىل املنزل واعتقلته جمددا   
عذیبا جسدیا ونفسیا حبق االستاذ عبد الوهاب       ميارس ت 

الجباره على تقدمي اعتذار اىل االمري ورئیس الـوزراء          
كشرط الطالق سراحه او البقاء يف السجن ثـالث سـنوات            
اخرى على االقل طبقا لقانون امـن الدولـة السـيء            

وناشدت املعارضة اجلهات السیاسیة واحلقوقیة      . الصیت
 للتحرك على وجـه السـرعة       املعنیة بالشأن البحریين  

النقاذ حیاة االستاذ عبد الوهاب ووقف هذه املسرحیة         
كما ناشدت دول االحتاد االوروبـي االلتـزام         . اهلزیلة

 ٧٩٩١بقـرار الربملـان االوروبـي الـذي صـدر يف صـیف       
والذي طلب من دول االحتاد التوقف عن بیـع االسـلحة            

منـذ  اىل البحرین حىت تعید العمل بالدستور املعلـق          
 .ربع قرن

والحظ املراقبون ان استمرار تغییـب الدسـتور یعـين           
التطبیــق البشــع لقــوانني الطــواريء ويف مقدمتــها  
قانون امن الدولـة وحمكمـة امـن الدولـة اللـذین             

وكانـت احلكومـة قـد      . ینتهكان ابسط حقوق االنسـان    
مه دت هلذه اجلرمية باستضافتها االسبوع املاضـي احـدى          

وأطلقـت  . لفرعیة حلقـوق االنسـان    اخلبريات باللجنة ا  
 بفضـیحة   ٧٩٩١هذه املسؤولة اليت ارتبط امسها يف صیف        

رشوة قامت هبا حكومـة البحـرین يف جنیـف، تصـرحيات             
تدعم جهاز التعذیب بدون حتفظ، ورفضت التعلیق على         
االعتقاالت التعسفیة اليت حـدثت يف االیـام القلیلـة           

ة اعـادة   كما مل تشجب هـذه املسـؤولة جرميـ        . املاضیة
 . اعتقال االستاذ عبد الوهاب حسني

وقد اهتمت اجلهات االعالمیة الدولیـة باجلرميـة الـيت           
ارتكبتها العائلة اخللیفیة حبق هذا املناضـل الـذي          
بقي يف السجن مخسني شهرا متواصال بدون هتمة او حماكمة           

فقـد  . بسبب مطالبته باعادة العمل بدستور الـبالد       
یوم امس خرب االفـراج اوال مث       بثت وكالة انباء رویرت     

ونقلت عن ابراهیم حسني، شـقیق      . خرب اعادة االعتقال  
االستاذ عبد الوهاب قوله ان عناصر التعذیب قالوا         

قبـل  « اجراءات االفراج مل تكتمل بعـد     »للعائلة ان   
وبثـت هیئـة االذاعـة      . سحبه جمددا اىل غرف التعذیب    

تقال مع  الربیطانیة تقاریر حول االفراج واعادة االع     
كمـا بثـت وكالـة      . مقابلة مع احد رموز املعارضـة     

االنباء الفرنسیة اللیلة املاضـیة خـربا حـول تلـك            
القطریـة خـرب اعـادة      « اجلزیـرة »وبثت حمطة   . اجلرمية

جـاء  . االعتقال واجرت حوارا مع احد رموز املعارضة       
ذلك بالرغم من حماولة جهاز التعذیب التقلیـل مـن           

هـاب حسـني، وفوجئـت وزارة    امهیـة االسـتاذ عبـد الو   
االعالم باالتصاالت الدولیة لالستفسار عن دوافع جرمية        

 . اعادة االعتقال التعسفي
 
  مارس١٢

تواصـلت ردود الفعـل الغاضـبة ازاء جرميـة اعـادة      
وحتركـت منظمـات    . اعتقال االستاذ عبد الوهاب حسـني     

دولیة عدیدة لشجب تلـك اجلرميـة وطالبـت بـاالفراج            
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بعثت منظمة العفو الدولیـة رسـالة       و. الفوري عنه 
وبعـث اللـورد ایفبـوري،      . اىل احلكومة حول القضیة   

نائـب رئـیس اللجنـة الربملانیـة الربیطانیـة حلقـوق       
االنسان رسالة اىل بیرت هني، وزیـر الدولـة للشـؤون            
اخلارجیة مستفسرا عن موقف احلكومة الربیطانیة ازاء        

طانیة سـوف   تلك اجلرمية، وما اذا كانت احلكومة الربی      
تطرحهـا امـام اجتماعـات اللجنـة الدولیـة حلقـوق       
االنسان التابعة لالمم املتحـدة املنعقـدة حالیـا يف           

كمـا وجـه سـؤاال مكتوبـا اىل احلكومـة حـول       . جنیـف 
وهناك حتركات اخرى بعضها يف اخلفاء وبعضها        . القضیة

يف العلن الرغام رئـیس الـوزراء علـى اطـالق سـراح              
سني الـذي برأتـه حمكمـة امـن         االستاذ عبد الوهاب ح   

الدولة قبل اسبوع واحـد مـن كـل التـهم املوجهـة              
كما ان قضیة استمرار اعتقال بقیة الرمـوز         . الیه

مثل االستاذ حسن املشیمع، الشیخ حسن سلطان، الشیخ         
حسني الدیهي، السید ابراهیم السید عدنان، الشـیخ         
حممد الریاش، والشیخ علي عاشور، اصبحت موضع قلـق          

لدى املنظمات احلقوقیة الدولیة ومؤشرا واضـحا       خاص  
 .على استمرار االعتقال التعسفي يف البحرین

وكـان السـید بـیرت هـني، وزیـر الدولـة الربیطـاني        
للشؤون اخلارجیة قد بعث رسالة جوابیة اىل اللـورد          
ایفبوري حول قضیة االبعاد القسري يف البحرین ومـا          

ها املتعلقـة   اذا كانت احلكومة قد تراجعت عن سیاست      
بإبعاد املواطنني عن بالدهم او مـنعهم مـن العـودة            

لقد أوضح االمـري     » وجاء يف الرسالة ما یلي    . الیها
 بان مـن    ٩٩٩١يف خطابه یوم العید الواطين يف دیسمرب        

یرید العودة اىل البحـرین مـن املنفـى فسـوف یـتم              
وكما أشرت يف رسالتك، فقـد تبـع ذلـك          . الرتحیب به 

العهد خالل زیارته االخرية اىل اململكـة       تصریح من ويل    
وتقول سفارتنا يف البحرین بـان السـلطات         . املتحدة

البحرینیة مل تنف التصریح املنسوب اىل ويل العهـد يف           
وبالرغم مـن ان السـلطات      .  مارس ٣اخبار اخللیج يف    

مرتددة يف تأكید ما اذا كان املبعدون املتهمون بكسر          
اكمة عندما یعـودون اىل     القانون سوف یقدمون اىل احمل    

البحرین، فام مل یتبّنوا ذلك  ونتیجة لـذلك فقـد            

وعلـى البحـرینیني الـذین    . بقـي املوقـف غـري واضـح    
ــع    ــعهم م ــن وض ــدوا م ــودة ان یتأك ــرون يف الع یفك

وكان السفري البحریين،   . السفارة البحرینیة يف لندن   
الشیخ عبد العزیز، قد اخربنا بان ابوابه مفتوحـة          

 .«ين یود العودةالي حبری
وعلقت املعارضة على موضوع العودة حمذرة من تشـویش          

فما هو مطروح الیـوم هـو مشـروع اصـالحي            . الصورة
كامل یتصدره اعادة العمل بدستور البالد وانتخـاب         

وتـأتي قضـایا السـجناء السیاسـیني     . الـس الـوطين  
وتعتقد املعارضة ان   . واملبعدین مكم لة لذلك املشروع   

 الوطن مـن حـق كـل مـواطن وان الـدول             العودة اىل 
املتحضرة ال تفرض شروطا او قیودا على ذلك بل انـه            

وتؤكـد املعارضـة ان     . ال ميثل مادة للنقـاش اساسـا      
املطلب االساسي هو اقامة دولة القانون املؤسسة على         
دستور البالد، فاذا مت ذلك فلن تكون هنـاك ضـرورة            

 والتعـذیب   لطرح قضایا االبعاد واالعتقال التعسـفي     
ولـن یتقـدم    . وغري ذلك الن الدسـتور مينعهـا متامـا        

معارض ناشط واحد بطلب العفو من احد، ولـن یعـود            
اي منهم لیعیش حتـت طائلـة قـوانني الطـواريء، او             
احملاكمة امام حمكمة امن الدولة اليت رفضـها العـامل           

 .كله
يف « القـدس العربـي   »ومن جهة اخرى، نشـرت صـحیفة        

رسالة مـن الـدكتور عبـد احلسـني         عددها هذا الیوم    
شعبان، رئیس املنظمة العربیة حلقوق االنسـان، فـرع          

من هو حسني شعبان عبد احلسني؟       » بریطانیا هذا نصها  
اطلعت على ما نشـر يف صـفحة بریـد القـراء لیـوم               

اذ لفـت انتبـاهي     .  اجلاري  مارس  آذار   ١االربعاء  
جابر ردا على حممد    »احد االصدقاء اىل رسالة معنونة      

صباح، حقوق االنسان واملعارضـة البحرینیـة، وذی ـل          
. « لنـدن   حسني شعبان عبـد احلسـني       »كاتبها امسه بـ    

ویبدو ان هذا االسم تكرر يف صفحة برید القـراء او            
غريها اكثرمن مرة، مما اقتضـى التنویـه دفعـا ال ي             

ــل  ــاس او تأوی ــم   اوال. التب ــان االس  ال أدري ان ك
موجودا حقـا ام انـه اختـار        املذكور صرحيا وصاحبه    

. امسا مقاربا المسي وخباصة ما له عالقة حبقوق االنسـان          
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 بودي لو حترت ادارة الصحیفة ان كان صـاحب            ثانیا
الرســالة معروفــا لــدیها ام اــا تتســلم رســالة  
بواســطة الربیــد او الفــاكس، وذلــك لغــرض تــدقیق  

 اود ان اؤكـد عـدم عالقـيت          ثالثا. املوضوع مستقبال 
ولـیس مـن عـادتي حتریـر        . م املذكور وما كتبه   باالس

وتوضیحا للحقیقـة كتبـت     . الرسائل او الرد علیها   
وكانت اجلریدة قد نشرت رسائل عدیدة      . «هذا االیضاح 

كتبها شخص واحد بامساء خمتلفة، ومجیعها غـري معـروف           
 .املصدر

 
  مارس٢٢

سادت البالد موجة من الغضب بعد صدور قـرار امـريي            
من آل خلیفة يف مناصب جدیدة لتكریس       بتنصیب افراد   

قمع ابناء البحـرین، وحتویلـها اىل منـاطق امنیـة            
فقد صدر القـرار االمـريي      . تابعة لوزارة الداخلیة  

 بتعیني خالد بن حممـد بـن سـلمان آل خلیفـة             ٧رقم  
وكیال لوزارة الداخلیة لشـؤون االمـن، وهـو منصـب            

 وكـان قـد   . جدید استحدث لتوفري وظیفة هلذا الشـخص      
عـی ن سـابقا مـدیرا لالمـن العـام بـدال مـن ایـان         
هندرسون، ولكن تؤكـد التقـاریر ان هندرسـون مـا            
یزال ميارس دورا بارزا يف جهاز التعـذیب مـن خـالل             
االفراد الذین قام بتدریبهم مثل دونالـد برایـان          

 ٨كما صدر القرار االمريي رقم      . وعادل فلیفل وغريمها  
یفة حمافظا للمنطقة   بتعیني عبد الرمحن بن صقر آل خل      

واستقبل نبـأ التعـیني     . الشمالیة ملدة اربع سنوات   
بغضب واستهجان شعبیني على نطاق واسـع النـه یؤكـد            
استمرار فرض افراد آل خلیفة على الشعب على نطاق          

كما یعیـد اىل    . اوسع مما كان الوضع علیه يف السابق      
االذهان سیاسة توزیع البالد اىل مناطق یسیطر علیها         

خ آل خلیفة ویتصرفون فیها وكأا ملك هلم، تلك          شیو
السیاسة اليت كانت سائدة قبل االصالحات االداریـة يف          

« العهـد اجلدیـد   »وهبذا تتضح واحدة من معامل      . ٣٢٩١
املتمثلة بتنصیب آل خلیفـة يف املواقـع االداریـة يف            

وقد صدرت منذ بدایة العام اجلدید تعیینات        . البالد
ني هی ا آل خلیفة سفرية يف باریس       عدیدة من بینها تعی   

وحممــد بــن خلیفــة بــن ســلمان آل خلیفــة ســفريا يف  
وكان عبد العزیـز عطیـة اهللا آل خلیفـة،           . االمارات

عضو جلنة التعذیب، قد عني حمافظـا للمنامـة، وعـی ن            
 .كذلك عیسى بن امحد آل خلیفة، حمافظا للمحرق

لـى  ومثة جانب  آخر هلذه اهلیمنة اخللیفیة املطلقـة ع          
ارض البحـرین تتمثـل يف اسـتغالل امكانـات الدولـة      

. خلدمة مصاحل املسؤولني ويف مقدمتـهم رئـیس الـوزراء          
ففي وزارة االشغال والزراعة الواقعـة بـني مـنطقيت           

. الدراز والبدیع جيري التخطیط لبناء مبىن احملافظـة        
وقد قامت اجلرافات بازالة كمیات كبرية من الرمـال          

اسات، ونقلت تلـك الرمـال اىل       الزراعیة لبناء االس  
ومت نقل رمـال    . ذات الطبیعة الصخریة  « جدة»جزیرة  

زراعیـة مـن مجیـع احنـاء البحـرین لتغطـي اجلزیـرة        
ومن املعروف ان رئیس الوزراء     . بارتفاع مخسة امتار  

وكانـت يف السـابق     . استوىل على هذه اجلزیرة لنفسـه     
 .تستعمل سجنا للمواطنني

م الرمســي شــن محالتــه ومــن جهــة اخــرى واصــل االعــال
العدوانیة على ابناء البحرین، وذلك بنشر تصرحيات        
خمتلقة منسوبة اىل ضحایا التعذیب الذین افرج عنهم         

وذكر االعالم الرمسي ان ثالثني مواطنـا اطلـق          . مؤخرا
سراحهم، واغلبهم من املوقوفني ظلما بـدون هتمـة او           

 وواصـل . حماكمة او ممن اـى فـرتات حكمـه يف السـجن            
االعالم اسلوب اهانة ابناء البحرین وذلك بتجـرميهم         
ــادمون     ــام ن ــاء ب ــهم، واالدع ــدم ادانت ــرغم ع ب
ملطالبتهم باعادة العمـل بدسـتور الـبالد واقامـة           

وشعر هؤالء املواطنون بتعذیب نفسـي      . دولة القانون 
وقـال  . رهیب حیث نسبت الیهم اقوال مل ینطقوا هبـا         

 سـوف خيلصـنا مـن        اعتقدنا ان اطالق سراحنا     بعضهم
املعاناة اليت واجهناها عنـدما كـان اجلـالدون مثـل            
عادل فلیفل یكتبون االفـادات امللفقـة بأمسائنـا مث           
یعذبوننا اذا مل نوقع علیها، ولكننا فوجئنا بـان          
وسائل االعالم احلكومیة متارس الـدور نفسـه، فتنشـر           
تصرحيات تدیننا بأمسائنا، ولیس مـن حقنـا االعـرتاض           

 .على ذلك
وذكرت مصادر مطلعة ان جهاز التعذیب اتصل مـؤخرا          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


باملبعدین الذین مسح هلم بـالعودة اىل الـبالد وطلـب            
وعنـدما جتمعـوا يف احـدى    . منـهم احلضـور المـر مهـم    

اخبـار  »من جریدتي   « صحافیان»القاعات دخل علیهم    
ــیج ــام»و  « اخلل ـــ  « االی ــادة ب ــهم االش ــا من وطلب

 عـن معانـاهتم منـذ       وحتدث بعضهم . «املكرمة االمريیة »
عودهتم وكیف ان جهازالتعذیب یرفض اعطاءهم جوازات        

ورفض اغلب احلاضرین اضفاء املدیح على جهاز        . سفرهم
ولكن الصحیفتني فاجأهتم بنشر صـورهم مـع         . التعذیب

ومل تشـر الصـحیفتان مـن       . منسوبة الیهم « تصرحيات»
قریب او بعید اىل ما ذكره هؤالء حول املعاناة الـيت            

وقد منع عدد منـهم مـن القـاء اخلطـب او             . وایالق
املشاركة يف الندوات واالحتفاالت اال باجازة من جهاز         

 .التعذیب
وعلى صعید آخر یقام غدا مهرجان كبري بـاحملرق حـول            
. الرتاث اخللیفي حسب ما اكده العقیـد امحـد بـوعالي           

وســوف یتحــول اىل اســتعراض للقــوة مــن خــالل حشــد  
ــوظفني   ــؤولني وامل ــة   املس ــادة باحلقب ــة لالش باحلكوم

 حىت الیوم وهـي فـرتة       ٣٨٧١التارخيیة املمتدة ما بني     
ــي ــم اخللیف ــة يف  . احلك ــاركت وزارة الداخلی ــد ش وق

تنظیمه، وقدم بوعالي شكره لوزیر الداخلیـة، حممـد          
بن خلیفة آل خلیفة وحمافظ احملرق، عیسى بن امحـد آل            
 خلیفة ووكیل و زارة الداخلیة ابراهیم بن خلیفـة         

وال یســتبعد ان یقــوم جهــاز التعــذیب . آل خلیفــة
باجبار املواطنني على حضور املهرجان الظهار دعم شعيب         

ولن حيتوي املهرجان على شيء     . حلكم االستبداد اخللیفي  
من تاریخ البحرین املمتد ما بني اعتنـاق البحـرین           

ویطلق اسـم   . االسالم حىت احتالهلا من قبل امحد الفاتح      
سم اول حاكم للبحرین من العائلـة       على ا « الفاتح»

البحـرین، وهـو    « فـتح »اخللیفیة، على اسـاس انـه       
مصطلح مل یستعمل يف التاریخ االسالمي اال عندما فـتح           
املسلمون البلدان االخرى ولیس عندما یسـیطر حـاكم          

 . على بلد مسلم بعد اسقاط حاكم آخر
 
  مارس٣٢

 تعرض عبد العزیز عطیـة اهللا آل خلیفـة، عضـو جلنـة             

التعذیب، لتحقیق واسـع امـام جلنـة القضـاء علـى             
. التمییز العنصري التابعة لالمم املتحـدة يف جنیـف         

واكدت االنباء انه فشـل يف االجابـة علـى عـدد مـن               
اسئلة مسؤويل اللجنة اليت وجهت اهتامات كثرية حلكومة         
البحـرین بانتـهاجها سیاسـات عنصـریة حبـق ابنـاء       

 عطیة اهللا يف االجابـة      ومن االسئلة اليت فشل   . البحرین
علیها سؤال حول اسـتحواذ افـراد آل خلیفـة علـى             
املناصب القیادیة والسیاسـیة يف الـبالد، وان ذلـك           

وبدا عضو جلنة التعذیب    . یشكل سیاسة عنصریة واضحة   
وفشـل  . مضطربا ومل یستطع تقدمي تربیر مقنـع للجنـة         

كذلك يف االجابة على تساؤالت اللجنـة حـول اضـطهاد            
ــواطن ــة   امل ــهم العائل ــذین حرمت ــرینیني ال ني البح

. «فئة البدون »اخللیفیة من اجلنسیة والذین تسمیهم      
. واكتفى باطالق تصرحيات مل تقنع ایـا مـن املسـؤولني           

واضطرب كذلك عندما وجهت الیه اسـئلة حـول اغـالق            
عدد من املساجد واحلسینیات ومنـع الكتـب الدینیـة           

ه ضعیفا بشكل   لقطاع واسع من املواطنني، واعترب اداؤ     
كبري برغم اصطحابه وفـدا كـبريا مـن مسـؤويل وزارة             

ويف ایــة اجللســة الــيت عقــدت يف مطلــع . الداخلیــة
االسبوع قررت اللجنـة اصـدار عـدد مـن التوصـیات             
للحكومة تطلب منها احرتام احلقـوق الدینیـة لشـعب           
البحرین والتخلي عن سیاسات التمییز العنصري اليت        

جات املتواصـلة خـالل السـنوات       استمرت برغم االحتجا  
واسـتغرب عـدد مـن مسـؤويل اللجنـة بعـد       . املاضـیة 

اطالعهم على مـا نشـرته وسـائل االعـالم الرمسیـة يف              
املنامة اليت رأوا فیها جتنیا على احلقیقـة وتضـلیال           

 . حكومیا خطريا
ومن جهة اخـرى اصـدرت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة             

ل االسـتاذ   التعذیب بیانا مهما حول اعـادة اعتقـا       
وجـاء يف البیـان     . عبد الوهاب حسـني بشـكل تعسـفي       

الطویل شرح لظـروف االعتقـال وخلفیاتـه وكیـف ان            
وزارة الداخلیة سعت لتضلیل عائلته بان اعتقالـه         

بعـد  « من اجل اكمـال اجـراءات االفـراج       »لیس سوى   
تربئته من قبل حمكمة امن الدولة من التهم امللفقـة           

مانـة العامـة ملنظمـة      ان اال  » وقال البیـان  . ضده
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مكافحة التعذیب قلقة جدا من طول اعتقـال السـید           
ویشغل بـال املنظمـة عـدم وجـود         . عبد الوهاب حسني  

ضمانات مبحاكمة عادلة وحیادیة من قبل حمكمـة امـن           
 مـن  ٩وان هـذا االعتقـال خمـالف للمـادة     . الدولـة 

ال  » االعالن العاملي حلقوق االنسان الذي ینص على انه        
ریض احد لالعتقال التعسـفي او االحتجـاز او         جيوز تع 
وطالبت املنظمـة بالكتابـة اىل السـلطات         . «االبعاد

البحرینیة ملطالبتها باالفراج الفوري عـن االسـتاذ         
عبد الوهاب حسني، التحقیق بشكل حیادي يف اعتقالـه          
التعسفي واساءة معاملته وتقدمي املسؤولني عـن ذلـك          

سـفي فـورا والغـاء      اىل القضاء، منع االعتقال التع    
 وكـل القـوانني الـيت       ٤٧٩١قانون امن الدولة لعام     

تقصر عن املعایري الدولیـة حلقـوق االنسـان، وضـمان            
احرتام حقوق ا النسان واحلریـات االساسـیة يف الـبالد            

 .طبقا لتلك املعایري
ومــن جهــة اخــرى، رفــض االمــري االمتثــال للمطالــب  

امللـف االسـود    الدولیة مبحاكمة ارمني املسؤولني عـن       
وبدال من ذلـك مـنح عـددا        . النتهاكات حقوق االنسان  

ويف زیارة الحد مراكز    . منهم اومسة واثىن على ادائهم    
التعذیب يف سافرة، أشـاد االمـري بـوزیر الداخلیـة            

وبالرغم من قوله بانـه ال      . ووكالئه وضباط التعذیب  
یوجد احد فوق القانون فانه مل یأمر باجراء حتقیـق           

 القتل اليت ارتكبتها وزارة الداخلیة حبـق        يف جرائم 
اكثر من اربعني مواطنا، وجرائم التعذیب اليت طالت         

ومتنت املعارضة لـو حتولـت الشـعارات        . آالف املواطنني 
الرمسیة اىل ممارسة یومیـة بـدال مـن توجیههـا هبـدف              

وأشـار املراقبـون اىل     . التضلیل والدعایة االعالمیة  
د الــيت تؤكــد اســتمرار التطــورات االخــرية يف الــبال

سیاسات رئیس الوزراء اهلادفـة لتحویـل الـبالد اىل           
دولة بولیسیة یتحكم فیها عناصر التعـذیب الـذین          
تلطخت ایدیهم بدماء ابنـاء البحـرین، وذلـك عـرب            
تنصیب عناصر مثل عبد العزیز عطیـة اهللا آل خلیفـة            
وعبد الرمحن بن صقر آل خلیفة وخالد بـن حممـد بـن              

فــة وغريهــم يف الوظــائف املتقدمــة يف ســلمان آل خلی

 .البالد
 

 ٠٠٠٢یومیات ابریل 
 
 
  مارس٧٢

اعتقل يف االیام القلیلة املاضیة عدد مـن املـواطنني           
بشكل تعسفي وخيشى علیهم من التعذیب الوحشي داخـل          

فقد اعتقل يف السـاعات االوىل مـن یـوم           . الزنزانات
 من منطقـة الدیـه كـل          مارس ٥٢السبت   امس االول   

. ٤٢، وصـاحل ابـراهیم الشـیخ،        ٧٢ توفیق سعف،     نم
وقبـل  . وبعد بضع ساعات من التعذیب افرج عن االخري        

یومني من ذلك اعتقل من املنطقة نفسها الشاب شـاكر           
وبعـد بضـع سـاعات مـن التعـذیب اطلـق       . ١٢مـدن،  
واعتقل االسبوع املاضي مـن منطقـة كرزكـان          . سراحه

ف من بینهم كـل     عدد من املواطنني يف عدوان كاسح، عر      
، طه امحد علي الشیخ،     ٨١ باسم ابراهیم یعقوب،      من
، ٨١، حممد صاحل خلف،     ٩١، حممد مهدي عبد الرسول،      ٩١

اعتقـل    ٥٢، جعفر حممد حسـن،      ٧١حممد باقر معراج،    
 وارتكبت القوات املرتزقة يف مساء االربعاء        . سابقا

. املاضـي جرميـة حبـق احـد املـواطنني مبنطقـة كرزكـان       
، متوجهـا اىل    ٢٣ا كان املواطن عبد اهللا صـاحل،        فبینم

منزله باحد شواع املنطقة اذا بتلك القوات تعتـدي          
علیه بوحشیة وتشبعه ضربا وركال بدون رأفـة بـدون           

 . اي سبب
وجاءت هذه االعتقاالت الحـالل مـواطنني ابریـاء جـدد            
مكان مواطنني آخرین افرج عنهم بعد اعتقال تعسـفي          

مخس سنوات يف السجن بدون هتمـة       فبعد اكثر من    . طویل
او حماكمة اطلق سراح املواطن ابراهیم حسـن جاسـم،           

وكان قد اعتقـل يف نـوفمرب       . من منطقة البالد القدمي   
 وبعد ثالث سنوات مـن التوقیـف اطلـق سـراحه             ٤٩٩١

یومـا واحـدا واعیـد اعتقالـه مبوجـب قـانون امـن        
ومل تقـدم لـه ایـة هتمـة او          . الدولة السيء الصیت  

واطلق سراح كـل مـن االسـتاذ عمـران حسـني             . ةحماكم
عمران من منطقة بين مجرة والشیخ حممد الریـاش بعـد            
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. ان فشل جهاز التعذیب يف توجیه ایة هتمـة الیهمـا           
واطلق سراح عدد غـري معـروف مـن املـواطنني الـذین              
اعتقلوا ظلما وعدوانا واودعـوا السـجن بـدون ان           

 حمـاوالت   وجـاءت االفراجـات يف اطـار      . یرتكبوا جرما 
جهاز التعذیب البحریين حتسـني صـورته يف جنیـف حیـث             
تعقد الدورة السادسـة واخلمسـون للجنـة الدولیـة           

وبـدال مـن    . حلقوق االنسان التابعـة لالمـم املتحـدة       
احلدیث عن تعویض هؤالء االسـرى يف مقابـل احتجـازهم            
سنوات بشكل تعسفي مارس جهاز التعذیب حبقهم جرميـة          

صرحيات ملفقة علـى السـنتهم يف       اضافیة وذلك بنشر ت   
الصحافة الرمسیة، ولكن ابناء البحـرین استسـخفوا         
هذه اخلطوات الدعائیة، واصـبحوا یطـالبون العـامل          
بالتدخل ملنع احلكومة مـن اسـتعمال شـعب البحـرین            
بشكل بشع، وبالقوة، الغـراض دعائیـة بـدون حمتـوى            

 .انساني
خللیج وعلى صعید آخر عمت اجواء موظفي شركة طريان ا         

اجواء خبیبة االمـل بعـد صـدور قـرار حكـومي مبنـع               
وكانت شـركة   . تعویضهم عن سنوات اخلدمة مع الشركة     

قد اصدرت العام املاضي االستغناء عن      « طريان اخللیج »
 من عماهلا البحرینیني وحو لتـهم      ٠٠٢خدمات اكثر من    

لصـیانة الطـائرات    « جامكو»بدون ارادهتم اىل شركة     
شركة تعویضهم عن سـنوات اخلدمـة       ورفضت ال . بأبوظيب

ورفعوا قضـیة ضـد الشـركة       . اليت قضوها مع الشركة   
ــیس     ــیطرة رئ ــع لس ــریين اخلاض ــاء البح ــام القض ام

وقضـت احملكمـة العمالیـة الثانیـة یـوم      . الـوزراء 
السبت املاضي بعدم اسـتحقاقهم ایـة تعویضـات مـن            
الشركة، وقضت كذلك مبنع االعالم الرمسي التعاطي مـع          

نشر اي وقائع تتعلق بقصص مهندسي وفنیـي        القضیة ب 
 . طريان اخللیج حىت یصدر هبا حكم ائي

جاء ذلك يف الوقت الذي عرضت فیه قنوات التلفزیون          
الرمسیة عرضا عسكریا حضره االمـري ورئـیس الـوزراء           
واشــتمل علــى اســتعراض حركــات هبلوانیــة القتحــام  

جـود  املباني واالنزال بالطائرات املروحیة لالحياء بو      
. استعدادات متواصلة ملواجهة االنتفاضـات الشـعبیة       

وقرأ شعب البحرین يف ذلـك رسـالة واضـحة بعسـكرة             

الوضع وان االیدیولوجیة العسكریة تقوم بتوجیه كل        
االمكانات ملواجهة التحركات الشعبیة اهلادفة لالصالح       

وقام االمري بتكرمي عدد من عناصر التعذیب        . السیاسي
 .درسونمن بینهم ایان هن

ويف خطوة تؤكد استمرار سیاسة القمع الفكري ومنـع          
حریـة التعـبري، خضـعت الشـركات املشـاركة يف معـرض       
الكتاب املقام حالیا يف البحرین لتفتیش دقیـق، ومت          
فحص معظم الكتب اليت عرضت يف املعرض من قبل عناصـر            
من وزارة الداخلیة ومنع عرض كتب كـثرية، وخصوصـا           

 .صة بالشیعةالكتب الدینیة اخلا
ويف جنیف كان حلضور عضو جلنة التعذیب، عبد العزیـز           
عطیة اهللا آل خلیفة، مداوالت جلنة التمییز العنصري،         
اثر سليب ضد احلكومة حیث اكـد للحقـوقیني الـدولیني            
اصرار احلكومة على املضـي يف مسلسـل انتـهاك حقـوق             

ونشط ناشطو حقـوق    . االنسان عرب اشخاص مثل عطیة اهللا     
ان البحرینیون احلاضرون يف جنیـف ومؤیـدوهم يف          االنس

نشر ظالمة الشعب وإطالع الرأي العـام علـى حقیقـة            
اجلحیم الذي یعیشه ابناء البحـرین يف ظـل االرهـاب            

 .اخللیفي املتواصل
 
  مارس٩٢

اعتقل من منطقة بوري االسبوع املاضي تسعة مـواطنني          
بشكل تعسفي وذلـك يف السـاعات االوىل مـن الصـباح،             

لك يف اطار محلة جدیدة یشنها جهاز التعـذیب حبـق            وذ
ومشلت جرمية االعتقال التعسـفي كـال       . ابناء البحرین 

، ٥١ السید هاشم السید عـدنان السـید یوسـف،             من
، ٦١، عبـاس امحـد عیسـى،        ٥١حسن عبد اهللا ابراهیم،     
 ٦١، حممـد حبیـب املسـحن،        ٦١یوسف علي حممد العايل،     

 ٦١ حممـد العـايل،      ، عمـار   یعتقل للمرة الثانیـة    
 ٧١ حممــد علــي ســلمان،  یعتقــل للمــرة الثانیــة 
، عباس سلمان حممد العـايل،       یعتقل للمرة الثانیة   

، ســلمان حســن علــي  یعتقــل للمــرة الثانیــة  ٨١
 وكانت قوات   . اعتقل عدة مرات سابقا     ٨١العریيب،  

التعذیب قد اعتقلت من املنطقة نفسها يف وقت سـابق           
، ٢٢ علي حسن احلجـريي،        من بینهم  عددا من املواطنني  
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، السـید    یعتقل للمـرة الثانیـة      ٧١واخوه حممد،   
اعتقـل سـابقا ملـدة        ١٢امحد السید علي العلـوي،      

. ٨١، السید حسن السـید جـواد السـید شـرب،              سنتني
وتزامنت هذه االعتقاالت اليت حدثت يف منطقيت كرزكـان          
ض والدیه العادة ملء غرف التعـذیب بعـد اطـالق بعـ            

 .املعتقلني مؤخرا
وعلم من جهة اخرى ان الشیخ عبد االمري اجلمري یرقد           

ومنذ اطـالق   . حالیا يف املستشفى بعد ان تداعت صحته      
سراحه قبل ستة شهور ووضعه حتت االقامة اجلربیة منـع           
رئیس الوزراء مستشفیات الـبالد مـن تقـدمي العـالج            

وقبـل  . للشیخ اذا كان یتطلـب بقـاءه يف املستشـفى          
وله املستشفى كان الشیخ یعیش حتت االقامة اجلربیـة          دخ

حیث حتاصر قوات التعذیب منزله على مـدار السـاعة           
وعلـم كـذلك ان قـوات       . ومينع املواطنون من زیارته   

التعذیب حتاصر الغرفة اليت یرقد فیها الشیخ اجلمري         
باملستشفى ومتنع املواطنني من زیارته، تنفیذا الوامر        

یسـتغل سـلطته لالنتقـام مـن        رئیس الوزراء الـذي     
وكان رئیس الوزراء قد أمر باعادة اعتقال        . الشیخ

االستاذ عبد الوهاب حسني بسبب رفضه تقـدمي اعتـذار           
ویصر االستاذ عبد الوهـاب حسـني       . للعائلة اخللیفیة 

وبقیـة الرمـوز الشـعبیة املعـتقلني علـى املطالبـة       
باعــادة العمــل بدســتور الــبالد  والغــاء احكــام  

 .ء واطالق سراح املعتقلني السیاسینيالطواري
ويف جنیف تواصلت اجتماعات اللجنة الدولیـة حلقـوق          
االنسان التابعة لالمم املتحـدة يف دورهتـا السادسـة           
واخلمســني، وكانــت قضــیة البحــرین حاضــرة يف اغلــب  

 شخصـا   ٧١وبلغ عدد وفد حكومـة البحـرین        . اجللسات
. املمقارنة بشخص او اثنني لكل دولـة مـن دول العـ            

ویعكس هذا الرقم حالة الرعب اليت هتیمن على رئـیس           
الوزراء وجهاز التعذیب من صـدور ادانـات دولیـة           
متهد الطریق حملاكمة رموز النظام بارتكاب جرائم ضد         

ویرتأس الوفد عضو جلنة التعـذیب،  عبـد          . االنسانیة
وميـارس ناشـطو حقـوق      . العزیز عطیة اهللا آل خلیفـة     

مساندوهم من اجلهات احلقوقیـة     االنسان البحرینیون و  
دورا مشرفا البراز حقیقة الوضع يف البحرین وافشال         

. خطط النظام لتشویش احلقائق وتضلیل اجلهات الرمسیة       
وقد أصدرت جلنة الدفاع عن حقوق االنسان يف البحرین          

 عددا مـن     عضو الفیدرالیة الدولیة حلقوق االنسان     
   مـن نـوع    البیانات ووزعتها، وكانت حتمل عنـاوین     

اعادة اعتقال االستاذ عبد الوهاب حسني بعد سـاعات          
من االفراج عنه، التصـرحيات الصـحفیة املنسـوبة اىل           

كما . العائدین تعبري عن عودة النهج القمعي القدمي       
اصدرت اللجنة تقریرا حول مداوالت جلنة منع القضاء         
على التمییز العنصري اكـدت فیـه فشـل احلكومـة يف             

بعدم وجود التمییز كسیاسـة ثابتـة       اقناع اللجنة   
 . لدیها

وعلم كذلك ان احلكومة متاطل بشكل غـري معقـول ملنـع             
زیارة وفد جمموعة العمـل حـول االعتقـال التعسـفي            

. خصوصا مع استمرار حالة التوتر السیاسي يف البالد        
 االول   وتسعى احلكومة يف هذا اجلانب لتحقیـق امـرین        

 باحلقوق املشـروعة    التعامل بأقسى صورة مع املطالبني    
وااء احلركة الشعبیة، ويف الوقت نفسه منـع االمـم           
املتحدة من اكتشاف جرائمهـا حبـق ابنـاء البحـرین            

وهنـاك اآلن   . وذلك بتأجیل الزیارة قـدر املسـتطاع      
توتر شدید يف العالقة بني حكومـة البحـرین وجمموعـة            
العمـل حـول االعتقـال التعسـفي بسـبب رفـض رئـیس        

ن هندرسـون السـماح للوفـد بزیـارة         الوزراء وایا 
 .البالد حسب ما كان متفقا علیه العام املاضي

 
  مارس٠٣

استمع احلاضرون يف اجتماع اللجنـة الدولیـة حلقـوق           
االنسان يف جنیف یوم امـس اىل مـداخالت مـن منظمـات              

وفشل ممثلـو   . حقوقیة بشأن حقوق االنسان يف البحرین     
ملـداخالت بـرغم    جهاز التعذیب البحریين يف منع هذه ا      

نشــاطهم احملمــوم يف االیــام املاضــیة للتشــویش علــى  
فقد القـى الـدكتور     . احلقائق وتضلیل الرأي العام   

تشـارلز جریـف، باسـم منظمـة احلـوار بـني االدیـان        
یظـل الوضـع يف      » مداخلة مهمة جاء فیها مـا یلـي       

البحرین مبعث قلق ملنظمتنا، وتفید آخر االخبار ان         
 مواطنا  ٤٢ مارس سراح    ٥٢قت يف   وزارة الداخلیة اطل  
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كانوا موقوفني يف املعتقل مبن فیهم السید عمران حسني          
عمران والشیخ حممد الریاش والسـید ابـراهیم حسـن           
جاسم، و كانوا مجیعا يف االعتقال االداري الكثـر مـن            

وتظهـر قضـیة السـید جاسـم االوضـاع          . اربع سنوات 
قـل يف  فقـد اعت . احملزنـة حلقـوق االنسـان يف البحـرین    

 وبقي يف املعتقل ملدة ثالث سـنوات اوال مث          ٤٩٩١دیسمرب  
اطلق سراحه لیلـة واحـدة فقـط، وأعیـد اعتقالـه             

امـا الشـیخ    . لیبقى يف السجن سنتني ونصفا اخریـات      
 وتعرض ملختلف   ٥٩٩١حممد الریاش فقد اعتقل يف دیسمرب       

صنوف التعذیب، و كـان ذنبـه الوحیـد انـه یقـیم              
منعت وزارة الداخلیـة الصـالة      الصالة مجاعة يف مسجد     
وألقى  الشیخ خطبة انتقـد      . فیه ملنع توعیة املصلني   

فیها اجراءات احلكومة ضد اماكن العبادة، ونتیجـة         
لذلك فقد انتهى اىل االعتقال االداري الكثر من اربع          

وحســب املعلومــات املتــوفرة لــدى املنظمــة . ســنوات
 الدولیــة ملكافحــة التعــذیب، فــان معــتقال آخــر يف 
البحرین وهو الناشط من اجـل الدميقراطیـة السـید           

 ٧١عبد الوهاب حسني قد أطلق سـراحه مـن السـجن يف              
مارس هذا العام بعد اعتقـال دام اكثـر مـن ثـالث              
ســنوات، وذلــك مبوجــب قــرار مــن حمكمــة االســتئناف  

ولكن أعید اعتقالـه بعـد سـاعات، مبوجـب           . العلیا
سـتمرار   الذي یتیج ا   ٤٧٩١قانون امن الدولة لعام     

وحسـب املعلومـات    . االعتقال االداري حىت ثالث سـنوات     
الواردة اىل املنظمة الدولیة ملكافحة التعذیب فقـد         
تعرض السید عبد الوهاب لضـغوط مـن قبـل املباحـث             
الصدار بیان یعتذر فیه عن اعماله والتعهـد بعـدم           

 .تكرار النشاط الداعي لالصالح السیاسي
زیارة جمموعة العمـل     اننا نالحظ ان      السید الرئیس 

حول االعتقال االداري اىل البحرین مل تتم يف اكتـوبر           
من العام املاضي وجرى تأجیلها مرة اخرى بطلب مـن           

يف الوقــت نفســه فــان . ١٠٠٢البحــرین حــىت ابریــل 
االعتقال التعسفي مستمر يف البحرین وتدعم منظمتنا        
زیارة تفصیلیة موعة العمل حول االعتقـال االداري         

 .« البحرین يف اسرع وقت ممكناىل
ويف كلمته امام اللجنة، تطرق الدكتور حممد فـائق،          

االمني العام للمنظمـة العربیـة حلقـوق االنسـان اىل            
فبعـد  . الوضع يف البحرین بشكل ازعج الوفد احلكومي       

ان رحب باالفراجات عن املعتقلني تعسفا طالـب بشـكل           
ني، وطالـب   واضح باالفراج عن مجیع املعتقلني السیاسـی      

كذلك بتطبیق القوانني الدولیـة يف مـا خيـص قضـایا             
 .حقوق االنسان والدميقراطیة

وملواجهــة هــذه االنتقــادات املتواصــلة عمــد جهــاز  
فقد قام عمـالؤه    . التعذیب اىل وسیلة تضلیلیة اخرى    

يف جنیف بتوزیع كتاب حيتوي على جرائم التخریب اليت          
ا ظلمــا ارتكبــها عمــالء وزارة الداخلیــة ونســبته

واعترب الكتـاب اعتـداء     . وزورا اىل ابناء البحرین   
فقد . شرسا حبق ابناء البحرین واعتداء على احلقیقة       

اشتمل على صور سـیارات املـواطنني وممتلكـاهتم الـيت            
دمرها عمالء احلكومة خالل اعتـداءاهتم علـى املنـاطق           

واستسخف من شـاهد تلـك      . السكنیة يف عدد من القرى    
جهـاز رئـیس الـوزراء حبـق ابنـاء          الصور ممارسات     

البحرین حیث استطاع املدافعون عن شعب البحـرین يف          
جنیف عرض احلقیقة باسلوب مقنع، فانقلب السحر على         

 .الساحر مرة اخرى
وعلى صعید آخر قرر جهـاز التعـذیب تقـدمي جمموعـة             
اربعة شباب من ابناء البحـرین اىل احملاكمـة امـام            

ذلك یوم السبت املقبـل     حمكمة امن الدولة اجلائرة، و    
 جمید عبد العزیز سلمان عبد        وهؤالء هم  .  ابریل ١ 

، وابن عمه سـلمان عبـد       ٣٢، واخوه سلمان،    ٤٢اهللا،  
. ٥٢، وحممد علـي منصـور،       ٥٢اهلادي سلمان عبد اهللا،     

ومجیع هؤالء املظلومني من منطقة جبلة حبشي وقضـوا يف           
غـرف التعـذیب قرابـة ثـالث سـنوات بـدون هتمـة او        

وجاء قرار حماكمتهم يف اطار سیاسـة الظلـم          . اكمةحم
والتضلیل اليت تنتهجها احلكومة حلمایـة نفسـها مـن           

 .غضب اجلهات احلقوقیة الدولیة
 
  أبریل٣

يف عدوان وحشي شـنته قـوات التعـذیب علـى منطقـة              
الدراز اعتقل يف الساعات االوىل من صباح یوم اخلمیس          

ید مهـدي السـید      الس  املاضي ثالثة من املواطنني وهم    
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. جمید، السید حسن السـید سـعید، ونظـري حسـن علـي             
وقامـت اجهـزة االمـن اخلاصـة باجلرميـة، كمـا عبثـت        

وقال شهود عیـان    . مبحتویات منازهلم وروعت ساكنیها   
ان الضحایا تعرضوا ملعاملة قاسیة خالل اجلرمية وبدأ         
. التحقیق معهم منـذ اللحظـة االوىل بعـد االعتقـال           

ومت . یب بشعة لتعذیب هؤالء املـواطنني     واستعملت اسال 
االفراج عن السید حسن السید سعید يف وقت الحـق مـن             

وقد اعتقـل بعـض     . الیوم نفسه بعد ان عذب بوحشیة     
 هؤالء عدة مرات يف السابق

 وجاءت تلك االعتقاالت متزامنة مـع مـا یقـوم بـه             
الوفد احلكومي يف جنیف من دعایة فارغة حول سیاسات          

وبسـبب شـعورها    . امها حلقـوق االنسـان    احلكومة واحرت 
بالضغط الدويل فقد بعث رئـیس الـوزراء وفـدا مـن             
سبعة عشر شخصا اىل جنیف ملمارسة اوسع عملیة تضلیل          

وقـام اعضـاء    . وتشویش تشهدها قاعات االمم املتحدة    
الوفد يف الیومني املاضـیني بتوزیـع كتیبـات أعـدها            

 اخللیفیـة   جهاز التعذیب بأمساء خمتلقة متجد العائلة     
. احلاكمة وهتاجم شعب البحرین وتنعته بأبشع النعوت       

ویشرف على ذلك عضو جلنـة التعـذیب، عبـد العزیـز             
عطیة اهللا آل خلیفة الذي تواجد شخصیا يف جنیف هـذا            

وعلم كذلك ان امحد احلداد السفري البحریين يف         . العام
جنیف، اصیب قبل یومني بوعكة صحیة مفاجئة نقل على          

ومل یعرف شيء بعـد عـن حالتـه         .  املستشفى اثرها اىل 
وكان السفري قد ألقى خطابا امام اجتمـاع         . الصحیة

اللجنـة الدولیـة حلقـوق االنسـان ذكـر فیـه قـرار        
احلكومة بتشكیل جلنة تابعة هلا حلقوق االنسان، معتربا         

ولكن املطلعني على االمور یؤكـدون      . ذلك اجنازا كبريا  
یاسة احلكومة السكات   ان تشكیل اللجنة جاء يف اطار س      

اجلهات احلقوقیة الدولیة وتضلیلها بشأن ما جيـري يف          
. البالد، والستعماهلا بوقا دعائیا يف احملافل الدولیة       

ویتوقع ان یقوم مسري رجب، رئیس اللجنة، بزیارة اىل          
جنیف للدفاع عـن جهـاز التعـذیب البحـریين الـذي             
. یدیره دونالد برایان حتت اشـراف ایـان هندرسـون          

ویتصرف مسري رجب باوامر من وزارة الداخلیة متخطیا         
 . اعضاء اللجنة

ومن جهة اخرى قرر الدیوان األمريي توزیع جمموعة من          
األغنام واهلبات للمآمت احلسینیة مبناسبة قدوم موسـم         
العاشـوراء، اال ان األغنـام الـيت  تقـرر توزیعهـا      

 خروف مصابة بامراض تـؤثر علـى        ٠٠٠٢وعددها حوايل   
فبعد اجراء فحوص طبیة علیهـا تـبني        . املواطننيصحة  

وهذه األغنام حمجوزة يف احملجـر      . اصابتها مبرض الربسیال  
الصحي، عند قریة بوري القریبة مـن مركـز  شـركة             

 ٠٥ وقــد وزع منــها . بتلكــو البحــرین لالتصــاالت 
 تنتقل عدواه لإلنسـان      الربوسیال وهذا املرض   . رأسا

وكـان  . بب العقم لإلنسان  فیصاب باحلمى املالطیة ویس   
الدیوان األمريي  قد وزع العام املاضـي جمموعـة مـن             
األغنـام علـى املـآمت احلسـینیة وكانـت مصـابة مبـرض        

وقام بعض أصحاب املـآمت بتصـویر  اإلصـابات           . اجلدري
ــروة     ــإدارة الث ــرة ب ــز البیط ــارها اىل مرك وإحض
احلیوانیة، وانتشرت بواسطتها أمراض اجلدري يف كـثري         

ولیس معلوما بعـد مـا اذا كـان ذلـك           . غناممن األ 
 . متعمدا ام صدفة حمضة

وجتدر االشارة اىل ان احلكومة، بتوجیه من بعض اجلهات          
الشـیعة  « اقنـاع »االستشاریة، متارس حالیا سیاسـة       

البحرینیني باا ال تستهدف وجودهم بل اا تعمل من          
اجل صاحلهم، بالرغم من ابقاء بعض مآمتهم ومساجدهم         

وحـىت عنـدما قـررت      . عیاهتم مغلقة وسجن علمائهم   ومج
فتح سفارهتا يف بغداد مؤخرا بررت ذلك بانه من اجل           
تسهیل اخلدمات للمـواطنني الشـیعة الـذین یـزورون           

واستسخف املواطنون هذه   . االماكن الدینیة يف العراق   
االدعاءات، وطالبوا احلكومة بالكف عن هذه االالعیـب         

وا ام یطـالبون حبقـوقهم      السیاسیة الرخیصة، وقال  
املشروعة كمواطنني يف اطار ما یضمنه دسـتور الـبالد           
هلم، وال یبحثون عن منن من العائلة اخللیفیـة الـيت            
تستهدف مجیع ابناء البحرین وتسعى للتفریق بینـهم         

ودعوا احلكومة اىل الكـف     . على اسس مذهبیة وسیاسیة   
ین عـن ممارسـاهتا اهلادفـة الهانـة العلمـاء واملفكـر      

الذین تشرتط علیهم تقدمي اعتذارات مهینة الخـراجهم         
وحتد وا العائلة احلاكمة ان تطلـق      . من غرف التعذیب  

سراح االستاذ عبد الوهاب حسني فورا اذا كانت جادة          
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 .يف ما تقول، او الكف عن هذه االكاذیب واالفرتاءات
 
  أبریل٦

قامت حكومة البحرین هذا الیـوم بإبعـاد املـواطن           
 ٤٢، من البالد بعد     ٩٢سني علي امحد الطویل،     الشیخ ح 

وكان هذا املواطن قـد وصـل       . ساعة من عودته الیها   
اىل املطار یوم امس قادما مـن العاصـمة القطریـة،            

وبعد حتقیق اسـتمر طـوال أمـس مت إبعـاده            . الدوحة
وقد قضى الشیخ الطویل ستة     . صباح الیوم من البالد   

.  قم االیرانیة  اعوام طالبا للعلوم الدینیة مبدینة    
واكدت جرمية إبعاد هـذا املـواطن خـواء االدعـاءات            
احلكومیة حول االصالح السیاسـي يف الـبالد واسـتمرار           
. سیاسة القمع وانتهاك القوانني واالعراف الدولیـة       

وتصر العائلة اخللیفیة على اهانة ابناء البحـرین         
وذلك باشرتاط تقدمهم باعتذارات للرمـوز اخللیفیـة         

 السجن التعسفي او العـودة اىل الـبالد،         للخروج من 
. االمر الذي یرفضه االحرار وحتر مه القوانني الدولیة       

وترفض العائلة احلاكمة العمل وفـق قـوانني الـبالد           
ومتـارس االبعـاد    . وتصر على ابقاء الدستور معلقـا     

القسري كعقوبة للمواطنني الذین یطـالبون حبقـوقهم         
 .املشروعة

الغموض یلف قضیة املـواطنني     ومن جهة اخرى ما یزال      
يف سـرتة   « مطعـم الزیتـون     »املتهمني زورا جبرمية حرق     

فقـد  . بعد مرور اكثر من اربعة اعـوام علـى ذلـك           
اكـدت مصـادر مطلعـة ان جهـاز التعـذیب یعـرف ان       

اخـرى غـري جمموعـة    « جهـات معروفـة  »مـرتكيب اجلرميـة   
املواطنني الذین أدانتهم حمكمة امـن الدولـة ظلمـا           

. اء، وان هذه اجلهـات حتظـى حبمایـة النظـام           باالعتد
واشـارت هـذه املصـادر اىل ان البنغالدیشـیني الـذین      
قتلوا يف احلادثة كـانوا یعملـون حتـت ادارة اجلـالد             
املخضرم، حممود العكوري، االردني ا جلنسـیة املسـؤول          

ونظـرا  . عن التحقیقات اجلنائیة بوزارة الداخلیـة      
جهات حكومیة فیهـا    لتعقیدات اجلرمية واحتمال تورط     

قرر جهاز التعذیب اهتام جمموعة من املـواطنني ظلمـا           
وتعر ض افراد اموعة اليت حكم ثالثـة مـن          . وعدوانا

افرادها باالعدام، لتعذیب وحشي علـى نطـاق واسـع           
مزورة اعـدها   « اعرتافات»وذلك الجبارهم على توقیع     

واكد هؤالء مرارا براءهتم ممـا نسـب        . جهاز التعذیب 
واضافت املصادر  . م وام معتقلون تعسفا وجورا    الیه

ان جهاز التعذیب طلب مـن اموعـة مـؤخرا كتابـة             
رسائل اعتذار لالمري الطالق سراحهم برغم براءهتم مـن          

 . التهم امللفقة ضدهم
ــیة    ــن ســبعني شخص ــع اكثــر م ــعید آخــر وّق ــى ص وعل
نیوزیالندیة عریضة مهمة موجهـة اىل امـري البحـرین           

على استمرار التعـذیب يف السـجون حتـت         حيتجون فیها   
وجاء . اشراف ضباط بریطانیني یرأسهم ایان هندرسون      

لقد فصل عدد من املواطنني مـن        » يف العریضة ما یلي   
وقد أصدرت حماكم امن الدولة اليت یرأسـها         . اعماهلم

افراد من آل خلیفة وقضاة من خارج البالد احكامـا           
ن ثالثة مـواطنني    وهناك اآل . جائرة ال ميكن استئنافها   

على قائمة االعدام بـرغم ان حمـامیهم سـجلوا مخسـني             
اننــا نطالــب الســلطات ... شــاهدا لصــاحل املتــهمني

البحرینیــة باالســتماع ا ىل الــدعوات الــيت تطالــب  
بالعدالة وااء االنتهاكات الـيت تقـوم هبـا قـوات            

ونطالب السـلطات البحرینیـة بـالعودة غـري          . االمن
ــ  ــروطة للمعارض ــینياملش ــة  . ني السیاس ــدعو حكوم ون

البحــرین العــادة الــس الــوطين واحــرتام القــوانني  
العاملیة وقوانني البالد واطالق سراح مجیـع السـجناء          

وطالب املوقعون بالكتابة اىل السـلطات       . «السیاسیني
 .البحرینیة للتعبري عن االستیاء

اللندنیة يف عـددها    « القدس العربي »ونشرت صحیفة     
جسـر احملبـة بـني       »  الیوم مقاال بعنوان   الصادر هذا 

وجـاء يف املقـال     «  مىت یرى النور؟    املنامة والدوحة 
 القطریـة علـى      استعراض عام للعالقات البحرینیة     

مدى املائة عام االخـرية واسـتمرار غیـاب العالقـات            
وقال املقال ان هناك عقلیتني     . الدبلوماسیة بینهما 

 الوقت الذي طـورت     خمتلفتني حتكمان البلدین، وانه يف    
فیه القیادة القطریـة منـط حكمهـا وتعاملـها مـع             
شعبها ومسحت مبساحة من احلریات فقد استمر منط احلكـم           
يف البحرین على ما كان علیه، واذا كانت هناك مثـة            
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اصالحات فمنطلقاهتا الرغبة يف التشویش على املعارضة        
ــة     ــب احلكوم ــيت تطال ــة ال ــات الدولی ــكات اجله وإس

ومتىن املقال ان جيد مشروع بناء جسـر بـني           . تباالصالحا
ــل    ــرص عم ــوفر ف ــذ لی ــه اىل التنفی ــدین طریق البل

الـيت  « املسـتقلة »وكانت صـحیفة    . للبحرینیني يف قطر  
تصدر يف لندن قد نشرت يف عددها االخري مقالني احـدمها            

حسن عبد ربه املصري أشاد فیها      . لشخص مصري یدعى د   
مبجلـس الشـورى،    بلجنـة حقـوق االنسـان الـيت شـكلت      

واآلخر لشخص امسه حممد عبـد اهللا امحـد یسـتعرض فیهـا              
الوقائع اليت تؤكـد اسـتمرار القمـع واالضـطهاد يف            

وفیما اكتفى االول بسرد املدیح بـدون اي         . البحرین
قرائن عملیة، اورد الثاني ادلـة كـثرية باالرقـام           

 .واحلقائق تؤكد عدم تغري الوضع يف البالد
 
  أبریل٦

 البحرین یوم امس انتصارات واسعة يف جنیف        سجل شعب 
بعد ان عرب العدید من اجلهات احلقوقیة الدولیة عـن           

وشـوهد عناصـر    . شجبه جلهاز التعذیب اخللیفي بوضوح    
جهاز التعذیب يف حالة اضطراب واضحة وهـم یتلقـون           

فقـد جـاء تقریـر      . الصفعات الواحدة تلـو االخـرى     
لدولیـة حلقـوق    االحتاد االوروبي امام جلسة اللجنة ا     

االنسان التابعة لالمم املتحدة وثیقة دامغـة كشـفت          
فقد عرب االحتاد   . أالعیب احلكومة بشكل ال یقبل النقاش     

عن أسفه الشدید لـرفض حكومـة البحـرین اسـتقبال            
ورأى املراقبـون   . املقرر اخلاص حول التعذیب حىت اآلن     

يف ذلك تأكیدا ملـا تقولـه املعارضـة حـول سیاسـات              
والتالعب اليت متارسها حكومة رئیس الوزراء      التضلیل  

ازاء اجلهات احلقوقیة الدولیة، معتقدة بان سیاسـة         
وكـان  . الكذب سوف حتمیها من الغضب الشعيب والـدويل        

املقرر اخلاص حول التعذیب قد تقـدم بطلـب لزیـارة            
البحرین ومقابلة ضحایا التعذیب، االمر الذي كـان         

وصا مع وجـود آالف     له وقع الصاعقة على احلكومة، خص     
الضحایا املستعدین ملقابلة املقرر اخلاص الطالعه علـى         

 .ممارسات جهاز هندرسون ورئیس الوزراء
وحتدث یوم امس كذلك السید لـویس جوانیـت، املقـرر            

وقال ان جمموعة العمل    . اخلاص حول االعتقال التعسفي   
حـول االعتقـال التعسـفي تقـدمت خبمسـة نـداءات اىل       

تطالبها بوقـف االعتقـال التعسـفي       حكومة البحرین   
وكانـت  . وحتدید موعد لزیـارة وفـدها اىل البحـرین         

احلكومة قد رفضت السماح بزیارة الوفد الـيت كانـت           
وساد اجواء جمموعة العمـل     . مزمعة يف اكتوبر املاضي   

املذكورة شعور باالستیاء الشدید مـن تالعـب حكومـة           
ها قبل  البحرین وعدم احرتامها االلتزامات اليت قدمت     
وقـال  . عامني امام اللجنة الفرعیة حلقـوق االنسـان        

السید جوانیت ان  حكومة البحرین وافقت اخريا على          
وتأمل احلكومة  . ١٠٠٢السماح بزیارة الوفد يف مارس      

ان تتمكن من اخـالء السـجون مـن املعـتقلني يف فـرتة               
وقال املقرر اخلاص   . الزیارة لالمعان يف تضلیل الوفد    

 التعسفي ان الزیارة سوف تلغى متامـا        حول االعتقال 
. اذا حاولت احلكومة مرة اخرى تأجیلـها بـأي عـذر           

وشجب السید جوانیت سیاسـات احلكومـة الـيت أدت اىل            
وبعـد  . تأجیـل الزیـارة عامـا ونصـفا علـى االقـل      

الكلمة تقدم امحد احلداد، السفري البحریين يف جنیـف،          
د لكي  طالبا الرد، ولكن طلب منه مسؤولوه عدم الر       

ال یثريوا حفیظة املسؤولني الدولیني ولتقلیل اخلسـائر         
 . النامجة عن فتح ملف االعتقال التعسفي

وبعد ذلك شوهد ممثلو جهاز التعـذیب وهـم حيـاولون            
فقد . عبثا التأثري على مواقف مناصري شعب البحرین       

حتدثوا اىل الدكتور تشارلز جریف، ممثل منظمة احلوار         
ان قــد تطــرق اىل الوضــع يف بــني االدیــان، الــذي كــ

وأنكـر  . البحرین وشجب سیاسـات احلكومـة القمعیـة        
الوفد امامه اعادة اعتقال االسـتاذ عبـد الوهـاب           

فتحـداهم الـدكتور    . حسني، مؤكدین انه افـرج عنـه      
لدیكم جلنة حلقـوق االنسـان، فـاذا         » جریف قائال هلم  

اصدرت هذه اللجنة بیانـا یؤكـد ان االسـتاذ عبـد             
 .« لیس معتقال، فسوف أعترب كالمكم صحیحاالوهاب حسني

وتعرض الوفد احلكـومي البحـریين یـوم امـس الهانـة             
فقد انضم عنصران آخران مـن عناصـر جهـاز           . شدیدة

 شخصا، لیصبح اكرب    ٧١التعذیب اىل الوفد املتكون من      
ونظرا الن املقاعـد املخصصـة      . وفد حكومي على االطالق   
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وفـد بـاحتالل    لكل دولة حمدود، فقد قـام اعضـاء ال        
مقاعد الدول االخرى داخل قاعـة االجتماعـات، فمـا           
كان من املنظمني اال ان زجروهم واخرجوهم من القاعة          

وعلم ان الربیطاني،   . بسبب هذا التجاوز الربوتوكويل   
دیفید جامب، هو الذي یصدر االوامر العضاء الوفـد،          
وقد أمرهم بالبقاء يف القاعة طـوال الوقـت وعـدم            

ــا ل ــاز   مغادرهت ــد جه ــة تنتق ــوهتم مداخل ــي ال تف ك
ــذیب ــاز  . التع ــجب جه ــيت تش ــداخالت ال ــلت امل وتواص

التعذیب اخللیفي یوم امس، ومن ذلك مـداخلتان مـن           
ــة     ــان واملنظم ــوق االنس ــة حلق ــة الدولی الفیدرالی

ننشر نصیهما غدا انشاء     الدولیة ملكافحة التعذیب    
 . اهللا

ابـة  وعلى صعید آخر علم ان احلكومة رفضت اقامة نق         
مستقلة للصحافیني، وفرضت علیهم تشكیل مجعیة تلتزم        
بعدم التدخل يف الشـؤون السیاسـیة بـأي شـكل مـن              
االشكال واال تعرضت للحل كما حدث جلمعیة احملامني قبل          

وكان حممد املطـوع، وزیـر االعـالم، قـد أمـر             . عامني
الصـحافیني يف اجتمـاع معهـم قبـل اسـبوعني بتشـكیل       

ــ  ــتري ثالث ــة، واخ ــة  اجلمعی ــداد الالئح ــخاص الع ة اش
مـن صـحیفة     ابـراهیم بشـمي    الداخلیـة هلـا وهـم   

مـن اخبـار      وطفلة اخللیفة وعبد اهللا سلمان        االیام
وقد اجتمعـوا   . ، وهؤالء حمسوبون على احلكومة     اخللیج

یوم االثنني املاضـي بنـادي اخلـرجيني وسـوف یواصـلون             
اجتماعاهتم العداد الالئحـة بالتشـاور مـع وزارتـي           

واشرتط حممد املطوع علـى اجلمعیـة       . عالم والداخلیة اال
ان ال تتعارض لوائحها الداخلیة مع قانون اجلمعیات         
واالندیة االجتماعیة والثقافیـة بدولـة البحـرین،         
اليت تنص بشكل صریح على منـع التـدخل يف السیاسـة             

وعب ـر عـدد مـن الصـحافیني        . بأي شكل مـن االشـكال     
ن تشكیل مجعیة تدار    الشرفاء عن انزعاجهم الشدید م    

من قبل جهاز التعذیب، وقالوا ام لن یشـاركوا يف           
ایة تشكیلة غري قائمة على اساس نصوص دستور دولـة           
البحـرین الـذي یطالـب احلكومـة بالسـماح بانشـاء       

 .نقابات مهنیة
ويف الوقت الذي تعاني فیـه الغالبیـة الكـربى مـن             

ه ابناء البحرین من احوال معیشیة خانقة، تنظم هذ        
 الـيت اعـدت هلـا        اخلیـل  االیام دورة سباق القدرة     

وقــد وفــرت وســائل االعــالم . میزانیــة كــبرية جــدا
احلكومیة ضجة كبرية هلذه الدورة لصرف االنظـار عمـا           
حيدث البناء البحـرین مـن تعـذیب واعتقـال تعسـفي             

 .باالضافة اىل اوضاعهم املعیشیة اخلانقة
 
  أبریل ٧

 التعســف والقمــع تواصــل الشــجب الــدويل لسیاســات
 ٦٥احلكومیة طوال یوم امس خالل جلسات الدورة الــ           
. للجنة حقوق االنسان التابعة لالمم املتحدة يف جنیف        

وكانـت املفاجـأة الكـربى مـا جـاء يف كلمـة االحتـاد        
. السویسري من تعبري عن اال ستیاء من تلك السیاسات         

 من  ١١فقد جاء يف تلك الكلمة اليت ألقیت حتت البند          
یتمىن االحتاد السویسـري     » ول اعمال اجلنة ما یلي    جد

التجدید ملدة ثـالث سـنوات لتفـویض جمموعـة العمـل             
لالعتقال التعسفي، ونأسف لعدم متكنـها مـن زیـارة           

وبالنسبة للمقرر اخلاص حول القتل خـارج        . البحرین
نطاق القانون فانه مع األسف الشدید مل یـتمكن مـن            

ة االوىل الـيت یتطـرق      وهذه هي املر  . «زیارة البحرین 
ــان يف    ــوق االنس ــة حق ــري ألزم ــاد السویس ــا االحت فیه

وشوهد وفـد العائلـة اخللیفیـة احلاكمـة          . البحرین
مضطربا بسبب ذلك التصریح الذي حيمل دالالت كبرية من          
بینها فشل الوفد احلكومي يف التشـویش علـى حقـائق            

 .الواقع برغم سیاسات الرشوة اليت انتهجها
االخرى لنظام التعذیب البحـریين مـن       وجاءت الصفعة   

خالل كلمة املقرر املقرر اخلاص حول ممارسـة القضـاء،           
السـید بـارام كوماتسـواني الـذي اعیـد انتخابـه       

وجاء يف كلمته عرض للمعاملة السیئة      . الشهر املاضي 
اليت تعرض هلا الشیخ اجلمري منذ اعتقاله حىت االفراج          

دة عاجلـة   وقال ان املقـرر اخلـاص بعـث مناشـ         . عنه
مشرتكة مع املقررین اخلاصني حـول االعتقـال التعسـفي           

ان الشـیخ اجلمـري بقـي يف    »وقـال  . وحریـة التعـبري  
املعتقل ثالث سنوات ونصفا قبـل تقدميـه اىل احملاكمـة            

وأضـاف  . «اليت ترأسها احد افراد العائلة احلاكمـة       
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ان احلكومة مل تسمح حبضور مراقبني دولیني واا عقـدت           
امي الشیخ اجلمري مل یلتق به اال قبل وقت         سرا وان حم  

الشـیخ   أدیـن   » واضـاف . قلیـل مـن بـدء احملاكمـة    
 باملســؤولیة عــن كــل االضــطرابات العامــة  اجلمــري

، برغم  ٤٩٩١واعمال التخریب يف البحرین منذ دیسمرب       
انه مل حيرض على العنف قط وانـه كـان معـتقال خـالل               

م املوجهـة   اغلب تلك الفرتة، وان اجلمري نفـى التـه        
وقال املقرر ان الشیخ اجلمري اطلق سراحه يف         . «الیه

ممنـوع مـن مزاولـة العمـل     » ولكنـه  ٩٩٩١ یولیـو  ٨
. «السیاسي ومنزله حماصـر بالشـرطة وكـذلك قریتـه          

يف الوقت الـذي یـثم ن       » وأبدى املقرر مالحظته قائال   
فیه املقرر اخلاص اطالق سراح الشیخ اجلمري فانه یعرب          

دم اسـتقالل احملكمـة الـيت حاكمتـه     عـن قلقـه مـن عـ    
 .«وادانته

 قـد   OMCTوكانت املنظمة الدولیة ملكافحة التعـذیب       
تطرفت خالل مداخلتـها امـام الـدورة اىل الوضـع يف             

 ان وضـع     السید الرئیس  » البحرین، وقالت ما یلي   
فقـد  . حقوق االنسان احلايل يف البحرین مصدر قلق كبري        

منتظمـة النتـهاكات    وّثقت املنظمة حـاالت متواصـلة و      
وعلى وجه اخلصوص االعتقـال املنتشـر       . حقوق ا النسان  

وهـذه  . للمواطنني ومن ضمنهم عدد كبري مـن االطفـال         
االجراءات  تتم طبقا لقانون امـن الدولـة للعـام            

 الذي یسمح باالحتجاز االداري ملدة تصل اىل ثالث          ٤٧٩١
وقضیة عبد الوهاب حسني    . سنوات بدون هتمة او حماكمة    

لذي اطلق سراحه مؤخرا بعد اعتقال دام اكثر مـن           ا
ثالث سنوات لیعاد اعتقاله بعد ساعة واحـدة یوضـح           
ــا    ــرض هل ــيت یتع ــة ال ــن والعدال ــدان االم حالــة فق

وتـود املنظمـة ان تـذكر اللجنـة بـان      . املواطنـون 
جمموعة االعمال حـول االعتقـال التعسـفي مـا تـزال             

لـت حـىت    تنتظر زیارهتا التفقدیة للبحرین، الـيت أج      
ــل  ــرین  ١٠٠٢ابری ــد البح ــل وف ــن قب ــوء .  م ويف ض

االنتهاكات الواسعة حلقوق االنسان يف البحرین فاننا        
حنث الوفد البحریين على السماح هبذه الزیـارة قبـل           
الدورة املقبلة للجنة حقوق االنسان ولیس يف الوقـت          

 .«املذكور، وان یتم جتدید مهمة جمموعة العمل

ــة الدو ــت الفیدرالی ــان يف  وتطرق ــوق االنس ــة حلق لی
   للوضع يف البحـرین قائلـة      ١١مداخلتها حتت البند    

برغم اعالن حكومة البحرین فقد بقیت اوضاع حقـوق          »
اذ یــتم انتــهاك احلقــوق املدنیــة . االنســان خطــرية

ــتظم  ــكل من ــیة بش ــة . والسیاس ــد الفیدرالی وتناش
الدولیة حكومة البحرین السماح موعة العمل حـول         

عسفي بزیارة البالد يف اسرع وقـت ممكـن         االعتقال الت 
وكان االحتاد االوروبي قد عـرب يف كلمتـه         . «كما وعدت 

 عــن أســفه لــرفض حكومــة البحــرین ١١حتــت البنــد 
 .استقبال املقرر اخلاص حول التعذیب

ومن جهة اخرى استقبل املواطنون موسـم العاشـوراء          
بنشاط ملحوظ، وشوهدت شـعارات نوعیـة ومتكـررة يف           

ففـي منطقـة كرانـة كانـت هنـاك          . ملناطقعدد من ا  
، «مىت تعود طیورنـا املهج ـرة؟      » شعارات كثرية منها  

عاشوراء موسم احلریة   »،  « دستور وحریة   مطلبنا حمدد 
، «الربملان سبیل حلـل مشـاكلنا     »،  «والعزة والكرامة 

افرجوا عن ابنائنا واخواننا املعتقلني يف سـجونكم         »
اطنني قلق كبري مـن     ويف الوقت نفسه یسود املو    . «ظلما

خطط جهاز التعذیب خـالل هـذا املوسـم، وال یسـتبعد             
قیامه باالعتداء علـى ابنـاء البحـرین وشـعائرهم           

 .الدینیة
 
  أبریل٨

طرح السید لویس جوانیت، املقرر اخلاص حول االعتقال         
التعسفي يف جنیف بشيء من التفصیل قضیة رفض حكومة          

 االعتقـال   البحرین السماح لوفد جمموعة العمل حـول      
  وجاء يف كلمتـه مـا یلـي       . التعسفي بزیارة البالد  

خالل الدورة اخلمسني للجنـة الفرعیـة حـول تـرویج            »
ومحایة حقوق االنسان، اعلن املمثل الدائم للبحـرین         

وافقـت  »لدى مكتب االمم املتحدة يف جنیف ان حكومته          
ایضا على توجیه دعوة موعة العمل حـول االعتقـال           

 بزیارة متهیدیة اىل البحـرین، سـوف        التعسفي لتقوم 
ومتـت  . «حيدد وقتها بالتشاور مع رئیس جمموعة العمل       

ــة يف    ــلطات البحرینی ــة والس ــني اموع ــاروات ب املش
 والـ  ٥٢ والـ   ٤٢ والـ   ٣٢ والـ   ٢٢االجتماعات الـ   
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ويف البدایة، كـان خمططـا للزیـارة ان         .  للدورة ٦٢
 اجلدولة من    ولكن مل تتحقق حبجة صعوبة     ٩٩٩١تتم خالل   

 وج ـه   ٩٩٩١ یولیـو    ٦ويف  . جانب السلطات البحرینیة  
وكیل وزارة اخلارجیة البحرینیـة رسـالة اىل نائـب           
رئیس اموعة مطالبا بتأجیـل زیـارة اموعـة حـىت            

وبعد مشاورات خـالل الـدورة احلادیـة        . ١٠٠٢العام  
واخلامسني للجنة الفرعیة والدورة اخلامسة والعشرین       

ل، وج هـت اموعـة رسـالة اىل السـلطات          موعة العم 
البحرینیة تطلب منها جدولة الزیارة خـالل العـام          

 اتصل مكتب املمثل الدائم     ٩٩٩١ نوفمرب   ٠٣ويف  . ٠٠٠٢
حلكومة البحرین لدى االمم املتحـدة يف جنیـف بـرئیس            
اموعة لیخربه بان حكومته لیست مسـتعدة لالمتثـال          

لزیارة ال ميكـن ان     لطلب اموعة، وكرر القول بان ا     
ومع االخذ بعني االعتبـار بـان       . ١٠٠٢تتم حىت العام    

موقف احلكومة كان قد ادى اىل الغاء زیارة من قبـل            
 وان تأجیل الزیارة مرة اخرى سـوف        ٩٩٩١اموعة يف   

یؤثر على مصداقیة نشاطات اموعة، قـام الـرئیس،          
نیابة عن اموعة، باخبار السـلطات بـان اموعـة           

. «ف ترفض زیـارة البحـرین يف ظـل هـذه الظـروف             سو
واعتربت هذه االفادة وثیقة دامغة اكدت مـا قالتـه           
املعارضة باستمرار عن سیاسـة املراوغـة والتضـلیل          
. اليت متارسها احلكومة علـى حسـاب ابنـاء البحـرین           

واعترب ما صدر حىت اآلن عن الدورة هزمية منكرة جلهود           
حایا التعـذیب   جهاز التعذیب وانتصـارا لـدماء ضـ       

 .والشهداء من ابناء البحرین
وقد استمر الشجب الـدويل حلكومـة البحـرین بـوترية            
ازعجت الوفد احلكومي كثريا الا اكدت فشله يف املهمة          

فقد تطرقـت املقـررة اخلاصـة       . اليت ابتعث من اجلها   
. حول العنف ضد املرأة، الوضاع النسـاء يف البحـرین          

تلمت رسالة مـن حكومـة      وقالت ان املقررة اخلاصة اس    
 تنفــي فیهــا اســتعمال ٨٩٩١ ســبتمرب ٧البحــرین يف 

وقالت ان احلكومـة اشـارت اىل ان        . العنف ضد املرأة  
كال من نعیمة عباس وزهرة عبد علـي مل یعـتقال قـط،              
االمر الذي یعترب كذبا صرحيا علـى اجلهـات الدولیـة            

وتطرق التقریر  . وحماولة مفضوحة للتشویش والتضلیل   

االت اليت حدثت يف صفوف النسـاء يف وقـت سـابق             لالعتق
مشريا اىل ان اطلقن مجیعا بدون هتمة او حماكمة بعـد            

وقالـت ان   . اعتقاالت بلغت ستة شهور يف بعض احلـاالت       
سبب اعتقال  النساء یعود الرتكـاهبن اعمـال عنـف،            
وهو كذب حمض، اذ كیف اطلق سراحهن بدون هتمة لو كن            

انون؟ وادعـت احلكومـة ان      قد ارتكنب ما خيـالف القـ      
هؤالء النساء مل یستجوبن اال من قبل شرطیات وان مل           

 . یستعملن حقهن يف التظلم
وبرغم تواصل الشجب الدويل النتهاكات حقوق االنسـان         

 يف البحرین، واصلت احلكومة
وذكـرت  .  االعتـداء علـى حقـوق املـواطنني وحریـاهتم     

، من  ٨١ان،  االنباء ان املواطن الشاب ناجي امحد سلم      
منطقة الكورة، یرقد حالیا مبستشفى السلمانیة بعد        
تداعي صحته يف غرف التعذیب اخللیفیـة بسـجن احلـوض            

وقالت التقاریر ان هذا الشاب الذي اعتقـل         . اجلاف
ــایر ٥يف  ــوال   ٧٩٩١ ین ــیة ط ــة وحش ــرض ملعامل ، تع

السـنوات الـثالث املاضـیة ادت اىل اصـابته بفقـدان      
 ٥١وكان عمره عنـد االعتقـال       . القدرة على الرتكیز  

وتد عي احلكومة ان الشاب سـقط داخـل احلمـام،           . عام
بینما یؤكد السجناء ان اعراض االصابة تؤكد تعرضه         
للتعذیب الوحشي وان روایة احلكومة هتـدف للتضـلیل          

وقـد أصـیبت    . والتشویش على جرمية جهـاز التعـذیب      
عائلته وخصوصا والدته بصـدمة نفسـیة كـبرية لـدى            

ا خرب نقله اىل املستشفى، وهناك خشیة كبرية على          مساعه
وحتمـل املعارضـة    . حیاته اذ ان حالته غـري مسـتقرة       

احلكومة املسؤولیة الكاملة عن سـالمة هـذا املـواطن           
 .املظلوم

وتواصلت االعتقاالت يف االیام القلیلة املاضیة يف حتـد          
فقـد اعتقـل االسـبوع      . واضح للرأي العـام الـدويل     

 صـالح مـريزا      ة البالد القدمي كل مـن     املاضي من منطق  
، حسن عبد اجلبار مريزا،     ٢٢، فاضل الكّتاب،    ٠٢امحد،  

اعتقل سابقا ملـدة ثـالث        ١٢، حسني صاحل الطوجبي،     ٩١
 وجاءت اعتقاالهتم مجیعا يف الساعات االوىل من         . سنوات

صباح الیوم االول من هذا الشهر حیث طال االعتـداء           
 اعتقل يف الیوم نفسه الشاب      كما. ممتلكاهتم وعائالهتم 
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واعتقـل قبـل    . ، من منطقة جدحفص   ٦٣علي حسن علي،    
اربعة ایام عدد من املواطنني من املنطقـة الثالثـة           

ويف منطقـة   . من مدینة محـد مل تتـوفر امسـاؤهم بعـد          
املعامري شوهدت الشـعارات الدسـتوریة بشـكل مكثـف           
باالضافة اىل صور االستاذ عبد الوهاب حسـني والشـیخ           

وشوهدت شـعارات مماثلـة     . جلمري والشیخ عیسى قاسم   ا
 مارس اعتقل الشـاب حسـني صـاحل،         ١٢ويف  . مبنطقة سرتة 

 السعودیة لـدى عودتـه اىل        ، على جسر البحرین     ٢٢
 .ومل یعرف شيء  عنه حىت اآلن. البالد

 
 
  أبریل٠١

اكد السید بیرت هني، وزیر الدولة الربیطاني للشؤون         
اللـورد ایفبـوري انـه قلـق        اخلارجیة يف رسالة اىل     

.  ازاء استمرار احتجاز االستاذ عبـد الوهـاب حسـني          
انين ایضا قلـق ازاء التقـاریر        » وجاء يف الرسالة  

وبعد حتقیـق   . حول استمرار احتجاز عبد الوهاب حسني     
سفارتنا يف البحرین، علمت ان امر االعتقـال احلـايل           
حبــق عبــد الوهــاب حســني، الــذي بررتــه احلكومــة يف  

. دایة على اساس حفظ االمن العام، قد مت جتدیـده          الب
. وهو اآلن حمتجز يف شـقة تابعـة لـوزارة الداخلیـة            

وميكنه االتصال ببعض الزوار ویسـتطیع مشـاركة حمـل           
اقامته مع املعتقلني اآلخرین، ولكنه اختار البقـاء         

ومل نســتطع حــىت اآلن حتدیــد مــا اذا كانــت . مبفــرده
وقـد اكـد    .  حسـني  العنایة الصحیة متـوفرة للسـید     

ــا    ــة قلقن ــلطات البحرینی ــرین للس ــفرينا يف البح س
الواضح ازاء استمرار اعتقال عبـد الوهـاب حسـني،           
واننا نتابع قضیته عن كثب، وسوف اطلعك على ایـة           

وتطرقت الرسـالة   . «تفصیالت اخرى حال احلصول علیها    
اىل عدد من القضایا تتعلق برفض احلكومة احلوار مـع           

شعبیة وتلكؤها يف السـماح بزیـارة       جلنة العریضة ال  
ــول    ــني ح ــررین اخلاص ــفي واملق ــال التعس ــد االعتق وف

واستغربت املعارضة  . التعذیب والقتل خارج القانون   
من تلفیق احلقائق مـن قبـل احلكومـة خصوصـا يف مـا               
یتعلق باعتقال االستاذ عبد الوهـاب حسـني وانـه يف            

شقة خاصة یسـتطیع اسـتقبال الـزوار فیهـا وانـه             
ر السجن االنفرادي، ومتنت اجـراء حتقیـق دويل يف           اختا

ظـروف اعتقـال االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـني وبقیـة        
 .الرموز الشعبیة

ومن جهة ثانیـة اجابـت احلكومـة الربیطانیـة علـى             
مـاذا لـدى     » السؤال التايل من اللـورد ایفبـوري      

احلكومة من معلومات حول اعادة اعتقال السید عبـد          
 مارس بعد سجن    ٧١ق سراحه يف    الوهاب حسني، الذي اطل   

استمر اكثر من اربع سنوات يف البحرین بـدون هتمـة            
ــیة     ــیطرحون القض ــانوا س ــا اذا ك ــة، وم او حماكم
باالضافة اىل املعتقلني اآلخـرین الـذین قضـوا مـددا            
طویلة يف السجن، وذلـك امـام جلنـة حقـوق االنسـان              

وجاء جـواب احلكومـة علـى       . «التابعة لالمم املتحدة  
لقد  » لبارونة اسكوتالند اوف أسثال كالتايل    لسان ا 

طلبنا من سفارتنا يف البحرین تفصیالت كاملـة حـول           
قضیة السید حسـني وخصوصـا ظـروف اعـادة اعتقالـه             

 .«مؤخرا الذي ننظر الیه بقلق
ــیات    ــات والشخص ــن املنظم ــد م ــرب العدی ــف ع ويف جنی
الناشطة يف جمال حقوق االنسان عـن رفـض منطـق وفـد              

ین امـام الـدورة السادسـة واخلمسـني     حكومـة البحـر  
وقـال  . للجنة حقوق االنسان التابعة لالمم املتحـدة       

هؤالء ان الوفد فشـل يف اقنـاع احـد بوجـود رغبـة               
حقیقیة لدى احلكومة لتحسني اوضـاع حقـوق االنسـان،           
خصوصا ان الوفد التزم باطالق التصرحيات العمومیـة         

ل حمـدد   ومل یرد على االهتامات املوجهة للحكومـة بشـك        
وكــان مــن بــني الــذین تطرقــوا للوضــع يف . ومفصــل

 اليت طرحت مداخلتها حتت     Liberationالبحرین منظمة   
ــد  ــه ١١البن ــة وعنوان ــال اللجن ــدول اعم ــن ج    م

انتــهاكات حقــوق االنســان ومــن ضــمنها التعــذیب  »
وقالت . «واالختفاء والقتل خارج القانون واالحتجاز     
رین علــى املنظمــة انــه بــالرغم مــن توقیــع البحــ

 من  ٠٢اتفاقیة منع التعذیب ورفع حظرها عن املادة        
تلك االتفاقیة فقد اسـتمرت ممارسـة التعـذیب علـى            

وحسب مـا قالتـه     . نطاق واسع يف السجون البحرینیة    
املنظمة فقد اتضح ان مبادرات االمري يف هـذا اجلانـب            
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 . اقل مما كان متوقعا منه
كمـة امـن    وبرغم الشجب الدويل املتواصل الجـراءات حم      

الدولة السیئة الصیت فقد أمعنت العائلة احلاكمـة         
وقــام جهــاز . يف قمــع ابنــاء البحــرین مــن خالهلــا

التعذیب یوم السبت املاضي بسحب ثـالث مواطنـات اىل           
قاعة تلك احملكمة اليت یرأسها قاض خلیفي ووجهت هلـن           
اهتامــات باطلــة بســبب مطالبتــهن باعــادة العمــل  

 لیدا امحد عیسـى      النساء هن وهؤالء  . بدستور البالد 
 من منطقة تـوبلي، حنـان سـلمان امحـد           ٧٢العریيب،  

 مـن   ٥٣ من املنامة وسلوى حسن امحد حیدر،        ١٢حیدر،  
وكانـت  . وعقدت احملكمة بصـورة سـریة     . منطقة الدیه 

 وعذبن بأسالیب   ٨٩٩١املواطنات قد اعتقلن يف العام      
وحشیة قبل اطالق سراحهن بسـبب الضـغوط الداخلیـة           

 . خلارجیة على آل خلیفةوا
ويف الیـوم نفسـه قـدم جهـاز التعـذیب جمموعـة مـن        
املواطنني املسجونني ظلما وعدوانا اىل احملكمة السـیئة         

، ٢٢، حممـد الـدیهي،      ٣٢ صـادق قاسـم،       الصیت وهم 
ومهـا شـقیقا الشـیخ حسـني          ٣٢قاسم علي الـدیهي،     

الدیهي املعتقل منذ اكثر من اربع سنوات بدون هتمة          
. ٢٣، ســعید الشــیخ، ٣٣، حممــد اجلســر،  اكمــةاو حم

وقدمت هلم مجیعا هتم ملفقـة اعـدها جهـاز التعـذیب             
الذي یدیره الربیطاني دونالد برایـان حتـت اشـراف           

ومل یعرف شيء بعد عن نتیجة احملاكمة       . ایان هندرسون 
 . اليت عقدت كذلك بشكل سري

 
  أبریل١١

نسـان  استمرت املناقشات يف جنیف حول قضایا حقوق اال        
وذلــك يف الــدورة السادســة واخلمســني للجنــة حقــوق  

واستسـخف حقوقیـون    . االنسان التابعة لالمم املتحدة   
دولیون ما قاله املمثـل الـدائم حلكومـة البحـرین            

 Liberationعندما اعرتض على مداخلة منظمة لیربیشن        
اليت اهتمت فیها احلكومة مبمارسة التعذیب حبق ابنـاء          

ثل البحرین حقه يف الـرد بشـن        واستعمل مم . البحرین
هجوم شرس على املنظمـة املـذكورة قـائال ان هـدفها             
تشویه صورة احلكومة، ولكنه فشل يف تفنید ما قالته          

وادعى ان ممارسـة التعـذیب جرميـة یعاقـب           . املنظمة
وحتداه حقوقیون دولیون ان یعاقـب      . علیها القانون 

جمرمي التعذیب ابتـداء هبندرسـون مـرورا بدونالـد           
ومـا یـزال هـذا    . برایـان وصـوال اىل عـادل فلیفـل    

ــىت اآلن  ــا حـ ــدي قائمـ ــا  . التحـ ــت رادیكـ وكانـ
كوماراسوامي، اخلبرية حول شؤون املرأة قد تطرقت اىل         
اساءة معاملة املرأة يف عدد من بلـدان العـامل مـن             

امـا ممثـل احلكومـة    . بینـها البحـرین وافغانسـتان   
ارتیاحـه  السویسریة، جني دانیال فیغين فقد عرب عـن          

من  عمل جمموعة العمل حول االعتقال التعسفي وأمله          
وقال ان جمموعة   . بأن تتعاون الدول مع هذه اموعة     

العمل استطاعت زیارة اندونیسیا وتیمور الشـرقیة        
وقامت باتصاالت عدیدة مع احلكومة االسرائیلیة حـول         

لكنـها مـع االسـف مل       »سجن اخلیام يف جنوب لبنان، و       
 . « البحرینتستطع زیارة

ويف احملرق، وج ه السـید طالـب شـویطر، خطیـب مسـجد              
الغاوي مبدینة احملرق یوم اجلمعـة املاضـیة انتقـادا           
شدیدا ضد ممارسات احلكومة املتمثلة بالقیام بأنشطة        

. حسب تعبريه « ال تعود بالنفع والفائدة على الشعب     »
وخـص بالـذكر فعالیـات مهرجـان السـینما وبطولـة       

 لسباق السـیارات وبطولـة البحـرین        البحرین االوىل 
 وقـال   . سباق اخلیـل   الدولیة االوىل لسباق القدرة     

السید شویطر ان هذه الفعالیات جاءت بـاوامر مـن           
وذكر اخلطیب ان الشعب یناضـل      . زعماء العهد اجلدید  

من اجل لقمة العیش يف حني ینتشر االسراف والبـذخ يف            
 .امور ال تعود بالفائدة على الشعب

 باعـادة   ٠١ صعید آخر اصدر االمري القرار رقم        وعلى
تنظیم وزارة العدل والشؤون االسالمیة بدون ان ینص         

. القرار على ایـة خطـوة لتـأمني اسـتقالل القضـاء            
وأبقى القرار االمـريي شـؤون القضـاء ومركـز امحـد             
الفاتح تابعني لوزیر العـدل والشـؤون ا السـالمیة،           

وقـد رفضـت    . .الشیخ عبد اهللا بـن خالـد آل خلیفـة         
احلكومة حىت اآلن السماح باستقالل القضـاء، وأبقتـه          
طوال العقود املاضـیة بیـد احـد افـراد العائلـة             

 .احلاكمة
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الیومیـة الصـادرة يف     « القدس العربي »نشرت صحیفة   
لندن يف عددها یوم امس مقـاال مهمـا لالسـتاذ امحـد              

ماذا یعين منح هذا الرجل أعلـى        » الذوادي بعنوان 
لدولة؟ اخلدمة اجللیلة اليت قدمها هندرسون      وسام يف ا  

. «للبحرین هي الفجوة الواسعة بـني احلكـم والشـعب          
وجاء يف املقال يف البدایة وصف للـدور الـذي لعبـه             
هندرسون يف بدایة عهده  وانتهاجـه سیاسـة القمـع            
الــيت راح ضــحیها عشــرات املــواطنني وآالف املعــتقلني  

 وراء كـل مـا      هندرسون شخصیا »وقال ان   . واملبعدین
هو معاد لالنسان وحقوقه وهو املهندس املباشـر لكـل           
التشریعات والقوانني التعسفیة واخلارقـة للدسـتور        
واملنتهكة حلقوق االنسان بدءا بقانون امـن الدولـة          
سـيء الصـیت مـرورا بقـانون العقوبـات وتعدیالتـه       
ــات     ــانون املطبوع ــات وق ــة واجلمعی ــانون االندی وق

احلايل فقد وصفه الكاتب بانـه      اما اهلدوء   . «والنشر
هدوء هش ومصطنع خيفي وراءه حقائق االوضاع املـرة،          »

انه هدوء شبیه باجلمر الكامن حتـت الرمـاد تشـعله            
واعتــرب الكاتــب تكــرمي . «نســمة اهلــواء مــن جدیــد

امعانا يف هذا النهج املقیت واملرفوض ضمن       »هندرسون  
ن یكون  وما خنشاه ا  ... جمتمع البحرین واتمع الدويل   

اعالنا او رسالة بان اجهزة القمع مسـتمرة يف اداء           
 لیس فقط بتفریغ    ..نذیر شؤم   »واعترب ذلك   « مهامها

توجهات االمري من حمتواها وامنا بطیهـا والعـودة اىل           
 .«السرية االوىل

 
  أبریل٢١

تعرض الشیخ علي بن امحد اجلدحفصي يف االیام القلیلة          
عدیـدة وهتدیـدات    املاضیة لالعتقال التعسـفي مـرات       

فقـد  . متواصلة  مل تتوقف من قبـل جهـاز التعـذیب           
 وأفـرج     أبریـل  ٢١ اعتقل صباح یوم االحد املا ضي       
واعتقل یوم امـس    . عنه يف وقت متأخر من ذلك الیوم      

. االول ومل یفرج عنه اال يف ساعة متأخرة مـن اللیـل            
وخالل فرتات االعتقال تعرض الشیخ لتهدیدات باعـادة         

ــال و ــطته   االعتق ــن انش ــف ع ــذیب اذا مل یتوق التع
وكـان الشـیخ قـد اعتقـل يف         . االجتماعیة والدینیة 

 ومل یفرج عنه اال العام املاضي اي بعـد          ٦٩٩١ینایر  
. اكثر من ثالث سنوات متواصلة بدون هتمة او حماكمـة          

وهناك خشیة كبرية من اعادة اعتقالـه بشـكل دائـم            
وناشــدت .  كمــا حــدث لالســتاذ عبــد الوهــاب حســني

املعارضــة اجلهــات احلقوقیــة والشخصــیات السیاســیة  
النافذة التدخل لوقف مالحقة الشیخ علـي بـن امحـد            

كمـا  . اجلدحفصي واحرتام حقوقه املدنیـة والسیاسـیة       
طالبــت بــاطالق ســراح االســتاذ عبــد الوهــاب حســني  
واالستاذ حسن املشیمع والشیخ حسـن سـلطان والشـیخ           

قلني مجیعا منـذ    حسني الدیهي والشیخ علي عاشور املعت     
 .اكثر من اربع سنوات بدون هتمة او حماكمة

ويف جنیــف قــام الناشــطون احلقوقیــون البحرینیــون  
باطالع اجلهات املعنیة على ما جيري من قمع متواصل يف           

وبـرزت جرميـة    . البالد من اعتقاالت وتعذیب وابعـاد     
االبعاد القسري للمواطن الشیخ حسني الطویـل الـذي          

. اضي من البالد لدى عودتـه الیهـا       أبعد االسبوع امل  
 ساعة اليت   ٤٢وقد عومل بطرق غري الئقة على مدى الـ         

وعلم ان الربیطاني دیفید داربـي،      . قضاها يف املطار  
مسؤول جهاز التعذیب مبنطقة املطـار، مسـؤول بشـكل           
ــن بالدهــم    ــاد املــواطنني م ــن جــرائم ابع مباشــر ع

رئیس بالتنسیق مع دونالد برایان وایان هندرسون و       
 .الوزراء

ومن جهة اخرى استقبلت تصرحيات االمري يف حفل توزیـع           
جوائز سباق القدرة االسبوع املاضي بانزعـاج شـدید          
عندما أعاد اىل االذهان قصة االحـتالل اخللیفـي جلـزر            

ففي معرض حدیثه عن اخلیول العربیة قـال         . البحرین
مرحبا بكم مجیعا يف جـزر اللؤلـؤ األصـیل            » لضیوفه
ي ایضا موطن الدانات االصیلة من فصائل اخلیل        اليت ه 

العربیة  اليت حافظنا على نقاء سـاللتها العربیـة           
على مدى ثالمثائة عام منـذ ان قامـت هـذه اململكـة              

وینظـر  . «اخللیفیة العربیة يف هذه الربـوع واجلـزر        
شعب البحرین بتشاؤم اىل مثل هـذه التصـرحيات الـيت            

 قمــع هــذه تســتفز مشــاعرهم خصوصــا مــع اســتمرار
وقـد شـهدت    . العائلة لشعب البحرین جبمیـع فئاتـه      

البالد خالل االثين عشر شـهرا املاضـیة عـودة اىل منـط              
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احلكم اخللیفي القدمي حیـث وزعـت الـبالد اىل منـاطق             
كما وزعـت   . یقتسم السیطرة علیها افراد آل خلیفة     

املناصب القیادیة يف الـبالد علـى أبنـاء العائلـة            
 . اهل ابناء البحریناحلاكمة بینما مت جت

وبعد یوم واحد من صـدور املرسـوم االمـريي بقـانون             
باعادة تنظیم وزارة العدل والشؤون االسالمیة أقـر         
جملس الشورى الذي عی ن رئیس الوزراء مجیـع اعضـائه           

ویكـرس  . قرارا حكومیا بانشاء الس االعلى للقضاء      
هذان التطوران سلطة القضـاء بیـدي وزیـر العـدل            

. القضاء تابعا بشكل مباشر لـرئیس الـوزراء       وجيعل  
وهذا انتهاك واضح للدستور الذي یـنص علـى مبـدأ            

وجـاء املرسـوم االمـريي يف ظـل غیـاب           . فصل السلطات 
العمل بدستور البالد وغیـاب السـلطة التشـریعیة،          
حیث استمرت البالد علـى مـدى ربـع القـرن املاضـي              

ئـیس  حمكومة باملراسیم االمريیة مـن جهـة وقـرارات ر          
 .الوزراء من جهة اخرى

ویسود البالد هذه االیام جو من الرتقـب مـع اقـرتاب             
یوم العاشوراء الذي یـتم احیـاؤه يف الـبالد منـذ             
. مئات السنني تعـبريا عـن رفـض االسـتبداد والظلـم            

وكثريا ما تدخل جهاز التعذیب الستفزاز املشـاركني يف          
 هذه املمارسة الدینیة، منتهكا بذلك دستور الـبالد        
الذي یسمح للمواطنني مبمارسة شعائرهم الدینیة وفق        

 .العادات املرعیة
 
  أبریل٤١

یسود البالد حالة من الرتقب عشیة یـوم العاشـوراء           
الذي یصادف غدا وذلك بسبب اخلوف مـن قیـام قـوات             
الشغب والتعذیب االجنبیـة باعتـداء علـى املسـريات           

وقـد تواجـدت هـذه القـوات     . الدینیـة التقلیدیـة  
رب مـن مسـارات املواكـب الدینیـة يف اللیـايل      بـالق 

السابقة وكثفت تواجدها يف شوارع العاصمة بانتظار        
وبسـبب اسـتمرار التـوتر      . ذروة هذه املسريات غـدا    

السیاسي يف البالد ومشاعر الغضـب يف نفـوس املـوطنني            
ــان    ــجون، ف ــب الس ــائهم يف غیاه ــب ابن ــبب تغیی بس

حـدوث اي   احتماالت انفجار الغضـب الشـعيب يف حالـة          

 .عدوان حكومي على املواطنني واردة
ومن جانب آخر علم ان حماكمة النسـاء الـثالث الـيت             

.  مـایو املقبـل    ٣١عقدت االسبوع املاضي تأجلـت حـىت        
وكانت احلكومة قد وجهت للنساء هتما جنائیـة بسـبب           
مطالبتهن باعادة ا لعمل بدسـتور الـبالد، بینمـا           

ها قـاض خلیفـي     نفت النساء امام احملكمة اليت یرأسـ      
وعلـى الفـور اعلـن القاضـي تأجیـل      . تلـك التـهم  

 . احملاكمة اليت عقدت بصورة سریة
ــة      ــن املدنی ــوات االم ــدت ق ــري  تواج ــور خط ويف تط
والعسكریة مبجسد الغاوي باحملرق خالل صالة اجلمعة هذا         

. الیوم ملراقبة خطیب املسـجد السـید طالـب شـویطر           
 فیهـا ظـاهرة     فبعد خطبته االسبوع املاضي اليت شـجب      

البذخ واالنفاق على فعالیـات ذات طـابع تـريف مـع             
استمرار ظاهرة الفقر يف البالد  قام جهاز التعذیب          
باستدعائه عن طریق وزارة العدل واحملـافظ اخللیفـي          
للمحرق ووجهت له هتدیدات باالعتقال والتعـذیب اذا         

ويف الوقت نفسه تطـرق     . كرر انتقاداته لرموز احلكم   
 اجلودر يف خطبته هذا الیوم مبسجد عثمـان         اخلطیب صالح 

بن عفان باحملرق اىل القرارات احلكومیة االخرية بشـأن          
وانتقد اخلطیب الذي هـو عضـو كـذلك         . جهاز القضاء 

جبمعیــة الرتبیــة االســالمیة وخطیــب اجلمعــة باملســجد  
املــذكور تــدخل احلكومــة يف شــؤون القضــاء ومنعهــا  

اضـیة بأیـدي    استقاللیته وابقاءه طوال العقـود امل     
وانتقد بشكل خاص املرسوم االمـريي      . العائلة احلاكمة 

 باعـادة تنظـیم وزارة العـدل حیـث     ٠١االخـري رقـم   
ستسـلم املناصـب املتقدمـة فیهـا اىل افـراد مـن آل       

 .خلیفة
اليت تصـدر یومیـا يف      « القدس العربي »ونشرت صحیفة   

املطلـب   » لندن مقاال يف عددها هذا الیـوم بعنـوان         
لیس جرمية تتطلب االستغفار وابداء الندم      الدستوري  

وتركز املقال حول اعادة اعتقـال      . «يف وسائل االعالم  
االستاذ عبد الوهاب حسني بعد ساعة واحدة من اطـالق           

، «لغـزا حمـريا   »سراحه، االمر الذي اعتـربه الكاتـب        
بعد ما یزید على اربع سنوات مـن        »خصوصا انه جاء    

امن الدولة ملخالفته   االعتقال التعسفي مبوجب قانون     
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مـواد الدسـتور وانتهاكاتـه الفاضـحة واملسـتنكرة      
انه بعد مدة    » واضاف. «حملیا ودولیا حلقوق االنسان   

التوقیف تلك اتضح حملكمة امن الدولة وهي حمكمة غـري           
دستوریة ومستنكرة حملیا ودولیا شأا شأن القانون        
الذي تطبقه، ومنه تستمد امسها ان ملفـه خـال مـن             

واشـا ر   . « هتم تستدعي من حیث املبدأ اعتقالـه       ایة
اىل ظروف تشكیل تلك احملكمة بعد صدور القرار االمريي          

 مادة من مواد من الدستور      ٢٣ بتعلیق حوايل    ٥٧٩١يف  
افراغ الدستور مـن    »واعترب ان ذلك القرار ادى اىل       

واسـتمر  . «مضمومنه حيت اصبح هـیكال مكانـه املتحـف         
ســرحیة اعــادة اعتقــال الكاتــب يف توصــیف هــزال م

مـن املعـروف عـن       » االستاذ عبد الوهاب حسني، وقال    
ــام      ــا لالحك ــیم وزن ــا ال تق ــة ا وزارة الداخلی
القضــائیة وال متتثــل هلــا يف حالــة تربئــة اي متــهم  
سیاسي، وهي حالة طاملا اشتكى منها احملامون وحتدثوا         
عنها، وترفض بتحد على مسـمع ومـرأى مـن القضـاة             

ساحة احملكمة ووضـح النـهار، وتصـر علـى          واحملامني يف   
مواصلة اعتقال املتهم رغم تربئة احملكمـة لـه، وهـو            
تصـرف ال شـك انـه یسـيء اسـاءة بالغـة اىل كرامـة        

  واختـتم املقـال بـالقول     . «القضاة ومهنة القضاء  
ان نشر الف صورة ملستغفرین وتائبني ان طوعـا وان           »

سـتوري  كرها ال یؤثر بقلیل او كثري على املطلـب الد          
الذي سیظل مشتعال ومتوهجا يف قلوب اجلماهري، ذلك ان          
املطلب الدستوري شـرف یعلـو فـوق كـل مطلـب وجيـب               
الدفاع عنه بكـل الوسـائل الدميقراطیـة السـلمیة           
املتحضرة، وانه مطلب ترعاه وتسـنده كـل احلكومـات           
الدميقراطیة اليت حترتم حقوق االنسان وهیئات دولیة يف         

 جرمية تتطلب االسـتغفار وابـداء       االمم املتحدة ولیس  
 .الندم على صفحات الصحف

ومن جهة اخرى أصدر الدكتور عبد اهلادي خلف كتابا          
 املهمـة الـيت مل    مهمـا باللغـة االجنلیزیـة بعنـوان    

 سیاسة شائكة تواجه بناء الدولة احلدیثة يف          تكتمل
ویبحــث الكتــاب عملیــة بنــاء الدولــة « البحــرین

ر القوى االجتماعیة يف مراحل     احلدیثة يف البحرین ودو   
ویعتمد املؤلف على حتلیل احلـوادث املوثقـة         . البناء

ویؤكـد  ان دور  . بـدون الـدخول يف تفصـیالت طویلـة    
العائلة احلاكمة یواجه ویدمر حماوالت تشكیل الدولة        
الوطنیـة علـى اسـاس یشـمل خمتلـف مكونـات اتمـع        

ویفــتح املؤلــف بابــا جدیــدا يف البحــث . البحــریين
لعلمي حول البحـرین عنـدما خيـالف وجهـة النظـر             ا

القائلة بان اخلالف املـذهيب كـان احـد عوامـل عـدم              
تكــوین الدولــة احلدیثــة القائمــة علــى املؤسســات  
التمثیلیـة، ویطـرح انـه يف فئـة اجتماعیـة هنـاك       
تركیبـات وطبقـات وعقیـدات قائمـة علـى الوجاهـة       

وهـي الـيت تسـاهم يف    . والثـروة، والوراثـة وغريهـا   
عاقة تكوین الدولة احلدیثـة، والعائلـة احلاكمـة          ا

تستفید وتعزز هـذه الرتكیبـة املعقـدة داخـل مجیـع             
 .الفئات االجتماعیة ملواجهة تكوین الدولة الوطنیة

 
  أبریل٧١

شارك عشرات اآلالف من املـواطنني يف االیـام القلیلـة            
ــم    ــبة موس ــة مبناس ــة عمالق ــريات دینی ــیة يف مس املاض

تربونه حمطة تارخيیة تتكرر سنویا     العاشوراء الذي یع  
وشـهدت  . على طریق النضال ضـد الظلـم واالسـتبداد         

املنامة یوم امـس االول مسـريات كـبرية شـارك فیهـا              
املواطنون رافعني هتافاهتم املعتادة اليت تنطوي علـى         

وخرجت يف وقـت الحـق مـن الیـوم نفسـه            . رفض الظلم 
هـا  مسريات يف السنابس والدراز حـاول املشـاركون فی         

التعبري عن مشاعرهم باالشارة بدال من االفصاح وذلـك          
لعدم اعطاء املربر جلهاز التعذیب لشـن عـدوان علـى            

ولكـن شـوهدت  اسـتعدادات كـبرية         . تلك الفعالیات 
للتعـبري الواضـح عـن مشـاعر املـواطنني يف عـدد مـن        

ففي الدیـه غطـت صـور الرمـوز الشـعبیة            . املناطق
بـد الوهـاب حسـني      وكـان االسـتاذ ع    . جدران املنطقة 

واخوتــه هــم احلاضــرین الغــائبني مــن خــالل صــورهم  
والشعارات الكثیفة اليت تطالب باطالق سـراحهم مـن          

كـان ذلـك واضـحا مبنطقـة        . غرف التعذیب اخللیفیـة   
الدیه اليت انتشرت على جدراا كذلك صور الشـهداء          

وأثارت صورة االستاذ عبد الوهاب حسني وهو        . االبرار
لف القضبان مشاعر املواطنني الـذین      مغلل بالقیود خ  
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ــام    ــدي النظ ــى ای ــة عل ــتمرار الظالم ــعرون باس یش
اما يف منطقـة املالكیـة فقـد علقـت صـور             . القمعي

للرمــوز الشــعبیة وكتبــت شــعارات وطنیــة تطالــب  
وهناك خشیة من محلـة اعتقـاالت يف        . باالصالح السیاسي 

صفوف املواطنني انتقاما للمظاهر العامة اليت صاحبت        
سريات واليت توحي برفض شعيب مطلق لنظام التعـذیب          امل

 .واالرهاب
ومن جهة اخـرى اصـدرت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة             

 بیــانني مهمــني حــول االعتقــاالت     OMCTالتعــذیب  
 شخصــا بشــكل ٣٢وتطــرق االول العتقــال . التعســفیة

 هامجـت   ٠٠٠٢ مـارس    ٢٢يف   » وجاء يف البیـان   . تعسفي
رزكـان واعتقلـت بشـكل      جمموعة من املرتزقة منطقة ك    

 جعفر حممـد حسـن،       تعسفي ستة اشخاص من بینهم طفل     
، ٨١، طه جاسم مكـي،      ٨١، باسم ابراهیم یعقوب،     ٥٢

وذكـرت امسـاء    . ٨١، وحممد صاحل خلـف،      ٨١حممد مهدي،   
االشخاص اآلخرین الذین اعتقلوا يف تلك الفرتة مبناطق         

وقالت كذلك ان مواطنا آخر     . الدیه وبوري والدراز  
، تعـرض العتـداء     ٢٣كرزكان وهو عبـد اهللا صـاحل،        من  

وطالب البیـان   . وحشي من قبل قوات االمن بدون مربر      
مبناشـدة السـلطات البحرینیـة بضـمان سـالمة هـؤالء       
واطالق سراحهم يف غیاب ایة هتمة قانونیة والتحقیـق          
يف هذه احلوادث ووقف االعتقال التعسفي واحرتام حقوق         

 . ةاالنسان واحلریات االساسی
ويف بیان آخر قالت املنظمـة ان عـددا مـن االطفـال              

 ٠٠٠٢ مـارس  ٢٢يف  » اعتقـل الشـهر املاضـي، قائلـة    
هامجت قوات االمـن منطقـة كرزكـان واعتقلـت بشـكل             

. ٧١تعسفي ستة اشخاص من بینهم حممد باقر املعراج،          
  ومن منطقة بوري اعتقلت يف الفرتة نفسها كـال مـن             

ــف،    ــدنان یوس ــم ع ــید هاش ــد اهللا  ٥١آلس ــن عب ، حس
، یوسـف حممـد   ٦١، عبـاس امحـد عیسـى،    ٥١ابـراهیم،  

و من منطقة بوري    . ٧١، حممد علي سلمان،     ٦١العايل،  
. ٦١. ، حممـد حبیـب    ٧١ حممـد احلجـريي،       اعتقل كل من  

وكررت املنظمة مطالبتـها حكومـة البحـرین بـاطالق           
سراح هؤالء االطفال ووقف االعتقال التعسفي واحـرتام         

 .نحقوق االنسا

ويف جنیف استمرت املناقشات حول اوضاع حقوق االنسان         
 للجنة حقـوق    ٦٥يف العامل وذلك يف اطار الدورة الـ        

ومـارس الناشـطون    . االنسان التابعة لالمم املتحـدة    
احلقوقیون البحرینیون دفاعهم عن ضـحایا التعـذیب         

ــرین  ــفي يف البح ــال التعس ــداء . واالعتق ــذ ابت ومن
جلنـة الـدفاع عـن حقـوق        الدورة كان هناك وفد من      

ــات    ــة للجه ــة دامغ ــد م أدل ــرین ق ــان يف البح االنس
احلقوقیة الدولیة حول استمرار القمع السلطوي حبـق         

وقام . املواطنني واالنتهاكات املتواصلة حلقوق االنسان     
السید عبد النيب العكري، ممثـل اللجنـة، باالتصـال           

ن وكا. باجلهات احلقوقیة وتقدمي التقاریر املوثقة هلا      
وجود عبد العزیز عطیـة اهللا آل خلیفـة، عضـو جلنـة              
التعذیب احلكومیة، قد أثار حفیظة الكثريین خصوصـا         
بعــد ان اتضــح دوره يف تعــذیب مــواطنني ومشــاركته  

وشـجب  . الشخصیة يف االشراف على جلسات تعذیب كـثرية        
حقوقیون دولیون حضوره يف اجتمـاع دويل حـول حقـوق            

 .االنسان
 
  أبریل٨١

عالم احلر صفعة قویة جلهاز التعـذیب اخللیفـي         وج ه اال 
ــحیفة   ــرت ص ــدما نش ــوریري »عن  » Le Courierال ك

 أبریــل مقــاال ٥١السویســریة يف عــددها الصــادر يف 
وجاء يف  . « معذب یشارك يف جلنة حقوق االنسان       بعنوان
برغم كل اجلهود اليت قام هبا الخفاء هویتـه           » املقال

ل الـذي یضـم آالف      كان حضور الرجـل واضـحا يف احملفـ        
اننا نتحدث هنا عن عضو وفـد البحـرین،          . املبعوثني

الشــیخ عبــد العزیــز عطیــة اهللا آل خلیفــة، حمــافظ  
ووصـفته بــ    . «العاصمة املنامة وقریب االمري احلاكم    

الرئیس السابق للجنة االمنیة يف الدولـة ومعـروف          »
وقالت ان جلنة الـدفاع عـن حقـوق         .«انه معذب بارز  
ینیة تعرفـت علـى عطیـة اهللا الـذي مل           االنسان البحر 

ونقلت الصحیفة  . یذكر امسه علنا ضمن الوفد احلكومي     
عن السید جو ستورك، مدیر قسم الشرق االوسط مبنظمة          

  جلنـة مراقبـة حقـوق االنسـان     هیـومن رایـتس ووج   
ومقرها واشنطن قوله بان حضور الشیخ عبد العزیـز          
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مسـي اىل   عطیة اهللا آل خلیفة، ضمن وفـد البحـرین الر         
تعـد  كـبري علـى      »جلنة حقوق االنسان هذا العام هـو        

االمـم املتحـدة وعلـى كـل ضـحایا انتـهاكات حقـوق        
ونسب املقال اىل احد اعضـاء      . «االنسان يف العامل أمجع   

الوفـد االمریكـي الرمسـي لـدى جلنـة حقـوق االنسـان        
التابعة لالمم املتحدة قوله ان الوفد االمریكي لدى         

عضـائه اوامـر صـارمة بتجنـب اي         اللجنة، أعطیت ال  
، «اتصال مع الشیخ عبد العزیز عطیة اهللا آل خلیفـة          

حىت القوى العظمى جمربة على الـتحفظ        » واضاف املقال 
ولــو اثنــاء دورة اللجنــة علــى االقــل جتــاه هــذا  

ونشرت الصـحیفة صـورة للمعـذب عطیـة اهللا           . «الشخص
 .جالسا يف املقعد املخصص لدولة البحرین

یضا مت الكشف عن ممارسة غري شریفة قام هبا         ويف جنیف ا  
امحد احلداد، ممثل البحرین الدائم لدى االمم املتحدة         

وقال شهود عیـان اـم رأوا احلـداد وهـو           . يف جنیف 
یسرق نسخا من املقال املذكور كانـت معروضـة خـارج            

وجاءت جرمية السرقة بـرغم حتـذیر       . قاعة االجتماعات 
 اىل املسـؤول البحـریين      وجهه احد املسؤولني الـدولیني    

ومل متض سوى دقائق بعد التحذیر      . بعدم القیام بذلك  
وكانت تلـك النسـخ معروضـة       . حىت اختفت مجیع النسخ   

وأصـیب  . على طاولة خمصصة للمنظمـات غـري احلكومیـة         
احلقوقیون الدولیون بدهشة كبرية لدى اطالعهـم علـى          
تلك اجلرمية، ورأوا فیها دلیال دامغـا علـى سیاسـة            

ــا ــم يف  مص ــام احلك ــن قبــل نظ ــة التعــبري م درة حری
 . البحرین

ومن جهة اخرى شـنت قـوات التعـذیب عـدوانا علـى              
منطقة الدیه يف اطار سیاسة العقاب اجلمـاعي الـذي           

جـاء ذلـك بعـد ظهـور        . متارسه ضد ابناء البحـرین    
شـعارات مكثفـة يف املنطقـة تطالـب باعـادة العمـل       

ويف مقدمتـهم   بدستور البالد واطالق سـراح املعـتقلني        
وخيشـى الناشـطون    . االستاذ عبد الوهاب حسني واخوته    

احلقوقیون من موجة اعتقاالت جدیدة هذه االیام بعـد          
 .انتهاء موسم العاشوراء

وعلى صعید آخر عب ر العدید من املواطنني البحرینیني         
احملرومني من اجلنسیة عن حالتهم املأساویة بشكل أجـج          

ذلك عرب مكاملات هاتفیة    جاء  . املشاعر وأحزن القلوب  
حملطة تلفزیون البحرین خالل عرضـه اللیلـة املاضـیة           

نوقشـت فیـه    « املواطنـة واهلجـرة    » برناجما بعنوان 
مسألة التجنیس وحق املواطنني يف احلصول على اجلنسـیة          

وتلقى املخرجون عشرات املكاملـات مـن       . وجواز السفر 
 ضحایا التمییز العنصري الذي مارسته احلكومـة ضـد         

فئة واسعة من املواطنني مضى على وجودهم مع أسالفهم          
هذا يف الوقت الـذي یـتم       . يف البحرین عشرات السنني   

فیه جتنیس املرتزقة االجانب الذین یسـتقدمهم رئـیس          
ووجهـت  . الـوزراء لالعتـداء علـى ابنـاء البحـرین     

احملامیة لولوة العوضي لوما ملسؤويل اهلجرة واجلوازات        
رات اعلن عنها لتجنـیس ابنـاء       بعدم امتثاهلم لقرا  

ــرین ــك  . البح ــؤول بتل ــي، املس ــد البنعل ــن حمم ولك
ورأى . الدائرة طرح اسبابا واهیـة لـذلك التلكـؤ         

املراقبون ان احلكومة اطلقـت تصـرحياهتا الـيت أقـر ت            
فیها حبق ابنـاء البحـرین يف اجلنسـیة وذلـك قبیـل              
انعقاد اجتماعات جلنة حقوق االنسان التابعة لالمـم         

دة يف جنیف وذلك يف اطار سیاسات التشویش علـى           املتح
 .اتمع الدويل ومنظماته

 
  أبریل٠٢

قالت جلنة الدفاع عن حقـوق االنسـان يف البحـرین يف             
بیان هلا أصدرته يف العاصمة السویسریة ان اللجنـة          

تسـتخدم الهـداف    »احلكومیة البحرینیة حلقوق االنسان     
جـب، رئـیس    جاء ذلك بعد ان  ألقى مسـري ر        . «دعائیة

اللجنة املعني كلمة باسم اللجنة احلكومیة يف الدورة         
احلالیة للجنة حقوق االنسان التابعة لالمم املتحـدة         

وذكـر  . اعتربت دعایة رخیصة جلهاز التعذیب البحریين      
استخدم سابقا من قبل احلكومـة      »البیان ان مسري رجب     

للسیطرة على مجعیة احملامني حیث كان واحدا من اعضاء          
یئة االداریة املعینة من قبـل احلكومـة بعـد حـل             اهل

 وقالت ان   .»٨٩٩١اهلیئة االداریة املنتخبة يف فربایر      
بتعیینه عضوا مبجلس الشورى والحقا     »احلكومة كافأته   

حتـت  »واكـدت ان اللجنـة      . «رئیسا للجنة املـذكورة   
السیطرة املباشرة لوزیر االعالم وزیر الدولة لشؤون        
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املطوع، الـذراع الـیمين لـرئیس       جملس الوزراء، حممد    
وقال البیان انه يف الوقت الذي اتصـلت         . «الوزراء

فیه اللجنة املذكورة باملنظمات العربیة والدولیـة        
فقد رفضت حىت الرد على رسائل منظميت حقوق االنسـان           

ــى  ــل يف املنف ــطرتني للعم ــرینیتني املض ــرت . البح وذك
دفاع ارسلت جلنة ال   » اللجنة امثلة على ذلك فقالت    

عن حقوق االنسان يف البحرین مذكرة اىل اللجنة حـول           
املنفیني البحرینیني لكنـها رفضـت دراسـة املـذكرة،           
وتقدم الكثري من املواطنني اىل اللجنة یطلبون منـها          
معاجلة مشكلة املعـتقلني واملنفـیني السیاسـیني ولكـن           

وكان رئیس اللجنـة قـد رفـض دعـوة          . بدون نتیجة، 
ركة يف ندوة حـول دور اللجنـة        نادي العروبة للمشا  

وأـت  . «بعد عرضه املخیـب لآلمـال يف نـادي اخلـرجيني           
ان احملك امـام احلكومـة هـو         » اللجنة بیاا قائلة  

 .«الرتخیص ملنظمات غري حكومیة مستقلة حلقوق االنسان
وكـان مسـري رجـب قـد ألقـى كلمـة قصـرية استسـخفها         

للحكومـة  احلاضرون الا اقتصرت على املدیح واالطراء        
. ومل تذكر اجنازا واحدا حقیقیا يف جمال حقوق االنسان         

واكد حقوقیون عدیدون انطباعهم بان اللجنة شـكلت         
 .للدفاع عن احلكومة ولیس عن ضحایا التعذیب

وذكرت مصادر مطلعة ان اجـواء العائلـة اخللیفیـة           
تلبدت بالتشاؤم بعد نشر مقالة يف صحیفة سویسـریة          

زیـز عطیـة اهللا آل خلیفـة،        تنتقد السماح لعبد الع   
عضو جلنة التعذیب، حبضور دورة جلنـة حقـوق االنسـان            

وعلـم ان سـفارة     . التابعة لالمم املتحـدة يف جنیـف      
البحرین اصیبت بالذهول الشدید حیث تبني فشـلها يف          
التأثري على االعالم السویسري برغم االموال اهلائلـة         

ع ویتوقــ. الــيت تنفقهــا يف جمــال التشــویش االعالمــي
املراقبون استمرار متابعة حتركـات اجلالدیـن الـذین          
یعذبون ابناء البحرین خصوصا بعد ان توفرت ادلـة          
دامغة تدین عددا مـن هـؤالء بارتكـاب جـرائم ضـد              

وشعر املواطنون باالرتیاح العام للموقف      . االنسانیة
الدويل الداعم لنضال شعب البحرین وخصوصا مـداخالت         

قـاریر املقـررین اخلاصـني    املنظمـات غـري احلكومیـة وت   
ومواقـف االحتـاد االوروبـي واالحتـاد السویسـري ازاء      

استمرار احلكومة يف منع زیارة وفد من جمموعة العمل          
 .حول االعتقال التعسفي

ومن جهة اخرى تضمن الكتاب السـنوي الـذي تصـدره            
معلومات سریعة حول الوضـع يف      « بریتانیكا»موسوعة  
 ٦فـاة الشـیخ عیسـى يف        وجاء يف ذلك خرب و    . البحرین
.  ، واستالم ابنه الشیخ محد مقالید االمور      ٩٩٩١مارس  

الوضع االمين بقـي هشـا      »وتضمن العرض اشارة اىل ان      
ــالل  ــاالنفراج  ٩٩٩١خ ــد ب ــري اجلدی ــود االم ــرغم وع  ب

وجاء فیه ایضا خـرب اطـالق بعـض         . «السیاسي واالصالح 
  سجني ٠٠٠١املعتقلني ولكنه اكد ان هناك ما یقرب من         

وبرغم اطالق سراح الشیخ اجلمـري فقـد بقـي           . آخرین
كما اشـار اىل    . املواطنون متمسكني مبطلبهم الدستوري   

 .حتسن العالقات بني البحرین وایران
وعلى صعید آخر تفید املؤشرات بتصاعد الغضب الشعيب         
ازاء استمرار اعتقال االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـني            

. السیاسـیني واالستاذ حسن املشیمع وبقیـة السـجناء         
كما تفید بان املوقف الشعيب قد یتفجر اذا اسـتمرت           
احلكومة يف اعتقال االستاذ عبـد الوهـاب، وان تلـك            
اجلرمية أقنعت اجلمیع بضرورة التحرك املتواصل لفـرض         

ویتوقـع ایضـا ان تتحـول       . حالة التغیري املطلوبـة   
جرميــة االعتقــال هــذه اىل قضــیة وطنیــة خصوصــا ان  

 .اب عضو بلجنة العریضة الشعبیةاالستاذ عبد الوه
 
  أبریل٤٢

تواصلت ردود الفعل بعد املقال الذي نشرته صـحیفة          
السویسریة االسبوع املاضي والـذي كشـفت       « ال كوریري »

فیه هویة املعذب املعروف عبد العزیـز عطیـة اهللا آل            
وذكرت االنباء ان اجلهـود الدولیـة ملالحقـة          . خلیفة

ــاب  ــانیة الت ــد االنس ــرمني ض ــم يف ا ــام احلك عني لنظ
البحرین سوف تتكثف يف الفرتة القادمة، وان ملفاهتم         
سوف توضع امام اجلهات الدولیة املعنیـة الختـاذ مـا            

وواصـل ناشـطو حقـوق االنسـان     . یلـزم مـن قـرارات   
البحرینیـون متابعتـهم مللـف التعـذیب يف البحـرین      

. وطلبوا من الضحایا االستمرار يف توثیـق معانـاهتم         
ى وجـه التحدیـد افـادات اضـافیة مـن      وطلبـوا علـ  
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الضحایا حول دور عطیة اهللا يف االشـراف علـى جلسـات             
التعذیب او اقرار ممارسات التعذیب الذي قامت بـه          

جلنة التعذیب اليت ترأسها شخصیا يف الفرتة اليت تلـت            
 . انفجار االنتفاضة الشعبیة

ومـن جهـة اخـرى علـم ان مشـروع تعـیني املخـاتري يف        
ختلفة اصـیب بـالتعثر بعـد كشـف هویـة           املناطق امل 

ــافظني» ــد  « احمل ــهم عب ــهم ويف مقدمت ــذین مت تعیین ال
العزیز عطیة اهللا آل خلیفة وعبد الرمحن بن صـقر آل            
. خلیفة، تلك اهلویة املرتبطة جبهاز التعذیب مباشرة       

ــهم    ــماح النفس ــن الس ــواطنني م ــة امل ــذرت املعارض وح
مهیة اصطنعت  باالنتماء اىل جهاز التعذیب عرب وظائف و      

لتوسـیع جهـاز التجسـس والتعـذیب التـابع لـرئیس       
الوزراء، وحذرهتم من ان یصبحوا خمـربین لـدى جهـاز            

وعلـم ان عـددا مـن    . التعـذیب ضـد ابنـاء وطنـهم    
« املختـار »املواطنني الشرفاء رفض العمـل يف وظیفـة          

الا مهنة وضیعة هتدف لتمزیق النسـیج االجتمـاعي يف           
فهـذه  . اطنني بعضـهم بـبعض    البالد وذلك بضـرب املـو     

الوظیفة لیست سوى عمل اسـتخباراتي خيـدم احلكومـة           
ــد   ــى اح ــدة عل ــود بالفائ ــدها وال یع ــرب . وح ویعت

. برواتـب مرتفعـة   « نواطري»املواطنون هؤالء املخاتري    
اذا كانـت جلنـة حقـوق        » وعلق احد املراقبني قـائال    

االنسان اليت عینت مبجلس الشورى قـد حتولـت اىل اداة            
اع عن جهاز التعذیب امام احملافل الدولیة كما         للدف

فعل مسري رجب االسبوع املاضـي، فـان نظـام احملافظـات             
االوضح ارتباطا بوزارة الداخلیة نظام استخباراتي       
واضح املعامل واالهداف، وان من یرتبط به سوف ميـارس           
التجسس االجتماعي على ابنـاء قومـه خلدمـة قبیلـة            

 .«مستبدة
الشعيب لنظـام االسـتعباد اخللیفـي       ومن اطار الرفض    

شوهدت يف الیومني املاضیني شعارات وطنیة كثرية مبنطقة         
كرزكان، ومجیعها یـدعو اىل اعـادة العمـل بدسـتور            
البالد وانتخاب الس الوطين واطالق سـراح السـجناء          
السیاسیني ويف مقدمتهم االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـني            

طان والشـیخ   واالستاذ حسن املشیمع والشیخ حسـن سـل       
حسني الدیهي والسید ابراهیم السید عدنان والشـیخ         

كما انتشرت الرسوم الكاریكاتريیة على     . علي عاشور 
ومـن بـني تلـك الرسـومات        . احلیطان يف مناطق عدیدة   

 احلل يف الربملـان،      كاریكاتري یظهر فیه صبیة یكتبون    
 احلل يف اخلرفان، وذلـك يف اشـارة          بینما یقول االمري  

ولة النظام اسكات ابنـاء البحـرین بتوزیـع         اىل حما 
بعـض اللحـوم والـرز علـى بعـض املـآمت خـالل موسـم         

 .العاشوراء
وعلم على صعید آخر ان حالة ارتباك واضـحة تسـود            
اوساط العائلة احلاكمة مع اقـرتاب بـدء املرافعـات           
امام حمكمة العـدل الدولیـة يف الهـاي بشـأن اخلـالف              

ب هذا االرتباك فشـل     وسب. احلدودي بني البحرین وقطر   
احلكومة يف االستعداد الكايف هلذه املرافعات حیث ركزت         
جهودها يف السنوات اخلمس املاضیة علـى قمـع ابنـاء            
البحـرین ومتویـل جهـات وشخصـیات اجنبیـة ملواجهـة       
املعارضـة بـدال مـن مجـع الوثـائق الالزمـة للـدفاع        

ویقوم ويل العهد بزیارة    . القانوني عن حدود البالد   
الدوحة على رأس وفد كبري وذلك يف اطـار البحـث           اىل  

وجتـدر  . عن صیغة لوقف املرافعـات املزمعـة يف الهـاي          
االشارة اىل ان العائلة اخللیفة احتلـت اغلـب جـزر            
البحرین وجعلتها ملكا خاصـا الفرادهـا ومـن تلـك            

ومينع على اي   .  ام النعسان وجدة وام الصبان      اجلزر
يت غـريت امساؤهـا     مواطن دخول اي من هـذه اجلـزر الـ         

وقـد بقیـت جـزر      . لتتناغم مع امساء مالكیها اجلدد    
حوار اليت هي يف جوهر النزاع احلدودي القائم منطقة          
حمظورة على املواطنني حىت وقت قریـب عنـدما انفجـرت            

وفیما تصر حكومة قطـر علـى       . االزمة مع قطر بشأا   
ابقاء القضیة امـام حمكمـة العـدل الدولیـة تصـر             

الذي مل یؤد حىت    « احلل االخوي »لیفیة على   العائلة اخل 
وحتم ـل املعارضـة العائلـة    . اآلن اىل نتیجـة ملحوظـة  

احلاكمة مسؤولیة التقصري يف اعداد الوثائق املطلوبة        
ــة     ــام احملكم ــوي ام ــانوني الق ــف الق ــمان املوق لض

 .الدولیة
 

 ٠٠٠٢یومیات مایو 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  أبریل٦٢
ئلـة  أبعدت السلطات البحرینیة االسـبوع املاضـي عا        

كانت العائلة  . حبرینیة مكونة من ام وأربعة اطفال     
عائدة اىل بلدها من الدمنارك، فتم ایقافها يف مطار          
البحرین ثالثة ایام متواصلة يف وضع سـيء حـىت صـدر             

ومل تعط السلطات اي مربر لذلك      . قرار ابعادها قسرا  
ومت التحقیـق مـع افـراد العائلـة         . القرار الظامل 

ا يف غرفـة ضـیقة طـوال فـرتة          بأسلوب وحشي، ووضـعو   
. وفشلت احلكومة يف جتدیـد جـوازات سـفرهم         . التوقیف

ورأى املراقبون يف هذه اجلرمية تفنیدا ملزاعم النظام         
بانه حيرتم حق كل حبریين يف العودة اىل وطنه، ویتناقض           
كذلك مع التصرحيات اليت ادىل هبا االمري مبـنح جـوازات            

مـل مجیـع افـراد      وحي. السفر البحرینیة ملن یستحقها   
هذه العائلة جوازات سفر حبرینیة انتهت صالحیتها يف         

وح رم افراد هذه العائلة من لقاء      . السنوات االخرية 
 .اهلهم يف البالد ظلما وعدوانا

ومن جهة اخرى عرض یوم امـس باحـدى قاعـات االمـم              
ــاة     ــه القن ــذي بثت ــیلم ال ــف الف ــدة يف جنی املتح

وكانــت . ؤخرا مــChannel 4الربیطانیــة الرابعــة 
الصـحافیة الـيت اعـدت الفـیلم قـد قامـت بزیـارة        
البحرین سرا والتقت بضحایا القمع من املواطنني ممن         
تعرضوا للتعذیب واالعتقال التعسفي مـن الرجـال و          

كما صورت مواقع القمع التابعـة      . النساء واالطفال 
للقسم اخلاص بوزارة الداخلیـة يف مقرهـا بالقلعـة           

وأجرى مقدم الربنـامج حـوارا      . الواقعة يف العاصمة  
مع سفري دولة البحرین يف لندن، الشیخ عبد العزیـز           
بن مبارك آل خلیفة، لريد على مـا جـاء يف الفـیلم              
الوثائقي مبا يف ذلك دور ایـان هندرسـون يف القمـع             

 . والتعذیب، وكان الفیلم متوازنا وموضوعیا
وقد حضر العرض العشرات من مندوبي منظمـات حقـوق           

 للجنـة حقـوق     ٦٥ان املشاركني يف الـدورة الــ        االنس
وبعـد العـرض قـام      . االنسان التابعة لالمم املتحدة   

الدكتور تشارلز جریف ممثل منظمة احلوار بني االدیان         
والسید عبد النيب العكري ممثل جلنة الدفاع عن حقوق          
االنسان يف البحرین بالتعقیب على ما جاء يف الفیلم          

وقد رعى عـرض الفـیلم      . رینوالرد على أسئلة احلاض   
ــة    ــي الفیدرالی ــة ه ــة دولی ــات حقوقی ــع منظم أرب
الدولیة حلقوق االنسان ومنظمة احلـوار بـني االدیـان           
واملنظمــة الدولیــة ملكافحةالتعــذیب ومنظمــة مشــال  

 .جنوب
 Civilاتمع املـدني  »وعلى صعید آخر نشرت دوریة 

Society«          اليت یصدرها مركز ابن خلدون يف القـاهرة 
 الصادر هـذا الشـهر حبثـا مهمـا          ٠٠١ عددها رقم    يف

امـري البحـرین     » للدكتور عبد اهلادي خلف، بعنوان    
ــد ــب اجلدی ــة اىل اجلان ــث ان . « احلرك ــاء يف البح وج

تصرحيات الشیخ محد بن عیسى آل خلیفة لـدى اسـتالمه            
احلكم العام املاضي بعد وفاة والده مل خترج عن نطاق           

واشتمل البحث  . اجلوهریةالوعود ومل تتطرق للقضایا     
على خلفیة للتطورات يف الـبالد وحملـة عـن التجربـة             
الدستوریة يف النصف االول من السـبعینات وصـوال اىل           
القرار االمريي املشؤوم بتعلیق العمل بالدستور وحل        

مث تطـرق الباحـث اىل تطـورات        . ٥٧٩١الس الوطين يف    
انیـة  الوضع يف الفرتة اليت اعقبـت حـرب اخللـیج الث           

وظهور احلركة الدستوریة يف البالد وتوقیع العریضتني        
وكـان  . الشهريتني املطالبتني باعادة العمل بالدستور     

وقال ان وفـاة    . رد فعل احلكومة تشكیل جملس الشورى     
الشیخ عیسى العام املاضي وفرت فرصـة للتغـیري وان           
املعارضة دعت اىل اهلدوء لتوفري مناخ مناسـب لـذلك،           

مث تطرق الولویات الشیخ محد ومنها      . دوىولكن بدون ج  
ــبالد     ــى ال ــة عل ــة اخللیفی ــة العائل ــریس هیمن تك
واالهتمام بالتشكیلة القبلیة والدینیة التقلیدیة      
يف البالد والتعاطي مع قضـایا حقـوق االنسـان مثـل             
اطالق بعض السجناء املوقوفني والوعـد مبـنح جـوازات           

نـة حلقـوق    سفر للبحرینیني احملرومني منـها وانشـاء جل       
واشـتمل البحـث    . االنسان والوعد بانتخابات بلدیة   

 أهـو غـري      كذلك على فقرة تساؤلیة عن شخصیة االمري      
قادر على اختـاذ القـرار ام غـري راغـب ام ضـعیف؟               

لقد ركز االمري على احلفـاظ       » وانتهى البحث بالقول  
 باالضافة اىل حماولتـه      اخللیفیة على وحدة العائلة    

ة تستطیع منافسـة سـلطة عمـه او         بناء ارضیة للسط  
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فسـوف یرتـاح    ... اما رئیس الوزراء  . تقلصها متاما 
كثريا لو استطاع حتویل ابـن اخیـه اىل حـاكم رمـزي              

ومن السابق الوانه احلكـم علـى مـدى واقعیـة            . فقط
 او التنبؤ مبا     بني االمري وعمه   التعایش يف البحرین    

 .«سیتمخض عنه
 
  أبریل٧٢

طين منطقة احملرق تتبىن احلكومة يف      يف حماولة لتضلیل موا   
هذه االیام سیاسة احتواء مشاعر ابنائهـا باظهـار          

ویأتي ذلـك بعـد بـروز ظـواهر         . اهتمام ظاهري هبا  
متلمل يف اوساط ابناء احملرق عرب عنها عدد من اخلطباء           
يف مطلــع هــذا الشــهر، وتعــرب عنــها كتابــات بعــض  

اء ویقول املطلعـون علـى االمـور ان ابنـ          . مثقفیها
البحرین ومن بینهم ابناء احملرق شـعروا باالسـتیاء          
الشدید يف العامني املاضیني بعـد اسـتقدام العائلـة           
اخللیفیة آالف االجانب وجتنیسهم وتوطینهم يف املنـاطق         

وتعمـق الشـعور    . السكنیة املخصصة البناء البحـرین    
باالستیاء  بعد استمرار جتاهل املطالب الشعبیة اليت         

ویســعى رمــوز . لعریضــة الشــعبیةاحتــوت علیهــا ا
النظام اآلن ملنع تفاقهم االستیاء، فانتهجوا مؤخرا        
سیاسات للتقرب من ابناء احملرق على امل ان ینجحوا          
يف تضلیلهم ومنعهم من املشاركة يف احلركة الدستوریة         

وقد قـام   . اليت تطالب باالصالحات السیاسیة يف البالد     
ملنطقـة يف اطـار   االمـري الشـهر املاضـي بزیـارة اىل ا    

مهرجان البسیتني، وقام رئیس الـوزراء قبـل یـومني           
بزیارة مماثلة وزع فیها اومسة على مائتني من مواطين          
. مناطق احلد وعراد والدیر وقاليل ومساهیج والبسـیتني        

وظهــر رئــیس الــوزراء علــى رأس وفــد ضــم افــراد  
العائلـة اخللیفیـة يف اشـارة واضـحة اىل هیمنـة آل      

وقـال مواطنـون مـن      .  شيء يف الـبالد    خلیفة على كل  
املنطقة ام شعروا باالهانة الشدیدة من هذه اخلطوة         
اليت اتضحت فیها حماولة رئیس الوزراء اظهار االمور         
يف البالد على غري حقیقتها وحماولته الرخیصة السرتضاء         
. مواطين احملرق بأسالیب دعائیة لیس هبا حمتوى حقیقـي         

رق، شأم شأن مجیـع ابنـاء       وقال هؤالء ان ابناء احمل    

البحـرین، یطـالبون حبقـوقهم الدسـتوریة ویرفضـون      
وأشـاروا  . حماولة استغفاهلم بأسالیب دعائیة رخیصة     

على وجه اخلصوص اىل تصرحيات رئیس الوزراء بان احملرق          
كانت العاصمة االوىل للـبالد، متسـائلني ایـن كانـت            

ود احلكومة عن هذه املنطقة الـيت امهلـت طـوال العقـ            
السابقة ومل یبدأ االهتمام هبا اال بعـد ان شـعر آل             

 خلیفة بالسخط الشعيب ضد سیاساهتم االستبدادیة؟
وكان الشعور باالستیاء قویا لدى ابناء احملرق منـذ          

وقد الحظوا ان االمري قام الشـهر املاضـي مبـنح            . فرتة
اومسة كثرية ألفراد العائلة احلاكمة والضباط االجانب        

لیة تكرميا هلم على مـا ارتكبـوه مـن          بوزارة الداخ 
والحظ هؤالء ان االمري منح     . جرائم حبق ابناء البحرین   

وسام الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة مـن الدرجـة            
االوىل اىل اللواء ایان هندرسون باالضـافة اىل ثالثـة           
آخرین من آل خلیفة، ومن الدرجة الثاني لعدد مـن           

د رميوند میشیل   ابناء آل خلیفة واالجانب مثل العمی     
. سي رافـل، والعقیـد جیـه      . ماثري لو، والعقید ان   

ومنح اومسة مـن    . ستون والعقید فرينون باري وامسلي    
الدرجة الثالثة لعدد من ابناء آل خلیفة واىل كـل           

ــد أ ــن  العقی ــد  . م ــد دونال ــت، والعقی ــي، مكن ب
برایان، والعقید صمویل بي اسحاق والعقیـد جـیمس          

واكـدت تلـك    . دیفید داربي هلري وندسور، والعقید    
اخلطوة رفض السلطات احلاكمة اختاذ اي اجراء حقیقـي          
لوقف انتهاكات حقوق االنسان اليت استمرت اكثر مـن          

 . ربع قرن
اليت اصـبحت   « اخللفنة»ومن جهة اخرى تواصلت سیاسة      

فقد عني الشـیخ عیسـى      . مسة للعهد اجلدید يف البحرین    
یـة الصـداقة    بن راشد آل خلیفة رئیسا فخریـا جلمع       

وجاء االهتمام بالعالقات مع    .  االملانیة  البحرینیة  
ــدول    ــة بال ــة آل خلیف ــني عالق ــار حتس ــا يف اط املانی

. االوروبیة بعد جتارب مریرة عـرب السـنوات املاضـیة          
 ٦٩٩١وكانت وزارة اخلارجیة االملانیة قـد احتجـت يف           

لدى حكومة يف البحرین بسبب اعتقال الصحافیة أوتي         
راسـلة وكالـة االنبـاء االملانیـة بسـبب      ماینیـل، م 

ــب     ــلوب مل یعج ــعبیة بأس ــة الش ــها االنتفاض تغطیت
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 ٤٢وقد مت ابعاد املراسلة يف غضون       . العائلة احلاكمة 
ساعة بعد اعتقاهلا، االمر الذي عكـر العالقـات بـني            

 .احلكومتني االملانیة والبحرینیة
 
  مایو١

ال  نضـ    أبریل كل من   ٤٢اعتقل من منطقة الدراز يف      
، ٥١، عمار علي منصور الشـهابي،       ٨١امساعیل مهدي،   

. ٤١، صادق عبد اهللا قاسم،      ٧١عیسى مهدي عبد النيب،     
واالخري هو شقیق الشهید محید قاسم الـذي استشـهد يف            

ومت اعتقال هذا الطفل بطریقة وحشیة مـع ان          . ٥٩٩١
احدى رجلیه جمب سة من أعلى الفخذ حـىت القـدم بعـد             

ویسـتعمل العكـاز    . قـع للبنـاء   تعرضه حلادثة يف مو   
ورفض املعذبون اطالق سـراح هـذا       . بشكل دائم للمشي  

الطفل برغم مناشدة والده هلم بذلك قائال ان ابنـه           
وجاء عناصـر جهـاز     . ال یستطیع املشي فلماذا یعتقل    

التعـذیب باموعـة یـوم امـس االول اىل املنطقـة ومت      
 وهـي كتابـة   « جرميـة كـبرية   »تصویرهم وهم یرتكبون    

وهؤالء . شعارات تطالب باعادة العمل بدستور البالد      
الشـــباب واالطفـــال یتعرضـــون للتعـــذیب مبركـــز  

ويف منتصف شهر ابریل اعتقـل      . التحقیقیات اجلنائیة 
 وحممـود   ٧١ حممـود ثابـت،       من منطقة الدراز كل من    

 ابریل اعتقل مـن منطقـة النبیـه         ٣١ويف  . ٧١مجیل،  
، قاسم حسن   ٢٢د،   عبد الزهراء عیسى حمم     صاحل كل من  
، وعلم ان هذین الشابني یقبعان حالیـا        ٦١عبد اهللا،   

 .مبركز التعذیب باملنطقة املذكورة
ومن . وكان عدد من املواطنني قد اعتقل الشهر املاضي        

، من منطقة   ٢٢بینهم الشاب السید حسني السید جمید،       
الدیه الذي اعتقل من منزله يف السـاعات االوىل مـن            

 لتعذیب وحشي جدا وافـرج عنـه يف         وتعرض.  ابریل ٠٢
 ابریل اعتقل من منطقة املصلى      ٤١ويف  . الیوم التايل 

، عبـد  ٩١، هـاني مـريزا،   ٠٢ علـي مـريزا،    كـل مـن  
، مكـي امحـد     ٦١، السید فاضل املصـلي،      ٧١الزهراء،  

واعتقـل مـن منطقـة      . ٧١، نبیل امحد حسن،     ٦١حسن،  
ء ومت اعتقال هؤال  . ٢١إسكان جدحفص الطفل امحد مكي،      

مجیعا من الشارع بسبب وجود شـعارات علـى اجلـدران            

 وبعد تعـذیب   .تطالب باعادة العمل بدستور البالد
استمر یومني متواصلني افرج عنهم وهم يف حالة صـحیة           

 . سیئة
ويف مطلع الشهر املاضي اعتقل من منطقة سفالة بسرتة          

ويف الیوم التـايل افـرج عنـه        . احلاج ابراهیم طواش  
، وال  ٤٢الشاب مهدي ابـراهیم طـواش،       واعتقل ابنه   

واعتقـل مـن منطقـة      . یزال يف غرف التعذیب حىت اآلن     
الدراز كل من السید حسني السید جمید السید مهـدي،           

وافرج عـن   . ، والسید حسن السید سعید    ٠٢نظري حسن،   
ــذیب شــدید  ــه لتع ــد تعرض ــري بع ــذه . االخ ــدثت ه وح

رویـع  االعتقاالت يف الساعات االوىل مـن الصـباح ومت ت          
 .عائالهتم بوحشیة

وعلم ان القوات اليت حتاصر منزل الشیخ اجلمري یبلغ          
 ٨ مـن قـوات الشـغب مـوزعني علـى      ٠٥عـددها حـوايل   

شرطة وما بـني ثـالث واربـع سـیارات          « جیب»سیارات  
وهذا یكلـف   .  من جهاز التعذیب   ٢١خمابرات هبا حوايل    

 الـف   ٥٨حـوايل     الف دینار    ٠٣خزینة الدولة حوايل    
ویعیش الشیخ اجلمري حتت حصـار جهـاز        .  شهریا  دوالر

. التعذیب منذ اطالق سراحه من السجن العام املاضـي         
ویشـرتط رئـیس الـوزراء لرفـع احلصـار عنـه قیامـه        

 .بزیارة الیه لالمعان يف اهانته
ومن جهة اخرى وقع عدد من املنظمـات غـري احلكومیـة             

 للجنـة حقـوق االنسـان       ٦٥اليت شاركت بالدورة الـ     
ابعة لالمم املتحدة اليت عقـدت الشـهر املاضـي يف            الت

حنن، املنظمات غري احلكومیة     » جنیف، عریضة هذا نصها   
 للجنـة حقـوق االنسـان       ٦٥املشاركة يف الدورة الــ      

التابعة لالمم املتحدة، نناشد حكومة البحـرین مبـا          
 اطــالق ســراح مجیــع الســجناء السیاســیني   ١  یلــي

لسماح بعودة املبعـدین،     ا   ٢واحملتجزین بدون شرط،    
 بـدء     ٤ وقف املمارسات القمعیة والطائفیـة،         ٣

ووقــع علــى « حــوار وطــين العــادة احلكــم الدســتوري
العریضة ممثلون عن منظمات مثل احلوار بـني االدیـان           
والفیدرالیة الدولیة للشباب الدميقراطي ومنظمـات       

 .من بورما واهلند وبعض البلدان العربیة واالسالمیة
 صعید آخر توقف املراقبون عند تصـرحيات وزیـر           وعلى
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دفاع النظام البحریين، خلیفة بن امحـد آل خلیفـة،           
فقد وضع كال   . هذا الیوم « احلیاة»اليت نشرهتا صحیفة    

كمصدر لتهدیـد   « اسرائیل»من ایران والعراق جبانب     
ــحیفة  ــه الص ــا ذكرت ــب م ــیج، حس ــن اخلل ــال . ام وق

تعبیـد الطریـق    املراقبون ان هذه التصرحيات هتـدف ل      
للموافقة على منظومة الدفاع اليت عرضتها الوالیات        

ومـع انـه قـال ان       . املتحدة على دول اخللیج مؤخرا    
هذه املنظومة مكلفة جدا فقد اعترب القـرار بشـأا           

 . قرارا خلیجیا ینطلق من جملس التعاون
 
  مایو٢

اكدت االنباء ان الشاب ناجي امحد سلمان، من منطقة          
 یزال یرقـد مبستشـفى السـلمانیة منـذ          الكورة، ما 

وكـان هـذا    . اكثر من شهر، وانه يف وضع صـحي حـرج         
الشاب قد تعرض لتعذیب وحشي مبركز التعذیب بـاحلوض          

 مارس املاضي اىل املستشفى بعـد ان        ١٣اجلاف، ونقل يف    
 ٧٩٩١ ینـایر    ٥واعتقل نـاجي يف     . اشرف على الوفاة  

ر، وعومـل   عندما كان طفال يف اخلامسة عشرة من العمـ        
بوحشیة منذ اعتقاله، وادعى جهـاز التعـذیب انـه           
سقط واصیب جبروح االمر الذي تفنـده شـهادات بقیـة            

وقد فشلت احلكومة يف تشكیل جلنـة حتقیـق يف           . املعتقلني
ــدة  ــدات العدی ــرغم املناش ــة ب ــذه اجلرمي ــرر . ه وتك

املعارضة مناشدهتا للجنـة الدولیـة للصـلیب االمحـر           
تـوفري العـالج املناسـب هلـذا        الدويل التدخل لضـمان     

كمـا ناشـدت املنظمـات احلقوقیـة الدولیـة      . الشـاب 
الضغط على جهاز التعـذیب البحـریين الجبـاره علـى            
اطالق سراح هذا الشـاب الـربيء احملـروم مـن العـالج              

وّمحلت املعارضـة العائلـة     . املناسب، وحماكمة معذبیه  
اخللیفیة املسؤولیة الكاملة عما حدث هلـذا املـواطن          

 .الربيء
، ٢٥كما علم ان املواطن السید حممد حسن حممد جواد،           

قد قضى حـىت اآلن اكثـر مـن مخسـني یومـا يف زنزانـة                 
وقد تعـرض الشـد انـواع التعـذیب منـذ            . انفرادیة

ومل توجه هلذا املواطن ایة     . اعتقاله قبل بضعة شهور   
هتمة ومل یقدم اىل حماكمة عادلة وذلك بسـبب براءتـه            

 املواطن هو خال مسـري رجـب، رئـیس          وهذا. من اي جرم  
جلنة حقوق االنسان احلكومیة، الـذي فشـل يف القیـام            

وبدال من ذلك فقد ذهب مسري      . بأیة خطوة لوقف تعذیبه   
رجب اىل جنیف للدفاع عن النظام الذي یعـذب خالـه            
بوحشیة، كل ذلك من اجل احلفاظ علـى منصـبه كعضـو             

 كـان   مبجلس الشورى ورئیس للجنة املـذكورة، بینمـا       
یتوقع منه ان یدافع عن خاله املظلـوم الـذي خيضـع             

وعلق مراقبون  . للتعذیب املتواصل والسجن االنفرادي   
على هذا املوقف غري النبیـل بـالقول ان هنـاك مـن              
البشر من هو مستعد لبیـع اهلـه وضـمريه مـن اجـل               

 . املصاحل الشخصیة
وذكرت املصادر من جهة اخرى ان حمكمة امـن الدولـة            

لصیت سوف تعقد غدا جلسة سریة لالسـتمرار        السیئة ا 
، ٢٢ علي مهدي،     يف حماكمة سبعة مواطنني أبریاء وهم     

، عبـد االمـري     ٠٤السید جابر السید عدنان الصبار،      
، ٢٢، حممود حمسـن،     ٩١، هشام علي حسن،     ٢٢العرادي،  

وعقـدت هلـذه    . ٣٣، سـعید الشـیخ،      ٧٢سهیل شحادة،   
شـهر، وخيشـى ان     اموعة جلسة حماكمة قبل اكثر مـن        

یصدر القاضي اخللیفـي، عبـد الـرمحن بـن جـابر آل              
وجتـدر االشـارة اىل ان      . خلیفة، احكاما قاسیة حبقهم   

قضاة حمكمة امن الدولة ال یسمحون باستئناف االحكام         
اليت یصدروا حبق ابناء البحـرین ویعقـدون جلسـات           

. احملاكمة سرا وال یسمحون للـدفاع بتقـدمي اي شـهود           
اب اي دلیل ملموس لتجـرمي هـؤالء تطالـب          ونظرا لغی 

املعارضة باطالق سراح هؤالء االبریاء فـورا، وتعتـرب          
استمرار اعتقاهلم جرمية اخرى تضاف اىل سجل النظـام          

 .اجلائر
وعلى صعید آخر اكدت التقاریر الواردة من اوسـاط          
رجال االعمال ان السخط یسود اجواء املقاولني الذین         

دولـة او الشـركات الكـربى       یتعاملون مع وزارات ال   
مثل ألبا وبابكو وبتلكو، وذلك بسبب الفساد املايل         

فقد فرض رئـیس الـوزراء      . لرئیس الوزراء وعصابته  
 باملائـة مـن     ٥١   ٢١على كل مقاول عمولة بنسبة        

ویقوم عادة  . قیمة املشروع كضریبة غري معلنة حلسابه     
 بارسال احد عمالئه مثل خلیفة السعد او حممد زباري         
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ــري  ــروفني  او الدوس ــذبني املع ــد املع ــد اح  اىل  وال
. املقاول بعد فوزه باملناقصة السـتالم املبلـغ نقـدا          

 االمریكیـة الـيت تقـوم       SABREوذكر مسؤولون بشركة    
بادارة قسم الكومبیوتر وتقنیة املعلومـات بشـركة         
طـريان اخللـیج ان هنـاك اسـتیاء عامـا لـدى ادارة       

 باملائـة   ٠٢ نسبة   الشركة بسبب إلزام الشركة بدفع    
 ملیـون   ٥٣من قیمة العقد السـري البـالغ قیمتـه          

 اىل احلساب اخلاص لعلي بـن         ملیون دوالر  ٠٠١ دینار  
 كما فرض على أغلب وزارات  .خلیفة، وزیر املواصالت

الدولة شراء تذاكر سفر موظفیهم اثنـاء سـفرهم يف           
اليت ميلكهـا علـي     « الفاتح»مهمات رمسیة من سفریات     

  .، جنـل رئـیس الـوزراء وزیـر املواصـالت     بن خلیفة
وهناك استیاء ایضا يف اوساط فنـادق الدرجـة االوىل           
مثل فندق اخللیج واهللتون بسبب إلزام مجیع الوفـود          
القادمني من اخلارج الي من وزارات الدولة بالسكن يف          
الفنــادق اململوكــة لــرئیس الــوزراء مثــل فنــدقي  

 . الرجينسي واملریدیان
 العمـل قـد بـدأ يف واحـد مـن اكـرب              وعلم كذلك ان  

امعات يف البحرین وهو جممع البحـرین الـذي ميلكـه            
. رئیس الوزراء، الشیخ خلیفة بن سلمان آل خلیفـة         

 ٦١حـوايل    وقد وقع العقد مببلغ ستة مالیـني دینـار          
وبـدأت  .  للمرحلـة االوىل مـن املشـروع    ملیـون دوالر 

 العلـم   شركة املفتاح السعودیة يف بناء املشروع مـع       
ان ارص الفندق استحوذ علیها رئیس الوزراء جمانـا          

 الـف دینـار دفعتـها وزارة        ٠٠٣ومت تسویرها مببلغ    
 . االسكان

 
  مایو٣

أصدرت حمكمة امن الدولة صباح الیوم احكاما جائرة         
حبق عدد من ابناء البحرین، ومنعتهم مـن اسـتئناف           

، ٢٢فقد حكمت على كل من علي مهـدي،         . تلك االحكام 
 دینار  ٠٠٥لسجن سبع سنوات مع دفع ضریبة قدرها        با
، سبع سـنوات    ٧٢، عقیل اجلزیري،      دوالر ٠٠٤١حوايل   

، مخـس   ٣٣ دینار، سـعید الشـیخ،       ٠٠٥وغرامة قدرها   
، ٨١ دینـار، هشـام علـي حسـن،          ٠٠٥سنوات وغرامة   

وكـان جهـاز التعـذیب    .  دینـار ٠٠٢سـنتني وغرامـة   
هبم بوحشـیة   اخللیفي قد لفق هلؤالء هتمـا سـخیفة وعـذ         

والحــظ . مزیفــة« اعرتافــات»الجبــارهم علــى توقیــع 
املراقبون ان جهاز التعذیب زج باسم مواطن لبناني         
ضمن اموعة يف حماولة یائسة لربط احلركة املطلبیة يف          

. ولكنه فشل يف اثبـات ذلـك      . البحرین جبهات خارجیة  
وقد بر أت احملكمة كال من اللبناني سهیل شحادة وحسني          

، عبـد االمـري العـرادي،       ٠٢، یوسف فوالذ،    ٥٣ حیدر،
، و السید جـابر السـید عـدنان         ٢٢، حممود حمسن،    ٠٢

وكانت حمكمة امن الدولة قد أصـدرت       . ٠٤السید شرب،   
العام املاضي حكما بالسجن ستة شـهور حبـق املـواطن            
االخري بتهمة حیازته منشورات تطالب باعادة العمـل         

لسماح حملامي الـدفاع    ورفضت احملكمة ا  . بدستور البالد 
بتقدمي اي شهود الثبات بطالن دعاوى املـدعي العـام،           

كمـا  . وعقدت احملاكمة بصورة سریة وبشكل خمتصر جـدا        
رفضــت الســماح للمتــهمني باســتئناف تلــك االحكــام  

وفشلت احملكمة يف اصـدار اي قـرار بتعـویض           . اجلائرة
املتهمني الذین متت تربئتهم برغم ام قضوا اكثر مـن           

وتعتـرب  . م ونصف يف املعتقل وعذبوا تعذیبا شدیدا       عا
املنظمات احلقوقیة الدولیة حمكمة امن الدولة جائرة        
الا ال تتوفر على ادىن املعایري الدولیـة للمحاكمـة           

 .العادلة
ومن جهة اخرى نقل الشیخ عبد االمري اجلمري یوم امس           

وقـد  . االول اىل املستشفى بعد تداعي صحته بشكل خطري        
. ت صحته قلیال یوم امس ولكنها ما تـزال خطـرية           حتسن

وكان الشیخ اجلمري خيضع ملا یشبه االقامة اجلربیة منذ          
وحتاصر منزلـه   . االفراج عنه من السجن العام املاضي     

قوات الشغب االجنبیة واالمن، ومينـع املواطنـون مـن           
وقد تعرض الشیخ اجلمري خالل فـرتة       . زیارته يف منزله  

حشیة على ایدى جهاز التعذیب ومل      اعتقاله ملعاملة و  
وكانت . یفرج عنه اال بعد ان اصبح لقضیته بعد دويل         

منظمة العفو الدولیة قد تبنت قضـیته قبـل عـامني            
واصدرت بطاقات خاصة بـه وزعتـها يف كافـة منـاطق             

 .العامل
ويف اجراء استبدادي آخر قـررت العائلـة اخللیفیـة           
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ة باسـم   سرقة اموال املواطنني لتمویـل بنـاء مكتبـ        
االمري السابق، الشیخ عیسى بـن سـلمان آل خلیفـة،            

وذكـرت االنبـاء الـيت مل       . الذي تويف العـام املاضـي     
تتأكد حىت اآلن ان هناك تفكريا جدیا الجبار املواطنني          

 دینـارا كمسـامهة يف مشـروع املكتبـة          ٠٥بدفع مبلغ   
وساد جو من االستیاء يف االوساط الشـعبیة         . املذكورة

خلرب، وعرب الكثريون عن سخطهم ازاء هذه       بعد انتشار ا  
واشــار املراقبــون اىل الثــروة . السیاســات احفــة

العمالقة اليت تركها الشیخ عیسى بعد وفاتـه، وهـي           
ثروة قدرت مبلیارات الدوالر، متسائلني عـن االسـباب          
اليت حدت بالعائلة احلاكمة لنـهب امـوال املـواطنني           

 من استعمال جزء    لتمویل بناء املكتبة املذكورة بدال    
 من تلك الثروة اهلائلة لذلك

وعلى صعید آخر رأى حقوقیـون دولیـون يف جنیـف ان             
استمرار اعتقال االستاذ عبد الوهاب حسـني يف ظـروف           
سیئة للغایة وحرمانه من حریته سوف یكون عنوانـا          
ــان يف    ــوق االنس ــهاكات حق ــدويل ازاء انت ــق ال للقل

ؤالء ان كـل  وقـال هـ  . البحـرین يف الفـرتة القادمـة   
املؤشرات تدل على براءة االستاذ عبد الوهـاب حسـني           
وان اعادة اعتقاله بالصورة الوحشـیة الـيت مت هبـا            
اقنعت املراقبني بعـدم جـدوى الرهـان علـى العهـد             
اجلدید الذي لیس سوى امتداد للعهـد املاضـي، وهـو            
امر اكده املسؤولون مـن ابنـاء العائلـة احلاكمـة            

 .مرارا
  مایو ٨

حكومة البحرین دعوة رمسیة لكـل مـن اللـورد          وجهت  
. جرانفیل جانار واللود نظري امحـد لزیـارة الـبالد          

ولكن لیس  . ویتوقع ان یبدأ االثنان زیارهتما قریبا     
وبعد حتریـات قامـت     . معروفا بعد هدف هذه الزیارة    

هبا املعارضة اتضح ان اللورد جانار سوف یـزور تـل            
ن اللورد امحد قد    وكا. أبیب قبل زیارته اىل املنامة    

وربــط . قــام بزیــارة الكیــان االســرائیلي مــؤخرا
املراقبون بني زیارة الشخصني املذكورین اىل البحـرین         
وســـعي آل خلیفـــة لتطـــویر عالقـــاهتم باحلكومـــة  

واملعـروف ان اللـورد جانـار یهـودي     . االسـرائیلیة 

 Jewishوقد وصفته صحیفة . ویدعم الصهیونیة بقوة
Chrnoicle ــه ــ» بانـ ــهیونیةیناصـ ورأى . «ر الصـ

املراقبون يف ذلك جانبا من تفسـري اهـداف الزیـارة            
خصوصا اا تأتي يف الوقت الذي تبذل فیه العائلـة           
احلاكمــة جهــودا كــبرية جــدا للقضــاء علــى احلركــة  
الدستوریة يف البالد مستعینة باخلربات االسرائیلیة يف        

وكانت تقاریر عدیـدة    . قمع انتفاضة اطفال احلجارة   
شـارت اىل اسـتعانة آل خلیفـة جبهـاز املوسـاد      قـد أ 

االسـرائیلي ملتابعـة رمـوز املعارضـة البحرینیـة يف      
وكان ويل العهد قد التقى يف      . اخلارج وخصوصا يف لندن   

دافوس قبل ثالثة شهور مع مشعون بريیـز، وصـرح بعـد             
اللقاء بان عائلته مسـتعدة للتقـدم خطـوتني جتـاه            

.  االخـرية جتـاههم    مقابل كل خطوة ختطوهـا    « اسرائیل»
وذكرت تقاریر خاصة ان خرباء امن اسرائیلیني قاموا         

ومما . بزیارات سریة اىل املنامة خالل العامني املاضیني       
یزید الزیارة غموضا ان اللورد جانار رفض االفصاح         
عن اجلهة اليت تقـف وراء الزیـارة او طبیعتـها او             

 . موعدها
ضي قد أطلـق    وكان وزیر الدفاع اخللیفي االسبوع املا     

تصــرحيات ســیئة قــال فیهــا ان دول اخللــیج تتعــرض  
لتهدیـــد الصـــواریخ االیرانیـــة والعراقیـــة     
واالسرائیلیة، وذلك لتربیـر تطبیـع عالقـة عائلتـه           

ومل تنف احلكومة تلك التصرحيات     . بالكیان االسرائیلي 
اليت استفزت مشاعر املواطنني والسیاسیني الا تسـاوي         

هیونیة واجلريان العرب املسـلمني     بني قوات االحتالل الص   
 .بلغة فظة بعیدة عن الدبلوماسیة

وعلى صعید آخر جترى الیوم عملیـة جراحیـة للشـیخ            
عبد االمري اجلمري باملستشـفى العسـكري لعـالج ثالثـة            

، قـد أصـیب     ٣٦وكان الشیخ اجلمري،    . شرایني مسدودة 
االسبوع املاضي جبلطة قلبیة خطرية نقل على اثرها اىل          

شفى الدويل، حیث اكدت الفحوصات انسداد ثالثـة         املست
مث نقل اىل املستشـفى العسـكري الجـراء         . من الشرایني 

وكان الشیخ یتعرض لضغوط نفسیة     . العملیة املطلوبة 
متواصلة وخيضع للحصار املتواصل يف منزله منذ خروجه         

كما حرم خالل السـنوات     . من املعتقل يف الصیف املاضي    
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. من العنایة الصـحیة الالزمـة     اليت قضاها يف السجن     
وهناك خشیة على احلالة الصـحیة للرمـوز الشـعبیة           
املعتقلني ويف مقدمتهم االستاذ عبد الوهاب حسني، حیث         

 .یعانون من فقدان العنایة الصحیة الالئقة
وقد اهتمت وكاالت االنباء العاملیة خبرب مرض الشـیخ،          

« اجلزیـرة »وبثته وكالتا رویرت والفرنسیة، وقنـاة        
ویتـابع املواطنـون تطـور الوضـع        . القطریة وغريها 

وقد . الصحي للشیخ اجلمري متمنني له الشفاء العاجل       
منعــت احلكومــة املــواطنني مــن زیارتــه يف املستشــفى  
استمرارا لسیاسة احلصار اليت امـر رئـیس الـوزراء           

 .بفرضها منذ العام املاضي
ومن جهة اخرى اسـتمرت االعتـداءات اخللیفیـة علـى            

ففـي  . اء البحرین يف االیـام القلیلـة املاضـیة         ابن
الساعة الثالثة والنصف من صـباح اجلمعـة املاضـیة           
شنت قوات االمن املرتزقة عدوانا علـى منـزل احلـاج            
حسن راشد مبنطقـة كرزكـان وقامـت بتفتـیش املنـزل             

وعبـث املعتـدون مبحتویـات      . وترویع ساكنیه بوحشیة  
 سـلمیا قـام     وكانت املنطقة قد شهدت نشاطا    . املنزل

به املواطنون ختلیدا لذكرى استشـهاد الشـاب فاصـل           
ــة يف    ــوات اخللیفی ــه الق ــذي قتلت ــون ال . ٧٩٩١مره

وشوهدت صور الشهید معلقة على جدران املنطقة االمر         
الذي أثار جهاز التعذیب فقام جبرمية االعتداء علـى          

 .اآلمنني
 
  مایو٩

قــرر األطبــاء تأجیــل العملیــة الــيت كــان مقــررا  
وقالوا ان حالتـه    . ؤها یوم امس للشیخ اجلمري    اجرا

الصحیة ال تسمح باجراء العملیة خصوصا مع ارتفـاع          
وقد مت تأجیل العملیة حىت یوم اجلمعة       . درجة حرارته 

وهناك شعور عام بالقلق علـى      . املقبل، حسب املصادر  
حیاة الشیخ اجلمري الذي مل یطلق سراحه مـن السـجن            

 صـحته نتیجـة سـوء    العـام املاضـي اال بعـد تـداعي    
. معاملة السجانني والتعذیب النفسي الذي تعرض لـه        

واستمر هذا التعذیب بعد اطالق سراحه بفرض االقامة         
اجلربیة علیه وهتدیده بشكل متواصل باعادة اعتقالـه         

 . اذا حتدث عن املطالب الدستوریة
 مایو جرمية   ٥ومن جهة اخرى ارتكب جهاز التعذیب يف        

فبینما كـان الطفـل جاسـم       . فالفظیعة حبق احد االط   
، یسري يف احد شوارع منطقة سرتة اذا        ٦١حسن النكال،   

بعناصر هذا اجلهاز الذین جيوبـون املنطقـة یعتـدون           
وبدون رمحـة او    . علیه بالضرب الوحشي بدون اي مربر     

شفقة او انسانیة قام السفاحون بركل الطفـل علـى           
ه مجیع احناء جسده وضـربوه بـاهلراوات ومزقـوا جسـد           

وعندما خارت قوى الطفل سقط على      . بأعقاب بنادقهم 
وقام اهـايل املنطقـة بنقـل       . االرض فرتكوه وانصرفوا  

ویرقـد  . الطفل اىل مستشفى السلمانیة النقاذ حیاته      
 وهو يف حالة یرثى هلـا بـني         ٤٤الطفل حالیا باجلناح    

وطالبت املعارضـة بـالتحقیق يف هـذه        . احلیاة واملوت 
كما ناشدت اتمع الـدويل     . كبیهااجلرمية وحماكمة مرت  

التـدخل ملنـع آل خلیفـة مـن االسـتمرار يف عـدوام       
 .الوحشي على ابناء البحرین

ويف الوقت نفسه اسـتمرت االعتقـاالت التعسـفیة حبـق            
 مـایو اعتقـل مـن منطقـة إسـكان           ٦ففي  . املواطنني

، ومـن منطقـة     ٧١جدحفص الشاب صادق جعفر الشـیخ،       
،  اعتقل مرتني سابقا    ١٢م،  املصلى كل من سعید جاس    
،  اعتقل عدة مرات سـابقا      ١٢مجیل امحد حسن البين،     

 . ٩١واخیه نبیل، 
وتواصلت اعتداءات جهاز التعذیب اخللیفي حیث طالت        

 مـایو   ٢فقد شنت عناصر النظام يف      . اماكن العبادة 
عدوانا وحشیا على املسـجد الغربـي مبنطقـة الـبالد            

 . وكراهیةالقدمي ودمرت حمتویاته حبقد
 مایو أصدرت حمكمة امن الدولة السیئة الصـیت         ٦ويف  

احكاما قاسیة حبق اثنني من املواطنني فقد حكمت علـى           
، ومهدي عیسى بالسـجن     ٧١الشاب صادق جعفر الشیخ،     

ملدة سنة واحدة وغرامة مالیة قدرها مائتا دینـار          
وكان الشابان قد اعتقال يف شهر نـوفمرب        . لكل منهما 

. یعين اما قضیا عاما ونصفا يف السـجن       ، وهذا   ٨٩٩١
وبرغم  ان هذه الفرتة اطول من فرتة احلكم اليت صدرت            
حبقهما فاما ما یزاالن يف السـجن حـىت اآلن، ویـرفض             
جهــاز التعــذیب اطــالق ســراحهما انتظــارا لصــدور  
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 .اخرى حبقهما« مكرمة امريیة»
ــحیفة   ــرت ص ــوم نش ــذا الی ــي»ويف ه ــدس العرب « الق

اال للكاتــب البحــریين حــافظ الشــیخ اللندنیــة مقــ
ــوان ــوى    » بعن ــى التق ــم عل ــئوا جتمعه اذا مل ینش

 الصحافیون البحرینیون    فسیتأسس على رضا املسؤولني   
. «يف الطریق جلمعیة تضمهم ام حنو فخ ميـزق صـفوفهم؟           

وجاء يف املقال الطویـل اسـتعراض جلهـود الصـحافیني            
ة البحرینیني منذ اكثر من ربـع قـرن لتأسـیس مجعیـ            

وتطـرق اىل املشـروع     . مهنیة والرفض احلكـومي لـذلك     
احلكومي اجلدید الذي تبناه وزیر االعالم وفرضه علـى          
الصحافیني الذین اجتمعوا بنـادي اخلـرجيني وتقـدموا          
. بطلب الرتخیص للجمعیة على اساس املشـروع احلكـومي         

وقال الكاتب ان اجلمعیة املقرتحة سوف تكـون تابعـة           
وذكر ان الصـحافیني    . االستقاللللحكومة ولن تتمتع ب   

 ان تكون عضویة اجلمعیـة       كان هلم طلبان يف البدایة    
قصرا وحصرا على الصـحافیني الـذین هـم مـن اهـايل              
البحـرین، والثـاني ان تكـون العضـویة يف اجلمعیـة      
مقصورة على البحرینیني العاملني يف القطاع اخلاص غري         

وبرر . ةاحلكومي لكي ال یكون موقفهم مرتبطا باحلكوم       
غري  انعدام قدرهتم   »حصر العضویة بالبحرینیني بسبب     

 عملىا للتعبري عن استقالهلم عـن الدولـة           البحرینني
اليت امنا هي اليت متنحهم تأشـريات الـدخول واذونـات            
االقامة وختتمها على جوازاهتم بیدها العلیـا  بعـد           
ان یوافـق علـى امسـائهم يف العـادة اللـواء ایـان       

 املدیر العام السابق ملخابرات امـن       هندرسون شخصیا 
ان الذي هـو طبیعـي ان ترتفـع     »  وقال .«الدولة

اصوات املمانعة واملعارضة هلـذه االفكـار يف اللحظـة           
اليت یتبني فیها ان هذه اجلمعیـة لـن تكـون قـدیرة              
البتة على حتقیق استقالل هلا عن املؤسسة الرمسیة، او          

ا دفاعـا عـن     اا لن تكون ذات مقدرة على رفع صوهت       
  وانتهى املقال اىل القول   . «حریات التعبري يف البالد   

ــحافیون     » ــى الص ــا ان یبق ــة حق ــال موجع ــا حل ا
البحرینیـون طـوال ربـع القـرن االخـري هـم الفئـة        
املهنیة الوحیدة احملرومة من مجعیة بامسهم، بینما كل         
. املهن االخرى اتیح هلا وأبیح ان تشكل هلـا مجعیاهتـا           

كون اآلن فاجعا ومضحكا يف الوقت نفسه       ولكن الذي سی  
هو ان یفطر الصحافیون على طبق من بصل من بعد كل            
ــتفزهم    ــویلني، وان تس ــام الط ــیام والفط ــذا الص ه
العجلة ویستدرجهم االغراء فیتطوعون الیـوم لرفـع         
زینة اضافیة جمانا هكذا من جیوهبم ومن جهودهم مـن           

ت فیـه   اجل غريهم، بل من اجل غرميهم، يف وقت انقلبـ         
أكباد العباد من شدة الغثیان الذي تصـنعه كثـرة           
الزینات املبذولة واململة املالئة العیـون مـن غـري           

 .«معان كبرية
 
  مایو١١

اجریت هذا الیوم عملیة جراحیة للشیخ عبـد االمـري           
ومتـت العملیـة    . اجلمري لزرع ثالثة شرایني يف القلـب      

ن وقالـت التقـاریر االولیـة ا      . باملستشفى العسكري 
وكانت قلوب املواطنني ختفق    . العملیة تكللت بالنجاح  

بالدعاء للشیخ بالشفاء العاجل، وعرب املواطنون عن        
تعاطفهم الكامل مع الشیخ الذي تعـرض يف السـنوات           
اخلمس املاضیة للتعذیب اجلسـدي والنفسـي يف السـجون           

ویتوقع بقـاء الشـیخ يف املستشـفى بضـعة           . اخللیفیة
 . ایام

تكشـفت تفصـیالت جدیـدة عـن سیاسـة          ومن جهة اخرى    
واطلـع  . التعـذیب الـيت متـارس يف السـجون اخللیفیـة     

املهتمون حبقوق االنسان على قضـیة جتسـدت يف معانـاة            
مواطن وعربت عن معاناة شعب البحـرین يف ظـل احلكـم             

فقد تعرض املواطن عبـاس عبـد علـي         . اخللیفي اجلائر 
ى ، من اهـايل منطقـة العكـر علـى مـد           ٧٢حممد حسني،   

. السنوات اخلمس املاضیة لتعذیب وحشـي یصـعب وصـفه          
وعلم ان هذا املواطن یعاني اآلن مـن حالـة نفسـیة             

فقـد  . حادة بسبب معاناته املریرة يف غرف التعـذیب        
 وتعرض للتعذیب الوحشـي     ٥٩٩١اعتقل للمرة االوىل يف     

واعتقل مرة اخـرى    . ملدة ستة شهور افرج عنه بعدها     
باب وتعرضـوا للتعـذیب      مع جمموعة مـن الشـ      ٦٩٩١يف  

الوحشي على یدي اجلالد خلیل ابراهیم حبیـب وحممـود           
اما االعتقـال الثالـث     .  االردني اجلنسیة  العكوري  

 مـایو   ٠٢مـن     شهرا   ٧١فقد حدث بعد مطاردته ملدة      
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وبعد اعتقاله وجهت له    .  ٧٩٩١ اكتوبر   ٤١ جىن   ٦٩٩١
ولذلك تعرض  . هتم مزورة خطرية رفض االعرتاف باي منها      

فقد تشقق مجیع اجـزاء بدنـه       . ألبشع انواع التعذیب  
نتیجة الضرب بالكابالت البالستكیة، مث عذب بالفلقة        

وال زالـت آثـار احلـرق       . ووضعوا املكواة على ظهـره    
وامعانـا يف   . والضرب بالكابالت واضـحة علـى جسـده       

. التعـذیب واالهانـة أجلسـوه علـى قنینـة زجاجیـة      
یـه وأجـربوه علـى      وأخريا انتزعوا أظافر یدیه ورجل    

وبعد ذلـك أرسـل اىل مركـز        . توقیع االفادة املزورة  
وعلى اثـر ذلـك اصـیب بصـرع         . التحقیقات اجلنائیة 

وحالة نفسیة تنتابه بني احلني واآلخر، فبعثوا به اىل          
وقـد تعـرض منـزل عائلتـه        . مستشفى الطب النفسـي   

وسـجن اخـوه    . للتدمري على ایدي قوات الشغب واالمن     
 عاما اربـع مـرات،      ٤١لغ من العمر    الصغري الذي یب  

وحكم على اخیه عبد الشهید بالسجن ملدة مخس سنوات،          
وتعـرض  .  شهرا ٨١، بالسجن ملدة    ٦١وعلى اخیه حممد،    

واعتقلـت والدتـه    . ابوه الطاعن يف السن لضرب مربح     
 مـارس املاضـي بتكـرمي       ٩٢وقام االمري يف    . ملدة اسبوع 

 .معذبي هذا الشاب
 احلقوقیون البحرینیون ضـحایا     وعلى صعید آخر ناشد   

التعـذیب االتصـال مبفوضـیة حقـوق االنسـان يف جنیـف       
وقـالوا انـه بعـد ان       . لتقدمي الشكاوى ضد جالدیهم   

 مـن  ٠٢رفعـت حكومـة البحـرین حتفظهـا عـن املـادة       
معاهدة منع التعـذیب فقـد أصـبح بامكـان ضـحایا             
التعذیب تقدمي الشكاوى مباشـرة اىل جلنـة التعـذیب           

وميكن االتصال بتلـك اجلهـة عـرب        . CATتحدة  باالمم امل 
وبامكام ارسال الرسائل . HCHR@UNORG. CHاالنرتنت 

وبامكـام كـذلك   . 9179022 004122بالفـاكس رقـم   
االتصال بالسید كایسر، احـد نـواب السـیدة مـاري            
روبنسون، املفوضة العلیا حلقوق االنسان واملسؤول عن        

 ان افـادات  وكمـا . التعـاون الـتقين مـع البلـدان    
ضحایا التعذیب قد دفعت التحقیق يف ملـف هندرسـون           

 فـان    وما یزال ذلـك التحقیـق جاریـا        اىل االمام   
تقدمي الشكاوى اىل االمم املتحدة مـع وصـف التعـذیب            
الذي تعرضوا له بالتفصیل واملطالبة بدفع تعویضات        

سوف یبقي قضیة شعب البحرین ساخنة وموضع اهتمـام          
وقال الناشطون احلقوقیـون ان     . ةلدى اجلهات الدولی  

التجاوب مع هذه املناشدة سوف یؤدي يف النهایـة اىل           
هزميـة املعـذبني واجلالدیـن وان الرتاخـي يف ذلـك سـوف       

 .یشجعهم على ارتكاب املزید من جرائم التعذیب
ونشر الصحايف علي صاحل يف عمـوده الیـومي يف جریـدة             

لة  مـایو نـص رسـا      ٩یـوم الثالثـاء     «اخبار اخللیج »
استلمها من الباحث االجتماعي حممود حافظ حتدث فیها         
عن الدستور البحریين وانـه شـر ع املعارضـة وحـدود            

ان حتقق مـا ذكـرت       » وقال علي صاحل يف رده    . االختالف
واالنتقال به من احلیـز النظـري اىل احلیـز العملـي             
ــل    ــاء ك ــتور والغ ــل الدس ــرورة تفعی ــب بالض بتطل

صوصه وتشكل حواجز امـام     القوانني اليت تتعارض مع ن    
فـال  . ممارسة املواطن املعارضة الشـرعیة الدسـتوریة       

 حنـس    جيـب ان   یكفي ان نفتخر بوجود الدسـتور بـل         
بوجوده يف حیاتنا العملیة واالحسـاس بتـأطريه هلـذه           
ــواطنني     ــات امل ــن ممارس ــه ع ــه ودفاع ــاة ومحایت احلی

 .«ومطالبتهم باحلقوق االنسانیة والشرعیة
فبوري رسالة اىل احد االشـخاص حـول        وكتب اللورد ای  

الوضع يف البحرین قال فیها ان هذا العـام یصـادف            
 عاما على حل الس الوطين وتعطیـل العمـل          ٥٢مرور  

مبواد الدستور وان التطور يف البحـرین علـى صـعید            
. املشاركة الشعبیة اقل منه يف قطـر والكویـت مـثال           

. المهاوتطرق اىل العریضة الشعبیة ورفض االمـري اسـت         
. كما اشار اىل الشـجب الـدويل حملكمـة امـن الدولـة             

لیس  » وتطرق اىل جلنة حقوق االنسان يف البحرین قائال        
هناك ادلة ملموسـة علـى نشـاط هلـذه اللجنـة، وال              

فرئیس اللجنة، مسري رجب    . أعتقد اا تتمتع بصالحیات   
ویرزح خاله، حممد   . هو ایضا نائب رئیس جملس الشورى     

، يف املعتقل بدون هتمة او حماكمة منـذ         ٢٥حسن جواد،   
وكانت ابنتـه، رملـة، قـد       . اعتقاله العام املاضي  

فاذا كان رئیس   . اعتقلت بضعة اسابیع العام املاضي    
جلنة حقوق االنسـان ال یسـتطیع محایـة اقربائـه مـن              
االعتقال التعسفي فیبدو يل ان من غري املتوقـع انـه            

 جمـال حقـوق     سیكون قادرا على عمل اي شيء للشعب يف       
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 .«االنسان
 
  مایو٣١

فیما یتماثل الشیخ اجلمري للشـفاء بعـد العملیـة           
اجلراحیـة الـيت اجریـت لـه یـوم امـس  االول توجـه        
املواطنون بالشكر للـدكتور حبیـب طریـف والفریـق           
. املساعد على اجلهد الـذي بـذلوه اثنـاء العملیـة           

ــاءات    ــزاز بالكف ــالفخر واالعت ــون ب ــعر املواطن وش
قادرة، فیمـا لـو اتیحـت هلـا الفرصـة           الوطنیة ال 

حبریة، على العمل املتواصل والبّنـاء خلدمـة وطنـها           
واالــت االتصــاالت مبنــزل الشــیخ اجلمــري . وشــعبها

ویتوقع خروج الشیخ اجلمري من     . لالطمئنان على صحته  
 .املستشفى يف غضون االیام القادمة

وعلم من جهة اخرى ان السجناء یتعرضون هذه االیام          
ة عدوانیة مـن جهـاز التعـذیب اخللیفـي متثلـت             حلمل

فقد ذكرت التقـاریر الـواردة      . بالتعذیب املتواصل 
من السجن ان عددا من السجناء  یعانون من معاملة           

وهنـاك اسـتیاء شـعيب كـبري بعـد          . وحشیة منذ فـرتة   
وطلبت املعارضـة   . انتشار خرب هذه املعاملة الرببریة    

لتـدخل الفـوري    من اللجنة الدولیة للصلیب االمحر ا     
لوقف هذا التعذیب الوحشـي والتوقـف عـن معاملـة            
ابناء البحرین هبذه املعاملة اليت انقرضت من العامل         

 .مع انتهاء عهد االستعباد
وذكرت التقاریر كذلك ان االستاذ عبد الوهاب حسـني          

الذي اعید اعتقاله يف مارس املاضي بعد سـاعة مـن             
ب نفسـي رهیـب      یتعرضون لتعذی   اطالق سراحه واخوته  

ــدم    ــزورة والتق ــادات م ــع اف ــى توقی ــارهم عل الجب
وهناك خشیة كـبرية علـى صـحة        . باعتذارات اىل االمري  

االستاذ عبد الوهاب وعدد من اخوته بسـبب حرمـام           
وطالبـت املعارضـة    . من العنایة الصـحیة املناسـبة     

جمددا املنظمات الدولیـة بالتـدخل لوقـف تالعـب آل            
 .اطنني االحرارخلیفة حبیاة هؤالء املو

ويف كوبنهاجن طرحت قضیة البحرین يف املـؤمتر الـدويل           
حول التمییز والتسامح الذي عقد مـا بـني السـابع            
والتاسع من هذا الشهر حبضور منسق االمم املتحـدة يف           

. هذا اال وعدد كبري من اساتذة اجلامعـات واخلـرباء          
وأثناء مناقشة موضوع االتفاقیة الدولیة املتعلقـة        

لقضاء على التمییز العنصري وآلیة  عملها قـدم          با
امني عام منظمة حقوق االنسـان يف البحـرین مداخلـة            
قال فیها ان االتفاقیة تبدو اكثر فاعلیة يف الدول          
الدميقراطیـة الـيت توجـد هبـا مؤسسـات جمتمـع مـدني        
متطورة ومؤسسات رقابة قویـة، بینمـا هـي قلیلـة            

. مثـل البحـرین   االثر يف الدول االكثر حاجة الیهـا        
واضاف ان البحرین وقعت على االتفاقیة منـذ اكثـر           

وحث مواطين تلك البلدان على تكوین      . من عشر سنوات  
ودعم مؤسسات اتمع املدني واملنظمات غـري احلكومیـة          
وعمل ما ميكن لالسـتفادة مـن هـذه االتفاقیـة ومحـل              

وطرح موضوع البحـرین مـرة      . احلكومات على تطبیقها  
. اقشة موضوع املعارضـني وحریـة الـرأي       اخرى عند من  

فقد قال امني عام ا ملنظمـة البحرینیـة ان قـانون             
العقوبات یفرض عقوبة السجن والغرامة على كل مـن          
اذاع اخبارا او بیانات تؤدي اىل التوتر السیاسـي          
وكل من حيرض على كراهیة نظام احلكم او ازدرائه او           

ة اواىل  یقوم بعمل یؤدي اىل االسـاءة لسـمعة الدولـ         
وجاء الرد من السیدة    . إشاعة الكراهیة ضد احلكومة   

فرانسوا هامبسون، استاذة القـانون جبامعـة اسـكس          
الربیطانیة واخلبرية السابقة باللجنة الفرعیة حلقوق       

فقـد قالـت بانـه ال جيـوز         . االسنان باالمم املتحـدة   
مصادرة اآلراء املعارضة حبجـة احتمـال ان تـؤدي اىل            

واضـافت بـان انتـهاك      . مال العنـف  االضطراب او اع  
حقوق الناس وتقیید حریاهتم سـبب رئیسـي لالضـطراب           
وان ما تقوم به حكومة البحرین مـن تعـذیب وسـجن             
للمعارضــني وابعــادهم خــارج الــبالد، هــو انتــهاك  
حلقوقهم يف حریة التعبري وال یساهم ابدا يف االستقرار          

 .او استتباب االمن
 
  مایو٥١

 ثالث نساء شابات بریئات اىل غرف       يف تطور خطري اقتید   
فقـد  . التعذیب لقضاء عام كامل بني ایـدي اجلالدیـن         

أصدرت حمكمة امن الدولة السیئة الصیت یوم السـبت          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


املاضي حكما قاسیا بسجن كل من لیدا امحد العـریيب،           
، وسـلوى حسـن امحـد       ١٢، حنان سلمان امحد حیدر،      ٧٢

وق ، سـنة واحـدة بسـبب مطالبتـهن بـاحلق     ٥٣حیـدر،  
وترأس احملكمة قاض خلیفي امر باقتیـاد        . الدستوریة

النساء من قاعة احملكمة بسجن جـو الرهیـب اىل غـرف             
وكانت املواطنات الثالث قد تعرضن     . التعذیب مباشرة 

، ومل  ٨٩٩١لتعذیب وحشي خالل فرتة اعتقاهلن يف العـام         
. یطلق سراحهن آنذاك اال بعد ضـغوط حملیـة ودولیـة           

زراء قرر االنتقام منهن بسجنهن     ویبدو ان رئیس الو   
وعقدت احملكمة بصورة سریة ومنعت املتهمات من        . جمددا

تقـدمي شـهودهن، كمـا مـنعن مـن اسـتئناف االحكـام        
وحسب قوانني االمم املتحـدة     . اجلائرة اليت صدرت حبقهن   

فان اعتقاهلن اجلدید یعتـرب اعتقـاال تعسـفیا نظـرا            
 .اكمة العادلةالفتقار حمكمة امن الدولة ملعایري احمل

وما ان انتشر خرب سجن النسـاء حـىت اهتـزت مشـاعر              
ــلمیة  ــات س ــوا يف احتجاج ــواطنني وخرج ــوهدت . امل وش

اطارات السیارات حترتق وسط الشارع العـام بـالقرب          
واغلقـت بعـض احملـالت      . من جممع اهلامشي مبنطقة الدیـه     

وشـهدت منطقـة    . ابواهبا يف وقت مبكر مسـاء السـبت       
وشـوهدت الشـعارات    . تجاجات كذلك السنابس بعض االح  

وتناقــت وكــاالت االنبــاء . الوطنیــة علــى اجلــدران
واالذاعـات خـرب سـجن املواطنـات الـثالث مثـل رویـرت        

 .والفرنسیة وبعض احملطات االذاعیة
وأجلـت احملكمـة جلسـاهتا الصـدار احكـام جدیـدة حبـق        

فقد مثل  . جمموعات اخرى من ابناء البحرین املظلومني     
، عقیل اجلزیـري، حسـني حیـدر،        ٢٢دي،  كل من علي مه   

، فریـد عبـد     ١٣، رضا درویش،    ٣٣، سعید الشیخ،    ٥٣
، یـوم السـبت املاضـي       ٣٢، یوسف فـوالذ،     ٨٢اجللیل،  

. امام حمكمة امن الدولة اليت اجلت النظر يف القضیة         
  كما اجلت النظر يف قضیة جمموعة اخـرى تتكـون مـن            

م علـي   ، قاس ٣٢، حممد علي الدیهي،     ٣٣سعید الشیخ،   
  .٨٣، حممـد اجلسـر،   ٣٢، صـادق قاسـم،   ٤٢الدیهي، 

وبدأت احملكمة جلساهتا حملاكمـة موقـوفني جتـاوزت فـرتة            
 جعفـر   اعتقـاهلم االربـع سـنوات، عـرف مـن بینـهم      

، غـازي، باالضـافة اىل      ٩٣، جاسم اجلبل،    ٥٣القطري،  

ویالحـظ هنـا تكـرر      . تسعة اشخاص آخرین مفرج عنهم    
ثر من قضیة، وذلك بناء على      امساء بعض االشخاص يف اك    

قرار جهاز التعذیب الذي یهدف للتشـویش مـن جهـة            
 . واالنتقام منهم بأقسى طریقة ممكنة

 مـایو   ٩وعلم كذلك ان جهاز التعذیب اخللیفي شن يف         
عدوانا وحشیا على منطقة جدعلي واعتقل عـددا مـن           

، عبـد اهللا    ٦١ علـي حسـن،       املواطنني عرف من بینـهم    
، یـونس   ٨١، رضا العریيب،    ٦١سلیم،  ، صاحل   ٢٢سلیم،  

وجـاءت االعتقـاالت    . ٣٢، مصطفى املختار،    ٠٢العظم،  
خالل عدوان وحشي على منازل هؤالء يف السـاعات االوىل           
ــاء    ــع النس ــي، ومت تروی ــاء املاض ــباح الثالث ــن ص م

 .واالطفال والعبث باملنازل
كما علم ایضا ان املواطن الشیخ هاني عبد اهللا صـاحل            

، من منطقة جدحفص أبعد االسبوع املاضـي         ٩٢البناء،  
وكان املـواطن   . قسرا اىل العاصمة القطریة، الدوحة    

عائدا من دراسـته يف اخلـارج حیـث یتلقـى العلـوم              
ورفضـت السـلطات    . الدینیة يف مدینة قم االیرانیـة     

تقدمي اي مربر لـذلك االبعـاد القسـري اجلـائر هلـذا              
 املرتزقـة   املواطن يف الوقت الذي تسـتقدم فیـه آالف        

وجتدر االشـارة اىل ان     . االجانب لقمع ابناء البحرین   
حكومة آل خلیفة هي الوحیـدة يف العـامل الـيت متنـع              
ــذلك    ــة ب ــم متحدی ــودة اىل بالده ــن الع ــواطنني م امل

 .القوانني الدولیة واالعالن العاملي حلقوق االنسان
وتناقلت وكاالت االنباء خرب الزیارة اليت قام االمـري          

. امـس للشـیخ اجلمـري باملستشـفى العسـكري         هبا یوم   
اللندنیـة يف عـدده الصـادر       « احلیاة»ونشرت جریدة   

هذا الیوم خرب الزیـارة نقـال عـن وكالـة االنبـاء              
الفرنسیة، وذكرت كـذلك ان الشـیخ اجلمـري اعتقـل            
سابقا بسبب مطالبته باعادة العمل بدستور الـبالد         

تطـورا يف   وانتخاب الس الوطين، وهذه االشارة تعترب       
 .طریقة تعاطي الصحیفة املذكورة مع قضیة البحرین

 
  مایو٨١

ما یزال الغضب الشعيب یتفاعل يف نفـوس املـواطنني يف            
إثــر قــرار رئــیس الــوزراء بســجن ثــالث مواطنــات  
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فمنذ یوم السبت املاضي عندما سحبت حنـان         . بریئات
حیدر وسلوى حیدر ولیدا العریيب اىل غرف التعـذیب،          

حتجاجات متمثلة بكتابة الشـعارات علـى       تواصلت اال 
. احلیطان وحرق اطارات السـیارات واطفـاء االنـوار         

ففي مساء االثنني املاضي عـم الظـالم منطقـة الدیـه             
وشوهدت يف الیـوم التـايل      . احتجاجا على تلك اجلرمية   

 حرائـق احتجاجیـة صـغرية علـى الشـارع       الثالثـاء  
مطـالبني  ویعترب استمرار االعتقـال حتـدیا لل       . العام

باالصالح السیاسي الـذي فشـلت العائلـة احلاكمـة يف            
 .حتقیقه حىت اآلن

وفیما تواصلت جرائم السـجن واالعتقـال التعسـفي،          
وكـان مـن بـني      . استمرت كذلك جرمية ابعاد املواطنني    

الذین أبعدوا عن وطنهم قسرا العامل الكبري السـید          
م فقد عاد اىل وطنه بعد قضاء موس      . عبد اهللا الغریفي  

احلج االخري آمال ان یستقر فیه، ولكنه منع من دخـول            
وبعد نقاشات طویلة استمرت یومني متواصـلني        . البالد

مت ابعاده اىل دمشق بعد جتدید جواز سفره ملـدة ثـالث             
وكـان  . سنوات، ومل یقدم املسؤولون اي تربیـر لـذلك         

السید الغریفي قد أبعد قسرا عن البالد عدة مـرات           
ودة اىل وطنه أبدا برغم عدم وجود       ومل یسمح له بالع   

اي دلیل لدى جهـاز التعـذیب علـى ارتكابـه ایـة              
 .خمالفة قانونیة

ویأتي هذا االنتهاك الصـریح ألبسـط مبـاديء حقـوق            
االنسان برغم ادعاءات العائلة اخللیفیة اا اختـذت         
. خطوات لتحسني ملفها االسود يف جمـال حقـوق االنسـان           

 الدولیــة املعنیــة وبعــد فشــلها يف اقنــاع اجلهــات
جبدیتها يف هذا اال بدا اال مفتوحا امام املزیـد           
من الشجب الدويل لسیاساهتا خصوصا يف جمـال االعتقـال           

وترفض حكومـة   . التعسفي واالبعاد القسري والتعذیب   
البحرین، ومعها بعض احلكومات اخللیجیـة، التوقیـع         
 على اتفاقیة بـني دول االحتـاد االوروبـي ودول جملـس            
التعاون اخللیجي حول التعاون االقتصادي الا حتتـوي         

وتصـر بعـض الـدول      . على بند یتعلق حبقوق االنسـان     
اخللیجیة على الغـاء هـذا البنـد، االمـر الـذي ال              

 .توافق علیه الدول االوروبیة

وما یزال الشیخ اجلمري یرقد يف املستشفى بعد اجراء          
عـض  ویعـاني الشـیخ مـن ب      . عملیة جراحیة يف القلب   

املضاعفات السلبیة خصوصا يف جمال النظر، االمر الذي         
وقـد منـع   . یسـتدعي اجـراء عملیـة اخـرى يف العـني     

املواطنون من زیارته يف املستشفى، ولیس معلوما بعد         
ما اذا كان احلصار الـذي فـرض علیـه قبـل دخولـه               

 .املستشفى سوف یرفع بعد خروجه منه االسبوع املقبل
معیـة العمومیـة للجنـة      وعلى صعید آخـر قـررت اجل      

العامة لعمال البحرین يف اجتماعهـا يف مطلـع هـذا            
االسبوع مقاطعة مؤمتر منظمة العمل الدولیة وكافـة         
ــة اذا مل    ــة والدولی ــة العربی ــات اخلارجی الفعالی

ومـن هـذه    . تستجب وزارة العمل ملطالبهم املشـروعة     
ــماح     ــابي والس ــل النق ــانون للعم ــن ق ــب س املطال

 بـالعودة ومسـاواة اللجنـة يف        للمبعدین النقابیني 
. التمثیل يف اللجان اليت تتعلق بالقضایا العمالیة       

وتؤكد التقاریر ان وزیر العمل منـزعج جـدا هلـذا            
القرار خصوصا ان هناك شـكاوى عدیـدة ضـد حكومـة             
البحرین مقدمة مـن احتـاد العمـال العـرب ملنظمـة             
العمل الدولیة واحتاد النقابات العمالیـة واحتـاد         

بــات احلــرة وغريهــا مــن املنظمــات النقابیــة  النقا
 .الدولیة

اللندنیـة يف   « احلیـاة »ومن جهة اخرى ذكرت صـحیفة       
عددها الیوم ان اجواء التوتر بدأت تسود العالقات         
بني البحرین وقطر بعـد فشـل اللجنـة املشـرتكة بـني              
البلدین املعنیة بالنظر يف اخلالف احلدودي يف التوصـل          

وكانـت  . «حـل ود ي  »بحـرین   اىل ما تسمیه حكومـة ال     
العائلة اخللیفیة تراهن على التوصل ملثل هذا احلـل          
قبل بدء املرافعات امام حمكمـة العـدل الدولیـة يف            

وشـنت الصـحف البحرینیـة محلـة        . ایة هذا الشـهر   
انتقادات للحكومة القطریة لرفضها سحب القضیة من        

هـذا بـرغم تبـادل السـفراء بـني الدوحـة       . احملكمـة 
ــ ــني    واملنام ــات ب ــاریخ العالق ــرة االوىل يف ت ة للم
 .البلدین

 
  مایو٠٢
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 OMCTأصــدرت املنظمــة الدولیــة ملكافحــة التعــذیب  

بیانا قویا شجبت فیه سجن ثالث نساء حبرینیات بعـد           
ان االمانة العامـة    »وجاء يف البیان    . حماكمة جائرة 

للمنظمة الدولیة ملكافحة التعذیب قلقة جـدا علـى          
سدي لكـل مـن لیـدا امحـد عیسـى           الوضع النفسي واجل  

، وسـلوى   ١٢، حنان سلمان امحـد حیـدر،        ٧٢العریيب،  
 ٣١ الالتي حكمن بالسجن سنة واحدة يف        ٥٣امحد حیدر،   

وطبقا الجراءات حمكمة امن الدولة فلیس      . ٠٠٠٢مایو  
يف  » وقالـت املنظمـة   . «من حقهن اسـتئناف االحكـام     

قلـت  حالة لیدا امحد العریيب، من السنابس، فقد اعت        
وقد جاءت  .  صباحا ٥٤٫٥ يف الساعة    ٨٩٩١ نوفمرب   ٥١يف  

قوات االمن اىل منزهلا بینما كانت نائمـة وبـالرغم           
من طلب العائلة االنتظار حىت الصباح فقـد اقتحمـت           
قوات االمن املتكونة مـن عناصـر اجنبیـة كـل غـرف              
النوم واخذوا لیـدا مـن فراشـها اىل مركـز شـرطة              

ها اىل مركـز الشـرطة      وعندما ذهبـت عائلتـ    . اخلمیس
. «لالستفسار عنها قیل هلا ان الفتاة لیسـت لـدیهم          

، مـن الدیـه     ١٢اما يف حالة حنـان سـلمان حیـدر،          
وقد . ٨٩٩١ نوفمرب   ٤اا اعتقلت يف     » فقالت املنظمة 

. أسیئت معاملة عائلتها ومت العبث مبحتویات منزهلـا        
وطبقا للمعلومات فقد قاد عـادل فلیفـل االعتـداء           

وكان شقیقا حنان، ابراهیم وحیدر يف      . ائلةعلى الع 
واخذت اىل مركز شـرطة مدینـة عیسـى حیـث            . املعتقل

وبعد اعتقاهلا اعتقلت كذلك    . تعرضت للتعذیب اجلسدي  
وقـد اعتقلـت سـلوى حسـن        .  سلوى ومىن   قریبتان هلا 

 واخـذت اىل مركـز      ٨٩٩١ نوفمرب   ٤حیدر، من الدیه يف     
. « اجلسـدي  شرطة مدینة عیسى حیـث تعرضـت للتعـذیب        

وذكرت املنظمة يف بیاا ان كال من حنان وسلوى اطلق           
 ٠٠٥ بعـد دفـع غرامـة    ٨٩٩١ دیسـمرب  ٠٣سـراحهما يف  

وقضتا فرتة اعتقاهلمـا يف سـجن       .   دوالر ٥٣٣١ دینار  
وتبـدو آثـار    . انفرادي بسجن مدینة عیسى وعـذبتا     

وطالبت املنظمة بالكتابـة    . التعذیب واضحة علیهما  
حرینیــة حلثهــا علــى ضــمان ســالمة اىل الســلطات الب

النساء الثالث، التحقیـق الفـوري يف مـا قیـل عـن              

التعذیب واملعاملة السیئة وتقدمي املسؤولني عن ذلـك         
اىل القضاء، وااء االعتقـال التعسـفي الـذي یـتم            

 وضمان احرتام   ٤٧٩١وفقا لقانون امن الدولة للعام      
 .حقوق االنسان واحلریات االساسیة يف البالد

ن جهـة اخـرى اسـتغرب املراقبـون مـن التنـاقض       ومـ 
الواضــح يف تصــرحيات ادلــت هبــا الشــیخة لولــوة آل  
خلیفة، ابنة رئـیس الـوزراء خـالل افتتـاح معـرض             

فبینمـا حثـت الشـباب      .  مبركز املعارض  ٠٠٠٢الزواج  
والشابات على جتنب البذخ يف مراسیم الـزواج  كـان            

دد فقـد حـ   . هدف املعرض الرتویج للبذخ بـدون حـدود       
منظمو املعرض جوائز الفضل مصمم ازیاء وافضل صـانع          
كعكــة زواج وأفضــل عــارض للجــواهر وأفضــل عــارض  

وسوف . للزهور وافضل مصفف للشعر وافضل مصور زواج       
یكون من بني اجلوائز اقامة لیلتني بفندق املريیـدیان          

ويف الوقـت الـذي حتـدثت       . الذي ميلكه رئیس الوزراء   
اج جتاهلـت متامـا مصـري       فیه الشیخة لولوة عن الـزو     

النساء الثالث الالتي یرزحن يف غرف التعـذیب بـأمر           
 .من والدها

ويف اطــار سیاســة فــرض أفــراد العائلــة اخللیفیــة  
احلاكمة على ابناء البحرین قام فواز بـن حممـد آل            
خلیفة، جنل وزیر الداخلیة، رئیس املؤسسـة العامـة          

ة للریاضة والشباب، بزیارة مدرسة احلكمـة الدولیـ        
ومت الرتویـج هلـذه     . ملقابلة ابناء العائلة احلاكمـة    

الزیارة يف الصحافة الرمسیة بشكل أظهـر للمـراقبني          
ان العائلة اخللیفیة وأبناءها یعیشون عاملـا آخـر          
خيتلف عن عامل املستضعفني من ابناء البحـرین، وأـم           

 .یشعرون فعال باختالفهم عن املواطنني
النجـاج لالجتمـاع   ومـن جهـة اخـرى متـىن املواطنـون      

الثقايف االسبوعي الذي دعـت الیـه رابطـة االدبـاء            
فقـد دعـت الرابطـة الكتـاب        . والكتاب يف البحرین  

 عاما واكثـر    ٥١والشعراء الذین یبلغون من العمر      
حلضور اللقاء االسبوعي الذي سوف یعقد عصر كل یـوم           

. أربعـاء مبقـر الرابطـة حبـدائق كـانو يف الصـاحلیة      
 ان تـؤدي تلـك اللقـاءات لعطـاء          ویأمل املواطنون 

أدبي متمیز یعرب عن مشاعر املواطنني ومعانـاهتم عـرب           
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االدوات االدبیــة، وان ال یكــون اجلهــد االدبــي عمــال  
 .منفصال عن واقع الناس

 
  مایو٢٢

طالبت املعارضة البحرینیة احلكومة القطریة باعطاء       
الوساطة السعودیة فرصة اكرب لتقریب وجهات النظـر         

ميت البلدین خبصوص اخلـالف احلـدودي حـول جـزر           بني حكو 
كمــا طالبــت حكومــة البحــرین . حــوار البحرینیــة

التحرك السریع على هذا اخلط حیث ان امامهـا سـتة            
جاء ذلـك يف    . اسابیع من اآلن وحىت انتهاء املرافعات     

اثر قرار حكومة البحـرین تعلیـق اعمـال اللجنـة            
املاضـي بعـد    املشرتكة اليت مت تشكیلها يف شهر دیسـمرب         

زیارة امري دولة قطر اىل البحرین واليت تضـم ولیـي            
ــدین ــد يف البل ــة  . العه ــرار حكوم ــتقبل ق ــد اس وق

البحرین باستغراب شـدید، وقالـت السـعودیة اـا           
وعرضت دولة االمـارات العربیـة وسـاطة        . فوجئت به 

جدیدة، لیس ملنع بدء مرافعات احملكمة الدولیة الـيت          
ملقبل، بل الحتـواء آثـار اي       سوف تبدأ یوم االثنني ا    

قرار یصدر عن احملكمة بعد انتهاء املرافعات يف مطلع          
وكانـت املعارضـة قـد طالبـت     . شـهر یونیـو املقبـل   

احلكومة قبل بضع سنوات باعـداد الوثـائق الالزمـة           
الثبات سیادة البحـرین علـى جـزر حـوار، ولكنـها             
. تقاعست يف ذلك كـثريا وركـزت علـى قمـع املـواطنني             

ر من ذلك اا أقالت الدكتور حسني البحارنة،         واالخط
الوزیر املكلف مبلف اجلزر، مـن منصـبه االمـر الـذي             

وبسبب تلكؤها يف التعـاطي مـع       . أضعف موقفها كثريا  
حمكمة العدل الدولیة فقد بدا لآلخرین وكـأن موقـف           
البحرین ازاء ملكیة اجلزر ضعیف، بینما االمر لـیس          

لك القضیة املهمة فقد    وبدال من الرتكیز على ت    . كذلك
كثفت احلكومة قمعها للمـواطنني علـى مـدى االعـوام            

وّمحلـت  . الستة املاضیة وما تزال تفعل ذلك حـىت اآلن         
املعارضة احلكومة املسؤولیة الكاملـة ازاء مسـتقبل         
اجلزر، وطالبتها بفتح اجلزر االخرى مثل ام النعسان         
 وام الصبان وجدة امام املواطنني وعدم حصـرها علـى          
العائلة اخللیفیة كما كان احلال علیه مع جزر حوار          

وطالبتـها بالكشـف عـن مصـري     . قبـل انـدالع االزمـة   
اللتني « البینة الصغرى »و  « البینة الكربى »جزیرتي  

كانتا موضع نزاع مع السـعودیة والـيت تقـول بعـض             
 .املصادر ان البحرین تنازلت عنهما للسعودیة

 آل خلیفـة مـع      ويف الوقت الذي توترت فیـه عالقـات       
ــفي     ــال التعس ــرائم االعتق ــتمرت ج ــر اس ــة قط دول

 مـایو   ٨فقد اعتقل من منطقة الدیـه يف        . والتعذیب
الشاب صادق حسن عبد الوهاب، الذي نقـل اىل مركـز            

. التعذیب باخلمیس ومل یعرف عن مصـريه شـيء حـىت اآلن            
 مـريزا سـلمان      كما اعتقل من من السنابس كـل مـن        

وجاءت االعتقاالت  . ٢٢ مخیس،   ، ویاسر عبد اهللا   ٢٢علي،  
يف اعتداءات وحشیة مـن قبـل جهـاز التعـذیب علـى              
منازل الضحایا يف ساعات متأخرة مـن اللیـل وذلـك            

ومت تفتیش منزيل املواطنني    . امعانا يف ارهاب املواطنني   
االخريیــن والعبــث مبحتویاهتمــا، وأطلــق ســراحهما يف  

 . الیوم التايل
ن امحـد اجلدحفصـي     ومن جهة اخرى اكد الشیخ علـي بـ        

تعرضه ملضایقات واسـتفزازات واعتـداءات مـن قبـل           
ومت استدعاؤه عـدة مـرات وهتدیـده        . عناصر التعذیب 

وقبل اسبوعني تقریبـا    . بعدم اخلطابة اثناء الصالة   
اسـتدعي ووضـع يف زنزانـة لعـدة سـاعات بعـد ان مت       
جتریده من مجیع مالبسه وذلك امعانا يف اهانتـه قبـل            

 وكان الشیخ اجلدحفصي معـتقال اكثـر        .ان خيلى سبیله  
من اربع سنوات مع الشیخ اجلمري ومل یطلق سراحه اال           

ويف تطور خطري جدا تعرض الشـیخ علـي         . العام املاضي 
 مـایو   ٥١ العتداء وحشي مساء یـوم االثـنني املاضـي          

فبینمـا كـان متوجهـا اىل    . بعـد صـالة املغـرب    ٠٠٠٢
بیك   و    نیسان سي  منزله حاصرته سیارتان من نوع      

 ونزل منهما ثالثة اشخاص ملـثمني قـاموا بضـرب             أب
الشــیخ علــي حمــاولني اختطافــه وادخالــه الســیارة  

ولكن الشیخ علي قاومهم بكل ما لدیه من         . الثانیة
قوة وعندما خاف ارمون انكشاف امرهم امام الناس         

وقد أصیب الشیخ بعدة رضوض يف جسده       . الذوا بالفرار 
ويف الیـوم التـايل     . رض الیـه  بسبب الضرب الذي تعـ    

لقد جنوت هذه املـرة      » اتصل املعذبون به وقالوا له    
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ولكن ان استمریت يف ما انت علیه فسوف نقتلك انـت            
، ولـدى انتشـار هـذا اخلـرب عـم      «ام حسـني »وزوجتـك  

ــلوب    ــذا االس ــتنكار هل ــام واس ــتیاء ع ــواطنني اس امل
وقد أشـار   . االرهابي يف التعامل مع ابناء البحرین     

یخ اىل هذه احلادثة یـوم اجلمعـة املاضـیة مبسـجد             الش
ــة    ــان احلكومی ــوق االنس ــة حق ــد جلن ــواري، وناش االن

التحقیـق يف  « اخبـار اخللـیج  »و « االیـام »وجریـدتي  
وقـال  . القضیة ولكنها فشلت يف القیـام بـأي شـيء          

الشیخ ان هذا جه وان كانوا یهددونه بالقتل فهي          
ایضا يف جـامع    واشار الیها   . الشهادة اليت ینتظرها  

بـرغم  » كرباباد لیلة اجلمعة املاضیة واضـاف قـائال        
 .«التعب النفسي فانين امحل كفين بیدي

 ٠٢ واستدعي الشیخ اجلدحفصـي یـوم السـبت املاضـي            
 من قبل جهاز التعـذیب ووجهـت لـه هتدیـدات              مایو

ســیقومون بتنفیــذها اذا مل یتوقــف عــن اداء صــالة  
 .اجلماعة

لشـیخ اجلمـري مـا یـزال        وعلى صعید آخر علـم ان ا      
وكـان كـل    . حماصرا يف منزله بعد خروجه من املستشفى      

من االمري ورئـیس الـوزراء قـد زاراه يف املستشـفى،             
ورغم ذلك فقد أبقي احلصار املفروض على منزله ومنع          

 .املواطنون من زیارته
 
  مایو٥٢

ذكرت التقاریر الواردة مـن سـجن االحـداث مبدینـة            
ة حلقـوق االنسـان ترتكـب    عیسـى ان انتـهاكات واسـع   

یومیــا حبــق املواطنــات الــثالث الالتــي أمــر رئــیس  
وتؤكد تلك التقـاریر ان اجلـالدة       . الوزراء بسجنهن 

موزة سلطان ترتكـب جـرائم التعـذیب حبـق النسـاء             
الثالث یومیا، وان من بني دوافعها لذلك حصول احـد           

وكان االمـري قـد وزع      . اومسة الشیخ عیسى يف وقت الحق     
ین اومسة شرف على أشرس املعذبني يف البحـرین         قبل شهر 

ويف مقدمتهم ایان هندرسون وعبد العزبـز عطیـة اهللا           
وذكـرت كـذلك ان عناصـر       . آل خلیفة وعادل فلیفـل    

التعذیب حاولت بوحشیة نزع حجاب املواطنات الـثالث         
لوال تشبثهن به وذلك يف اعتداء واضح على قیم شـعب            

اىل ان حمكمـة امـن      وجتدر االشـارة    . البحرین واخالقه 
الدولـة السـیئة الصـیت أبلغـت املواطنـات بقـرار       
العائلة اخللیفیة بسجنهن ومل یسـمعنه مـن القاضـي           

وكان رئیس الوزراء قد أمر بسـجن       . اخللیفي مباشرة 
النساء الثالث ومنعهن مـن اسـتئناف ذلـك القـرار            

 .املشؤوم
 قـد   OMCTوكانت املنظمة الدولیة ملكافحة التعـذیب       

انا یطالب بـاطالق سـراح النسـاء الـثالث          أصدرت بی 
وااء جرمية االعتقال التعسفي اليت متارس على نطـاق          

كمـا أصـدرت املنظمـة بیانـا آخـر          . واسع يف البالد  
طالبت فیه باالفراج الفوري عن املـواطن حممـد حسـن            

 عاما، الذي مضى على اعتقاله بضعة شهور        ٢٥جواد،  
االفراج عـن   وطالبـت كـذلك بـ     . بدون هتمة او حماكمة   

 عامـا، مـن منطقـة    ٨١الشـاب نـاجي امحـد سـلمان،     
وقـد نقـل   . ٧٩٩١  ینـایر  ٥الكـورة املعتقـل منـذ    

مؤخرا اىل مستشفى السلمانیة بعد تدهور صحته بشكل         
وكـان  . خطري نتیجة التعذیب الوحشي الذي تعرض لـه        
وطالبت . عمره عندما اعتقل ال یتجاوز اخلامسة عشرة       

ت على منازل املـواطنني كمـا       املنظمة بوقف االعتداءا  
. حدث مؤخرا ملنزل احلاج حسن راشـد مبنطقـة كرزكـان           

اعتقل كذلك نضال امساعیل     » وقالت املنظمة يف بیاا   
  وأضـافت . »٠٠٠٢ أبریل   ٤٢، من منزله يف     ٨١مهدي،  

ان االمانة العامة قلقة جدا على االوضاع النفسیة         »
ذین واجلســدیة لعــدد مــن املــواطنني البحــرینیني الــ 

 وتعرضوا لتعذیب شدید وصدرت حبقهم      ٨٩٩١اعتقلوا يف   
مؤخرا احكام جائرة بالسجن ومن بینهم علـي مهـدي           

، سـعید الشـیخ،     ٢٢، عقیل اجلزیـري،     ٢٢امحد یوسف،   
وطالبت بـاطالق سـراح     . ٨١، هشام علي حسن امحد،      ٣٣

هؤالء مجیعا بسبب االسلوب اجلائر العتقاهلم وعدم ثبوت         
 .قهمایة هتمة جنائبة حب

ويف بروكسیل شن وزیـر اخلارجیـة، الشـیخ حممـد بـن              
مبارك آل خلىفة، هجوما على املنظمات الدولیة اليت         

جاء ذلـك   . تدین ممارسات عائلته ضد ابناء البحرین     
 اخللیجي الذي عقد     يف كلمته خالل االجتماع االوروبي      

واعترب تلك املنظمـات    . یوم االثنني املاضي يف بروكسیل    
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نكـر وجـود اي انتـهاك حلقـوق االنسـان      وأ« مضـللة »
بینما اعرتف بان عائلته اضطرت للتصدیق علـى بعـض           

ولكنـه  . املعاهدات الدولیة املتعلقة حبقوق االنسـان      
فشل يف اقناع مستمعیه بأسباب اعتقال االستاذ عبـد          
الوهاب حسني واالسـتاذ حسـن املشـیمع والشـیخ حسـن             

 السـید   سلطان والشیخ حسني الدیهي والسید ابراهیم     
يف ختام االجتماع صدر عن     . عدنان والشیخ علي عاشور   

االجتماع بیان ختامي حول التعـاون االقتصـادي بـني           
وجاء يف البیـان اشـارة اىل اوضـاع حقـوق            . الطرفني

االنسان وان حكومات دول جملس التعاون توافـق علـى           
حقوق االنسان وهو االمر الذي حيـدث للمـرة          « عاملیة»

صادر الس االوروبـي اىل ان االحتـاد        وأشارت م . االوىل
لن یوقع اتفاقا مع دول جملس التعـاون اخللیجـي اال            
اذا تضـمن االتفـاق نصـا صـرحيا علـى احـرتام حقـوق        
االنسان يف تلك البلـدان، وهـذا یعـين ان ذلـك قـد               
یستغرق وقتا طویال بـرغم االجتماعـات الـيت تتكـرر            

 .بشكل منتظم بني الطرفني
ظمـة العمـل الدولیـة تقریرهـا        ويف جنیف أصدرت من   

وجــاء يف . الســنوى حــول اوضــاع العمــال يف العــامل
صـوتك يف    »  صـفحة بعنـوان    ٨٨التقریر املتكون مـن     

ان حكومة البحرین منعت ان یكـون للعمـال          « العمل
وهنـاك اآلن شـكاوى عدیـدة ضـد         . منظمتهم املستقلة 

حكومة البحرین مقدمة اىل املنظمة ویتوقع مناقشتها        
 .الحقيف وقت 

 
  مایو٦٢

عشیة بدء املرافعات امام حمكمة العـدل الدولیـة يف           
الهاي بشأن اخلالف احلدودي بني البحـرین وقطـر، متنـت            
املعارضة التوصل اىل حل حيافظ على حق شعب البحـرین           

وناشـدت مجیـع االطـراف املعنیـة وضـع          . يف جزر حوار  
احلقائق التارخيیة يف احلسبان، وان جزر حوار مل تكـن           

وناشـدهتما ایضـا    . ما خاضعة للسـیطرة القطریـة     یو
التعاطي بروح اجيابیة مع املرافعـات وعـدم تصـعید           
املواجهــات الكالمیــة طاملــا أصــبحت القضــیة امــام  

واعتربت املعارضة ان الدفاع عن ارض الـوطن         . احملكمة

مسؤولیة اجلمیع بكل الوسـائل واالمكانـات وانـه ال           
القضـیة امـام    ومـا دامـت     . جيوز التفریط بشرب منه   

احملكمة فیجب التصدي للجانـب القـانوني بالوثـائق          
القانونیة والتارخيیة لتأكید حق السیادة على جزر        

اما منطقة الزبارة فمرتوك امرهـا للعائلـة         . حوار
وقالـت  . احلاكمة وال تعين الشعب من قریـب او بعیـد          

املعارضة ان شعيب البحرین وقطر سـوف حيافظـان علـى            
ر اخلالفــات احلدودیــة علــى تلــك اخوهتمــا ولــن تــؤث

العالقات الوطیدة، ویعتقدان ان بامكامـا تقاسـم         
 .لقمة العیش بدال من االقتتال علیها

ومن جهة اخرى واصل االمـري تعـیني افـراد العائلـة             
فقـد أصـدر   . احلاكمـة يف املناصـب املتقدمـة للدولـة    

 بتعیني حممد بن خلیفـة بـن علـي آل           ٨١املرسوم رقم   
 مسـاعدا للخـدمات وامـوال القاصـرین         خلیفة وكیال 

وكـان قبـل ذلـك      . بوزارة العدل والشؤون االسالمیة   
وكان االمري قد أصـدر عـدة       . وكیال مساعدا بالوزارة  

قرارات سابقة بتعیني أفراد مـن عائلتـه يف مناصـب            
ویتم . رفیعة مثل وكالء وزارات او حمافظني او سفراء        
 قبضـة   ذلك وفق سیاسـة هتـدف جلعـل الـبالد كلـها يف            

العائلة احلاكمة بشكل اقوى مما كان الوضع علیـه يف           
 .مطلع القرن املاضي

وعلى صعید آخر نفى اللورد نظـري امحـد، عضـو جملـس              
اللوردات الربیطاني ما ذكرته الصحافة احمللیـة عـن          

وقال انه شعر باحلرج الشدید وهـو       . اطرائه للنظام 
 واسـتغرب . یقرأ ما نسب الیه من كالم مل یتفوه بـه          

وقال انـه مل یقـل ممـا        . جرأة النظام يف هذا اجلانب    
وذكر سیاسیون غربیون ام طرحـوا      . نسب الیه شیئا  

ــة    ــة البحرینی ــى احلكوم ــثالث عل ــاء ال ــیة النس قض
وطالبوهـا بـاطالق سـراحهن، ولكـن مسـؤولني اجانـب       
یعملــون يف جهــاز التعــذیب البحــریين رفضــوا ذلــك  

جتعـل مـن    وقالوا ان السلطات البحرینیة تریـد ان        
قضیة النساء عربة لكل مـن یطالـب باعـادة العمـل             

 .بالدستور والس الوطين
هذا وقد وجهت املعارضة البحرینیة حتیاهتا للمقاومة        
االسـالمیة الوطنیـة اللبنانیـة الـيت هزمـت احملـتلني       
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وقدمت لشعب  . وأرغمتهم على الفرار من جنوب لبنان     
ر الكـبري   لبنان أحر التهاني والتربیكات هبذا النصـ      

ــان    ــیس الكی ــذ تأس ــه من ــن نوع ــو االول م ــذي ه ال
وقالـت ان مـا     . االسرائیلي قبل اكثر من نصف قـرن      

حققته املقاومة االسالمیة بقیادة حزب اهللا یؤكد قدرة         
امتنا على التصدي لالعـداء بعـد فشـل احلكومـات يف             

وأضـافت ان الـدول     . القیام بالدور املطلوب منـها    
كیـان االسـرائیلي تقـف      اليت هرولت للتطبیع مـع ال     

الیوم ذلیلة وخانعة امام مقاتلي حـزب اهللا الـذین           
. حققـوا لالمـة مـا فشـلت تلـك احلكومـات يف حتقیقـه       

وتابعت مشرية اىل الصورة التجرميیة الـيت سـعت بعـض            
احلكومات العربیة للصقها حبـزب اهللا، حـىت ان بعضـها            
سعى خللق تنظیمات ومهیة باسـم حـزب اهللا ادعـى اـا              

وتقف هـذه احلكومـات     . بیة واا تستهدف وجوده   ارها
الیوم ذلیلة امام ما حققه ااهـدون اللبنـانیون          

واعتـربت  . علـى طریـق احلریـة واالسـتقالل والتحریـر     
املعارضة البحرینیة ان اخلامس والعشرین مـن مـایو          

ــة   ٠٠٠٢ ــة االم ــق ض ــى طری ــة عل ــة مهم ــیبقى حمط  س
 .واستعادة اراضیها احملتلة

 
  مایو٥٢
امت سلطات االمن ا لبحرینیـة یـوم امـس بإبعـاد             ق

املواطن یاسر حممد كمال قسـرا لـدى عودتـه اىل ارض             
ومل تقدم السـلطات اي تفسـري هلـذا االجـراء            . الوطن

الذي یتناقض متاما مع مشروع االصالح السیاسي الـذي          
وكان هذا املواطن قد أبعـد قسـرا مـع          . طرحه االمري 

، وعـاد اىل الـبالد       عاما اىل ایـران    ١٢عائلته قبل   
ومن . لیعیش مع بقیة افراد عائلته على ارض الوطن        

املفارقات ان له أخوین وأخـتني یتمتعـان باجلنسـیة           
البحرینیة، بینما حرم بقیة افراد العائلة منـها         
برغم ام مجیعا من ابناء البحرین اليت ولدوا فیها          

وبقي یاسر يف مطار البحرین     . وترعرعوا على تربتها  
وكـان هـذا    .  ساعة قبل ابعاده القسري    ٤٢من  اكثر  

وكـان  . ٠٩٦٨٦٢املواطن حيمل جواز سفر حبرینیا رقمه        
ــري    ــاد القس ــة االبع ــر س سیاس ــدمي قــد ك ــرس الق احل

للمواطنني كعقاب ملواقفهم السیاسـیة، وأبعـد اآلالف         
 .خالل ربع القرن املاضي

ومن جهة اخرى یواجه تنفیـذ االمـر االمـريي بتقـدمي             
اعیة للعاطلني عـن العمـل عراقیـل مـن          معونة اجتم 

واســتمرت وزارة العمــل يف تقــدمي . اجلهــات الرمسیــة
التربیرات واالعذار الواهیة حلرمان شرحية واسعة مـن         

وقد اكتشفت الـوزارة ان     . املواطنني من هذه املعونة   
االرقام اليت طرحها مسؤولوها حول عدد العاطلني أقل         

مسـؤولوها وسـیلة    كثريا من عددهم احلقیقي، فلم جيد       
للتغطیة على تلك املغالطات سوى االدعـاء بـان مـن            

 الـف   ١١یستحق املعونة االجتماعیة ال یتجاوز عددهم       
مواطن، بینما العدد الكّلي للذین سـج لوا امسـاءهم          

 الـف شـخص، حسـب       ٣٢لدى الوزارة بلـغ اكثـر مـن         
 .االرقام اليت أعلنتها الوزارة نفسها

ن بتســلیم رســالة ومــن جهــة اخــرى قــام املواطنــو
. احتجاجیة للسفارة االمریكیـة وّقعهـا اآلالف منـهم         

ــد    ــة ض ــرائیلیة الغامش ــداءات االس ــوء االعت ــي ض فف
املواطنني الفلسطینیني تسود العامل االسالمي حالة مـن         
الغضب جتاه الكیان االسرائیلي والقوى الداعمة لـه         
ويف مقدمتها الوالیات املتحدة االمریكیة، خصوصا بعد        

 االمریكیة لقصـف املواقـع      ٦١ستعملت طائرات اف  ان ا 
وقد وّقع على الرسـالة اكثـر       . املدنیة الفلسطینیة 
ويف هـذا الیـوم نـدد خطبـاء         . من عشرة آالف مواطن   

ــات     ــوا احلكوم ــرائیلي ودع ــاب االس ــاجد باالره املس
وعلى وجه اخلصـوص    . العربیة الختاذ مواقف أكثر حزما    

حتجاجیـة جتـاه    بامكان حكومة البحرین اختاذ خطوة ا     
 . السیاسة االمریكیة

مقـاال للسـید ضـیاء      « اخبار اخللـیج  »ونشرت صحیفة   
جـاء  «   كي الیكون كالما يف اهلواء    »املوسوي  بعنوان    

مهما كانت الدميقراطیـة سـیئة فلـن         » فیه ما یلي  
تكون أسوأ من حكم الفرد واحلكم املطلق الذي عندما          

تنمیة وكل  حكم العامل العربي قضى على كل أنواع ال       
  صنوف اإلبداع واحلیاة احلقیقیة، وكما یقول تشرشـل        

ان النظام الدميقراطي لـیس نظامـا جیـدا للحكـم            »
وبعد طـرح فكـري     . «ولكن األنظمة األخرى أسوأ بكثري    
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للموقف االسالمي مـن املمارسـة الدميقراطیـة انتـهى           
لیس عیبا أن خنتلف ولكـن أهـم    »  املقال اىل القول

یات اخلالف وكیف خنتلف وكیـف نرشـد        شيء أن نتقن أدب   
إن أهـم مسـألة يف التعـاطي التعـددي أن     . االخـتالف 

نبتعد عن األسلوب االستئصايل الذي یستخدم العصا أو         
 حىت يف السجال الثقـايف أو احلـوار          بالكرباج یلوح  

واختـتم السـید    « الفكري ألن احلقیقة هي بنت احلوار     
اتوا برهـانكم   قل ه  » املوسوي مقاله باآلیة الكرمية   

 «إن كنتم صادقني
وهناك شعور عام باالستیاء من استمرار عناصر جهاز         

فباالضافة ملالحقة بعـض    . التعذیب يف مضایقة املواطنني   
الرموز املعروفة شـوهدت جمموعـة مـن عناصـر وزارة            
الداخلیـة املعـروفني یـوم امـس االول وهـم یزیلـون       

علـى  وقد كتـب    . الالفتات من شوارع منطقة السنابس    
ومـع حتریـر    « اسـرائیل »هذه الالفتات شـعارات ضـد       

حدث ذلك بالقرب من مأمت بن مخیس باملنطقة يف          . القدس
كما عمدت هـذه    . وقت متأخر من اللیلة قبل املاضیة     

العناصر الزالة االعالم عن قـرب الشـهید هـاني مخـیس             
 .مبقربة السنابس

وعلى صعید آخر جتري االستعدادات الحیاء ذكرى مولـد          
رسول االكرم علیه افضل الصالة والسـالم يف االیـام           ال

ویتوقع ان تكون املناسبة منطلقـا لوحـدة         . املقبلة
اسالمیة وطنیة تقر ب القلوب واالفكار وتقّلص مواقـع         

ومن املتوقع ایضـا ان تقـام االحتفـاالت يف           . االختالف
مجیع مناطق البالد مبشـاركة العلمـاء واملـثقفني مـن            

 .لمنيابناء البحرین املس
 
 

 ٠٠٠٢یومیات یونیو 
 
  مایو٠٣

سادت اجواء احلزن اجواء البالد منذ ان بـدأت یـوم            
امـس املرافعـات بقاعـات حمكمـة العـدل الدولیـة يف       

وبث تلفزیون البحرین وقائع اجللسات وكـذلك        . الهاي
وشعر املواطنون ان القضـیة     . قناة اجلزیرة القطریة  

ن االعـداد   اكرب مما حاول النظام اطالعهـم علیـه، وا        
ــة    ــة املطلوب ــن بالدرج ــریين مل یك ــاءل . البح وتس

املواطنون جمددا عن ثغور البالد ومن حيمیها بعـد ان           
عرفوا ان آل خلیفة تنـازلوا عـن البینـة الكـربى             
والبینة الصغرى لصاحل السعودیة بدون اطالع الشـعب         
على ذلك او على شروط ذلـك التنـازل ومـاذا كـان              

 احلزن كذلك مـن اخلشـیة       وینطلق. نصیبهم من كل ذلك   
على مستقبل االراضي التابعة للسـیادة البحرینیـة         
مثل جزر حوار وفشت الـدیبل وقطعـة جـرادة ورمبـا             

امـا منطقـة الزبـارة فلـم یعرهـا      . منـاطق اخـرى  
. املواطنون اهتماما نظرا لعدم وجود ما یربطهم هبا        

وبدأت املرافعات یوم امس بطرح قطـر وجهـة نظرهـا            
ولـوحظ  . تمرت املرافعات هذا الیوم   بشكل موسع، واس  

ان اجواء احملكمة كانت متوترة، خصوصـا اـا املـرة            
االوىل اليت تطرح فیهـا قضـیة خلیجیـة امـام حمكمـة              

ــة ــدل الدولی ــائج  . الع ــتكهن بنت ــعب ال ــن الص وم
املرافعات خصوصا ان احملكمة لن تديل حبكمهـا اال بعـد            

ح ولوحظ جدیة احلكومـة القطریـة يف طـر        . بضعة شهور 
وجهة نظرها واالعداد القوي هلا، بینمـا انشـغل آل           
خلیفة بقمع ابناء البحرین وتعذیبهم وحرمام مـن         

ودعـت املعارضـة جمـددا اىل ضـبط         .  ابسط احتیاجاهتم 
النفس والتوقف عن اطالق التصرحيات اليت تزید االزمة         
اشتعاال طاملا ان القضیة اصبحت امام احملكمة، لكنها         

رینیة على بذل شـيء مـن اجلهـد يف          حثت احلكومة البح  
سبیل تقویة املوقف البحـریين وعـدم االقتصـار علـى            
اطالق التهدیدات جزافـا مثـل باالنسـحاب مـن جملـس             

 .التعاون او ما شابه ذلك
ــة    ــدء املعرك ــع ب ــریين م ــالم البح ــاطى االع وقــد تع
القضائیة بتشنج كبري معیدا لالذهان اسلوبه القـدمي         

شعب البحـرین واملعارضـة يف       اجلدید يف التعامل مع       
وأســهب يف وصــف منطقــة . ذروة االنتفاضــة املباركــة

ــارة ــار  . الزب ــاء اخب ــاالت االنب ــت وك ــا تناقل كم
املرافعات باعتبارها واحـدة مـن اخطـر املرافعـات           
العاملیة نظرا ملا تنطوي علیه من ابعاد لن تقتصـر           

 ولوحظ غیاب االمـري     .على البلدین املتنازعني وحدمها     
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بالد هذه االیام حیث سافر اىل اوروبـا السـباب          عن ال 
 . غري معروفة

كمـا ناشـدت املعارضـة احلكومـة البحرینیـة احـرتام       
مشـاعر املـواطنني الغاضـبة منـذ ان بـدأت احملكمـة،       
والتوقف عن القمع ولو خالل فرتة املرافعـات فحسـب،           
ــاهلم      ــواطنني واعتق ــع امل ــتمرار قم ــدة ان اس مؤك

فقـد  . رض والـوطن والشـعب    وتعذیبهم خیانة كربى لال   
أكدت التقاریر استمرار االعتداءات علـى املـواطنني         
وهتدیدهم باملزید من التعـذیب والقمـع اذا كشـفوا           
. معاناهتم للمعارضة او للجهات احلقوقیـة الدولیـة        

واســتهدفت قــوات التعــذیب بعــض املــواطنني يف بعــض  
املناطق وهددهتم باالعتداء علـى مسـاكنهم وعـائالهتم          

 . قلوا خرب معاناهتم اىل احداذا ن
ومن جهة اخرى علم ان السجني عبد النيب قربان علـي            

 عاما نقل اىل مستشـفى      ١٦خیامي، البالغ من العمر     
السلمانیة من زنزانتـه بعـد تـدهور صـحته بشـكل             
ملحوظ بسبب املعاملة الوحشیة اليت تعرض هلا يف غـرف           

 واكدت التقاریر ان صحة هـذا املـواطن يف         . التعذیب
خطر جدا، وان النظام قد رفض اطالق سراحه  ملواصلة           

ونقل خیامي اىل مستشفى السلمانیة     . العالج يف اخلارج  
وعـم  . حیث مت تشخیص مرضه الذي وصف بانه خطري جـدا          

. احلزن مجیع افراد عائلتـه الـيت بـدت یائسـة منـه             
وتتحمـل احلكومـة كامـل املسـؤولیة عمـا حيـدث هلـذا        

ومات املتـوفرة انـه تعـرض       املواطن الذي تؤكد املعل   
وكان عدد من   . ألبشع انواع التعذیب برغم تقدم سنه     

السـجناء قـد انتقلـوا اىل رمحـة اهللا خـالل السـنوات       
املاضیة بعد تـداعي صـحتهم بسـبب غیـاب الرعایـة             

 .الصحیة داخل السجن
وعلم من جهة ثالثة ان الشاب امساعیل امحد سـلمان،           

سبوعني  مبنطقـة    ، من منطقة ابوصیبع اعتقل قبل ا      ٠٢
ابوصیبع، وتعرض للتعذیب الوحشي علـى، یـدي عبـد           

وكان قد اعتقل ملدة    . النيب غزوان، قبل االفراج عنه    
 . ثالث سنوات سابقا

  مایو١٣
ــروعة    ــها املش ــوم مطالب ــذا الی ــة ه ــدت املعارض أك

املتمثلة اساسا يف اعادة العمل بدستور البالد الذي         
 سـراح السـجناء     ینص على انتخاب جملس وطين، واطـالق      

السیاسـیني والسـماح غـري املشـروط بعـودة املبعـدین       
جـاء ذلـك يف إطـار رد    . والغـاء احكـام الطـواريء   

فعلها على التصرحيات اليت اطلقهـا رئـیس الـوزراء           
یوم امس مبناسبة انتـهاء دورة االنعقـاد الثانیـة           

وقالت املعارضة انه ما مل یتم العمـل        . لس الشورى 
 تبقـى الـبالد حمكومـة بقـوانني         وفق الدستور فسـوف   

الطواريء واالوامر االمريیة والقرارات الفردیة اليت       
یصـدرها رئـیس الـوزراء، وهـو امـر ال ینسـجم مـع        
مباديء اتمع املدني ومـع روح املشـاركة الشـعبیة           

. الـيت یعیشـها العـامل يف القـرن احلـادي والعشـرین      
وقالــت املعارضــة اــا لــن تتنــازل عــن مطالبــها  

دلـة ولـن تـرتك وسـیلة سـلمیة اال وانتهجتـها       العا
وناشـدت اتمـع   . الرغـام العائلـة احلاكمـة علیهـا    

الدويل الضغط على هذه العائلة ودعم شعب البحـرین          
وجاءت تصـرحيات رئـیس الـوزراء،       . يف نضاله العادل  

املسؤول شخصیا عن كل الكوارث اليت حلت بالبالد على          
ــه ا   ــبب حكم ــي بس ــرن املاض ــع الق ــدى رب ــردي م لف

االستبدادي، يف خطابه امام جملس الشورى الـذي قـرر           
تشكیله قبل مثاني سنوات ملواجهة املطالب الدستوریة        

وتضمنت تلك التصرحيات انتخاب اعضاء جملس       . العادلة
الشــورى الــذي یفتقــد الصــالحیات التشــریعیة      

ــام   ــك يف الع ــة وذل ــیس . ٤٠٠٢والرقابی ــرفض رئ وی
ون ویصـر علـى حكـم       الوزراء منطق الدستور والقان   

الـبالد بعقلیتـه املتخلفـة الرافضـة لكـل مـا هـو        
. دستوري وقانوني سواء على صعید الداخل ام اخلارج        

واعتربت املعارضة تصرحيه امـس حتـدیا للـرأي العـام            
احمللـي والـدويل الـذي یطالبـه بالعمـل وفـق نصـوص        

 . الدستور الذي هو االساس الوحید لشرعیة احلكم
مرافعات قطر امـام حمكمـة العـدل        ويف الهاي تواصلت    

الدولیة يف حماولة الثبات حقها يف جزر حوار، معتمدة          
وردت وكالـة انبـاء     . على وقائع ووثـائق تارخيیـة     

اخللیج البحرینیة على أدلة قطـر بـالقول بـان آل            
خلیفـة كـانوا ميارسـون السـیطرة علـى جـزر حـوار        
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 بینمـا قـام حكـم آل        ٠٦٧١والزبارة منذ ما قبـل      
واوردت قطـر   .  اي بعد ذلك مبائة عام     ٠٦٨١  ثاني يف 

وثائق ایرانیة وبریطانیة وتركیة الثبـات تابعیـة         
وواصل االعالم البحریين   . حوار لشبه اجلزیرة القطریة   

احلـل  »محلته ضد قطـر متـهما ایاهـا بـالتخلي عـن              
وان تشكیل اللجنة املشرتكة بني البلدین كان        « الودي

كمة هذا الیوم اىل    واستمعت احمل . هبدف كسب الوقت فقط   
وساد املواطنني شعور خبیبة االمل     . مرافعات حمامي قطر  

من اسلوب العائلة اخللیفیة يف التعاطي مع القضیة،         
حیث انطلقت يف الدفاع عن اجلزر وكأا ملـك عـائلي            

وانزعجوا ایضـا   . ولیس كجزء من االراضي البحرینیة    
یة بدال  من لغة اخلطاب االعالمي اليت تعكس روحا ازام       

من روح الصمود اليت تقتضي االعداد املناسب والشعور         
بالقوة القانونیة واملنطقیة واالبتعاد عـن اللغـة         

 .السوقیة اليت ال جتدي نفعا امام احملكمة الدولیة
وعلى صعید آخر هددت احلكومة حبـل اللجنـة العامـة            
ــة     ــرارات اجلمعی ــحب ق ــرین اذا مل تس ــال البح لعم

جـاء  . الب اليت قدمتها اللجنـة    العمومیة خبصوص املط  
ذلك على لسان كل من وزیر الداخلیة، الشـیخ حممـد            
بـن خلیفـة آل خلیفـة، ووزیـر العمـل عبـد الـنيب        

وكانت اللجنـة قـد هـددت مبقاطعـة مـؤمتر            . الشعلة
العمل الدويل يف جنیف اذا مل تلب احلكومـة مطالبـها            

 السماح هلا بالعمـل النقـابي، عـودة          املتمثلة بـ 
یني املبعــدین وعــائالهتم، واملشــاركة يف جلنــة النقــاب

ويف اثر تلـك الشـروط، وجـه        . تعدیالت قانون العمل  
الوزیران هتدیدا حبل اللجنة العامة لعمال البحرین        
اذا استدعى االمر وتشكیل جلنة عمالیة معینـة مثـل           

ورفضـت احلكومـة اجتمـاع    . مـا حـدث جلمعیـة احملـامني    
وبعـد  . ادرة عنـه  اجلمعیة العمومیة والقرارات الص   

ــال    ــة لعم ــة العام ــاركت اللجن ــد ش ــدور التهدی ص
البحرین بوفد اىل مؤمتر العمل الدويل املنعقد حالیا         

 عبد الغفار عبـد احلسـني، رئـیس          يف جنیف یتكون من   
اللجنـة العامـة، یوسـف عبـد اهللا یوسـف، امـني سـر        
اللجنة العامة، والسید سلمان السید جعفر، االمـني         

 .املايل املساعد

 
  یونیو٢

تباینت ردود الفعل على قرار رئیس الـوزراء یـوم           
ــبالد    ــتور ال ــل بدس ــادة العم ــرفض اع ــس االول ب ام

. واصراره على فـرض قراراتـه اخلاصـة علـى الشـعب            
وفیما اعترب البعض ان قرار انتخـاب جملـس الشـورى            
یعد اجنازا آخـر مـن اجنـازات االنتفاضـة الشـعبیة             

 رأى البعض اآلخـر     املباركة ودماء الشهداء االبرار،   
يف ذلــك رفضــا خلیفیــا لالصــالح السیاســي املطلــوب،  
واعتربوه غري ذي شأن خصوصا ان القرار لیس مسـتندا           
للدستور الذي یعطي الس الـوطين صـالحیات رقابیـة           

وشعر اعضاء الس الوطين الذي حله االمري        . وتشریعیة
خبیبة امل كبرية خصوصا ام توقعوا ان یبادر االمـري           
الختاذ خطوة شجاعة بالغـاء القـرار املشـؤوم الـذي            

وحـذر دبلوماسـیون يف     . اختذه والده قبل ربـع قـرن      
املنامة من التفاؤل حبدوث اي اصالح مـا دام الشـیخ            
خلیفــة بــن  ســلمان آل خلیفــة رئیســا للــوزراء،  
وقالوا ان عقلیته االستبدادیة القمعیة ال ميكـن ان          

واكـدت  . سـتور تقبل مشروعا اصالحیا على اسـاس الد       
املعارضة استمرار نضاهلا املشروع لتحقیـق قـدر أدىن          
من االصالح السیاسي، وقالـت ان شـعب البحـرین لـن             

 .یقبل یوما بقوانني الطواريء القمعیة
وأصدرت جلنة الدفاع عن حقـوق االنسـان يف البحـرین            
بیانا حول قرار انتخاب اعضاء جملس الشـورى قالـت           

یا وانه ال ميكن ان یكـون       فیه ان هذا الس لیس شرع     
وقالت ان احلكومة مل تبادر حلل      . بدیال للمجلس الوطين  

ــة    ــجون مكتظ ــزال الس ــا ت ــة اذ م ــكلة احلقوقی املش
باملعتقلني السیاسیني وما تزال البالد حمكومة بقوانني        

وأضافت انه لیس هناك بدیل عـن       . الطواريء اجلائرة 
 .دالس الوطين املنتخب على اساس دستور البال

الیومیة الـيت   « العرب»وعلى صعید آخر نشرت صحیفة      
تصدر يف لندن يف عددها یوم امس  االول مقاال لالستاذ            

  منظمــات حقــوق االنســان » هــاني الــریس بعنــوان
وجاء يف املقـال اشـادة      . «املبادرات اجلزئیة ال تكفي   

مبواقـف املنظمـات احلقوقیـة الدولیـة خـالل الـدورة       
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نسان التابعة لالمم املتحدة يف     االخرية للجنة حقوق اال   
ــفیة      ــاالت التعس ــتمرار االعتق ــد اس ــف وتأكی جنی

يف  » واضاف املقـال  . والتعذیب يف السجون البحرینیة   
ظل ا ستمرار قمع احلریات ومنع التعددیة السیاسیة         
ــرار    ــناعة الق ــرة يف ص ــعبیة املباش ــاركة الش واملش
السیاسي وفرض ضرورات االمر الواقـع علـى االنظمـة           

ــداع   اال ــلیل وخ ــة وتض ــفیة احلالی ــتبدادیة التعس س
املنظمات احلقوقیة الدولیة مببادرات جزئیة بسیطة يف        
جماالت حقوق االنسان، من الصعب توقع تغیريات جوهریة         
يف سجل حقوق االنسان يف البحرین يف الفـرتة الراهنـة            

یقـع علـى     » وانتهى املقال اىل القـول    . «على االقل 
ورة خطوات جوهریة جدیدة يف     عاتق حكومة البحرین بل   

شأن التعهدات امللزمة اليت قطعتها للجنة الفرعیـة         
ــرین،    ــان يف البح ــوق االنس ــاع حق ــز اوض ــاه تعزی جت
ومواصلة وحتقیق التعاون التـام مـع آلیـات االمـم            
املتحدة املعنیة حبقوق االنسان تقوم على احرتام هـذه          
التعهدات والتصدیق علـى املعاهـدات والربوتوكـوالت         

لدولیة ذات الصلة حبقوق االنسان، فهل ميكن حلكومـة          ا
البحرین ان تتعاطى مع املنظمة الدولیـة بواقعیـة          
ومصداقیة؟ هذا هـو السـؤال املطـروح اآلن، والـذي            
یتوجــب علــى احلكومــة االجابــة علیــه بشــكل واضــح  

 .«وصریح
يف عددها الصادر هذا    « القدس العربي »ونشرت صحیفة   

   الرمحن النعیمـي بعنـوان     الیوم مقاال لالستاذ عبد   
مطالب عمال البحرین لیست دخیلة والتعاطف معهـم         »

وتطرق املقال يف البدایة اىل كلمة      . «لیس محلة ملفقة  
وزیر اخلارجیة البحریين خـالل االجتمـاع الـذي عقـد            
االسبوع املاضي يف بروكسـیل بـني دول جملـس التعـاون             
ة اخللیجــي ودول اال حتــاد االوروبــي ووصــفه املعارضــ 

، االمر الذي   «جمموعة صغرية متطرفة  »البحرینیة باا   
وتطــرق . استســخفه حــىت احلاضــرین يف ذلــك االجتمــاع

ــذ      ــرین من ــايل يف البح ــاط العم ــان اىل النش البی
اللجنـة التأسیسـیة   »الثالثنیـات وصـوال اىل تشـكیل    

ــرة يف     ــن احل ــحاب امله ــتخدمي واص ــال ومس ــاد عم الحت
خـالل السـنوات   »  وقـال املقـال  . ١٧٩١يف « البحـرین 

املاضیة وقف االحتاد الدويل لنقابات العمال العـرب،         
وعـدد مـن االحتـادات العربیـة اىل جانـب حـق عمـال        
البحــرین يف تشــكیل نقابــات واحتــادات مهنیــة بــل  
واصبحت الساحة اخللیجیة معرتكا بني احلركة النقابیة        
العربیة وممثلي احلكومات اخللیجیة وخصوصا يف مؤمترات        

لعمل العربیة، وكان الرتكیز على العمال يف       منظمة ا 
وتطـرق  . «البحرین نظرا لوجود حركة عمالیة نشـطة       

اىل مؤمترات العمل الالحقة اليت شجبت حكومة البحرین         
مـاذا سـیقول     » وانتهى املقـال اىل القـول     .  بشدة

وزیر اخلارجیة البحریين امـام هـذه الظـاهرة الـيت            
ف القارات معـربین    یشارك فیها مالیني العمال من خمتل     

عن تضامنهم مع عمال البحرین ومطالبـهم العادلـة          
اليت تقدموا هبا اىل وزارة العمل منذ اكثر من سنتني           
وتكرار تقدمي هذه املطالب بدون استجابة من الوزیر         

وهل هي محلة ملفقة من قبل حفنة صـغرية         . او حكومته 
من متطرفني ضللوا هذه املنظمات الدولیة؟ هـذا مـا           

ان جيیب علیه وزیر العمـل او وزیـر اخلارجیـة،           جيب  
ــة    ــة اخلاطئ ــلة السیاس ــى مواص ــم عل ــر احلك اذا أص
الرافضة للحریات العامة واملتمسكة بـاملواقف الـيت         
اثبتت االیام اا عاجزة عن تقدمي احللول لیس لالزمة          

 .«املستفحلة وامنا لتداعیات االزمة نفسها
 
  یونیو٣

اصـمة املنامـة مسـريات      خرجت اللیلة املاضـیة يف الع     
دینیة كبرية مبناسبة وفاة الرسول االكرم علیه افضل         

وكانـت املشـاركة الشـعبیة يف تلـك         . الصالة والسالم 
وقد انعكس الشعور بالیـأس مـن       . املسريات كبرية جدا  

وكان من  . النظام على الشعارات اليت صاحبت املسريات     
حقوقنـا الدسـتوریة    »،  «لن ننسى الشهداء   » بینها

. «كونوا اقویاء كمـا كـان احلسـني       »،  «قوق مشروعة ح
ولوحظ محاس كبري من جانب املشاركني االمر الـذي یشـري            
ــق     ــددا اذا مل تواف ــاع جم ــر االوض ــال تفج اىل احتم

. العائلة احلاكمة على املطالـب الشـعبیة املشـروعة         
وخرجت هذا الیوم مسريات دینیة مماثلـة يف عـدد مـن             

 .املناطق
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 وسائل االعالم الدولیـة مبوقـف       ومن جهة اخرى اهتمت   
املعارضة من تصرحيات رئیس الوزراء اليت قـال فیهـا           

فقـد  . بانه سوف یسمح بانتخاب جملس الشورى الصوري       
بثت وكالة انباء رویرت موقف املعارضـة الـذي یصـر            
على اعادة العمـل بدسـتور الـبالد والـس الـوطين             

 كما بثـت هیئـة االذاعـة      . املؤسس على ذلك الدستور   
 ونقلت االذاعـة    .الربیطانیة تقریرا مهما حول ذلك      

موقف حركة احرار البحرین اليت اعتربت فكرة انتخاب         
اعضاء جملس الشورى بعد اربع سنوات أقل من تطلعات          

یقول مراسل الـ    » وجاء يف تقریر االذاعة   . املواطنني
سي يف القـاهرة ان البحـرین، شـأا شـأن            . بي. بي

ربیة ما تزال خجولة من ادخال      اغلب دول اخللیج الع   
ویقـول ان حـاكم البحـرین،    . جملـس تشـریعي منتخـب   

الشیخ محد بـن عیسـى آل خلیفـة، قـد كـرس سـیطرة                
العائلة على الـبالد منـذ ان خلـف والـده العـام              

 .«املاضي
 الـيت  »The Middle Eastالشرق االوسـط  »ونشرت جملة 

تصدر شهریا من لندن مقاال للصحافیة كارین تومـاس          
رسـائل   »  بعنـوان  یونیـو   عـددها هلـذا الشـهر    يف

وجاء يف املقـال ان جمـيء االمـري         . «خمتلفة من املنامة  
احلايل اىل احلكم كان موضع أمل بـالتغیري، وقـد قـام             
ببعض اخلطوات ولكن املعارضة ترى انه غري قادر علـى           

وقالــت . حتقیــق شــيء بوجــود عمــه رئــیس الــوزراء
ن توتر العالقـات مـع      يف خطوة ميكن اما ا     » الصحیفة

عمه  رئیس الـوزراء او تقـوي موقعـه علـى صـعید               
الداخل، اعاد الشیخ محد عمه الشیخ حممد اىل احلیـاة           

  الشیخ حممد  وكان وزیر الداخلیة السابق     . العامة
قد اختلف مع اخیه الشیخ خلیفة علنـا وأقصـي عـن             

یقـول   » وقالـت . «احلیاة العامة منـذ السـبعینات      
ــون ان ا ــذ  املعارض ــتطیع ان ینف ــد ال یس ــري اجلدی الم

االصالحات اليت وعد هبا اال اذا أرضى العناصر القویة          
يف عائلته، وانه اذا أبقـى عمـه رئیسـا للـوزراء             
فانه سوف حيد من تأثريه اخلاص على ا لشـؤون احمللیـة             

وتطـرق  . «ویواجـه عقبـات امـام اي تغـیري ذي معـىن     
ا الـبالد   املقال اىل التطورات السیاسیة الـيت شـهدهت       

منذ حل الدستور والربملان ونشاط احلركـات املعارضـة          
كما تطرق ملوضـوع ایـان هندرسـون        . خالل تلك الفرتة  

الــذي تــوىل ادارة االمــن يف الــبالد واصــبح متــهما  
وقال املقال ان الشرطة الربیطانیة حتقـق        . بالتعذیب

وتطـرق املقـال اىل الوضـع       . يف ملفه يف الوقت احلاضر    
الد مؤكــدا انــه كــان موضــع اهتمــام االمــين يف الــب

  املسؤولني الربیطانیني منـذ اكثـر مـن ثالثـني عامـا            
تظهر الوثائق السریة للحكومة الربیطانیة للعـام        »

 اليت كشف عنها النقاب هذا العام ان املسؤولني          ٩٦٩١
ــطرابات    ــة واض ــاكل امنی ــوا مش ــتعماریني توقع االس

عربي يف  سیاسیة بعد االنسحاب الربیطاني من اخللیج ال      
 بشكل واضـح    ٩٧٩١وتشري وثیقة من شهر اغسطس      . ١٧٩١
متسائلة عمـا   « مشاكل امنیة مزمنة يف البحرین    »اىل  

. «اذا كانـت احلكومـة قـادرة علـى التعـاطي معهـا      
وتطرق املقال اىل انتهاكات حقوق االنسان واالهتمـام         

وقال املقال ان جملس الشورى املقبل سوف       . هبا يف جنیف  
 . النساء من بینهن هبیة اجلشيحيتوي على بعض

 
  یونیو٥

برغم ما یبدو من تصعید يف اخلالف احلدودي مـع قطـر،             
فقد كان انشغال جهـاز التعـذیب بالفتـك بأبنـاء            

فبعـد بـدء    . البحرین أوسع ممـا یتصـوره الكـثريون       
املرافعات يف الهاي شنت قوات التعذیب عدوانا وحشیا         

قلت عددا من   على املنطقة الثامنة مبدینة عیسى واعت     
، ٢٢ جعفر املختـار،      املواطنني عرف من بینهم كل من     

، علـي   ٠٢، مجال منصور مرهـون،      ٠٢جالل جعفر زاید،    
واعتقل هـؤالء   . ٩١، ونایف یوسف،    ٩١مكي العرنوط،   

الشباب من منازهلم يف الساعات االوىل من الصباح بعد          
وسبق هلؤالء املظلـومني ان     . ترویع عائالهتم بشكل رهیب   

اعتقلـوا سـابقا بسـبب مطالبتـهم باعـادة العمـل       
 . بدستور البالد

وسبق ذلك عدوان وحشي علـى منطقـة اسـكان جـدحفص             
وخالل العدوان الذي مت يف الساعات      .  مایو ٥٢وذلك يف   

االوىل من الصباح اعتقل عدد مـن االطفـال الـذین ال             
فقد اعتقل الطفـل    . تتجاوز اعمارهم الرابعة عشرة   
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، السید جعفر السـید     ٣١اسم ازبیل،   عبد اهللا سعید ج   
واكدت التقاریر  . ٣١، حممود منصور االصمخ،     ٣١حسني،  

ان هؤالء االطفال تعرضوا للتعذیب الوحشي ویقبعـون         
واعتقل يف ذلـك    . اآلن مبركز التعذیب مبنطقة العدلیة    

، وجواد عبـد اهللا سـلمان،       ٣١الیوم كل من علي مكي      
عـد تعـذیب   ، واخلـي سـبیلهما يف الیـوم نفسـه ب    ٢٢

 .رهیب
وعلم كذلك ان الطفل موسى جعفر، من منطقة اسـكان           
جدحفص وصادق حسن عبد الوهاب قد افرج عنهما بعـد           
ــذیب    ــا للتع ــا خالهل ــجن تعرض ــرتة يف الس ــیا ف ان قض

واطلــق ســراحهما بعــد ان دفعــا غرامــة . الوحشــي
 . مالیة

، مـن   ٤١وذكرت التقاریر ان الطفل حممد جواد مكي،        
تعرض لتعذیب وحشي ادى اىل كسر رجله       املنطقة نفسها   

وخشـیة مـن    .  الیمين وذلك مبركز التعذیب بالعدلیة    
وفاته يف السجن اخذ اىل املستشفى ووضـع اجلـبس علـى             
رجله، ویستعمل اآلن عكازین للمشي وعلـم كـذلك ان           
النساء  الثالث السجینات یعاملن بقسوة  معاملة ال          

ب یقـدم هلـن     فعندما یطلنب املاء للشر   . تلیق بالبشر 
ماء من احلنفیة حیث تصل درجة حرارته اىل اكثر مـن            

كما علم انه برغم اعطـاء      .  درجة مئویة احیانا   ٠٦
بعض املواطنني جوازات سفر يف اطار الدعایة االعالمیة         
الواسعة فام ال یستطیعون مغادرة البالد،  اذ یتم          
توقیفهم يف املطار ویطلب منهم العودة اىل منـازهلم،          

 .حدث للشیخ حسني اجلزیري مؤخراكما 
يف ظل استمرار هذا القمع غري احملدود یزداد االحتقان          

ولذلك یتواصل التعبري عـن ذلـك       . السیاسي يف البالد  
وقـد شـوهدت شـعارات      . بالوسائل السلمیة املتحضرة  

. كثرية يف مناطق متعددة يف االیام القلیلـة املاضـیة          
 جدیـدا اذ    ففي منطقة كرانة اخذت الشعارات طابعا     

اصبحت لوحات فنیة فیهـا صـور القـادة والشـهداء            
لـن نرتاجـع     » ومن هذه الشعارات  . وعبارات الصمود 

لـن  »،  «الشهادة قالدة علـى صـدورنا     »،  «عن حقوقنا 
ــا   ــن أجلن ــحى م ــن ض ــى م ــا  »، «ننس ــد حقوقن نری

وكانت املنامـة قـد شـهدت موجـة مـن            . «الدستوریة

، «ســينریــد االصــالح السیا » الشــعارت مــن بینــها
 .باالضافة اىل صور الشهداء والرموز الشعبیني

ولوحظ من جهة اخرى تصعید اعالمي مـن قبـل االعـالم             
البحریين ضد قطر يف الوقت الـذي واصـلت فیـه قطـر              

ویفـرتض ان   . مرافعتها امام حمكمة العـدل الدولیـة      
تكون لدى البحرین ادلة قویة جـدا تؤكـد سـیادهتا            

قلـق ان احلكومـة     على جزر حوار، ولكن مـا یـثري ال        
فشلت يف االعداد اجلید للمرافعات وركزت بدال من ذلك          

وهنـاك قلـق كـبري يف       . على قمع املواطنني بدون رمحـة     
املنطقة من هـذا التصـعید االعالمـي الـذي ال یفیـد              

وهناك اآلن اتصاالت واسعة بني دول      . الوضع بشكل عام  
اخللیج خصوصا السـعودیة واالمـارات اسـتعدادا ملـا           

عن احملكمة الدولیة من قرارات سـتكون اساسـا         یصدر  
ومتنـت املعارضـة    . للمزید من اخلالف ایا كان شـكلها      

البحرینیة ان حتكم احملكمة بسیادة البحرین على جزر         
حوار، وناشدت احلكومة التخلي عن سیاسـة التصـعید          
االعالمي الذي یوتر االجواء بـدون ان یكـون لـه اي             

كمـا طالبتـها    . كمـة انعكاس اجيابي على قرارات احمل    
بفتح اجلزر االخرى امام املواطنني خصوصا ام النعسان         
وام الصبان وجدة وعدم ابقائها ملكا خاصا الفـراد          

 .العائلة احلاكمة
 
  یونیو٨

فیما بدأت البحرین هـذا الیـوم مرافعاهتـا امـام            
حمكمة العدل الدولیة يف الهـاي حـذر املراقبـون مـن             

قة، وأشاروا اىل ضرورة    تأزم الوضع السیاسي يف املنط    
وكانـت  . تكثیف املبادرات الحتواء التصعید املتواصل     

قطر قد أت مرافعاهتا امـام احملكمـة الـيت اسـتمرت             
طوال مخس جلسات طویلة طرحت خالهلا االدلة اليت تعتقد          
اا تثبت أحقیتها جبزر حوار الواقعة حتت السـیادة          

یوم امس  وشنت وسائل االعالم البحرینیة     . البحرینیة
مكـررة  »هجوما على قطر قائلة ان مرافعاهتا كانـت          

وهتدف مرافعات البحرین الـيت یشـرف علیهـا          . «ومملة
جواد سامل العری ض وزیر الدولة للشؤون القانونیة،        
اىل اثبات ملكیتها للجزر على اسس تارخيیة مدعومـة          
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وجتــدر االشــارة اىل ان الطــرفني مل جيــدا . بالوثــائق
 اىل الوثـائق الربیطانیـة الثبـات        مناصا من اللجوء  

وسوف تستمر مرافعـات البحـرین مخسـة        . وجهة نظرمها 
 .ایام تعود بعدها قطر للرد مث تعقبها البحرین

ويف اجــواء التصــعید علــم ان املســافرین بــني قطــر  
والبحرین یتعرضون ملراقبة شدیدة مـن قبـل سـلطات           
االمن البحرینیة وكذلك التفتیش واملسـاءلة يف بعـض          

كمــا ان االعــالم  البحــریين یســعى العطــاء . االتاحلــ
القضیة بعدا شعبیا وذلك بـدق طبـول احلـرب بشـكل             
. متواصل واطالق التهدیدات ونقل التصرحيات الناریة      

ویلعـب مكتـب رئـیس الـوزراء يف تلـك احلملـة دورا       
رئیسیا بتوجیه االعالم احمللي والضغط علـى املـواطنني          

وزراء ونشر اعالنـات    الرسال برقیات الدعم لرئیس ال    
وحتـت الضـغوط    . لذلك الغرض يف وسائل االعالم احمللیـة      

الرهیبة یستجیب بعض املواطنني خصوصا من قطاع رجال         
ــة    ــات االجتماعی ــة واملؤسس ــؤويل االندی ــال ومس االعم
ویلبون طلب مكتب رئیس الوزراء حفاظا على مصاحلهم         

 . وسالمتهم الشخصیة
ل اسباب غیـاب االمـري      اىل ذلك تثار تساؤالت كثرية حو     
فقد سافر االمري فجأة    . عن البالد منذ بدء املرافعات    

ــا  ــة»اىل اوروب ــارة خاص ــن  « يف زی ــدا ع ــي بعی وبق
ووجه لرئیس الوزراء لوم شـدید ملوقفـه يف          . الساحة

، فـاالمري كـان یـرفض التحكـیم         ٠٩٩١قمة الدوحة يف    
ویصر على االحتفاظ جبزر حوار للعائلة احلاكمة بـأي          

جتدر االشارة اىل ان عـددا مـن جـزر البحـرین             و. مثن
مملوك الفراد العائلة احلاكمة ومينـع املواطنـون مـن           

ویطالب املواطنـون بفتحهـا للجمیـع وعـدم          . دخوهلا
 .االستحواذ على تلك اجلزر هبذا الشكل

ومن جهة اخرى اكدت التقـاریر الـواردة مـن غـرف             
ل التعذیب ان املعذبني اخرتعوا وسیلة اخرى من وسـائ         

هنـاك اآلن   « الفلقة»فباالضافة اىل   . التعذیب اجلسدي 
. اسلوب آخر یعلق فیه املعتقـل مـن مفاصـل كتفیـه            

فأوال تقید یداه من خلفه مث یعلـق مـن بـاب غرفـة               
املقیدتني من   التعذیب، حبیث یكون الباب بني الیدین       

 والظهر، فیبقى املعتقل معلقا يف اهلواء الن          الوراء

وهذا تعذیب مـؤمل للغایـة      .  االرض قدمیه ال تصالن اىل   
 .وقد یؤدي اىل عاهات دائمة اذا طالت فرتة التعلیق

وعلى صعید آخـر شـوهدت مبنطقـة الرفـاع يف االیـام              
االخرية شعارات تندد بالوضع العام وتعرب عن استیاء         
عام من الوضـع، وتقـول الشـعارات ان الوضـع اآلن             

رمبـا  و. ازداد سوءا عما كان علیه قبل عـامني مـثال          
كان من اسباب هذا الشـعور يف املنطقـة الـيت تعـیش              
فیها غالبیة ابناء العائلة احلاكمة ازدیـاد عـدد          
ــات     ــكام يف امع ــهم واس ــذین مت جتنیس ــب ال االجان

 .السكنیة اليت كان یفرتض ان تكون البناء البالد
ويف الوقت نفسه تتواصل الضغوط على احلكومـة الطـالق           

 الالتي اعتقلن ظلما وعدوانا     سراح املواطنات الثالث  
ویعترب املواطنـون هـؤالء     . من قبل العائلة اخللیفیة   

لدیها، حیـث سـحنب مـن منـازهلن         « سبایا»املواطنات  
ظلمـا وعـذبن ووضـعن يف الزنزانـات، ویعـاملن اآلن      

ویتوقع اسـتمرار الضـغوط     . باسالیب مؤذیة ومهینة  
 .على احلكومة حىت یتم اطالق سراح هؤالء املظلومات

وذكـرت مصـادر مطلعـة ان العائلـة احلاكمـة اعـدت       
برناجمـا تضـلیلیا واسـعا للسـید بـیرت هـني، وزیـر        
الدولة الربیطاني للشؤون اخلارجیـة، الـذین یـزور          

وذكـر ان آل  . الـبالد االسـبوع املقبـل للمـرة االوىل    
خلیفة سوف یطلبون منه مضایقة املنفیني البحـرینیني         

عذار لتربیر رفضـهم    يف لندن، وسوف یقدمون له شىت اال      
. اعادة العمل بدستور البالد وانتخاب الس الـوطين        

وال یتوقع ان یؤثر ذلك على موقف الـوزیر املعـروف            
بتارخيه النضايل ضد النظام العنصري السابق يف جنوب         

وقد تعلم الكثري من جتربته تلك وسوف یرى         . افریقیا
صـري  مصادیق هلا يف الوضع البحریين احملكوم بنظـام عن         

 .بغیض
 
  یونیو٠١

دعت املعارضة البحرینیة اىل ضبط النفس وعدم تصعید         
املوقف بني البحـرین وقطـر، وقالـت ان مـن احلكمـة              
احتـواء العواطـف وعـدم تسـییس القضـیة احلدودیـة       
بالشكل الذي خيرجها من اطارها لتصبح سببا للمزید         
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وقالت انه يف الوقـت الـذي       . من التأزم يف العالقات   
 بأحقیة البحرین يف جزر حوار اليت تطالـب         تشعر فیه 

قطر هبا فان على احلكومة بذل املزید من اجلهود لطرح           
القضیة بقدر كبري من التوثیق القانوني والتارخيي،        

وقالت ان ما   . مث ترتك االمر للمحكمة لتبت يف املسألة      
یربط الشعبني البحریين والقطري اكـرب مـن ان یـؤثر            

من االرض او البحر، هذا مع      علیه اختالف حول مساحة     
قبوهلــا مببــدأ عــدم التفــریط بــاالرض مهمــا كانــت  

ومتنت على الطرفني التحلـي باهلـدوء وضـبط          . الظروف
االعصاب، واعتربت طرق طبول احلرب امرا غري مقبول وال          

فالقوة وحدها ال حتسم القضایا     . ميكن ان یؤدي اىل خري    
الـثمن  والدلیل على ذلك ان العراق دفـع         . اخلالفیة

باهضا عندما قام صدام حسني بغزو االراضي الكویتیة         
 .قبل عشرة اعوام

ونقلت وكالة انباء رویرتز ان البحرین قـد أبلغـت           
حمكمة العدل الدولیة یـوم امـس االول ان قواهتـا يف             
حالة تأهب علـى جـزر حـوار حتسـبا الن حتـاول قطـر                

واهتم جواد سامل العریض الذي ميثل البحرین        . احتالهلا
 البحــریين  يف احملكمــة املتعلقــة بــالنزاع القطــري 

حماولــة اغتصــاب ثلــث االراضــي »احلــدودي قطــر بـــ 
البحرینیــة بزعهمهــا احلــق يف الســیادة علــى جــزر  

لو مل نعزز وجودنـا يف جـزر حـوار            » واضاف. «حوار
وشكك املراقبـون   . «لكانت قطر بدون اي شك احتلتها     

 خصوصا بعـد ان     يف ان قطر حتاول احتالل اجلزر بالقوة      
ــیم  ــدأ التحك ــت مب ــة  . قبل ــحف احمللی ــت الص وتناقل

واخللیجیـة یـوم امـس نبـأ االسـتعدادات العسـكریة       
البحرینیة يف جزر حوار، وهو اجراء اعـاد املنطقـة           
اىل اجواء من الرتقب والقلق شـبیهة بـاجواء احلـرب            

والحظ املراقبون ان اجلرائـد     .  االیرانیة  العراقیة  
 .ین حربیة غري معهودة يف البالدالرمسیة محلت عناو

ومن جهة اخرى علم ان زیارة السید بیرت هني، وزیـر            
الدولة الربیطاني للشؤون اخلارجیة اىل اخللـیج هـذا          
االسبوع سوف تركز على احتواء االزمة بـني البحـرین           
ــة اىل    ــام موجه ــابع اهت ــاك اص ــا ان هن ــر خصوص وقط

ا يف  بریطانیا بان سیاساهتا يف اخللـیج قبـل انسـحاهب         

 هي اليت ادت اىل تداخل احلدود بني دول املنطقـة            ١٧٩١
ــن املنطقــة    ــرة هتــدد ام ــا متفج ــبحت الغام ــىت اص ح

وعلم كذلك ان جهات حقوقیة وسیاسـیة        . واستقرارها
ــأن    ــام بالش ــاني االهتم ــوزیر الربیط ــن ال ــت م طلب
البحریين الداخلي ومطالبة احلكومة باعـادة العمـل         

 . س الوطينبدستور البالد وانتخاب ال
ويف املنامة ذكرت مصادر مطلعـة ان احلكومـة تعتـزم            
نقل الدوائر احلكومیة من مواقهـا احلالیـة بشـارع           
احلكومة اىل قصر القضیبیة لتكون قریبـة مـن االمـري            
الــذي مل یتوجــه اىل مــبىن احلكومــة منــذ ان اســتلم  

ویقع املوقع اجلدیـد بـالقرب      . السلطة العام املاضي  
وعلـم  . لذي عینه رئـیس الـوزراء     من جملس الشورى ا   

كذلك ان هناك حالة تشوش لدى صحافیي النظام حیـث           
مل یعــودوا قــادرین علــى فهــم النوایــا احلقیقیــة  
للعائلة اخللیفیة احلاكمة ازاء الوضـع السیاسـي يف          
البالد، وما اذا كان انتخاب اعضـاء جملـس الشـورى            
بعد اربعة اعوام سوف یـؤذي اىل اسـتقرار االوضـاع            

ا اذا بقــي جمــردا مــن الصــالحیات الرقابیــة خصوصــ
واصبح هؤالء الصـحافیون عـاجزین عـن         . والتشریعیة

التصفیق جمددا لرئیس الوزراء بعد ان اتضح ختبطه يف          
 . صنع القرارات ورفضه منطق االصالح بشكل قاطع

وما یزال الغموض یلف قضـیة سـفر االمـري اىل خـارج              
ا ابعـادا   البالد، وهل اا زیارة عادیـة ام ان هلـ         

اخرى، خصوصا اا جاءت يف الوقت الذي تـوترت فیـه            
ويف اجواء التصعید احملمـوم یبـدو       . العالقات مع قطر  

غري منطقي ان یبقى االمري خارج البالد، وهو لغز حمـري            
 .استعصى حله حىت على املقربني من النظام

 
  یونیو٢١

ذكرت التقاریر الواردة من غرف التعذیب اخللیفیـة         
 من االستاذ حسن املشیمع والشیخ حسـن سـلطان          ان كال 

نقال اىل زنزانات انفرادیة بربج القلعة الواقع وسط         
وذكرت تلـك التقـاریر ان سـبب        . العاصمة، املنامة 

ذلك اما رفضا التوقیع على افادات اعـدها جهـاز           
التعـذیب وأصـرا علـى مطالبتـهما باعـادة العمـل       
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 آخـرین  وقالـت ایضـا ان معـتقلني   . بدسـتور الـبالد  
 بسـجن   ٣نقلوا اىل زنزانات انفرادیة بالسجن رقـم        

. وعرف من بني هؤالء مهدي سـهوان والشـیخ محیـد           . جو
واضـافت ان هـؤالء یتعرضـون ملعاملـة وحشـیة داخـل       
الزنزانات، وان املعذبني یواصلون تعذیبهم يف حماولة        

وقـد  . یائسة الجبارهم على توقیع االفادات امللفقـة       
ضــطرد ازاء الوضــع الصــحي تصــاعد القلــق بشــكل م

لالستاذ عبد الوهاب حسني وبقیـة الرمـوز الشـعبیني           
الذین یرفض رئیس الـوزراء اطـالق سـراحهم اال اذا            

 .تقدموا الیه باستعطاف واسرتحام
ومن جهة اخرى اصدرت حمكمـة امـن الدولـة السـیئة             
الصیت احكاما قاسیة حبق عدد من املواطنني املطـالبني          

قد اصـدرت یـوم السـبت املاضـي         ف. باحلقوق املشروعة 
احكامها بسجن عدد من املواطنني ملدد تصـل اىل ثالثـة            
اعوام، وحكمت برباءة عدد من املعتقلني الذین قضـوا          

وحكمت بالسجن  ثـالث     . يف السجن قرابة اربعة اعوام    
،  علي العریيب،     ٣٣ سعید الشیخ،     سنوات على كل من   

، حممد علـي    صادق املدحوب، خلیل احللواجي، حسن اجلبل     
كمـا أصـدرت    . ٣٢، قاسم علي الـدیهي،      ٢٢الدیهي،  

حكما بالسجن ملدة مخسة اعـوام علـى املـواطن صـادق             
، والسجن سـنة واحـدة حبـق املـواطن حممـد            ٤٢قاسم،  
 ٧٣وبر أت احملكمة كال من جعفـر القطـري،         . ٨٣اجلسر،  

 ٦٣، وغـازي حممـد حمسـن،         ٦٩٩١املعتقل منذ مـایو      
 وحسن حممد حمسن، وحسن علي عبد       ، ٦٩٩١املعتقل منذ    

وعقـدت جلسـات احملكمـة      . ٨٣الرسول، وجاسم اجلبـل،     
بصورة سریة ومنعت احملكمة املتهمني مـن تقـدمي شـهود            
نفي لصاحلهم، واعتمدت يف اصدارها االحكام علـى مـا           
تریده العائلة احلاكمة بدون مراعاة ادىن مستلزمات        

ناف كمـا منـع ضـحایا احملكمـة مـن اسـتئ      . العدالـة 
 .االحكام اليت صدرت حبقهم

وقد بثت وكالة انباء رویرتز خرب احملاكمـات اجلـائرة           
اصدرت حمكمـة امـن      » وقالت يف خرب هلا بثته یوم امس      

الدولة البحرینیة حكما بسـجن مخسـة مـن الناشـطني            
املسلمني الشیعة ملـدة ثـالث سـنوات بسـبب دورهـم يف              

افت واضـ . «االحتجاجـات املناوئـة للحكومـة والعنـف    

ــا ــمرب  » قوهل ــات  يف  ٤٩٩١يف دیس ــدلعت االحتجاج  ان
البحــرین وهــي جزیــرة صــغرية يف اخللــیج، مــن قبــل  
ــیة      ــالحات سیاس ــالبني باص ــیعة املط ــواطنني الش امل

  .»٨٩٩١وهدأت االضطرابات يف ... واقتصادیة
وبعد غیاب استمر اكثر مـن اسـبوعني يف واحـدة مـن              

م السـبت  احلـك الفـرتات عـاد االمـري اىل الـبالد یـو      
ومل یعرف سبب سـفره اىل اخلـارج، لكـن ذلـك             . املاضي

السفر اثارة االسئلة خصوصا انـه تـزامن مـع بـدء             
املرافعات امام حمكمة العدل الدولیة يف الهاي بشـأن          

وقـد اسـتمرت    . النزاع احلدودي بني البحـرین وقطـر      
املرافعات امام احملكمة الدولیة، حیث واصـل اجلانـب          

اتــه معتمــدا علــى عــدد مــن البحــریين طــرح مرافع
الوثائق اليت تثبت سیادة البحرین على جزر حـوار،          

وكانت قطر قد أعلنت    . باالضافة اىل االدلة التارخيیة   
 . اا لن تلجأ للخیار العسكري السرتداد اجلزر

 
  یونیو٤١

ذكرت مصادر صحافیة حبرینیـة ان احلكومـة اكـدت ان            
 سـتكون لـه     انتخابات جملس الشورى ال تعين ان الـس       

صــالحیات تشــریعیة او رقابیــة، بــل ســیبقى جملســا  
جاء ذلك يف عمود للكاتب البحریين       . فقط« استشاریا»

يف عـددها   « اخبـار اخللـیج   »علي صاحل نشرته صـحیفة      
تلقیـت یـوم     » وجاء يف العمود  . الذي صدر یوم امس   

امــس اتصــاال مــن مصــدر حكــومي مســؤول یــبلغين ان  
البحرین بعد اربع سـنوات     االنتخابات اليت ستجري يف     

هي النتخاب اعضاء جملس الشورى ولیس انتخاب اعضـاء          
السلطة التشریعیة، مما یعين ان جملس الشـورى احلـايل           
بوضعه وصالحیاته املعروفة سـیجري تعـیني اعضـائه يف           
النصف الثاني من العام احلايل، ويف الفصـل الرابـع           

ضـاء   یتم انتخـاب اع    ٤٠٠٢من عمر الس، اي يف عام       
  واضـاف الكاتـب  . «هـذا الـس بـدال مـن تعیینـهم     

وبذلك فان املصدر احلكومي املسؤول باتصاله هذا قد         »
حســم االمــر ووضــع حــدا للتكهنــات، وأجهــض كافــة  
التوقعات والتحلیالت اليت كانت تقول عكس ذلك، بـل          
انه ورمبا ال یدري قد قضى على كل اآلمال اليت علقها            
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نتخابات منذ حلظة اعالـا،     شعب البحرین على تلك اال    
وهي اآلمال اليت دفعت الكـثريین اىل التـهلیل لتلـك            

. «االنتخابات من خالل املقـابالت واملقـاالت الصـحفیة         
وحنن نتفق مع الكاتب يف حتلیلـه، ونؤكـد ان الشـعب             
سوف یستمر يف املطالبة باعادة العمل بدستور البالد         

يت ختتلف  الذي ینص على انتخاب السلطة التشریعیة ال      
ونستنهض . شكال وجوهرا عن جملس الشورى غري الدستوري       

مهم املواطنني خصوصا الطبقة املثقفـة منـهم ملواصـلة           
النضال املشروع القامة اتمع  املـدني الـذي خيتفـي            

 .منه استبداد رئیس الورزاء وعصابته
ومن جهة اخرى اى السید بیرت هـني، وزیـر الدولـة             

رجیـة، زیـارة اىل البحـرین    الربیطـاني للشـؤون اخلا  
التقى خالهلا مع كبار املسؤولني مبن فیهم االمري ورئیس          

ومل یرشح حىت اآلن شيء عن تلـك الزیـارة،           . الوزراء
كما مل یتضح ما اذا طرح الوزیر على مضیفیه قضایا           

وكانـت جهـات    . حقوق االنسان واملطالب الدميقراطیـة    
 عدیدة قد طلبـت مـن الـوزیر قبـل الزیـارة طـرح              

ومـن بـني    . العدید من قضایا انتهاك حقوق االنسـان      
اجلهات اليت اتصلت بالوزیر كل من اللورد ایفبوري،         
نائـب رئـیس اللجنـة الربملانیـة الربیطانیـة حلقـوق       
ــان      ــو الربمل ــوربني، عض ــي ك ــید جريمي ــان والس االنس
الربیطـاني، وجلنـة حقـوق االنسـان التابعـة جلمعیـة       

 رسالة السید كوربني عرض     وجاء يف . احملامني الربیطانیني 
للوضع السیاسي يف البحرین وتعبري عـن االسـف لعـدم            
قیام االمري باعادة العمل بدستور البالد او اجـراء          

انـين اكتـب     » واضـاف قـائال   . اصالحات سیاسیة كبرية  
الیك الحثك علـى طـرح قضـایا حقـوق االنسـان خـالل               
ــام     ــؤولني يف النظ ــوزراء واملس ــع ال ــات م االجتماع

ين، وان حتـث االمـري بشـكل قـوي علـى االطـالق       البحـری 
الفـوري جلمیـع السـجناء السیاسـیني ووقـف االبعـاد       
القسري للمواطنني البحرینیني والسماح بعودة مئـات        

كما احثك على تقـدمي النصـیحة للحكومـة          . املبعدین
البحرینیــة بــان املخــرج مــن االزمــة السیاســیة يف  

 تطاب باعادة   البحرین یتم عرب احلوار مع اجلهات اليت      
ــة     ــة العریض ــل جلن ــا مث ــرین وبرملا ــتور البح دس

 .«الشعبیة
وعلى صعید آخر واصلت حكومـة البحـرین مرافعاهتـا           
امام حمكمة العدل الدولیة يف الهاي، حیث طرح حمـامو           
الطـرف البحـریين یـوم امـس ادلتـهما علـى سـیادة        

وقاال ان قبیلـة الدواسـر      . البحرین على جزر حوار   
ن حلكومـة البحـرین كانـت تعـیش يف     الـيت كانـت تـدی   

لكـل مـا يف     »كما اشارا اىل مبـدأ      . ٥٤٨١اجلزیرة يف   
الذي استندت علیه حمكمة العدل الدولیـة يف         « حوزته

حلها اخلالف احلدودي بني بوركینـا فاسـو ومـايل عـام             
وقال ان  . ٢٩٩١ وبني هندوراس والسلفادور عام      ٦٨٩١

دأ عنـدما   البحرین وقطر ملزمتان بالقبول هبذا املب     
ورأى . ١٧٩١حصلتا على استقالهلما عـن بریطانیـا يف          

املراقبون يف االشارة اىل هذا املبدأ قبوال ضمنیا مـن           
جانب حكومة البحرین بالتنازل عن منطقة الزبارة،        

 .الا مل تكون حبوزة البحرین عند االستقالل
 
  یونیو٩١

 الـيت   OMCTأصدرت املنظمة الدولیة ملكافحة التعذیب      
 قلـق ازاء     خذ من جنیف مقرا هلا بیانا بعنـوان       تت

 ٠٠٠٢ مایو   ٥٢يف   » وجاء يف البیان ما یلي    . االطفال
هامجت قوات االمن عنـد الفجـر منطقـة اسـكان عـايل              

، ٣١ عبد اهللا سـعید جاسـم ازبیـل،           واعتقلت كال من  
، حممود منصـور االصـمخ،      ٣١السید جعفر السید حسني،     

.  اىل مركـز العدلیـة     ونقل ان املذكورین نقلوا   . ٣١
ويف الیوم نفسه، نقل ان قوات االمن استدعت الطفـل           

وكانت قد استدعت موسى جعفر الشـیخ       . ٣١علي مكي،   
واعتقلته ومل تفرج عنه اال بعـد ان دفعـت عائلتـه             

وطبقــا ملنظمــة حقــوق االنســان يف . غرامــة تعســفیة
، من املنطقة   ٤١البحرین فقد اعتقل حممد جواد مكي،       

ب مث اطلق سراحه واصـبح غـري قـادر علـى            نفسها وعذ 
ان االمانــة  » واضــافت املنظمــة يف بیاــا. «املشــي

العامة تذكر بان البحرین وقعت على معاهدة حقـوق          
اعتقـال   » ب منها على ان   ٧٣الطفل اليت تنص املادة     

واحتجاز وسجن الطفل سیكون طبقا للقانون وال یـتم          
. صر ما تكون  اللجوء الیه اال كإجراء اخري ولفرتة اق      
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وباالضافة اىل ذلك ال جيوز تعریض الطفل للتعـذیب او           
. «ایــة معامــة او عقوبــة حاطــة او غــري انســانیة 

وناشدت املنظمة بالكتابة اىل السـلطات البحرینیـة         
ملطالبتــها بضــمان ســالمةاالطفال املــذكورین واطــالق  
سراحهم الفوري واجـراء حتقیـق يف مـزاعم التعـذیب            

ســفي واحــرتام حقــوق االنســان ووقــف االعتقــال التع
 .واحلریات العامة يف البالد

ومن جهة اخرى علم ان جلنة حقوق االنسـان التابعـة            
جلمعیة احملامني الربیطانیني كتبت رسالة اىل السید بیرت         

وجــاء يف . هــني، قبــل زیارتــه االخــرية اىل البحــرین
ان جلنـة حقـوق االنسـان جلمعیـة          » الرسالة ما یلي  

یطانیا وویلز قلقـة ازاء عـدم تطبیـق         احملامني يف بر  
وقبل . حكم القانون واملعایري الدولیة حلقوق االنسان      

ثالث سنوات اصدرت جلنة حقوق االنسان التابعة جلمعیة         
احملامني باالشرتاك مع اموعـة الربملانیـة الربیطانیـة          
حلقوق االنسان حتلیال حملكمة امـن الدولـة يف البحـرین            

وتعتمد حمكمة امـن    . سخة منه نعتقد انك حصلت على ن    
الدولة على االعرتافات املسحوبة حتت التعذیب وتعقـد         
جلسـاهتا بسـریة، وتـرفض عـادة االسـتماع اىل شـهود       
الدفاع عن احملامني وال تسمح باستئناف احكامها امام         

ومينع املتهمون بشكل عـام مـن االتصـال         . حمكمة اعلى 
. احملكمـة مبحامیهم اال يف اللحظات االخـرية قبـل بـدء            

 عاما املاضیة من تاریخ احملكمة متت       ٥٢وعلى مدى الـ    
واحتـوى  . ادانة آالف املواطنني بعد حماكمـات جـائرة        

تقریرنا على عدد مـن التوصـیات حلكومـة البحـرین            
ومل یـتم   . نرفق لك نسـخة منـها لتسـهیل املراجعـة         

تنفیـذ اي منـها كمـا مل نسـتلم اي رد مـن حكومـة       
وسـوف  . ة والقضایا االخـرى   البحرین حول هذه املسأل   

نكون شاكرین لك لو استطعت خالل زیارتـك القادمـة           
اثارة هذه القضایا مـع السـلطات هنـاك واخربتنـا            

 . «باجابتهم
 عاما على تعلیق العمـل بدسـتور        ٥٢ومبناسبة مرور   

البالد یتم االستعداد حالیا لالحتفاء بتلك املناسبة        
وسوف . العاملاملشؤومة بوسائل متحضرة يف كافة احناء        

یشارك الربملانیون الدولیون شعب البحـرین يف حمنتـه          

ویطالبون حكومة البحرین باعـادة العمـل بدسـتور          
وهناك جتاوب كـبري مـن      . البالد وانتخاب الس الوطين   

كافة االطراف مع مطالـب الشـعب ویتوقـع ان یكـون             
 .هناك اصداء كبرية للمناسبة

ــرین   ــة البح ــت حكوم ــة اخــرى ا ــاي ومــن جه يف اله
مرافعاهتا امام حمكمة العدل الدولیة بتأكید سیادة        
البحرین على جزر حوار وبقیة املناطق الـيت تطالـب           

وسوف تبدأ قطر غدا الـرد علـى مرافعـات          . قطر هبا 
 . البحرین ویعقبها رد البحرین على قطر

ويف املنامة تواصل شيء مـن النقـاش احملـدود يف بعـض              
لس الشورى وذلك بعد ان     الصحف حول انتخاب اعضاء جم    

اكدت احلكومة ان الس املنتخب بعد اربع سنوات لـن           
حيظى بصالحیات تشریعیة او رقابیة بل سوف یسـتمر يف           

ویواصـل  . تقدمي املشورة غري امللزمة لرئیس الـوزراء       
بعض الناطقني بلسان السـلطة الرتویـج للمجلـس غـري            

ت الدستوري بعرضه بشكل بعید عن واقعه وذلك السـكا         
االصوات املطالبة بانتخاب الس الوطين ذي الصالحیات        

 .االوسع
 
  یونیو١٢

أبعدت السلطات البحرینیـة قسـرا یـوم امـس االول            
. مواطنا حبرینیا كان عائدا اىل الـبالد مـن اخلـارج           

فقد رفضت سلطات املطار السـماح للمـواطن االسـتاذ           
 عاما، بدخول الـبالد لـدى       ٥٥عبد اجللیل النعیمي،    

وطلبـت  . ته من دولة االمارات العربیة املتحـدة       عود
منه كتابة رسالة اعتذار اىل االمري والتوقیـع علـى           
تعهدات بعدم املمارسة السیاسیة، واا سوف تنظر يف         

ورفض االستاذ النعیمي تلك الشـروط      . طلبه بعد ذلك  
وكان هـذا   . املهینة، فأبعد قسرا اىل دولة االمارات     

 اكثر من عشرین عامـا ومل       املواطن یعیش خارج الوطن   
والبحـرین هـي البلـد    . یسـمح لـه بـالعودة الیـه    

الوحید يف العامل الذي یبعد مواطنیه قسـرا عقابـا           
 . هلم على انشطتهم السیاسیة

وعلم من جهة اخرى ان حكومة البحرین تواجـه هـذه            
االیام ضغوطا شدیدة يف جنیف بشـأن حقـوق العمـال،            
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ي یعقـد يف العاصـمة      وذلك يف مؤمتر العمل الدويل الذ     
وهناك قضایا عدیدة مرفوعة ضد حكومـة        . السویسریة

البحـرین، بعـد ان فشـلت يف اقنـاع الـرأي العـام       
الدويل مبربرات قمع احلقوق العمالیة ورفض السماح هلم         

ويف الوقت نفسـه مـا تـزال        . بتشكیل نقابة مستقلة  
الضغوط متارس بقوة علـى اجلمعیـات املهنیـة الرسـال            

یات دعم لرئیس الوزراء العالن التضـامن       رسائل وبرق 
معه ازاء القضیة احلدودیة مع قطر اليت تنظر فیهـا           

 . حمكمة الهاي
ــعبیون    ــادة الش ــزال الق ــا ی ــعید آخــر م ــى ص وعل
املعتقلـون یتعرضـون البشـع اشـكال الضـغط النفسـي       
واجلسدي الجبارهم على توقیع افادات مزورة وكتابـة         

شاط اجتمـاعي او    تعهدات مهینة بعدم القیام باي ن     
ومن اسالیب جهاز التعذیب لتحقیق ذلك فصل        . سیاسي

هؤالء عن بعضهم البعض وایهام كل منهم بان اآلخرین          
عن مطالبهم املشروعة، وان من االفضل له        « تنازلوا»

 .التنازل عن مطالبه ومواقفه وحریته
يف عددها الصادر هذا    « القدس العربي »ونشرت صحیفة   

الستاذ عبد الرمحن حممد النعیمـي      الیوم مقاال مهما ل   
مشكلة احلدود مع قطر یراد منـها إبعـاد           » بعنوان

 نقـد    الشعب عن املشاركة السیاسیة يف قرارات بالده      
وجـاء يف   . «القراءات اخلاطئة خلطاب رئـیس الـوزراء      

املقـال حتلیـل لعقلیـة رئـیس الـوزراء الـذي قـرر        
السماح بانتخاب اعضـاء جملـس الشـورى بعـد اربـع             

وات ولیس اآلن ورأى يف ذلك القرار ازدراء لشـعب           سن
البحرین الذي یعتربه رئیس الوزراء غري مؤهـل خلـوض           

ــة  ــة الدميقراطی ــع  . التجرب ــب الوض ــارن الكات وق
البحریين مبا جيري يف دول اخللیج االخرى مـن اجـراءات            
لتطویر املمارسة الدميقراطیة، مسـتنتجا ان  رئـیس          

 الوراء وجعـل كـل      الوزراء ارجع عقارب الساعة اىل    
بلدان اخللیج االخرى اكثر تقدما من ناحیة املمارسة         

لقد رفـض شـعبنا جملـس        » وجاء يف املقال  . السیاسیة
الشورى كصیغة للمشاركة الشـعبیة، ومل یعـرتض علـى           
قرار احلاكم الذي أراد من البعض ان یشري علیـه ان            

فقد اعترب اجلمیـع جملـس الشـورى        . یكون ورقة يف یده   

من اللجان التابعة لس الوزراء حيیـل الیهـا         جلنة  
مسودات القوانني البداء الرأي فیها، وبالتايل فلیس        
بدیال عن الس الوطين الـذي حـدد صـالحیاته دسـتور             

اننا نـرى بـان الوعـد        » وقال.  «البحرین بوضوح 
الذي قطعه رئیس الـوزراء علـى نفسـه ال یقـدم وال              

وال یعـين ان شـعب   یـؤخر، ویبقـى االزمـة يف مكاـا،     
البحرین قد حقق طموحه يف املشاركة السیاسیة يف صنع          
القرار، بغض النظر عن مشاركة البعض يف االنتخابات         

ان احلكـم   .... او ترشیح البعض انفسهم هلـذا الـس       
یلف ویدور ومياطل ویزور ارادة الشعب ویثري عواصـف          
ال مربر هلا، طالبا من الناس ارسال برقیات التأیید          
واملباركة والوقوف اىل جانبه يف مشـكلة احلـدود مـع            

اذا كان دهاقنة االعـالم      » ، وانتهى اىل القول   «قطر
یتومهون بان فتح جبهات خارجیـة الهلـاء النـاس عـن             
اجلبهــة الداخلیــة وتقــدمي مشــاریع مضــللة البعــاد  
املطالب احلقیقیة سیحقق النصر للحكم فاننا حنیلـهم         

لبحرینیـة الـيت مل تنطـل    اىل اىل احلركـة العمالیـة ا  
علیها كل االمساء واصرت وهي ترخي احلبل بـني الفـرتة            
ــذ     ــوزراء من ــیس ال ــل ورئ ــوزارة العم ــرى ل واالخ
السبعیات على ضرورة سـن قـانون للعمـل النقـابي            
وضرورة االلتزام بالوقائع املتعارف علیهـا عربیـا         
ودولیا يف املسألة النقابیة، وهـي عنـوان املعركـة           

 وصلت اصداؤها اىل مؤمتر العمل الـدويل        الراهنة اليت 
وقـال يف  . «يف جنیـف يف مـؤمتره املنعقـد هـذه االیـام     

اننا منلك النفس الطویل يف الـدفاع عـن           » النهایة
مصاحل شعبنا، واثقني كل الثقة بان املستقبل مع هذا          
الشـعب الـذي قـدم العشـرات مـن الشـهداء يف آخـر        

ــ   ــن املعـ ــعینات، واآلالف مـ ــه يف التسـ تقلني معاركـ
واملبعدین، وعلى اسـتعداد ان یواصـل املشـوار حـىت            
یقتنع علیة القوم بان الزمان قد تغري وان علـیهم           

 .«ان یغريوا ما بأنفسهم
 
  یونیو٦٢

أصدرت حمكمة امن الدولـة السـیئة الصـیت احكامـا            
ففـي  . قاسیة بسجن عدد من املـواطنني بتـهم ملفقـة          
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، أصـدر    ٠٠٠٢ یونیو   ٤٢ جلستها یوم السبت املاضي     
 علـي مهـدي،      القاضي اخللیفي قرارات بسجن كل من       

باالضافة اىل حكم سابق بالسجن سـبع        ، مخس سنوات    ٣٢
، مخـس سـنوات، رضـي       ٨٢، فرید عبد اجللیـل،       سنوات

، ثــالث ٨٣، ثــالث ســنوات، حســني حیــدر، ٠٣درویــش، 
باالضـافة   ، سنة واحـدة     ٩١سنوات، هشام علي حسن،     

، عقیـل عیسـى، ثـالث        اىل قرار سابق بسـجنه عـامني      
،  باالضافة اىل قرار سابق بسجنه سبع سنوات       سنوات  

، سـنة واحـدة غیابیـا،       ٣٢السید عباس جعفر شـرب،      
، ثـالث   ٣٢، سنة واحدة، ویوسف امحد،      ٣٢یوسف فوالذ،   

، مـن   ٥٣وبر أت احملكمة املواطن سعید الشیخ،      . سنوات
التهم املنسوبة الیه هذه املرة لكنها كانت اصـدرت          

. قه مرتني احكاما بالسجن مخس سنوات وثـالث سـنوات          حب
وكانت احملكمة املذكورة قد اعتمدت يف ادانتها هلـؤالء          
املواطنني على هتم ملفقة حررها جهـاز التعـذیب حبـق            
املتهمني، وعقدت جلسة احملاكمة سرا، ومنعـت املتـهمني          

 . من تقدمي شهود نفي، ومنعتهم من حق االستئناف
 االنباء الدولیة خبرب سـجن ابنـاء        وقد اهتمت وكاالت  

فبثـت وكالـة    . البحرین من قبل العائلـة احلاكمـة      
ــت   ــة وقال ــأ احملاكم ــرتز نب ــاء روی ــدلعت  » انب ان

االضـطرابات السیاسـیة يف البحـرین، املركـز املصـريف      
ویطالب احملتجون باصـالحات    . ٤٩٩١واملايل يف اخللیج، يف     

  .»٨٩٩١سیاسیة واقتصادیة، وخفت االضطرابات يف 
وعلم كذلك ان الشیخ علي بن امحـد اجلدحفصـي قـد مت              

.  یونیو ٢٢استدعاؤه من قبل جهاز التعذیب وذلك يف        
وكان هذا الشیخ املظلوم قد تعرض لقمع متواصل منذ          

وجاء االستدعاء االخـري يف     . اطالق سراحه العام املاضي   
اثر خطبة القاهـا مبسـجد االنـواري مبنطقـة جـدحفص             

ومنذ . «هتدیدا المن الدولة  »زراء    اعتربها رئیس الو  
اطالق سراحه طلب جهاز التعذیب الذي یدیره دونالد         
برایـان، حتـت اشـراف ایـان هندرسـون، مـن الشـیخ        
اجلدحفصي التوقف عـن القیـام بـاي نشـاط دیـين او              

وكـان هـذا    . «یهـدد امـن الدولـة     »سیاسي الن ذلك    
الشیخ قد تعرض الشهر املاضي العتداء غاشم من قبـل           

صر جهاز التعذیب الذین ضربوه بوحشیة وهـددوه         عنا

 .باملزید ان مل یلتزم مبا طلبوا منه
وعلى صعید آخر نشب یوم السبت املاضي حریق كـبري يف            
بعض احملالت التجاریـة بالعاصـمة، املنامـة، ادى اىل           

وجنم عن احلریق اضرار مادیـة كـبرية،        .  حمال ٨١احرتاق  
ى ولكن حالتـه مل     بینما نقل احد االشخاص اىل املستشف     

واستمر عمـال االطفـاء سـاعة ونصـفا يف          . تكن خطرية 
وبثت وكاالت االنباء خرب احلریق ونقلت      . اطفاء احلریق 

عن الربیطاني الكولونیل جیمس وندسور، رئیس ادارة        
 شخصا من عمـال     ٠٨االطفاء والدفاع املدني قوله ان      

االطفاء شاركوا يف امخاد احلریـق الـذي نشـب عنـدما             
ومل یعـرف بعـد سـبب       .  احملالت مغلقة وقت الظهر    كانت

احلریق لكن املعارضة طالبـت بتشـكیل جلنـة مسـتقلة            
 . بشكل فوري للتحقیق يف اسباب احلریق

ومن جهة اخرى بدأت هذا الیوم يف جنیف اعمال مؤمتر           
. االمم املتحدة حول التنمیة البشـریة واالقتصـادیة        

منشوراهتم وشوهد موظفو حكومة البحرین وهم یوزعون        
اليت تتحدث عن التنمیة البشریة يف البحرین، والـيت          
جتاهلت اوضاع آالف املواطنني الذین یرزحون يف السجون         
او املنايف او املمنوعني من العمل بقرارات من وزارة          

وسعى ممثلو شعب البحـرین لطـرح وجهـات          . الداخلیة
نظر الشعب من خـالل االرقـام واحلقـائق الـيت توضـح              

 .اخللیفیة الظاملة حبق املواطننيالسیاسة 
 
  یونیو٨٢

مسع اللیلة املاضیة مبنطقة سرتة دوي انفجارین قـویني          
ــاز ــطوانيت غ ــة  . الس ــرتبط حبال ــك  م ــد ان ذل ویعتق

التململ اليت ختیم على الـبالد بسـبب رفـض احلكومـة             
اجراء االصالحات السیاسیة املطلوبـة، مـع اسـتمرار          

یســتبعد تواصــل وال . سیاســة القمــع ضــد املناضــلني
املظاهر االحتجاجیة يف االسابیع القادمة خصوصـا مـع          

 حلـل الـس الـوطين       ٥٢اقرتاب الذكرى املشؤومة الــ      
وعرف من بـني الـذین      . وتعلیق العمل مبواد الدستور   

، مـن   ٤١تعرضوا للقمع مؤخرا الطفل حممد علي حسن،        
فقد اعتقل قبل یومني بسـجن االحـداث        . منطقة الدیه 

املة مشینة ومت استدعاؤه جمددا صباح امـس        وتعرض ملع 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وهلذا املواطن اخ اخـر     . للمزید من التحقیق والقمع   
 عاما، حمكوم بالسـجن     ٧١امسه هشام، یبلغ من العمر      

ظلما ملدة ثالث سنوات بسبب مطالبته باعادة العمـل          
كما استدعي الشاب موسى جعفر عـدة       . بدستور البالد 

ت، وعـذب نفسـیا     مرات خصوصا خـالل فـرتة االمتحانـا       
 .وجسدیا

وعلم من جهة اخرى ان االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـني              
واخوتــه یتعرضــون الشــد انــواع التعــذیب النفســي  
واجلسدي هذه االیـام يف حماولـة مـن جهـاز التعـذیب              
الجبارهم على توقیع افادات مزورة وكتابة تعهـدات         

وذكـرت  . بعدم القیام بأي دور سیاسي او اجتمـاعي        
 الضغط الدويل على آل خلیفـة رمبـا         مصادر مطلعة ان  

اضطرهم الختاذ قرار باطالق سراحهم قبل السماح لوفد         
. وفد جمموعة العمل لالعتقال التعسفي بزیارة البالد       

وذكرت تلك املصادر ان عملیة االفراج لـن تـتم حـىت             
. یوقع املعتقلون على االفادات املـزورة والتعهـدات        

 عن دعم املعـتقلني     وناشدت املعارضة املواطنني التعبري   
 . السیاسیني بشىت الوسائل السلمیة املشروعة

ومن جهة اخرى شارك وفد من جلنة الدفاع عـن حقـوق             
االنسان يف البحرین يف القمة الثانیة الـيت تنظمهـا           

 ٠٣   ٥٢االمم املتحدة حول التنمیة، وذلك يف الفرتة         
وتـأتي  . یونیو احلايل بالعاصمة السویسـریة، جنیـف       

للجنة ضمن شـبكة املنظمـات العربیـة غـري          مشاركة ا 
احلكومیة، وقد أعدت تقریرا حول اوضاع التنمیـة يف          
البحــرین يف الفــرتة مــا بــني القمــة الــيت عقــدت يف  

وكـان  .  والقمـة احلالیـة  ٤٩٩١كوبنـهاجن يف العـام   
وزیر العمل البحریين، عبد النيب الشعلة، قد ألقـى          

 عن جمموعة   كلمته امام املؤمتر یوم امس وكانت عبارة      
ادعاءات ملفقة ال یدعمها الواقـع البحـریين الـذي           
یئن حتت وطأة القمع واالضطهاد والسـجون والتعـذیب          

وقــد استخســف احلاضــرون كلمــة الــوزیر . واالبعــاد
 .واعتربوها دعایة حكومیة مل ترتك اثرا على سامعیها

القـدس  »ويف عددها الصادر هذا الیوم، نشرت صحیفة         
ة مقاال للسید علي قاسم ربیعـة،        الربیطانی« العربي

عضو الس الوطين يف البحرین الذي حله االمري السابق          

ملـاذا متتـع     » وكـان عنـوان املقـال     .  عاما ٥٢قبل  
الشعب حبریات سیاسیة يف عهـد االسـتعمار وفقـدها يف            

 ضرورات االصالح السیاسي والدسـتوري       عهد االستقالل؟ 
 وصـف الوضـاع     وجـاء يف املقـال    . «للنظام يف البحرین  

ــداء      ــي ابت ــرن املاض ــالل الق ــة خ ــات العام احلری
 مـرورا حبریـة     ٦٢٩١باالنتخابات البلدیة يف العـام      

الصحافة يف منتصف اخلمسـینات وانتـهاء باالضـرابات          
، اي قبـل االنسـحاب   ٠٧٩١واالحتجاجـات العمالیـة يف   

وقال الكاتب ان احلدیث عن حالة احلریات        . الربیطاني
ــد ا ــة يف العه ــة يف  العام ــين الرغب ــتعماري ال یع الس

ویســتمر املقــال يف عــرض . العــودة اىل ذلــك العهــد
التطور السیاسي يف البالد بعد االنسـحاب الربیطـاني          
وانتخابات الس التأسیسي الـذي وضـع الدسـتور مث           

وتطرق الكاتب اىل القرار االمريي رقـم       . الس الوطين 
لـوطين   حبـل الـس ا  ٥٧٩١ اغسـطس  ٦٢ الـذي صـدر يف   ٤

 من الدستور وغريها من املواد اليت       ٥٦وتعلیق املادة   
تتعــارض مــع القــرار االمــريي بتأجیــل االنتخابــات  

ووصف الكاتب ما حدث يف البالد من اوضاع         . الربملانیة
قمعیة يف احلقبة الالحقة وصوال اىل العریضة االوىل اليت          
قدمتها جلنة العریضة الشعبیة اىل االمـري السـابق يف           

، مث رفضه اسـتالم العریضـة الثانیـة يف          ٢٩٩١م  العا
وقال ان اللجنة حاولت تقدمي العریضة      . ٤٩٩١العام  

واعتـرب  . اىل االمري احلايل ولكنه رفض حتدید موعد لذلك        
الكاتـب ان جملـس الشـورى، مهمـا ادخـل علیـه مـن        

. تعدیالت مثل انتخاب اعضـائه، یبقـى غـري دسـتوري           
عارضـة متمركـزا   یبقـى يف النهایـة رأي امل   » وقـال 

ومتمحـورا حـول قضـیة العـودة اىل العمـل بدسـتور       
 اغسطس  ٦٢البالد عن طریق تفعیل مواده املعلقة منذ        

 واالعالن عن اجراء انتخابـات عامـة مـن اجـل             ٥٧٩١
وطالـب االمـري بــ    . «عـودة الـس الـوطين ا ملنتخـب    

 ٤اصدار مرسوم یتم مبوجبه  الغـاء املرسـوم رقـم             »
 مـن   ٥٦د العمـل باملـادة  رقـم          الذي مج  ٥٧٩١لسنة  

تنقیـة  »وقال ان ذلك یتطلـب      . «الدستور وملحقاهتا 
املنـاخ السیاسـي عـن طریـق الغـاء مجیـع القـوانني        
االستثنائیة وعلى رأسها قانون امن الدولـة الـذي          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ان  » وانتهى الكاتب اىل القول   . «رفضه الس الوطين  
 الشرعیة الدستوریة واملشاركة السیاسیة هي الطریق      
الوحید لفتح آفاق جدیدة من التالحم والتعاون بـني          
احلاكم واحملكوم وهي اليت توفر حكم القـانون وتـؤدي           
اىل تعزیز الوحدة الوطنیة وختلق املواطنـة الصـاحلة          

 .«وتدعم االمن واالستقرار
 

 ٠٠٠٢یومیات یولیو 
 
  یونیو٠٣

انتهت یوم امس املرافعات االولیة اليت قدمتـها كـل           
وقطر امـام حمكمـة العـدل الدولیـة يف          من البحرین   

الهاي، واعطت احملكمة الطرفني مهلة اسبوعني كحد أقصى         
لتلقي ردودها على ثالثة اسئلة جدیـدة قبـل اغـالق            
ــدین   ــني البل ــدودي ب ــالف احل ــات يف اخل ــف املرافع . مل

 حتدید حدود الزبارة جغرافیا،      واالسئلة الثالثة هي  
ل طـرف واملوقـف     وتقدمي االدلة اليت تدعم ادعاءات كـ      

القطري من مخس وثـائق قدمتـها البحـرین، لتأكیـد            
واعتـرب اجلانـب البحـریين ان       . سیادهتا على الزبارة  

اظهرت نیتها االستحواذ علـى ملكیـات الغـري،         »قطر  
وعجزت عن تقدمي وثائق تثبت حقوقها او جزءا منـها           

واهتمت قطـر بــ     . «على قطعة جرادة وغريها من اجلزر     
حات ومفاهیم يف طروحاهتا اخلاصة باخلالف      التالعب مبصطل »

البحرین تعتـرب   »على الزبارة وجزر حوار وقالت ان       
 .«كل اجلزر تابعة هلا بفعل التكوینات الطبیعیة

وبانتهاء املرافعات االولیة دخلـت القضـیة مرحلـة          
حامسة حیث یتوقع ان تصدر احملكمـة حكمهـا النـهائي            

صـري املنـاطق    قبل ایة هذا العام، وعلیه سیتحدد م      
وهنـاك شـعور بـان      . املتنازع علیها بـني البلـدین     

ــات    ــوتر يف العالق ــن ت ــو م ــن ختل ــة ل ــرتة املقبل الف
السیاسیة بني قطـر والبحـرین، ولكـن ال یتوقـع ان             

ویتمىن ابناء البحرین وقطر ان     . ترتدى االوضاع اكثر  
تنتهي املسألة اخلالفیة بشكل ائي وتنفـتح االبـواب          

ابیـة للتعـاون بـني البلـدین     امـام فـرص اكثـر اجي   
 .اجلارین والشعبني الشقیقني

ويف جنیف تنهي القمة اليت عقدهتا االمم املتحدة حـول           
التنمیة اعماهلا هذا الیوم بعـد مـداخالت اسـتمرت           
على مدى االیام االربعة املاضیة وشـارك فیهـا عـدد            

. كبري من القادة والوزراء من خمتلـف احنـاء العـامل           
 غري احلكومیة يف فعالیات القمة حیث       وشاركت املنظمات 

لفتت االنظار اىل املصاعب اليت تواجه الدول النامیة         
بسبب تراجع عائداهتا مع توسـع اهلـوة بینـها وبـني             

وقـد ألقـى املعـارض البحـریين،     . الـدول الصـناعیة  
الدكتور عبد اهلادي خلف، حماضرة باحدى قاعات االمم         

العوملـة علـى    انعكاسـات    » املتحدة يف جنیف بعنوان   
. «انشطة املنظمات غري احلكومیة يف املنطقـة العربیـة         

ونظمت هذ الندوة الشبكة العربیـة للمنظمـات غـري           
 .احلكومیة للتنمیة

. وعلى صعید آخر استمرت االعتقاالت يف بعـض املنـاطق          
مـن منطقـة    ... وعرف من بني املعتقلني الشاب اسحاق       

عـرض  النویـدرات وذكـرت املصـادر ان هـذا الشـاب ت     
لالعتقال سابقا وحكم علیه بالسجن مخسة اعوام بسبب         

 . مشاركته يف املعارضة الدستوریة
كما قالت احلكومة ان احلریق الذي حدث يف السوق قبل           
ثالثة ایام كان من عمل شخص یدعى قمـرب عـوض الـذي              
اعتقلته السلطات بینما كان متواجدا بـالقرب مـن          

ن قمـرب اعـرتف     وذكرت مصادر احلكومـة ا    . مكان احلریق 
بانه هو املسؤول عن احلریق وانه قام بـذلك بـدافع            
من الیأس يف نفسه بعد ان خسر يف جتارته كثريا واصبح            

ومل ميكن التأكد من بیـان احلكومـة        . على وشك االفالس  
 .خصوصا اا مل تشكل جلنة حتقیق خاصة يف ما حدث

ــحیفة   ــت ص ــا تطرق ــألة Die Zeitويف املانی  اىل مس
لى السلطة يف العامل العربـي، وقالـت ان         التبادل ع 

الزعماء اجلدد مل یثبتوا حىت اآلن ام ادوات للتغیري          
وقالـت ان احلكـام اجلـدد ومـن بینـهم      . الـدميقراطي 

لـن  »الشـیخ محـد آل خلیفـة، امـري دولـة البحـرین       
یكونوا قادرین على ضمان سلطتهم على املدى البعید         

قبلیة افضـل،   اال من خالل اقناع شعوهبم بآفـاق مسـت        
 .«وحلد اآلن مل یبدأ اي منهم باقرار تغیريات جوهریة
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  یولیو٣
كر مـت العائلـة اخللیفیـة احلاكمـة یـوم امـس االول       
اللواء ایان هندرسـون، مستشـار وزیـر الداخلیـة           

« تقاعـده عـن العمـل     »لشؤون االمن، وذلك مبناسـبة      
ونقلت وكالة االنباء الرمسیة ان     . بوزارة الداخلیة 

 الشیخ محد بن عیسى آل خلیفـة اسـتقبل وزیـر             االمري
الـذي  »الداخلیة، الشیخ حممد بن خلیفة آل خلیفـة          

وقد امضـى   . «قدم لسمو االمري اللواء ایان هندرسون     
 عاما بوزارة الداخلیة بـدأها رئیسـا        ٤٣هندرسون  

ــوزیر      ــارا ل ــا مستش ــاص وااه ــم اخل ــاز القس جله
الـبالد  اعرب مسو امـري      » وقالت الوكالة . الداخلیة

عن عمیق الشكر والتقدیر على كل ما بذله من جهود           
ویعتـرب هندرسـون مهنـدس التعـذیب        . «طیبة يف عمله  

وسیاسات القمع يف البحرین، وانصبت جهوده على قمع         
ابناء البحرین وتعذیبهم، حیث استشـهد علـى یـدي           
جهازه اكثر مـن مخسـني مواطنـا امـا بالتعـذیب او              

تكرمي الشیخ علـي بـن      وحضر لقاء ال  . برصاص الشرطة 
عیسى آل خلیفة، وزیر شؤون الدیوان االمريي والشیخ         
خالــد بــن امحــد آل خلیفــة وزیــر الدولــة لشــؤون  
الدیوان االمريي والشیخ خالد بن حممد بن سـلمان آل           

وبـث  . خلیفة، وكیل وزارة الداخلیة لشـؤون االمـن        
تلفزیون البحرین لقطات من تكرمي العائلة احلاكمـة         

عذیب، حیث بدا هندرسون جالسا اىل جـوار        ملهندس الت 
وكان االمري قد مـنح هندرسـون يف شـهر          . االمري مكر ما 

مارس املاضي وسام الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفـة           
. من الدرجة االوىل لقاء خدماتـه يف جهـاز التعـذیب           

وعرب املواطنون عن سخطهم وانزعاجهم الشدید لتكـرمي         
 .من عذب ابناءهم هبذه الصورة

لم من جهة اخرى ان الضغط الدويل على احلكومة قد           وع
أرغمها على املوافقـة علـى زیـارة وفـد مـن جلنـة               
االعتقال التعسفي يف ایة شـهر فربایـر املقبـل، اي            
قبل انعقاد الدورة السابعة واخلمسني للجنـة حقـوق          

وكانت احلكومـة قـد     . االنسان التابعة لالمم املتحدة   
دة مرات بسبب اكتظاظ    رفضت السماح بزیارة الوفد ع    

وتعـد  . السـجون وغـرف التعـذیب بابنـاء البحـرین     

احلكومة االرضیة لتلـك الزیـارة وذلـك باالسـراع يف            
حماكمة االبریاء امام حمكمة امن الدولة اليت یرتأسها         

وربـط حقوقیـون    . عادة احد افراد العائلة احلاكمة    
دولیون بني االعتقال التعسفي واحملاكمات معب رین عـن         

هم من احملاكمات اجلائرة اليت جترى هبدف التخلص من          قلق
وطبقا لقـوانني االمـم     . االعداد الكبرية من املعتقلني   

املتحدة فان استمرار اعتقال اي مواطن بعد حماكمـة          
 . جائرة یعترب اعتقاال تعسفیا

واكدت التقاریر الواردة من السجن ان كـل مـن اال            
شیمع والشیخ  ستاذ عبد الوهاب حسني واالستاذ حسن امل      

حسني الدیهي ومهدي سهوان والشـیخ صـادق الـدرازي           
ــر اىل ادىن     ــة تفتق ــات انفرادی ــون يف زنزان معتقل

وقـد  . مقومات العیش االنساني، وذلك بسجن املنامـة       
امر رئیس الوزراء مبعاقبتهم بعد رفضـهم التوقیـع          
على افادات مزورة او التقدم بطلب عفو مـن االمـري            

ونقـل البـاقون    . هم املشروعة او التنازل عن مطالب   
اىل سجن جو لتفریقهم عن یعضـهم الـبعض امعانـا يف             

 كـل مـن     ٣ومن بني املعتقلني بسجن جو رقم       . تعذیبهم
الشیخ حسن سلطان والسید ابـراهیم السـید عـدنان           

وناشـدت املعارضـة اجلهـات الدولیـة        . والشیخ حامد 
املعنیـة، ومنـها جلنـة االعتقـال التعسـفي التـدخل       

للحفاظ على سالمة هؤالء ومنـع االسـتمرار يف         الفوري  
كما ناشدت اللجنة الدولیة للصلیب االمحر       . تعذیبهم

 .الدويل زیارهتم يف زنزاناهتم ووقف انتهاك حقوقهم
واكـدت التقـاریر كـذلك ان رئـیس الـوزراء اصـدر       
قرارا باعادة فرض احلصار الظامل على الشیخ اجلمـري          

مـع رئـیس حتریـر      بعد ان رفض اجراء مقابلة مزیفة       
وقـد وضـع الشـیخ اجلمـري        . «اخبار اخللـیج  »صحیفة  

شروطا للمقابلة منها ایصال نسخة منها اىل وكـاالت          
االنباء الدولیة يف املنامة لیتضح اي حتریف تقوم به          

ــذكورة  ــدة امل ــالم  . اجلری ــائل االع ــروف ان وس واملع
احلكومیة تنشر على السنة املـواطنني مـا مل یقولـوه            

 . ؤولني عن التعذیب يف البحرینبتمجید املس
ويف جنیف قام وفد جلنة الـدفاع عـن حقـوق االنسـان              
الذي شارك يف القمة االجتماعیة لالمم املتحدة بعـرض          
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فیلم وثائقي عن التعذیب يف البحرین، وحضر العـرض          
 شخصا اسـتغربوا مـن احلالـة الـيت وصـلت            ٠٥١حوايل  

 الیهــا انتــهاكات حقــوق االنســان يف هــذه اجلزیــرة 
ووزعت خالل الدورة ادبیات املعارضـة علـى         . الصغرية

. نطاق واسع، االمر الذي ازعـج املسـؤولني احلكـومیني          
وكان تعاطف الناشطني احلقوقیني مـع قضـیة البحـرین           
واضحا، حیث وقع عدد منهم على عریضة تطالب االمـري           
باعادة العمل بدستور البالد واطالق سراح السـجناء         

 .ودة املبعدینالسیاسیني والسماح بع
 
  یولیو٤

اســتقبل خــرب تقاعــد مهنــدس التعــذیب يف البحــرین  
ــام دويل  ــعيب واهتم ــاح ش ــون، . بارتی ــان هندرس فای

الضابط الربیطاني الذي أنشأ وأدار جهاز التعـذیب         
، اصـبح موضـع اهتمـام       ٦٦٩١يف البحرین منذ العام     

ــد     ــرم ض ــه كمج ــدأت مالحقت ــذ ان ب ــا من دويل خصوص
القنـاة الرابعـة الربیطانیـة      وقد بثت   . االنسانیة

اللیلــة املاضــیة اخلــرب مــع مقتطفــات مــن الفــیلم  
. الوثائقي الذي كانـت قـد بثتـه يف مطلـع العـام             

ونشرت صحیفة اجلاردیان الربیطانیة يف عددها الصادر        
ــوان  ــوم مقــاال بعن ــتقالة    هــذا الی ــیس »اس رئ

  وجـاء يف املقـال مـا یلـي    .  الربیطـاني « التعـذیب 
فاجيء یوم امس كولونیـل بریطـاني       استقال بشكل م  »

متهم بالتعذیب عنـدما كـان یـدیر جهـاز الشـرطة             
السریة يف البحرین، مـن منصـبه كمستشـار لـوزارة            

وقال بیان بثته وكالة انبـاء      . الداخلیة باجلزیرة 
اخللیج ان رئیس الوزراء، الشیخ خلیفة بـن سـلمان           

خدمته »آل خلیفة، التقى ایان هندرسون وشكره على         
لقـد   » وقالـت الصـحیفة   . «لة يف دائرة االمن   الطوی

، مهمة االمن يف البحـرین      ١٧استلم السید هندرسون،    
، قبل مخس سـنوات مـن حصـول البحـرین علـى             ٦٦٩١يف  

وعمــل ســابقا يف كینیــا . اســتقالهلا مــن بریطانیــا
 وقـد اشـتكت    .املستعمرة وحارب انتفاضة املاومـاو 

ســكاا جمموعــات املعارضــة يف البحــرین الــيت یبلــغ 
ــان ٠٠٠٫٠٠٤  ٥٩٩١ويف .  مــن انتــهاكات حقــوق اال نس

. «بالتخطیط حلملة قاسیة من القمع    »اهتموا هندرسون   
وذكرت الصـحیفة ان تقاعـد      . «وقد نفى هذه التهمة   

هندرسون جاء يف الوقت الذي اختذ فیه االمـري خطـوات            
ونسبت اىل ناطق باسم منظمة العفـو       . لتحسني االوضاع 
د اثرنـا بشـكل مسـتمر قلقنـا         لق » الدولیة قوله 

ازاء التعذیب مع السلطات البحرینیة ومع هندرسون        
ونفت حكومة البحرین بشكل مضـطرد      . ٧٨٩١نفسه منذ   

التعذیب، ولكنها، حسب علمنا، مل تقـم بـاي حتقیـق            
تـرك منصـبه كـرئیس      »وقالت ان هندرسـون     . «مناسب

جلهــاز االمــن قبــل عــامني لیصــبح مستشــارا لــوزیر  
يف ینایر من هـذا العـام، اعلـن جـاك            و. الداخلیة

سرتو، وزیر الداخلیـة، بـان فـرع اجلرميـة املنظمـة             
  .التابع لشرطة لندن یقوم ببحث انشـطة هندرسـون  

جاء ذلك بعد ان اكتشف ان هندرسـون احتفـل بـرأس             
السنة املیالدیة مبنزله يف دارمتور، الذي وضعت علیـه          

رد وقـال اللـو   . «احـذر الكـالب    » عالمة كبرية تقول  
ایفبوري، نائب رئیس اجلموعة الربملانیة الربیطانیـة        
حلقوق االنسان ان من املمكـن اعتقـال هندرسـون اذا            

واكدت سـكوتالند   . وضع قدمیه يف بریطانیا مرة اخرى     
 امس ان االوراق املتعلقة      الشرطة الربیطانیة  یارد  

 .«بالقضیة ما تزال قید البحث
بحـریين شـن    يف غضون ذلك علم ان جهـاز التعـذیب ال         

االسبوع املاضي عدوانا علـى منطقـة الـبالد القـدمي            
وخـالل العـدوان    . واستهدف منازل عدد من املـواطنني     

، عبد علي امحـد     ٠٣ جعفر حممد احلمدي،      اعتقل كل من  
، خلیـل ابـراهیم     ٩١، حممد جعفر جاسم،     ١٣املرهون،  
امـا  . ٧١، السید جابر السید ابراهیم،      ٩١املطوع،  

، فقـد   ٩١ اجلبار ابراهیم الدرازي،     الشاب حممد عبد  
سقط على  االرض من اعلى املنزل عندما كان اجلـالدون            

ومع ذلك قام   . یطاردونه، فكسرت یده واصیب يف حوضه     
وبعد . املعتدون بضربه وتعذیبه وهو على تلك احلالة       

یومني من التعذیب الوحشي اطلق سراح املعتقلني ونقل         
 اتبعـت السـلطات     وقـد . الشاب املصاب اىل املستشـفى    

مؤخرا اسلوب انزال اقصى قدر ممكن من التعذیب حبـق           
املعتقلني يف اقصر وقت ممكـن مث اطـالق سـراحهم وذلـك              
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جتنبا لالعتقال الطویل االمـد خصوصـا ان آل خلیفـة            
متهمون باالعتقال التعسفي وینتظرون زیارة من جلنة        
االعتقال التعسفي التابعـة لالمـم املتحـدة يف شـهر            

 یونیـو شـن مرتزقـة النظـام         ٠٣ويف  .  املقبل فربایر
اعتداء وحشیا على منزل الشاب سعید علي حسن خلف،          

وحیث مل یكن موجودا فقـد      . ، مبنطقة البالد القدمي   ٢٢
قــاموا مبصــادرة ســیارته واعتقــال اخیــه، مــريزا،  

وكان سعید قـد قضـى ثـالث سـنوات يف غـرف              . كرهینة
فـل موسـى     یونیو الط  ١٢واعتقل يف   . التعذیب سابقا 

جعفر الشیخ من منطقة الدیه، واحتجز ملـدة اربعـة           
 .ایام مث اخلي سبیله بعد تعذیب وحشي

وعلم من جهة اخرى ان عددا من املواطنني اعتقلوا يف           
 بعد ان   ٠٠٠٢ وافرج عنهم يف یونیو      ٦٩٩١شهر یونیو   

حكمت احملكمة بسجنهم سنتني، اي ام قضوا ضعف املـدة           
 جعفـر حسـن      وهؤالء هـم  . ضباناحملكومني هبا وراء الق   

عیسى، عادل ابراهیم حممد عباس، حممد رضا آل عباس،          
ومجیـع هـؤالء    . قاسم محزة عباس العصفور، وقاسم هالل     

 .من منطقة املعامري
وقد انتشرت موجة جدیدة من االضـطرابات وذلـك مـع            
اقرتاب الذكرى املشؤومة مبـرور ربـع قـرن علـى حـل              

فقـد مسعـت يف     . ر البالد الربملان وتعلیق العمل بدستو   
االیام القلیلة املاضیة اصـوات انفجـار اسـطوانات          

كمـا شـوهدت    . الغاز مبنطقيت البالد القدمي واملعـامري     
شعارات وطنیة جدیدة مبنطقيت اسكان جـدحفص والـبالد          

 .القدمي
 
  یولیو٥

اقیمت یوم امس بالنادي االهلي باملنامة ندوة حـول          
وحتـدث يف   .  املـواطنني  الدميقراطیة حضرها عدد كبري من    

الندوة كل من السـید عبـد العزیـز أبـل واحملـامي              
وشارك يف النقاش عدد من املثقفني من       . ابراهیم عیسى 

بینهم السید ابراهیم كمال الدین، واحملامي عبد اهللا         
هاشم، عضوا جلنة العریضة الشعبیة والصحايف عبد اهللا         
ة العباسي، والصحايف علي صـاحل، حیـث ناقشـوا امهیـ           

املساءلة الدميقراطیة وضرورة عودة الدستور والـس        

، وبناء جمتمع مدني حقیقي يف      ٥٧٩١الوطين املعطل منذ    
واعترب املشاركون جملس الشورى مؤسسـة غـري         . البحرین

 .دستوریة ولن حتل املشكلة السیاسیة يف البالد
وذكرت االنباء ان املواطن الشاب میثم بـدر الشـیخ           

فــة التعــذیب اىل املستشــفى نقــل یــوم امــس مــن غر
وقـد  . العسكري بعد ان تدهورت صـحته بشـكل مـروع          

تعرض هذا الشاب لتعذیب شدید على یدي املدعو بـدر           
ــته    ــول ممارس ــاریر ح ــواترت التق ــذي ت ــاعن ال الظ

ووصفت حالته باا خطـرية     . التعذیب على نطاق واسع   
ورفضت السـلطات اطـالق سـراحه بـرغم تـداعي            . جدا

ما یزال شقیقه ، حممد، معتقال لدى       و. حالته الصحیة 
وناشـدت املعارضـة    . جهاز التعذیب منذ فرتة طویلـة     

اجلهات الدولیة املعنیـة بالتـدخل الفـوري النقـاذ           
وهــذان . حیــاة میــثم الشــیخ واطــالق ســراح اخیــه

املواطنان تربطهما صلة قرىب قویة مع مسري رجب، رئیس          
ع عنها  جلنة حقوق االنسان اليت شكلتها احلكومة للدفا      

 .يف احملافل الدولیة
وتواصلت التقاریر اليت تؤكد تصاعد سیاسات القمـع         

فقد اكدت االنبـاء ان املـواطن       . والتعذیب يف البالد  
حسني التتان، من منطقة املنامة، املعتقل منذ دیسمرب         

، یقبع يف زنزانة انفرادیـة بسـجن جـو وذلـك             ٤٩٩١
 اجلالد  وتقول االنباء ان  . للشهر السابع على التوايل   

ریاض فزاع اختذ قرار تعذیب هذا املـواطن انتقامـا           
 وقالت تلك االنباء ان  .منه بسبب مواقفه املبدئیة

النساء الثالث املعتقالت مبركز التعذیب مبدینة عیسـى         
وقبـل اسـابیع قلیلـة      . یتعرضن ملعاملة سیئة جـدا    

قطعت الزیارة املخصصة هلن بعد مخس دقـائق فقـط مـن             
وعني رفضت عائالهتن الذهاب لزیارهتن     وقبل اسب . بدئها

احتجاجا على استمرار مسؤوالت السـجن يف مضـایقتهم          
وقالت االنباء كذلك   . والضغط علیهم اثناء الزیارة   

ان عائلـة الشـیخ علـي بـن امحـد اجلدحفصـي تعرضـت        
.  یونیـو املاضـي    ٢٢للتحقیق عندما استدعیت معه يف      

، مـا   ٥٢وعلم كذلك ان الشاب حسني عیسـى اجلزیـري،          
یزال یقبع يف زنزانـات التعـذیب منـذ اعتقالـه يف             

 .مطلع الشهر املاضي بدون  اي مربر
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وبعد اعتقال تعسـفي دام اكثـر مـن ثالثـة اعـوام              
متواصلة بدون هتمـة او حماكمـة اصـدرت حمكمـة امـن              
الدولة احكاما قاسیة حبـق عـدد مـن املـواطنني مـن              
مدینة عیسى وتوبلي والكورة وكـانوا اطفـاال عنـد           

 طاهر عبـاس حسـني       وكانت االحكام كالتايل  . اعتقاهلم
، علـي الشـیخ موسـى حسـن          سبع سـنوات    ٨١حمفوظ،  

، نبیل عبد النيب الصفار،      سبع سنوات   ٨١العریيب،  
ــنوات  ٩١ ــس س ــى،   مخ ــلمان عیس ــواد س ــس   ٩١، ج مخ

، حممـد    مخس سـنوات    ٨١، عمار سلمان عیسى،      سنوات
 امحد سلمان حممد،    ، ناجي  مخس سنوات   ٨١بدر الشیخ،   

ــنوات  ٨١ ــس س ــوفة،   مخ ــي الش ــادق عل ــس   ٨١، ص مخ
، السید   مخس سنوات   ٨١، محید علي ابراهیم،      سنوات

واصدرت حمكمة امن الدولة يف     .  مخس سنوات   ٨١جعفر،  
جلسة اخرى احكاما تعسفیة بالسجن ملدة ثالث سـنوات          

، وعبـد اجللیـل     ٨٢ حسن منصور الطبال،      على كل من  
 .الشراح

وعرف من بني الذین اعتقلوا مؤخرا وافرج عنهم بعد          
 السید سعید عـدنان الـوداعي،        تعذیب وحشي كل من   

نادر یوسف طاهر، یوسف البوسطة، عزیز عبـد احلسـن           
واعتقـل  . عیسى، عبد احلسـني سـلمان، وفاضـل نعمـة          

الطفل موسى جعفر الشیخ من منطقة الدیه مرة اخرى          
 .ملدة اربعة ایام مث اخلي سبیله

ويف لندن طرحت قضیة احلرمان من اجلنسیة يف البحـرین           
ضمن مداخلة القیت يف الندوة الـيت عقـدهتا املنظمـة            
العربیة حلقوق االنسان بالتعاون مع منظمتني اخـریني         

وجاء يف املداخلـة وصـف لسیاسـة        . یوم السبت املاضي  
احلكومة جتاه اجلنسیة، حیث حيرم ابناء البحرین منها         

وتطرقت املداخلة اىل   . تزقة االجانب بینما تعطى للمر  
استعمال اجلنسیة واجلواز كسالح سیاسي ضد املعارضـني،         

وتطرق احلدیث  . حیث حيرم املواطنون منها بشكل تعسفي     
عن البحرینیني احملرومني من اجلنسیة بـدعوى اـم مـن            
اصول فارسیة، وقدر عدد هؤالء باكثر من عشـرة آالف           

ریخ التعسف يف اعطـاء     واستعرضت املداخلة تا  . مواطن
اجلنسیة وابعاد املواطنني منذ ثالثینات القرن املاضي        
وحىت االسبوع املاضي عندما منع املواطن عبـد اجللیـل           

النعیمي من دخول الـبالد لـدى عودتـه الیهـا مـن              
 .االمارات العربیة املتحدة

 
  یولیو٦

ــدس    ــون، مهن ــان هندرس ــاء ان ای ــض االنب ــرت بع ذك
 سوف یغادر البالد يف وقت الحـق        التعذیب يف البحرین،  

لالقامة يف فیال ضخمة يف سنغافورة اشرتهتا لـه حكومـة            
ومل یتضح حـىت اآلن مـىت سـیغادر         . البحرین تكرميا له  

البالد، ولكن یعتقد انه سـوف یـرتدد علیهـا بشـكل             
منتظم، خصوصا ملتابعة شؤون جهـاز التعـذیب الـذي           

رميـه  وكانت العائلة احلاكمة قـد قامـت بتك        . أنشأه
رمسیا تقدیرا خلدماته اليت تركزت علـى قمـع ابنـاء            

 . عاما٤٣البحرین على مدى 
ومن جهة اخـرى اهتمـت منظمـة التعـاون االقتصـادي             

 حكومة البحرین باا حولت املنامـة       OECDوالتنمیة  
. اىل مالذ آمن للمتهربني من دفع الضرائب يف بلـدام          

حـرین  وهددت املنظمة باا ستتخذ اجـراءات ضـد الب         
اذا مل تقــم بتغــیري انظمــة الضــرائب املعمــول هبــا  

ــا ــة  . حالی ــة العربی ــي الدول ــرین ه ــت البح وكان
الوحیدة اليت وجهت هلا تلك االهتامات من هذه املنظمة          
الدولیــة الــيت تضــم مجیــع الــدول ذات االقتصــادات  

 .النامیة يف العامل
وعلـى صـعید آخـر هنـاك اآلن ضـجة صـامتة بـوزارة        

یـام احـد جالوزهتـا بتعـذیب ثالثـة          الداخلیة بعد ق  
وطبقـا للمعلومـات   . مـواطنني بوحشـیة وبـدون مـربر    

املتوفرة فقد رفع نادي املنامة الریاضي قضـیة ضـد           
مســؤول امــين رفیــع املســتوى ویــدعى حممــد عبــد اهللا  

 یونیو املاضي حدثت مشـادة كالمیـة        ٩٢ففي  . الزاید
ن بني الشرطة وثالثة من مشجعي نادي املنامة الذي كا         

فقـام املسـؤول    . یستعد خلوض مباراة مع نادي احملرق       
املذكور باستدعائهم وضرهبم بقسوة، حىت أسال دماءهم        

وكان هناك  . قبل ان یرمي هبم خارج االستاد الریاضي      
خوف على حیاهتم ولكن مت انقاذهم عن طریـق سـیارات            

واستعمل الزاید كل ما امامه لضرهبم مثـل         . االسعاف
وقد فـاز نـادي املنامـة       .  احلادة الكراسي واالدوات 
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على نادي احملرق، ولكن الكثري من الالعـبني واملشـجعني           
. واملسؤولني الریاضیني ذهبوا اىل املستشفى على الفور       

وبعدها عقد جملـس ادارة النـادي اجتماعـا طارئـا            
ــذ     ــتقالة اذا مل تتخ ــدد باالس ــة وه ــة اجلرمي ملناقش

 امـام   واصـبحت القضـیة اآلن    . اجراءات ضد الزایـد   
ومـا تـزال    . وزارة الداخلیة الختاذ القرار بشـأا     

مشاعر اعضاء نادي املنامة هائجة بسبب تلك اجلرمية،         
وقد كتب الصـحايف علـي صـاحل عمـودا حوهلـا وطالـب               

فقد استعمل املسؤول مكانا عامـا      . بتعویض الضحایا 
ملمارسة التعذیب حبق ثالثة شباب بدون ان یأخذهم اىل          

در االشارة اىل ان رئـیس الـوزراء        وجت. مركز للشرطة 
یـرفض اختـاذ اي اجـراء ضـد اي مسـؤول امـين ميـارس        

وعمدت العائلة احلاكمة اىل تكرمي املتـهمني        . التعذیب
بالتعذیب ويف مقدمتهم ایان هندرسون الـذي تقاعـد          

 .عن العمل مؤخرا
ويف املنامة أقر جملس الوزراء يف اجتماعه یـوم امـس            

حلرس الوطين الذي كان االمري      مشروع ا    یولیو ٤ االول  
احلايل قد قرر انشاءه قبل عامني عنـدما كـان ولیـا             

وجتـدر االشـارة اىل ان قـرار االنشـاء جـاء      . للعهـد 
بینما كان رئیس الوزراء خارج البالد، االمر الـذي          
ادى، حسب ما یبدو، اىل اختالف بینهما، وبقي موقـف           

 ولـذلك اسـتغرق   . رئیس الوزراء من املشروع غامضـا     
وهبذا . اكثر من عامني القراره من جانب جملس الوزراء        

یصبح احلرس الوطين تابعا لالمري، بینما یسیطر رئـیس          
 .الوزراء على جهاز التعذیب وقوات الشغب

 
  یولیو١١

احتجاجا على سوء املعاملة اليت یتعرضون هلـا، رفـض           
القــادة الشــعبیون املعتقلــون اســتقبال ذویهــم يف  

وادى ذلـك اىل    . م االسبوع املاضـي   الزیارة املخصصة هل  
تعمق شعور احلزن يف نفوس العائالت اليت كانت تواجـه           
العذاب يف كل زیارة بسبب االجراءات التعسفیة الـيت          

وعرب املواطنون  . ميارسها جهاز التعذیب خالل املقابلة    
عن تضامنهم مع هؤالء االبطال، وقرروا التعـبري عـن           

یة املتحضـرة يف    ذلك التضامن بشـىت الوسـائل السـلم       

 ٥٢الفرتة املقبلة، خصوصا مـع حلـول الـذكرى الــ             
 باالضافة اىل  .لتعلیق العمل بالدستور وحل الربملان

ذلــك، كــان ذلــك املوقــف احتجاجــا علــى املعاملــة  
فهـم  . الوحشیة اليت یالقیها هؤالء يف غـرف التعـذیب         

یتعرضون لضغوط متواصلة، نفسیة وجسدیة، للتوقیـع        
رة وتعهدات بالتنازل عـن حقـوقهم       على افادات مزو  

االنسانیة املشروعة، ویساومون على حریتـهم بأبشـع         
یأتي ذلـك اسـتعدادا لزیـارة وفـد جمموعـة            . صورة

وتسـعى  . االعتقـال التعسـفي يف شـهر فربایـر املقبـل     
احلكومة الطالق سراح الرمـوز الشـعبیني قبـل زیـارة            

 . الوفد، ولكن بشروطها املذلة
عتقال املواطن شاكر عبد اجللیل     من جهة اخرى تأكد ا    

 يف مطلع هذا الشهر لـدى        من منطقة ابوصیبع   عباس  
وكـان هـذا    . عودته اىل البالد قادمـا مـن الكویـت        

  املـواطن حيـاول دخـول الـبالد عـرب جسـر البحـرین        
ویعمل شـاكر   . السعودیة عندما مت توقیفه واعتقاله    

عباس مدرسا يف الكویت الـيت ذهـب الیهـا منـذ مخـس               
 .اتسنو

وكانت قوات التعذیب بقیادة فـاروق املعـاودة قـد           
منعت االطفال االسبوع املاضي من مشاهدة فیلم تارخيي         

وهذا الفیلم التـارخيي الـذي      . حول قصة اهل الكهف   
لیس له عالقة مباشرة بالسیاسة من انتـاج ایرانـي           

وكان االطفال مبنطقة   . وعلیه دبلجة باللغة العربیة   
شاهدته يف احد املآمت عندما شن      الدراز قد استعدوا مل   

اجلالوزة عدوام علـى املكـان ومنعـوا االطفـال مـن             
 .مواصلة برناجمهم الرتفیهي

وعلم كذلك ان جمموعة من الشباب الیافعني قـدمت اىل           
حماكمة جائرة وصدرت حبقهم احكام بالسجن ستة شـهور          

 حمـرم املاضـي مشـادة       ٤فقد حـدثت يف     . بدون اي مربر  
وبـني رجـل امـن مبدرسـة ابـن طفیـل       كالمیـة بینـهم   

ــد    ــرب اح ــن بض ــل االم ــام رج ــة ادت اىل قی االعدادی
وبدال مـن اعتقالـه قـام جهـاز التعـذیب            . الشباب

باعتقال االبریاء وتقـدميهم حملاكمـة جـائرة اصـدرت           
  وهؤالء الشباب هم  . حبقهم احكاما بالسجن ستة شهور    

، من منطقـة شـهركان،      ٦١السید هاشم السید جعفر،     
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، ٢٢، من مدینة محد الـدوار       ٨١عبد اهللا  حممد،     جاسم  
وقـد  . ، من منطقة شهركان   ٧١وابراهیم حبیب شبیب،    

تعرض هؤالء املواطنون خالل اعتقـاهلم لتعـذیب وحشـي           
 .على ایدي اجلالدین

واكدت االنباء الواردة من الداخل ان هنـاك موجـة           
من احلماس بني املواطنني خصوصا املثقفني منـهم للعمـل           

صل الجبار العائلة احلاكمة على اعادة العمـل         املتوا
جاء ذلك بعـد التظـاهرة الشـعبیة        . بدستور البالد 

اليت حدثت االسبوع املاضي يف النـادي االهلـي عنـدما            
امتلـك املشـاركون الشـجاعة الكافیـة للتعـبري عـن       
مواقفهم الرافضة بشدة ملشروع جملـس الشـورى الـذي           

وهنـاك اآلن   . وصف بانه غري دسـتوري ومرفـوض متامـا        
استعدادات الحیاء الذكرى اخلامسة والعشرین للقرار       
املشؤوم الذي اختذه االمري السابق بالغـاء التجربـة          

وقـد فرضـت    . الدميقراطیة وبدء عهد اسود يف الـبالد      
دمـاء الشـهداء وعـذابات املعـتقلني واملنفـیني علـى       
احلكومة اختاذ بعض اخلطوات مثل اطالق بعـض السـجناء           

عض املبعدین بالعودة، ولكنها ترفض حـىت       والسماح لب 
اآلن اقامة دولة القانون املؤسس على دستور البالد،         
وتصر على قوانني الطـواريء القمعیـة ويف مقدمتـها           

 .قانون امن الدولة وحمكمة امن الدولة
وذكرت مصادر مطلعة ان رئیس الـوزراء یبـذل هـذه            

بل، االیام جهودا لفرض جنله كرئیس للوزراء يف املستق        
. اي بعد تقاعده الذي یتطلع الیه املواطنون بلهفة        

وذكرت تلك املصـادر ان االمـري یـرفض ذلـك بقـوة يف               
الوقت احلاصر، وال یستبعد ان یصل الطرفـان اىل حـل            

ویعترب رئیس الوزراء، الشیخ خلیفة بن سلمان        . وسط
آل خلیفة، مؤسس نظام القمع الذي هیمن على البالد          

ضي باحلدید والنار، وهو املسؤول     خالل ربع القرن املا   
املباشر عن حل الس الـوطين وتعلیـق العمـل مبـواد             

وتقـول املصـادر ان قـرار تقاعـد ایـان      . الدسـتور 
هندرسون، رفیق درب رئیس الوزراء وشریكه يف تأسیس         
ــوزراء    ــیس ال ــاب رئ ــذیب، اص ــع والتع ــام القم نظ
بالصدمة واحلزن برغم ان هندرسون ترك وراءه تركـة          

ویتطلـع املواطنـون اىل     . ة هي االشرس يف املنطقة    قمعی

قرارات شجاعة بالتخلي عن تلك الرتكة وغلق الفصـل          
 .االسود من تاریخ البالد

 
  یولیو٤١

اهتمت الصحافة العاملیة بقضیة العالقـة الغرامیـة         
بني احدى بنات العائلة احلاكمة وتدعى مرمي عبـد اهللا           

ة  عامــا، واحــد جنــود البحریــ    ٩١آل خلیفــة،  
ونشرت وكاالت االنباء صورة الفتـاة مـع         . االمریكیة

عشیقها االمریكي جیسون جونسون الذي تزوجت منـه يف          
وقــد متكنــت . كنیســة مبدینــة الس فیغــاس االمریكیــة

الفتاة من اهلرب مع عشیقها مـن البحـرین بعـد ان             
ــها    ــیقها هتریب ــتطاع عش ــي واس ــرت يف زي امریك تنك

مر احملزن يف القضیة    واال. بوثائق سفر امریكیة مزورة   
ان یستطیع هذا اجلندي االمریكي التحرك حبریة داخـل          
املطار بدون ان یثري الشك وبـدون ان یكـون لقـوات             

بینما االمر  . االمن البحرینیة القدرة على مساءلته    
لـیس كـذلك مـع املـواطنني البحـرینیني الـذین حتصـى        

ومـع ان قضـیة   . حتركـاهتم يف كـل زاویـة مـن الـبالد     
لیست سیاسـیة فقـد تقـدمت الفتـاة بطلـب           الفتاة  

اللجوء لدى السلطات االمریكیة اليت تنظر يف طلبـها          
وكانــت فتــاة اخــرى مــن بنــات . يف الوقــت احلاضــر

العائلة احلاكمة قد جلـأت اىل العاصـمة الربیطانیـة           
العام املاضي بعد ارتباطها مبجموعـة مـن الفتیـات           

لفتاة اليت  ومل یعرف مصري تلك ا    . الشاذات عرب االنرتنت  
والغریب يف االمر ان اجلندي     . ترفض العودة اىل البالد   

االمریكي كان یعمل ضـمن وحـدة ملكافحـة االرهـاب يف             
ورأى املراقبـون يف القضـیة مـدى خطـورة     . البحـرین 

االعتماد على االجانب حلفظ االمن يف الـبالد وكیـف ان            
هؤالء یسیئون استخدام التسهیالت املتاحة هلم ملنـافع         

ة حىت لو كان ذلك علـى حسـاب الـبالد وامنـها              شخصی
 .ومسعتها

ومن جهة اخرى علـم ان هنـاك اسـتیاء كـبريا جتـاه               
ممارسات ضابط التعذیب عادل فلیفل الـذي اسـتخدم،          

فقـد  . هو اآلخر، منصبه لتحقیق مكاسب شخصیة كـبرية        
هدد بعض البحرینیني احملرومني مـن اجلنسـیة وطالبـهم           
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احدى احلاالت اىل مائة الف     بدفع مبالغ كبرية وصلت يف      
وهناك . دوالر امریكي، واال قام بابعادهم من البالد       

عشــرات احلــاالت الــيت قــام فیهــا بــابتزاز عــائالت  
السجناء السیاسیني وطالبهم بـدفع مبـالغ كـبرية يف           

كمـا یقـوم    . مقابل االفراج عن ابنـائهم االبریـاء      
بدفع قروض لبعض املـواطنني بأسـعار فائـدة عالیـة            

 فاذا مل یستطع هؤالء دفع ما یطالبهم بـه مـن             .جدا
ولذلك فقد اصبح ميلـك     . اقساط قام مبصادرة ممتلكاهتم   

وبانتشـار  . عقارات واراضي يف عدد من مناطق البالد       
روح الفساد هذه یصبح امن الـبالد معرضـا للخطـر،            
حیث تصبح الرشـوة وسـیلة لتوظیـف ضـعاف النفـوس             

ه ما دام رئـیس     املشكلة ان . للعمل ضد مصلحة البالد   
الوزراء ميارس الفساد بـأقبح صـوره، فمـن الصـعب            
القضاء على الفساد اال بـارادة حدیدیـة حتتـاج اىل            

 .قرار شجاع من رأس السلطة يف البالد
وعلم من جهـة اخـرى ان احلكومـة مـا تـزال تـرفض                
معاقبة ضابط التعذیب حممد عبـد اهللا الزایـد الـذي            

اطنني علنـا مبلعـب     قام قبل اسبوعني بتعذیب ثالثة مو     
وهناك قضیة مقدمـة مـن      . كرة القدم لنادي املنامة   

ادارة النادي لدى وزارة الداخلیة ضد هـذا اجلـالد           
بعد ان اعتدى بوحشیة على ثالثة من مشجعي النـادي           

وقد رفضت احلكومة حىت اآلن تقـدمي       . يف احدى املباریات  
اي مـن مـرتكيب جـرائم التعـذیب اىل حماكمـة او حـىت       

م لتحقیق مستقل برغم تواتر التقاریر حـول         اخضاعه
 . ممارستهم التعذیب بشكل متواصل

وذكرت االنباء كذلك ان هناك استیاء شعبیا واسـعا          
 منطقـة  بشـكل ال       ٤١بسبب توزیع بلدیة املنامة اىل      

ولـوحظ مـن    . یراعي التوزیع السكاني باسلوب علمي    
خـالل ذلـك التوزیـع تركیـز حكـومي علـى التمییـز        

والعرقـي بشـكل واضـح، وحماولـة التـأثري      الطـائفي  
وذكـرت  . السليب على الرتكیبـة السـكانیة للعاصـمة        

مصــادر دبلوماســیة ان هــذه اخلطــوات اختــذت هبــدوء  
لتهیئة االوضاع السكانیة بشكل خيدم سیاسات احلكومة        
العنصریة عندما جترى االنتخابات البلدیة اليت تشـري         

 . بعض املصادر  اا ستجري العام املقبل

ويف العاصمة الربیطانیة، قام بعض املواطنني املنفـیني         
هذا الیوم باالحتجاج ضد استمرار انتـهاكات حقـوق          
االنسان يف البحرین، وذلك امام القاعة الـيت تقـیم            
احلكومة فیها معرضا حول تاریخ البحرین يف العصـور          

وشارك يف االعتصام عدد مـن املبعـدین حیـث           . القدمية
داء وضـحایا التعـذیب وكـرروا    رفعـوا صـورا للشـه   

مطالبتهم باعادة العمل بدسـتور الـبالد وانتخـاب          
وكان هنـاك محـاس كـبري مـن املـواطنني           . الس الوطين 

ــعب     ــب ش ــع مطال ــب م ــیاح االجان ــانیني والس الربیط
فیما تساءل زوار املعرض عن سـبب تركیـز          . البحرین

حكومة البحرین على تاریخ البالد القـدمي وجتاهلـها          
 البالد يف املرحلة ما بني ظهور االسالم وجميء آل           تاریخ

 .خلیفة اىل البحرین قبل اكثر من مائيت عام
 
  یولیو٧١

، OMCTأصـدرت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة التعـذیب      
تقریرها السنوي حول انتهاكات حقوق الطفـل يف دول          

وغطـى التقریـر    . «جرائم يف اخلفاء   » العامل بعنوان 
 طفـال   ٣٤٨وعرض قضـایا    . ٨٩٩١  و ٥٩٩١الفرتة ما بني    

حبرینیا تعرضوا لالعتقال التعسـفي وسـوء املعاملـة          
واظهرت اجلـداول ان    . والتعذیب خالل الفرتة املذكورة   

 ٨٣قضایا االطفال البحرینیني هذه تشـكل اكثـر مـن            
باملائة من جمموع القضایا اليت تابعتـها املنظمـة يف           

 ٠٠٣مـن    دولة خمتلفة استعرضها التقریر يف اكثر        ١٣
وجــاء يف التقریــر ان التعــذیب هــو اكثــر . صــفحة

االنتــهاكات اســتخداما يف البحــرین ســواء الســتخالص  
وعدد التقریر اسـالیب    . االعرتافات او ممارسة الضغط   

التعــذیب ومنــها االعتــداء اجلنســي وقلــع االظــافر  
وقـال التقریـر ان االعتقـال    . والصـعق الكهربـائي  

باب الیـافعني قـد     التعسفي خصوصا ضد االطفال والشـ     
أصبح من مظاهر احلیاة يف البحرین، حیث یتم ابقـاء           
القاصرین ملدد طویلة مبعزل عن العامل اخلـارجي، مـع           
غیاب الضمانات القانونیة االساسـیة او االجـراءات         

وتقوم الشرطة باعتقال االطفال    . القضائیة العادلة 
اثناء مدامهات ملنازهلم او اثناء تظاهرات سلمیة او         
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ویتم احلجز احیانـا وفقـا      . دمات مع رجال االمن   مصا
لقانون امن الدولة الذي یسمح باالعتقـال اعوامـا          

واشــار . بــدون حماكمــة ملــدة تصــل اىل ثــالث ســنوات
 ٩٩٩١ وحـىت    ٤٩٩١التقریر اىل انه يف االعوام ما بـني         

 قریـة لعقوبـات مجاعیـة وتفتـیش         ٢١تعرض اكثر من    
ــكان  ــع الس ــازل وتروی ــ. املن ــدر االش ارة اىل ان وجت

املنظمة العاملیة ملناهضة التعـذیب هـي اكـرب شـبكة            
دولیة يف هذا اال، وتتخذ من جنیف مقرا هلا، وهـي            
ذات عضویة استشاریة باالمم املتحدة ومنظمة العمـل         

 .الدولیة، وقد اهتمت بشؤون البحرین بشكل جید
وعلم من جهة اخرى ان شابني حبرینیني حيمـالن اجلنسـیة            

 تعرضا ملضایقات جهاز التعذیب البحـریين        الدمناركیة
فقــد مت توقیــف . لــدى عودهتمــا  اىل الــبالد مــؤخرا

وخالل ذلك  . الشابني يف املطار ملدة اربع وعشرین ساعة      
ويف . قاما باالتصال بالسفارة الدمناركیة يف املنامـة       

الصباح جاء القنصـل الـدمناركي الیهمـا واسـتطاع           
الحظ اجلمیع املفارقة   و. ختلیصهما من قبضة جهاز االمن    

فالذین حيملـون جـوازات     . يف معاملة ابناء البحرین   
السفر البحرینیة حيرمـون مـن اي دعـم قنصـلي بـل              
وتقوم احلكومة بالتحریض ضدهم لدى الـدول االخـرى،          
بینمــا البحرینیــون الــذین حيملــون جــوازات ســفر  
اجنبیة حيصلون على الدعم القنصـلي الـذي یشـعرهم           

 .  االنسانیةبقیمتهم وكرامتهم
الكویتیة « الرأي العام »ولتأكید ذلك نشرت جریدة     

مؤخرا نبأ مفاده ان حكومة البحـرین تـدخلت لـدى            
حكومة الكویت حلملـها علـى رفـض توظیـف عـدد مـن               
املدرسني البحرینیني الذین مل حيصـلوا علـى وظیفـة يف            

« االیام»ونشرت صحیفة   . بالدهم، يف املدارس الكویتیة   
ینیة قبل یومني خربا یقـول ان وزارة        احلكومیة البحر 

الرتبیة والتعلیم يف البحـرین نفـت ان تكـون سـعت             
ــني      ــف املدرس ــدم توظی ــت بع ــة الكوی ــاع حكوم القن

لكن ذلك النفـي مل مينـع املـراقبني مـن            . البحرینیني
فـاذا كانـت    . تصدیق ما ذكرته الصحیفة الكویتیـة     

وزارة الرتبیـة والتعلـیم صـادقة يف ادعائهـا، فـال      
بعد ان تكون جهات اخرى تابعة حلكومة البحـرین          یست

 .هي اليت اتصلت حبكومة الكویت لذلك الغرض
ومن جهة اخرى علم ان الشیخ امحد بن علي آل خلیفة            
قد اعد عریضة لدعم عائلته وتقدمي الوالء هلـا هبـدف            
مطالبة املواطنني بالتوقیع علیها يف مهرجـان یعقـد          

ة لتـأجیج الصـراع     وهتدف الورق . الیوم بنادي احملرق  
مع قطر وجعل اخلالف احلدودي معها قضیة شـاملة حتشـد            

هـذا يف الوقـت     . هلا طاقات ابناء البحـرین مجـیعهم      
الذي ینتظر فیه اجلمیع صـدور قـرار حمكمـة العـدل             

. الدولیة حول السیادة على جزر حـوار البحرینیـة         
واستسخف املواطنون هذه اخلطوة الرخیصة اليت ال حتقـق          

 البلدین بل هتدف الجبـار املـواطنني علـى          شیئا لشعيب 
تقدمي الوالء للجهة املسـؤولة عـن تعـذیب املـواطنني            

وقال االستاذ عبد الرمحن النعیمـي      . وقتلهم وسجنهم 
لسـنا حباجـة اىل جتمـع        » يف تصریح اصدره هذا الیوم    

شعيب، بقدر حاجتنا اىل جتمع دميقراطي طال انتظـاره،          
ميقراطیـة الـيت وقـع      لیحشد الناس حول املطالـب الد     

. « الف مواطن یستحقون نصبا خيلد امسـاءهم       ٥٢علیها  
ــاف ــاس،   » واض ــرأي الن ــا ب ــم مهتم ــان احلك اذا ك

فلیســتجب للعریضــة الــيت وقعهــا عشــرات اآلالف مــن  
املواطنني یطالبون بعودة احلیاة الربملانیة واالنفراج       
السیاسي، ولیبت كل مواطن انه لیس جزءا من قطیـع           

اننا نستنكر   » وانتهى اىل القول  . «سلخیساق اىل امل  
 .«ما جيري، اننا نرفض ما جيري

 
  یولیو٩١

تواصـلت االنبـاء مـن سـجن جـو حـول تصـعید حالـة         
التضــییق علــى الرمــوز الشــعبیني  بســبب  رفضــهم  
التوقیــع علــى افــادات مــزورة مــن اعــداد جهــاز  

وقالت تلك االنباء ان عددا منهم مسـجون         . التعذیب
ادیة عدمية التكییف، واـم حمرومـون       بزنزانات انفر 

من ابسط اخلدمات الالزمة وممنوعون من استعمال املاء         
وهناك عدد من االخوة املعتقلني منـذ مخـس          . لالستحمام

ویسعى جهـاز التعـذیب     . سنوات بدون هتمة او حماكمة    
لكسر ارادهتم باجبارهم حتـت التعـذیب علـى توقیـع            

ملعارضــة وحثــت ا. افــادات اعــدها جهــاز هندرســون
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املواطنني على الصمود وعدم التنازل جلهاز التعـذیب         
خصوصا ان احلكومة مضطرة الطالق سراح املوقـوفني قبـل           

 .زیارة وفد االعتقال التعسفي يف شهر فربایر املقبل
ــرت     ــد انتش ــتقلني فق ــى املع ــییق  عل ــبب التض وبس

ففـي  . الشعارات الوطنیة القویة يف عدد من املناطق       
قت الشعارات للمطالبـة بـاالفراج      منطقة كرانة تطر  

. عن املعتقلني السیاسیني والسـماح بعـودة املبعـدین         
نطالب »،  «لن ننسى معتقلینا   » ومن هذه الشعارات    

جنـا واضـح وصـریح،    »، «باصـالح سیاسـي واقتصـادي   
 . «سنعمل حىت تتحقق مطالبنا»، «الدستور یعين احلل

لتطرق ولوحظ ان احلكومة مسحت لبعض كتاب االعمدة بـا         
لبعض القضایا ومنعتهم عن االشارة ولـو مـن بعیـد            

فلم یتطرق اي من كتاب االعمـدة       . للقضایا اجلوهریة 
اىل قضیة االستاذ عبد الوهاب واالستاذ حسن املشـیمع          
والشیخ حسن سلطان والشیخ حسني الدیهي والشیخ علي         
عاشور، والسید ابراهیم السید عـدنان وغريهـم مـن           

 مل یتطرقوا اىل قوانني الطواريء      كما. املوقوفني ظلما 
. ويف مقدمتها قانون امن الدولة وحمكمة امن الدولة        

ومل یكتب احد منهم كلمة واحدة حول قضایا التعذیب          
فهـذه  . اليت نال شعب البحرین نصیبا وافـرا منـها         

القضایا خاصة برئیس الوزراء الذي یـرفض التطـرق          
 فـان   وبالرغم من االشـارة اىل الدميقراطیـة      . الیها

ایا من كتاب االعمدة مل یتطرق لقضیة الدستور بشكل          
واضح وصریح، برغم ان الشعب یعـیش مشـاعر الیمـة            
هذه االیام يف الـذكرى اخلامسـة والعشـرین للقـرار            

 .االمريي املشؤوم بتعلیق العمل بدستور البالد
والحظ املراقبون ان هناك توجها حكومیا قویا لفـرض          

خللیفیة بـالقوة واالسـالیب     والء املواطنني للعائلة ا   
غري الشریفة، وذلك يف حماولـة لتطبیـع العالقـة بـني             
الطرفني مع ابقاء احكام الطـواريء والتغاضـي عـن           

ويف حماولة العادة البالد اىل     . جهاز التعذیب وجالوزته  
ما كانت علیه قبل االصالحات االداریة يف العشـرینات          

تعبئـة  من القرن املاضي، تقوم العائلـة احلاكمـة ب         
. القبائل وتشجیع القبلیة بشكل مل یسبق لـه مثیـل          

وقـد اسـتقبل رئـیس الـوزراء بعـض افـراد قبیلـة        

. الدواسر الظهار وجود والء شخصي لـه بـني افرادهـا           
وفرض على ابناء البحرین توقیع عریضة والء للحكـم          

وقـد  . اخللیفي، لكن لوحظ ضعف االقبال على توقیعها       
فزازیة حتریضـیة ضـد     متت صیاغة العریضة بلغـة اسـت      

قطر، حیث یعاهد املوقعون علیها العائلة اخللیفیـة         
. على دعمها يف مواجهة قطر حـول القضـیة احلدودیـة           

وكان یفرتض السكوت علـى هـذه القضـیة طاملـا اـا              
بانتظار قرار حمكمة العدل الدولیة بدال من اثارهتا         

وقال مراقبون ام استغربوا من طرح      . هبذه الطریقة 
لعریضة للتوقیع يف الوقت الـذي یتحـدث فیـه          هذه ا 

االمري عن رغبته يف الوحدة مع دولة قطر، وهو شـعار            
وقد رد امري قطـر مؤكـدا ان        . فیه قدر من االجيابیة   

جتارب التوحد يف العامل العربي غـري مشـجعة، وعلیـه            
فالوحدة  احلقیقیة هي اليت تقوم بني الشـعوب ولـیس            

 . احلكومات
 يف تقسیم املنامة وبقیة املنـاطق       كما رأى املراقبون  

اىل دوائــر صــغرية حماولــة لطمــس اهلویــة التارخيیــة  
والدینیة لتلك املناطق، وتكریسا لسیاسة التمییـز        

 . العنصري اليت متارسها احلكومة حتت عناوین مضللة
وأفادت مصادر مطلعة ان املعذب املعروف عادل فلیفل         

من جسـمه يف    قد قام اجرى عملیة جتمیل يف وجهه وجزء         
حماول الخفاء صورته احلقیقیة امام املواطنني الغاضبني        
من ممارساته القمعیة، وامام اآلخرین عنـدما حيـاول          

وهناك طلب من جهات حقوقیة     . السفر اىل اي بلد آخر    
دولیة جلمیع املواطنني بارسال افاداهتم حول التعذیب        
علــى یــدي عــادل فلیفــل الســتكمال ملفــه حملاكمتــه  

وجتدر االشـارة اىل ان     .  جرائم ضد االنسانیة   بارتكاب
التحقیقات ما تزال متواصلة يف ملف ایان هندرسون،         

 .مهندس التعذیب يف البحرین
 
  یولیو١٢

 OMCTأصــدرت املنظمــة الدولیــة ملكافحــة التعــذیب  
بیانني حول معاناة االطفـال واالعتقـاالت التعسـفیة          

االطفـال  وجاء يف بیاا حـول      . للمواطنني يف البحرین  
ان طفلني على االقل اعتقال مؤخرا ومها السـید جـابر            
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، من منطقة البالد القدمي وموسى      ٧١السید ابراهیم،   
وقالـت املنظمـة ان     . جعفر الشیخ، من منطقة الدیه    

. االثــنني اطلــق ســراحهما بعــد تعرضــهما للتعــذیب 
واضـافت املنظمـة يف بیاـا ان حمكمـة امـن الدولـة       

ملاضي احكاما قاسـیة بالسـجن      اصدرت يف شهر یونیو ا    
 طاهر عبـاس حسـني       حبق عدد من الشباب الیافع منهم     

حمفوظ، علي الشیخ موسى حسـن العـریيب، نبیـل عبـد             
النيب الصفار، جواد سلمان عیسى، عمار عیسى، حممـد          
بدر الشیخ، ناجي امحد سلمان، صادق علـي الشـوفة،           

واشارت املنظمـة يف    . محید علي ابراهیم، السید جعفر    
بیاا اىل ضرورة احرتام حكومة البحرین اللتزاماهتـا         
الدولیة خصوصا اا وقعت على معاهدة محایـة حقـوق           
. الطفـل الـيت متنعهـا مـن اسـاءة معاملـة االطفـال       

وناشدت املنظمة بالكتابة اىل املسـؤولني البحـرینیني         
ومطالبتهم باطالق سراح هؤالء الشباب واجراء حتقیـق         

تعسـفي هلـم، واـاء االعتقـال     يف جرميـة االعتقـال ال  
التعسفي، واحرتام حقوق االنسان واحلریات االساسیة يف        

 . البالد
ويف بیاا الثاني عربت املنظمة عـن قلقهـا البـالغ            
ازاء التقاریر اليت نقلـت نبـأ اعتقـال عـدد مـن              
املواطنني من منطقـة الـبالد القـدمي يف بدایـة هـذا              

 عبد علـي امحـد       جعفر حممد احلمدي،    الشهر ومن هؤالء  
. املرهون، حممد جعفر جاسم، خلیـل ابـراهیم املطـوع          

ونقلت خرب سقوط الشاب حممـد عبـد اجلبـار ابـراهیم             
الدرازي واصابته بكسور يف ذراعه ومناطق اخرى مـن          

وقالـت  . جسده، عندما كانـت قـوات االمـن تطـارده          
 یونیـو املاضـي     ٠٣املنظمة ان قوات االمـن دامهـت يف         

علي حسن خلف مـن منطقـة الـبالد         منزل الشاب سعید    
كما قالـت ان    . القدمي واعتقلت اخاه، مريزا كرهینة    

املواطن شاكر عبد اجللیـل عبـاس اعتقـل علـى جسـر              
وذكرت .  السعودیة لدى عودته من الكویت      البحرین  

 یولیـو   ٤ایضا ان املواطن میثم بدر الشیخ نقـل يف          
 .اىل املستشفى بعد تداعي صحته بسبب سـوء املعاملـة          

وعربت كذلك عن قلقها ازاء االسـالیب اجلدیـدة الـيت            
متارسها قوات االمن حبق املعتقلني حیث تعتقلهم لفرتات         

قصرية وتعذهبم بوحشـیة قبـل اطـالق سـراحهم، واـا             
. تستعمل وسائل تعذیب ال ترتك اثرا واضحا على اجلسد         

ومن هذه االسالیب حرمام مـن النـوم وضـرهبم علـى             
ق احلساسة ومنعهم من الـذهاب اىل       الرأس وعلى املناط  

احلمام وشتمهم وسب معتقداهتم ونزع مالبسهم وهتدیدهم        
باالعتداءات اجلنسیة واجبارهم على توقیـع تعهـدات         

وناشـدت املنظمـة    . بعدم ممارسة اي نشاط ضد احلكومة     
بالكتابة اىل السلطات ومطالبتـها بـاحرتام كرامـة          

انونیة حمـددة،   املعتقلني واطالق سراحهم يف غیاب هتم ق      
والتقصي يف جرائم االعتقال التعسفي وااء االعتقال        
التعســفي وضــمان احــرتام حقــوق االنســان واحلریــات  

 .العامة االخرى
وعلى صعید آخر تواصلت االجواء املهرجانیة املفروضة        
علـى الشـعب واهلادفـة الجبـار املـواطنني علـى دعـم        

م جهاز  العائلة اخللیفیة احلاكمة والسكوت على جرائ     
التعذیب وتناسي مئات املعتقلني السیاسیني من ابناء        

وقد سخرت العائلة احلاكمة وسائل االعـالم        . البحرین
احمللیة لتكریس هذه املظاهر عرب نشر اعالنـات الـوالء           
للعائلة احلاكمة واعتبار ذلك الوالء اساس املواطنة        

وكان االمري قد دعـا     . الصاحلة يف غیاب دولة القانون    
التوحد مع قطر يف الوقت الذي مجعت فیه توقیعات         اىل  

املواطنني لدعم العائلة اخللیفیة ازاء اخلالف احلدودي        
وقبل مغادرته طهران، رحب امري قطر بفكرة       . مع قطر 

الوحدة قائال ان الوحدة بني احلكومات یفرتض ان تكون          
ان  » قائمة يف اطار جملس التعاون اخللیجـي، واضـاف         

والبحریين جيب ان یشاركا يف مثل هذا       الشعبني القطري   
االحتاد، الن مثل هذا االحتاد جيب ان یبقى ویسـتمر اىل            
االبد، وان یكون ذا فائدة لشعيب البلـدین ولشـعوب           

واشـار اىل قـرار حكومـة       . «منطقة اخللیج بشكل عام   
البحرین بتجمید عمل اللجنة املشرتكة بـني البلـدین          

ى حتسني العالقـات    وان استمرار عملها كان سیساعد عل     
 .بینهما

ومن جهة اخرى قامت ادارة حمافظة احملرق بعرض امسـاء           
 ٨١ شخصا على وزارة الداخلیة لتختار من بینها          ٤٥

. خمتارا یعملون كمراقبني لالوضاع االمنیة يف املنطقـة        
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ویرتبط هؤالء بوزارة الداخلیة بشكل مباشر، وترتكز        
 الـوالء   مهمتهم على مراقبة االوضاع وتكـریس مبـدأ       

وقـد رفـض عـدد مـن        . للعائلة احلاكمة بني املواطنني   
الشرفاء العمل يف اطار هذا النظام االمـين املـرتبط           
جبهاز التعذیب الذي أسسه ایان هندرسون قبل اكثـر          

ویطالب املواطنـون منـذ ربـع قـرن         . من ثالثني عاما  
باعادة العمل بدستور البالد واقامة دولة القانون        

 .طواريءوالغاء قوانني ال
 
  یولیو٤٢

یقوم امري البالد، الشیخ محد  بـن عیسـى آل خلیفـة              
بزیارة رمسیة اىل بریطانیا، ویتوجه منها بعد ثالثة         

ویرافق االمري يف هذه الزیارة وفـد       . ایام اىل املغرب  
. كبري یضم عددا من الوزراء واملستشارین واالعالمـیني        
ا وهذه هي الزیارة الرمسیـة الثانیـة اىل بریطانیـ          

وادلـت وزارة   . منذ تولیه احلكم قبل اكثر من عـام       
اخلارجیة الربیطانیة بتصرحيات تدعم حتسني اوضاع حقوق        

. وهتدف الزیارة لتعزیز الثقة بني البلدین      . االنسان
ووجهت املعارضة نداءات اىل اجلهات املعنیة تطالبـها         
بطرح موضوع دستورا لبالد املعلـق منـذ ربـع قـرن،             

ناء السیاسیني ومن بینهم االسـتاذ      واطالق سراح السج  
عبد الوهاب حسـني واخوتـه، والسـماح غـري املشـروط             

كمـا ناشـدت االمـري اسـتغالل هـذا          . بعودة املبعدین 
الظرف اللغاء القرار املشؤوم الـذي أصـدره والـده           
قبل ربع قرن حبل الس الوطين وتعلیق العمـل مبـواد            

بـات  الدستور اليت تـنظم احلریـات العامـة واالنتخا         
وقالت اا يف الوقـت الـذي تـثمن فیـه            . الربملانیة

اخلطوات اليت اختذها الشیخ محد منذ تولیه احلكم فاا          
تطالب باقامة الدولة الـيت یأخـذ القـانون فیهـا            
جمراه، وان االصالح السیاسي یعين ااء الوضع الذي ال          
حيصــل فیــه املــواطن شــیئا مــن حقــه اال باالســرتحام  

نت ان یساهم لقـاء االمـري مـع ملـك            ومت. واالستعطاف
املغرب يف نشوء قناعة لدیه باالحتذاء مبا قامـت بـه            

ففي تلك البالد اليت حتتفل     . املغرب من خطوات تصاحلیة   
مبرور عام واحد على تويل حممد السادس مقایـد احلكـم            

متت مصاحلة وطنیة شـاملة وجيـري اآلن تعـویض ضـحایا             
. فـاء القسـري  االعتقـال التعسـفي والتعـذیب واالخت   

بینمـا حيـرم ضـحایا التعـذیب يف البحـرین مـن ادىن       
حقوقهم، ومينع االطفال الذین یعتقلون من االلتحـاق         

وهـذه االجـراءات مـا تـزال     . بالصـفوف التعلیمیـة  
ساریة ویتم التسرت علیهـا باالدعـاءات الـيت تسـخر            

 .امكانات الدولة لرتوجيها
ليت فرضت  وعلم من جهة اخرى ان االجواء املهرجانیة ا       

على البالد مؤخرا خلقـت انزعاجـا واسـعا يف صـفوف             
املواطنني الذین یطـالبون باصـالحات حقیقیـة ولـیس           

. استعراضات هبلوانیة على اجساد الشهداء واملعتقلني      
وشهدت مناطق عدیدة من البالد االسبوع املاضي انشطة         

فقد شوهدت حرائق صـغرية مشـتعلة       . احتجاجیة حمدودة 
ئیسي مبنطقة الدراز امام مبىن بنـك       على الشارع الر  

وشـوهدت حرائـق اخـرى يف    . البحـرین الـوطين سـابقا   
اطارات السیارات بالقرب من دوار كر انة على شارع         

كما اشعلت النار يف اطارات السیارات على        . البدیع
شارع امللك فیصل مقابل منطقة كرباباد، بالقرب من         

لشـارع  وعلـى ا  . الدوار الرئیسي مقابل جممع السیف    
العام مبنطقة كرزكان شوهدت شـعارات كـثرية تطالـب           
باعـادة العمـل بالدسـتور وانتخـاب الـس الـوطين       

 . واطالق سراح املعتقلني السیاسیني
وذكـرت االنبـاء ان مخسـة مـن املـواطنني مـن منطقـة        
كرزكان قد اطلق سراحهم بعد اعتقال تعسفي اسـتمر          

 جعفـر    هـم وهـؤالء   . مخسة شهور بدون هتمة او حماكمة     
حممد حسن، حممد مهدي، حممد صاحل خلف، باسم ابـراهیم           

وهناك املئات من املواطنني    . یعقوب، وطه جاسم الشیخ   
الرازحني يف غیاهب السجون بدون هتمة او حماكمة، ومن          
بینـهم االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـني واالسـتاذ حسـن        
املشیمع والشیخ حسـن سـلطان والشـیخ علـي عاشـور             

ــراهیم ــید اب ــي  والس ــتاذ عل ــدنان واالس ــید ع  الس
وخيضع الكـثري مـن هـؤالء اىل ضـغوط نفسـیة             . العكري

 .وجسدیة حلملهم على التنازل عن حقوقهم املشروعة
 
  یولیو٦٢
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مبناسبة زیارة امـري الـبالد الرمسیـة اىل بریطانیـا            
وجهت جهات عدیدة معنیة حبقـوق االنسـان رسـائل اىل            

طـرح قضـایا    وزارة اخلارجیة الربیطانیة تطلب منها      
حقوق االنسان والدميقراطیة يف االجتماعات الرمسیة مع        

وكان هناك شـعور عمیـق لـدى هـذه          . الوفد الزائر 
املنظمـات بضـرورة كشـف حقیقـة مـا جيـري يف الـبالد        
للمسؤولني الربیطانیني ومواجهة سیاسة التضلیل الـيت        

وقد وجهت حركـة احـرار البحـرین        . متارسها احلكومة 
نسان يف البحرین رسائل اىل اخلارجیة      ومنظمة حقوق اال  

وأكـدت  . الربیطانیة، وكذلك فعلت جهـات بریطانیـة       
حركــة احــرار البحــرین علــى ضــرورة اقامــة حكــم  
القانون املؤسس على دستور الـبالد، مؤكـدة رفضـها           
. حكم البالد باالوامر االمريیة بدال من حكم القـانون         
ويف وطالبت باطالق سراح  السجناء السیاسـیني فـورا           

مقدمتهم االستاذ عبد الوهاب حسني واخوته، والغـاء         
وطلبـت منظمـة حقـوق االنسـان يف         . قوانني الطواريء 

البحرین يف خطاهبا اىل السید بیرت هني وزیـر الدولـة            
الربیطاني لشؤون الشرق االوسـط طـرح قضـایا حقـوق            
االنسـان علـى جـدول اللقـاءات مـع االمـري والوفـد        

ة موارد قلقها يف ما یتصل      وعرضت املنظم . املرافق له 
باستمرار االعتقال التعسفي والتعذیبو وأرفقت مـع        

 طفـال    ٧٣ شخصا بینـهم     ٠٢١الرسالة قضایا اكثر من     
مت اعتقاهلم بشكل تعسفي خالل الشهور االربعة املاضیة         

كما اوردت امسـاء    . وتعرضوا للتعذیب وسوء املعاملة   
اربـع  املعتقلني الذین مضى على اعتقاهلم اكثـر مـن           

واكــدت علــى احلاجــة الصــالح . ســنوات بــدون حماكمــة
القوانني وخصوصا قانون امـن الدولـة الـذي یسـمح            

واكـدت  . باالعتقال التعسفي واحملاكمات غري العادلـة      
كذلك على ضرورة التحقیق يف قضایا التعذیب وقضایا         

وتطرقـت كـذلك    . وفاة مواطنني على ایدي رجال االمن     
اد القسري وطالبت احلكومة    للمحاكمات اجلائرة واالبع  

االنضمام للمعاهدات الدولیة املتعلقة بـاحلقوق      »بـ  
 .«املدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

وكان الوفد االمريي قد وقـع علـى اتفاقیـة تعـاون             
كما عقد صفقة النظمة    . عسكري مع احلكومة الربیطانیة   

جـاء ذلـك علـى      . دفاعیة واجهزة عسكریة وتدریبات   
وشـجبت منظمـة    . ش معرض فانربة الـدويل للطـريان      هام

عامل آمن   »فقد طالبت منظمة    . بریطانیة هذه الصفقة  
Safeworld »     احلكومــة الربیطانیــة بعــدم  قیــام

بریطانیا بتزوید االنظمة القمعیة باالسلحة اليت قد        
تستعمل للقمع الداخلي، خصوصـا االنظمـة الـيت هلـا            

. ل البحــرینتــاریخ يف انتــهاك حقــوق االنســان مثــ
ــرب  ــوم اىل املغ ــذا الی ــري ه ــادر االم ــدت . ویغ وناش

املعارضة االمري باختاذ خطوات شـبیهة بـاخلطوات الـيت           
اختذهتا حكومة املغرب مؤخرا، ومنها اجراء انتخابات        
برملانیة وفق دستور البالد، والقیام مبصاحلة وطنیـة         
شاملة، وفتح ملف انتهاك حقوق االنسان بشكل كامل،         

ــ  ــویض ض ــفي   وتع ــال التعس ــذیب واالعتق حایا التع
واالختفاء القسري، وحماكمـة الضـباط املسـؤولني عـن           

وقالت ان هـذه اخلطـوات كفیلـة بتحقیـق           . التعذیب
االمن واالستقرار يف البالد وتقویة حكم االمـري، ورأت          
ان االستمرار يف منط احلكم القدمي مع تكـرمي املسـؤولني            

 .عن التعذیب لن حيقق ذلك
 االعالم احمللي بفشل االجراءات الشكلیة اليت       وقد اعرتف 

اختذت ملواجهة الشجب الدويل املتواصل خبصـوص انتـهاك          
فقـد كشـف الكاتـب رضـي السـماك يف           . حقوق االنسان 

عموده الیومي ان منظمة حقوق االنسان الـيت شـكلها           
رئیس الوزراء مبجلس الشورى فشلت يف القیـام بأیـة           

واقتصر عمل املنظمة حىت    . خطوة اجيابیة يف جمال عملها    
اآلن على الدفاع عن احلكومة يف احملافل الدولیة ولیس          

 .عن ضحایاها
ومن جهة اخرى علم ان املواطن البحریين عادل جاسـم           
احلایكي ما یزال معتقال بسجون الكویت منذ اعتقاله         

وكانت احلكومة الكویتیـة    . قبل اكثر من ثالث سنوات    
وا يف السـجن ثـالث      قد أطلقت سراح ثالثة آخـرین بقـ       

سنوات وشهرین، بینما كانت حمكمة كویتیة جائرة قد         
اصدرت حكما بسـجنهم ثـالث سـنوات بسـبب امـتالكهم             
منشـورات تطالـب حكومـة البحـرین باعـادة العمـل       

 .بدستور البالد
ويف البحرین اطلق سراح املواطن فخري عبد اهللا راشـد           
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ث بعد ان قضى عاما كامال اضافة اىل السـنوات الـثال           
وكان هذا  . اليت حكمته هبا حمكمة امن الدولة اجلائرة      

 وحكمت علیـه حمكمـة      ٦٩٩١الشاب قد اعتقل يف یونیو      
  .امن الدولة السیئة الصیت بالسـجن ثـالث سـنوات   

وأطلق سراح ثالثة مواطنني آخرین بعد اعتقال تعفسي         
 جاسم عبد اهللا اجلبل، غازي حممد        دام فرتة طویلة وهم   

 .ريحمسن، حسن القط
 

 ٠٠٠٢یومیات اغسطس 
 
  یولیو٧٢

 ٢٢ اعتقلت قوات جهاز التعذیب یوم السبت املاضـي          
 ثالثة مواطنني من منطقـة كرزكـان بـدون اي             یولیو

، امحد ابراهیم الفردان،    ٥١ صادق جواد،     مربر، وهم 
ومل یعرف شيء عنـهم حـىت اآلن،        . ٦١، عباس مهدي،    ٥١

 عناصـر   وخيشى من تعرضهم للتعذیب الوحشي مـن قبـل        
ونتیجة الضغط الدويل على آل خلیفة      . جهاز التعذیب 

فقد جلأوا يف الشهور االخرية اىل اسـالیب يف التعـذیب            
تلحق اكرب االذى باملعتقلني يف فرتة قصرية یطلق سراحهم          

 . بعدها وهم یعانون من آثار التعذیب
ــات ان     ــن الزنزان ــواردة م ــاریر ال ــد التق وتؤك

ت یعانني من سـوء املعاملـة       املواطنات الثالث املعتقال  
غري االنسانیة اليت  یتعرضن هلـا علـى ایـدي عناصـر              

وقد ذكرت بعض التقاریر اـن حمتجـزات يف          . التعذیب
فهـي  . زنزانات تفتقر اىل مقومات احلیـاة البسـیطة        
ویعتـرب  . حارة جدا وال یتوفر هلن ماء الشرب املناسب        

استمرار اعتقال كل من حنـان حیـدر وسـلوى حیـدر             
یدا العریيب حتدیا للجهات احلقوقیة الدولیة الـيت         ول

تعترب اعتقاهلن تعسفیا خصوصا ان حمكمة امن الدولـة          
ــدت يف    ــد اعتم ــة، وق ــروط العدال ــر اىل ادىن ش تفتق
. ادانتهن على ادلة مزیفة وضـعها جهـاز التعـذیب          

ویصـر رئـیس الـوزراء علـى ابقـاء هـؤالء النسـاء        
 .عب البحرینالشابات سبایا لدیه امعانا يف ظلم ش

واكــدت تقــاریر مــن جهــات دبلوماســیة مطلعــة ان  
االستاذ عبد الوهـاب حسـني املعتقـل بسـجن القلعـة             

یعـاني مـن ضـعف شـدید يف النظـر نتیجـة املعاملـة        
وقالت تلك املصادر ان سـلطات      . السیئة اليت یالقیها  

واوضـحت تلـك    . السجن فرضت علیه سـجنا انفرادیـا      
 تزال متارس سیاسـة     التقاریر ان حكومة البحرین ما    

التضلیل ازاء استمرار اعتقال االستاذ عبد الوهاب        
حسني واخوته، مد عیة انه یقابل حمامیه بشكل منتظم،         

. االمر الذي یعترب جتنیا على احلقیقـة مجلـة وتفصـیال           
ال نظن ان السـلطات قامـت        » واضافت تلك التقاریر  

بإبالغ عبد الوهاب حسني بزیـارة جلنـة العمـل حـول             
، ولكـن رمبـا قـام       ١٠٠٢عتقال التعسفي يف مطلـع      اال

حماموه بابالغه بـذلك، خصوصـا ان الزیـارة اصـبحت            
واالمر املعروف  . «معروفة على نطاق واسع يف البحرین     

ان االستاذ عبد الوهاب حسـني واخوتـه ممنوعـون مـن             
ــات      ــزون يف زنزان ــم حمتج ــامیهم، وا ــال مبح االتص

ــي  ــذیب النفس ــا يف التع ــة امعان ــدي انفرادی  واجلس
ــد    ــزورة والتعه ــادات م ــع اف ــى توقی ــارهم عل الجب

 .بالتخلي عن حقوقهم االنسانیة املشروعة
وجتدر االشارة اىل ان هناك عددا كبريا مـن املعـتقلني            

ومـن  . تعسفیا بدون هتمة او حماكمة منذ فرتة طویلـة         
 املعتقل منذ اكثر    ٢٥بني هؤالء احلاج حممد حسن جواد،       

هو خال مسري رجـب رئـیس جلنـة         وهذا املواطن   . من عام 
ویـدافع مسـري    . حقوق االنسان اليت شكلت مبجلس الشورى     

رجب عن آل خلیفة يف احملافل الدولیة وال یـدافع عـن             
وهنـاك كـل مـن حممـود        . خاله املعتقل ظلما وتعسفا   

، مـن منطقـة     ٤٣،  ...، و عبد الرضـا      ٤٣احللواجي،  
و املنامة املعتقالن منذ اكثر من عـام بـدون هتمـة ا            

ومن منطقة الدراز ما یزال كـل مـن فاضـل            . حماكمة
املال ومعه شقیق الشهید محید عبد اهللا یوسف، معـتقلني           

ومن املنطقة  . منذ اكثر من عام بدون هتمة او حماكمة       
نفسها یرزح كل مـن السـید ابـراهیم السـید جمیـد              
والسید حمسن السید مهدي يف زنزانـات النظـام منـذ            

 .و حماكمةاكثر من عام بدون هتمة ا
وعلى صعید آخر علم ان جلنة حقـوق االنسـان جبمعیـة             
احملامني الربیطانیة كتبت مؤخرا رسالة اىل السید بیرت         
هني، وزیر الدولة الربیطاني لشؤون الشـرق االوسـط،          
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حتثه فیها على اثارة قضیة حقوق االنسان يف البحرین          
وجاء يف الرسـالة    . خالل زیارة االمري االخرية اىل لندن     

ترحب اللجنة باملبـادرات االجيابیـة الـيت         » ما یلي 
 صـاحب السـمو       حسـب قولـك       ذكرت اا قـام هبـا       

ولكن ما یـزال هنـاك مسـاحات واسـعة          . االشیخ محد 
ويف ضـوء زیـارة     . تبعث على القلق مل یتطرق الیهـا      

امري البحرین اىل اململكة املتحدة هذا االسبوع بودنا         
 قلقني بشأن استعمال    فما نزال . ان نثري بعض النقاط   

حمـاكم امـن الدولـة والعـدد الكـبري مـن احملتجـزین        
املوقوفني بدون حماكمة، واسـتمرار اسـتعمال قـوانني          

وسوف نكون شاكرین لكم اذا اثـرمت هـذه          . الطواريء
ووقع . «النقاط مع االمري، واخبارنا بأي رد حتصلونه       

الرسالة السید ستیفن سويل، رئیس جلنة حقوق االنسان         
 .معیة احملامني الربیطانیةجل
 
  أغسطس١

يف الوقت الذي تتدبر فیـه حمكمـة العـدل الدولیـة             
قضیة اخلالف احلـدودي بـني البحـرین وقطـر، اسـتمرت             
املناكفة االعالمیة بني املنامة والدوحـة، ومت تبـادل          

وكانـت حكومـة   . االهتامـات بـني البلـدین بالتصـعید    
يف جـزر   البحرین قد أعلنت عن مشروع عقاري سـیاحي         

حوار، یشتمل على بناء مخسني مسكنا وشـالیهات وممـر           
القطریة على ذلـك    « الوطن»وردت صحیفة   . اىل اخللیج 

متهمة البحرین خبرق االتفاقات اليت متت عرب الوسـاطة          
السعودیة، واليت تدعو اىل عدم اختاذ اي اجراءات من          
شـأا ن تغـري الوضـع القـائم يف االراضـي املتنـازع       

وناشـدت املعارضـة    . ضـمنها جـزر حـوار     علیها ومن   
الطرفني بالتصرف حبكمة وانتظار حكم احملكمة الدولیة        
وعدم تصعید املوقـف، خصوصـا ان الشـعبني الشـقیقني            

 .یرفضان الدخول يف نزاع ال طائل فیه
وعشیة الذكرى العاشرة لالجتیاح العراقـي للكویـت         

ــدث يف   ــذي ح ــطس ٢ال ــة  ٠٩٩١ أغس ــت املعارض ، قال
 ان تلك املأسـاة اثبتـت هشاشـة الوضـع            البحرینیة

السیاسي يف املنطقة، خصوصـا مـع اسـتمرار سیاسـات            
وطالبـت  . االستبداد والتوسع والغطرسـة يف املواقـف       

بغلق ملف الغـزو وذلـك برفـع احلصـار عـن الشـعب               
العراقي واطالق سراح االسـرى الكـویتیني واالنفتـاح          
السیاسي على صـعید املشـاركة السیاسـیة يف بلـدان            

ــة ــة   . املنطق ــلحة العمالق ــفقات االس ــربت ان ص واعت
واالتفاقات العسكریة مع الـدول االخـرى لیسـت حـال            

 . حقیقیا للمشاكل القائمة
وعلى صعید آخر قام رئیس اللجنـة العامـة لعمـال            
البحرین یوم امس بتسلیم رسالة اىل رئیس الـوزراء          

وتضـمنت الرسـالة    . حول االوضاع العمالیة يف البالد    
معیة العمومیة  الـيت عقـدت جلسـتها یـوم           قرار اجل 

 مرفقا هبـا كـل املـذكرات          یولیو ٩٢ السبت املاضي   
 اىل  ٥٩٩١اليت رفعتها اللجنة العامـة منـذ العـام          

كما تضـمنت مطالبـة احلكومـة ورئـیس         . وزیر العمل 
الـوزراء بتطـویر التشـریعات النقابیـة يف الـبالد      

ه دور  وضمان استقالل التنظیم العمايل، وان یكون لـ       
احلكومـة واصـحاب     مستقل وقوي مع اطـراف االنتـاج        

، وان ميثل اعضـاؤه املنتخبـون مـن اجلمعیـة             العمل
ــة    ــاركة اللجن ــة ومش ــالس الثالثی ــة يف ا العمومی
العامة يف جلنة تعدیل قانون العمـل وخاصـة البـاب            

كمـا  . السابع عشر وحریة العمل النقابي يف الـبالد        
بالتجاوب مع املذكرات   تضمنت مطالبة رئیس الوزراء     

املتفرقة للجمعیات العمومیة للجنـة العامـة منـذ          
، وكذلك جتاوزات وزیـر العمـل وهتمیشـه لـدور            ٥٩٩١

 .اللجنة العامة واللجان العمالیة
وتعترب قضیة العمال يف البحرین واحدة من القضـایا          
الصعبة اليت فشلت احلكومة يف التعاطي معها مبوضوعیة         

ضي السـماك يف عمـوده بصـحیفة        وقد كتب ر  . وانفتاح
 مـن قـانون العمـل       ١٤١اخبار اخللیج حـول املـادة       

 .وطالب وزارة العمل بالقیام بدورها يف تفعیلها
ويف حماولة لرفع معنویات اعضاء جلنة حقـوق االنسـان           
اليت شكلت مبجلس الشـورى، اسـتقبل رئـیس الـوزراء            
اعضاء اللجنة وشـكرهم علـى الـدور الـذي متارسـه             

وقد سخر رئیس اللجنة، مسري رجب،  اللجنـة          . اللجنة
للدفاع عن احلكومـة يف احملافـل الدولیـة، بـدال مـن              

وفشـلت  . التعاطي مع قضایا حقوق االنسان يف الـبالد        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


اللجنة يف عالج االوضـاع املرتدیـة حلقـوق االنسـان  يف              
البالد، ومل تقم بأیة خطوة ملواجهة جهـاز التعـذیب           

وتطالب جهـات   . بحرینواحلد من ارهابه ضد ابناء ال     
سیاسیة وحقوقیة دولیة احلكومة بالسماح بقیام جلنة        
شعبیة حلقوق االنسان تعمل بعیدا عـن سـیطرة رئـیس            

 .الوزراء وجهاز التعذیب التابع له
ووجهت املعارضة جمددا نداءها لالمـري العـادة العمـل           
بدستور البالد واجراء انتخابات برملانیـة مسـتقلة         

اء السیاسیني ومن بینهم االسـتاذ      واطالق سراح السجن  
جاء ذلك يف إثر اسـتمرار      . عبد الوهاب حسني واخوته   

ونقلت . احلكومة يف مجع التوقیعات الداعمة لسیاساهتا      
 ٠٠٠٢وسائل االعالم احمللیة ان احلكومة اسـتطاعت مجـع           

توقیع من العمال اهلنود على عریضـة تشـید بـاالمري            
الء للعائلـة   وتسعى احلكومـة لفـرض الـو      . وسیاساته

احلاكمـة مـن خـالل عـرائض رخیصـة جتـرب النـاس علـى         
ــا ــق   . توقیعه ــوالء ال یتحق ــون ان ال ــال مراقب وق

بالتوقیع على ورقة اعدهتا احلكومـة واجـربت النـاس           
على توقیعها، وامنا هو شعور يف النفس یبعثه الرضا          

وحىت اآلن فقد فشلت العائلة احلاكمة يف       . جتاه اآلخرین 
.  بوجــود شــعب البحــرین وحقوقــهاثبــات اعرتافهــا

وقالوا ان االنظمة الدیكتاتوریة هي اليت متارس هذا         
النوع من االستعراض، بینما االنظمة الدميقراطیـة ال         

فاملواطنون یعربون عن مدى والئهم     . حتتاج اىل مثل ذلك   
 .او رفضهم للنظام عرب صنادیق االقرتاع

 
  اغسطس ٣

 الـذي ادىل بـه      رح بت املعارضة البحرینیة بالتصریح   
 CNNان . ان. االمـري یـوم امـس االول حملطـة الــ سـي      

. االمریكیة حول عزمه على القیام باصالحات سیاسـیة        
وعب رت عن املها بان تتحول تلك التصرحيات اىل واقع          
ملموس یغري الواقع السيء الذي عم  البالد منذ ربـع           

وكان االمري قد قال للمحطة املذكورة انه سـوف          . قرن
 باصالحات سیاسیة دميقراطیـة يف الـبالد، وانـه           یقوم

ویطالـب  . سـوف یسـتجیب ملـا یریـده شـعب البحـرین      
املواطنون منذ ربـع قـرن باعـادة العمـل بدسـتور             

ــوانني     ــاء ق ــوطين والغ ــس ال ــاب ال ــبالد وانتخ ال
الطواريء واطالق سراح السجناء السیاسیني والسـماح        

 بـان   وقالت املعارضـة اـا تأمـل      . بعودة املبعدین 
یبادر االمري اىل اختاذ قـرار تـارخيي شـجاع بالغـاء             
القانون املشؤوم الذي فرضـه رئـیس الـوزراء علـى            

، معتـربة ان قـرارا كهـذا        ٥٧٩١ اغسطس   ٤٢البالد يف   
وعب ـرت عـن    . سوف یوطد االمن واالسـتقرار يف الـبالد       

املها بان تكون زیارات االمري اىل اخلارج قـد كشـفت            
 تلـك االصـالحات الـيت تـأخرت         له ضرورة القیام مبثل   

ومتّنت ان یتم اطالق سراح االستاذ عبد الوهاب         . كثريا
حسني واخوته وبقیة املعتقلني فورا خصوصا ام سجناء         
رأي اعتقلـوا بسـبب آرائهـم السیاسـیة ومـواقفهم      

 .السلمیة
وكانت احلكومة الربیطانیة قد عب رت عـن اسـتعدادها          

االجــراءات  ملســاعدة حكومــة البحــرین يف اصــالح     
جاء ذلك يف جـواب علـى سـؤال         . القانونیة يف البالد  

 ما هـي     قدمه اللورد ایفبوري اىل احلكومة قال فیه      
املناقشات اليت اجرهتا احلكومة الربیطانیة مع حكومـة         
البحرین حول تقریر جلنـة حقـوق االنسـان التابعـة            
ــة     ــة الربملانی ــة واللجن ــامني الربیطانی ــة احمل جلمعی

قوق االنسان حول حمـاكم امـن الدولـة،         الربیطانیة حل 
وما نوع املسـاعدة الـيت قدمتـها الصـالح االجـراءات             

وجـاء جـواب احلكومـة علـى        . «القضائیة يف البحرین  
اننـا مسـتعدون     » لسان البارونة سكوتالند كالتايل   

للنظر يف اي طلب من حكومـة البحـرین باملسـاعدة يف             
یفبـوري  ووجه اللورد ا  . «اصالح اجراءاهتم القضائیة  

يف ضـوء خطـط حكومـة البحـرین الجـراء            » سؤاال آخر 
 واعطـاء جملـس     ٤٠٠٢انتخابات لس الشورى يف العام      

ــة    ــتقدم احلكوم ــل س ــریعیة، ه ــالحیات تش ــورى ص الش
الربیطانیة مساعدة فنیة حلكومـة البحـرین لصـیاغة          
قانون االنتخابات وتدریب املوظفني الذین یعملـون يف         

اء اجلــواب علــى لســان وجــ. «الســلطة التشــریعیة؟
اننا مستعدون للنظر    » البارونة اسكوتالنذ كالتايل  

يف اي طلب من حكومـة البحـرین للمسـاعدة الفنیـة             
 .«وتدریب املوظفني
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وعلم من جهة اخـرى ان احلركـة الشـعبیة املطالبـة             
وســوف تعقــد . باالصــالح السیاســي آخــذة يف التوســع

  طس اغسـ  ٨ بالنادي االهلي یـوم الثالثـاء املقبـل         
ندوة اخرى ملتابعة النقاش حول الدميقراطیـة وذلـك          

كما یشـارك السـید حممـود       . مبشاركة احملامي حسن رضي   
 ٢٢حافظ يف الندوة اليت ستعقد  بالنـادي االهلـي يف             

الدميقراطیــة بــني النظریــة     » اغســطس بعنــوان  
اما الدكتور عبد اللطیف احملمود فسـوف        . «والتطبیق

 اغسـطس ملناقشـة     ٩٢ يف   یشارك يف الندوة الـيت تعقـد      
ویأمل املواطنون ان ميتنع    . موضوع ا لشورى يف االسالم    

جهاز التعذیب عن التدخل لعرقلة هذه الندوات اليت         
تعكس رغبة ابناء البحرین يف حتقیق اصـالح سیاسـي يف            

 .بالدهم، بأسالیب متحضرة
وذكرت تقاریر خاصة ان حكومة البحرین قامت مؤخرا         

بیلة بين مرة، وهم مـن سـكنة         شخص من ق   ٠٠٤بتجنیس  
وقالـت التقـاریر ان     . قطر، واستقدمتهم اىل البالد   

 دینار شـهریا،    ٠٠٤كال من هؤالء یستلم راتبا قدره       
ویقوم اغلبهم مبمارسة هوایة القنص ورعایة الصقور        

ورأى املراقبـون يف هـذه   . الفـراد العائلـة احلاكمـة   
 يف  اخلطوة استمرارا لسیاسة تغیري البنیة السـكانیة      

وكانت حكومة ابـوظيب قـد بـدأت قبـل فـرتة             . البالد
بتجنیس عدد من افراد قبیلة البوعینني، االمر الذي         
ازعـج حكومـة البحـرین فطلبـت مـن حكومـة ابـوظيب        
التوقف عن ذلك لكي ال یتقلص عدد القبائل املوالیة          

 .للحكم اخللیفي يف البالد
وعلى صعید آخر علم ان وزارتي العمـل والداخلیـة           

زعجتان جدا من حتدید اجلمعیـة العمومیـة للجنـة           من
العامة لعمال البحرین مواعید انتخابـات اللجـان         

ويف ضـوء   . املشرتكة ووضع الئحة اسرتشادیة لالنتخابـات     
خطة اجلنة سوف یتوىل العمال انفسهم مهمـة االشـراف           
على االنتخابات بدون تدخل من ادارات الشـركات او          

ربلة امسـاء ا ملرشـحني      وزارة العمل او الداخلیة لغ    
وهنـاك خشـیة مـن تـدخل الـوزارتني          . وفق معایريها 

املــذكورتني، بــدعم مــن جهــاز التعــذیب، يف اعمــال  
 .اللجنة للتأثري على سري االنتخابات

 
  اغسطس٧

ذكرت التقاریر الواردة ان عددا من املواطنني، مـن          
بینهم اطفال، اعتقلوا االسبوع املاضـي مـن منطقـة           

  وعرف من بني هـؤالء كـل مـن        . عسفیةالدیه بصورة ت  
، امحـد   ٩١، حممد صـاحل مشـیمع،       ٩١امحد رضي العنسي،    

، علي عید سعد    ٧١، حسني علي رستم،     ٦١عبد اهللا اخلري،    
، طالــب علــي ٥١، حممــود حســن، ٣١، حممــد حســن، ٥١

، واالخـريان مهـا   ٢١، محـزة علـي االصـفر،    ٣١االصـفر،  
كثـر مـن    شقیقا الشیخ حسني الدیهي املعتقـل منـذ ا        

وجـاءت هـذه    . اربعة اعوام بـدون هتمـة او حماكمـة        
االعتقاالت الوحشیة لتؤكد اطالق ید جهاز التعذیب يف         

وسـاد املنطقـة شـعور عـام     . قمـع ابنـاء البحـرین   
باالستیاء من هذا االعتـداء علـى حریـات املـواطنني            

 وعلـم ان هـؤالء املـواطنني موقوفـون اآلن      .وامنهم
وخيشى علیهم، خصوصا االطفال    . مبركز التعذیب باخلمیس  

منهم، من التعذیب على یدي املعـذب املعـروف خالـد            
الوزان، الذي قتل الشهید سعید االسكايف قبـل مخسـة           

 .اعوام باملركز نفسه
ويف الوقــت نفســه اســتمرت الشــعارات الــيت تطالــب  

وشوهدت مبنطقـة الدیـه     . باملطالب الوطنیة العادلة  
ــها  ــن بین ــثرية م ــعارات ك ــق دم ال » ش ــهداء طری ش

، «سوف یتكسر قمعكم فوق بركان مطالبنـا      »،  «النصر
الربملان هـو   « »أین وعودكم اجلوفاء باطالق احلریات؟    »

، يف اشـارة اىل الصـفقات       «احلل ولیس صـفقات السـالح     
جاء ذلـك   . العسكریة اليت وقعت مع بریطانیا مؤخرا     

يف الوقـت الـذي اسـتمرت فیـه املظـاهر املهرجانیـة       
 عن بعض املرتزقة االجانـب عبـارات        للحكومة، ونقلت 

كمـا  . تأیید غري حمدودة لسیاسات التعـذیب والقمـع        
تأتي يف الوقت الذي استمر فیـه رئـیس الـوزراء يف             
اجبار املواطنني على اطالق التصرحيات ونشر االعالنـات         

ومعروف ان رئیس الـوزراء هـو       . الداعمة لسیاساته 
یـة يف مثـل     الذي قاد االنقالب املشؤوم على الدميقراط     

هذا الشهر قبل ربع قرن، وبقـي علـى رأس السـلطة             
ویرفض حىت اآلن اجـراء     . االستبدادیة منذ ذلك الوقت   
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اي اصالح سیاسي يف البالد ویصر على اسـالیب القمـع            
 .والتعذیب واالضطهاد والتمییز العنصري

ومن جهة اخرى، حثـت املعارضـة املنظمـات احلقوقیـة            
الدولیـة وهیـومن   الدولیـة خصوصـا منظمـة العفـو     

رایتس ووج، واملنظمة الدولیـة ملكافحـة التعـذیب،          
واللجنة الربملانیة الربیطانیة حلقوق االنسان وغريهـا        
على االستجابة لطلب االمـري والتقـدم بطلـب زیـارة            

وكان االمري قـد اكـد يف       . مراكز التعذیب يف البحرین   
ان االمریكیـة االسـبوع     . ان. مقابلته مع حمطـة سـي     

انــه ســوف یســمح لكــل املنظمــات احلقوقیــة املاضــي 
وكان رئیس الوزراء یـرفض     . الدولیة بزیارة البالد  

وحـىت عنـدما    . تلك الزیارات منذ اربعة عشر عامـا      
ذهبـت منظمـة العفـو الدولیـة اىل املنامـة العـام       
املاضي منع وفدها من مقابلة اي شخص خـارج دائـرة            

نظمـة  ومنذ ذلك الوقت تطالـب امل     . املوظفني احلكومیني 
حكومة البحرین بالسماح هلا بزیـارة اخـرى تقابـل           
فیها ضحایا  التعذیب واالعتقـال التعسـفي، ولكـن           

ولفتت املعارضة نظر هـذه املنظمـات اىل        . بدون جدوى 
استمرار االعتقاالت التعسفیة والتعذیب، وأحملت بشكل       
خاص اىل استمرار اعتقال مئـات املـواطنني االبریـاء           

دولة السيء الصیت او بقرار من      مبوجب قانون امن ال   
 .حمكمة امن الدولة اجلائرة

والحــظ املراقبــون مــن جهــة اخــرى اســتمرار غیــاب  
الضوابط اليت تـنظم العـرض والطلـب يف مـا یتعلـق              

واشــاروا اىل حــرب االســعار . باملنتجــات املســتوردة
 الدمناركیــة  املتصــاعدة بــني الشــركة البحرینیــة 

وهـددت  . ا السـعودیتني  لأللبان مع شركيت املراعي وند    
االوىل باالستغناء عن عدد كبري من املوظفني البحرینیني         

ورأى املراقبـون يف هـذا      . اذا استمرت حرب االسـعار    
التطـور مؤشـرا سـلبیا لسـوق العمـل البحرینیـة،       
خصوصا مع تكریس احلكومة سیاستها الـيت تقـوم علـى            
اساسها باستقدام العمـال االجانـب بـأجور رخیصـة           

 . حمل العمالة الوطنیةواحالهلم
وعـرب صـحايف حبـریين عـن قلقـه مـن اسـتمرار سیاسـة         
الرقابة الصارمة اليت متارسها  وزارة االعـالم علـى           

ففي ما عدا بعض االمساء املعروفة مـن        . كتاب االعمدة 
كّتـاب االعمـدة، یتعـرض اغلبیـة الكتـاب للرقابـة       
الصارمة، ومينعون مـن التعـبري احلـر عـن آرائهـم،             

كتاباهتم للشطب والتخریب، وتنشر بعد ذلـك       وتتعرض  
وقال انه كثريا مـا نشـرت مقـاالهتم         . بدون مشاورهتم 

مشوهة ومبتورة وغري مفهومة املعىن وذلك بسبب قیـام          
ــك     ــى تل ــارمة عل ــة ص ــالم برقاب ــالء وزارة االع عم

ویقول هذا الصحايف ان هنـاك سـقفا ملـا           . الكتابات
نوعـون مـن    ميكن قوله، معتربا ان اصـحاب االعمـدة مم        

التطــرق لقــوانني الطــواريء والتعــذیب واالعتقــال  
 .التعسفي والتمییز العنصري والطائفي

 
  اغسطس٩

ألغیــت بشــكل مفــاجيء النــدوة الــيت كــان مقــررا  
اجراؤها اللیلة املاضیة بنادي اخلـرجيني والـيت كـان           

وذكرت مصادر  . یفرتض ان یشارك فیها احملامي حسن رضي      
قرار من رئیس الوزراء عـرب      مطلعة ان االلغاء جاء ب    

ونشر االعالن عن الغاء النـدوة يف       . وزارة الداخلیة 
وكـان النـادي االهلـي قـد        . الصحف احمللیة یوم امس   

أعلن عن الندوة قبـل اكثـر مـن اسـبوعني ملناقشـة              
ــواطنني  ــتوریة للم ــوق الدس ــة يف . احلق ــعت احلكوم وس

 االسابیع االخرية للرتویج لبعض املظاهر االنفتاحیـة يف        
حماولة لتحسني مسعتـها الـيت لطختـها سیاسـات رئـیس             

وجـاء الغـاء    . الوزراء القمعیة على مدى ربع قرن     
الندوة اليت رو جت هلـا وسـائل االعـالم احمللیـة بعـد              
اسبوع واحد فقط من التأكیدات اليت اطلقهـا االمـري           

ان  االمریكیـة    . ان. خالل مقابلته مع حمطة الـ سـي      
قـوم باصـالحات سیاسـیة      واليت قال فیها انه سـوف ی      

وكـان  . ودميقراطیة وانه سـوف یلـيب مطالـب الشـعب          
النادي االهلي قد أعلن يف البدایة عـن عزمـه علـى             
عقد الندوة مبقره ولكـن أعلـن الحقـا، السـباب غـري              

وكان متوقعا  . معروفة، اا سوف تعقد بنادي اخلرجيني     
ان حتظـى النـدوة بتغطیـة واسـعة يف وسـائل االعـالم       

الظهار شيء من االنفتاح، ولكن یبدو ان رئیس        احمللیة  
الـوزراء رأى ان فـتح البـاب ملثـل هـذه احلـوارات       
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املفتوحة سوف یوفر منربا للحـدیث احلـر عـن دسـتور             
الـبالد وسـوف یكـر س التوجـه الشـعيب حنـو املطالبـة        
باحلقوق املشروعة، ویؤكد خطأ سیاسته الـيت تبناهـا          

نتظر املواطنون  وی.  عاما ضد احلكم الدستوري    ٥٢ملدة  
والرأي العام العاملي حدوث تداعیات لقرار الغـاء         

وحثت املعارضة املثقفني من ابناء البحـرین        . الندوة
على رفع صـوهتم بشـجب سیاسـة قمـع حریـة التعـبري               
املفروضة على املواطنني من قبل جهاز التعذیب الـذي          

 .یدیره االجانب
 ومن جهة اخرى رفض رئیس الوزراء بشـكل قـاطع كـل            
مطالب العمال اليت تقدمت هبا اللجنة العامة لعمال         

وقـد أبلـغ عبـد الـنيب الشـعلة، وزیـر       . البحـرین 
العمل، یوم االحـد املاضـي ممثلـي اللجنـة العامـة             
بقرار رئیس الـوزراء وهـددهم حبـل اللجنـة اذا مل             
. تسحب مطالبها، كما حدث جلمعیة احملامني قبـل عـامني          

لیــو اىل رئــیس  یو١٣وكانــت اللجنــة قــد رفعــت يف 
  الوزراء مذكرة باملطالب التالیة

 حریـة العمـل النقـابي يف البحـرین وتطـویر         ١
التشریعات العمالیة وخاصة الباب السابع عشر مـن         
قانون العمل يف القطاع االهلي اىل مسـتوى مـا نصـت             
علیه املعایري الدولیة والعربیة واتفاقیات منظمـة        

یـة التنظـیم   العمـل الدولیـة والعربیـة خبصـوص حر    
ــان      ــل اللج ــاعي، وحتوی ــاوض اجلم ــابي والتف النق
ــة    ــات عمالی ــة اىل نقاب ــرتكة احلالی ــة املش العمالی
مستقلة، واللجنة العامة لعمال البحرین اىل احتـاد         
عمال البحرین، وعضویة كـل عمـال البحـرین فیـه،            
واالنضمام اىل االحتادات العمالیة العربیة والدولیة       

ملبعـدین مـع عوائلـهم اىل    وعـودة مجیـع النقـابیني ا   
 البحرین

 حــق ممثلــي اللجنــة العامــة لعمــال البحــرین    ٢
ومجعیتها العمومیة املنتخـبني يف املشـاركة يف اـالس           
الثالثیة ويف الس االعلى للتدریب وجملس التأمینـات         
االجتماعیة، كما نص علیه قـانون العمـل والنظـام           

 .االساسي للجنة العامة
جنــة العامــة دخــول الشــركات  حــق اعضــاء الل  ٣

واملصانع اليت لیس هلا جلان عمالیـة مـن اجـل تعفـق              
 .داواضع العمال فیها وحل مشاكلهم

 حق اللجنة العامة واجلمعیة العمومیة يف تنظیم           ٤
وحتدید واالشراف على انتخابـات اللجـان العمالیـة          
املشرتكة ومواعیدها ووضع الئحة اسرتشـادیة للشـركات         

 .ات القادمة للدورة الثامنةوذلك لالنتخاب
ــة يف     ٥ ــة العام ــریح للجن ــبري والتص ــة التع  حری

 .الصحافة احمللیة
 عدم تدخل وزارة الداخلیـة يف انشـطة اللجـان              ٦

ــا يف      ــدم قیامه ــة وع ــة العام ــة واللجن العمالی
االنتخابات القادمة بشطب امساء ممثلي عمـال مرشـحني          

 .لالنتخابات
تها و زارة العمـل      ازالة العراقیل الـيت وضـع        ٧

 امـام اللجنـة العامـة، اي منـذ          ٥٩٩١منذ العام   
 .استالم الوزیر احلايل منصبه

وأبلغ وزیر العمل اعضـاء اللجنـة الـذین حضـروا            
 عبد الغفار عبد احلسني، ونائبه سعید        االجتماع وهم 

السماك، وامني سر اللجنة یوسف عبـد اهللا یوسـف، ان            
   اغسـطس  ٥ اضـي   رئیس الوزراء عقد مساء السبت امل     

اجتماعا مببىن جملس الوزراء ملناقشة مطالـب اللجنـة          
حبضور وزیري الداخلیة والعمل، ومتت مناقشة مـذكرة         

وقد رفض رئیس الوزراء كل املطالب      . اللجنة العامة 
املرفقة  يف املذكرة وخصوصا حریة العمـل النقـابي،           
ــى      ــراف عل ــل االش ــق وزارة العم ــن ح ــال ان م وق

دمة وحتدید موعدها يف السنة اجلدیدة      االنتخابات القا 
وحق وزارة الداخلیة يف التدخل واالشراف على امسـاء          

ووجه وزیر العمل هتدیدا اىل رئـیس       . العمال املرشحني 
اللجنة واعضاء اللجنة العامة ومجعیتها العمومیة،       
وقال اا اذا جتاوزت صالحیاهتا فسوف یتم حلها كمـا           

ى سحب املذكرة اليت رفعت     وأصر عل . حصل جلمعیة احملامني  
وسوف تعقـد اجلمعیـة العمومیـة       . اىل رئیس الوزراء  

وهناك خشـیة كـبرية ان      . اجتماعا خاصا ملناقشة ذلك   
 .یصدر رئیس الوزراء امرا حبل اللجنة

 
  أغسطس٠١
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ما زالت االنعكاسـات السـلبیة لقـرار منـع نـدوة             
النادي االهلي حـول احلقـوق الدسـتوریة للمـواطنني           

 الشـارع البحـریين وتكـرس الشـكوك حـول      تتفاعـل يف 
. حقیقة ما یقال عن االصـالحات السیاسـیة يف الـبالد           

وتساءل الكثريون عن معىن االصـالح اذا كـان النظـام            
یضیق ذرعا حىت بندوة حمدودة احلضـور تنـاقش قضـایا            
. واضحة وال تنطوي على ابعاد سیاسیة هتـدد النظـام          

قـد یـوم    وعلم ان قرار االلغـاء جـاء يف اجتمـاع ع          
 بني االمري ورئـیس الـوزراء         اغسطس ٧ االثنني املاضي   

أصر فیه االخري على الغاء الندوة معتربا ان السماح          
. «هتدیـد خطـري المـن الدولـة       »هبذا القدر من احلریة     

وطلب من وسائل االعالم الرمسیة نشـر اخلـرب يف الیـوم             
التايل، اي قبل بضع ساعات مـن املوعـد الـذي كـان              

 . وةمقررا للند
وذكرت مصادر مطلعة ان رئیس الوزراء كان خيتـزن يف           
نفسه كثريا من الغیظ جتاه اللغة اجلدیدة اليت طرحها          
. االمري برغم اا مل تتحول اىل واقـع تغـیريي ملمـوس            

واشـارت تلـك املصـادر اىل انـه مل یكـن راضـیا عـن        
ان االمریكیـة االسـبوع     . ان. تصرحيات االمري حملطة سـي    

تعهد فیها باالصالح السیاسـي واالسـتماع       املاضي اليت   
ملطالب الشعب والسماح بزیـارة املنظمـات احلقوقیـة          
ــیس    ــها رئ ــور یرفض ــا ام ــبالد، ومجیعه ــة لل الدولی

وانعكس عدم رضا   . الوزراء وقد سخر حیاته حملاربتها    
رئیس الوزراء عن تصرحيات االمري مـن خـالل التغطیـة            

 .لیةاملتواضعة جدا هلا يف وسائل االعالم احمل
كما یسود القطاع العمايل حالة من القلق بعد قرار          

وقـد أصـدرت    . رئیس الوزراء رفض مطالبـهم مجیعهـا      
منظمة حقوق االنسان يف البحـرین بیانـا حـول تلـك             

خيشـى ان تـؤدي الضـغوط        » القضیة جاء فیه ما یلي    
على اللجنة العامة لعمال البحرین وغیـاب قنـوات          

 تزایــد االســتیاء التفــاوض اجلمــاعي الفعالــة، اىل
العـام وخصوصـا مـع اسـتمرار تـدني االجـور بشـكل        
قیاسي، وتزاید موجات تسریح املوظفني والعمال بدون        

ان منظمة حقـوق     » واضافت قوهلا . «تعویضات مناسبة 
االنســان يف البحــرین تناشــد املســؤولني يف البحــرین  

التجاوب مع املطالب اليت قدمتها اللجنة باعتبارها        
 للحقوق العمالیة اليت ال بد مـن توفريهـا          احلد االدىن 

واحرتامها، واطالق حریة العمل النقابي وضمان حقوق        
املواطنني، وخصوصا يف ما یتصـل بـأرزاقهم وحریـاهتم           

 .«االساسیة
وعلى صعید آخر، اكدت االنباء الواردة مـن السـجن           
ان االستاذ عبد الوهاب حسني واخوته املعـتقلني منـذ           

ام بــدون هتمــة او حماكمــة، اكثــر مــن اربعــة اعــو
یتعرضون للمزید من املضـایقات والتعـذیب النفسـي          

ونفـت  . واجلسدي الجبارهم على توقیع افادات مـزورة       
تلك التقاریر ما ذكرته مصادر دبلوماسـیة غربیـة          
من ام على اتصال مبحامیهم، مؤكدة ام ممنوعون من          
االتصال بایة جهة خارجیة، وان االستاذ عبد الوهاب         
حسني مل یتصل مبحامیه اال عندما تقدم بالتظلم حملكمـة           

. امن الدولة السیئة الصیت يف فربایر ومارس املاضیني        
ویرفض جهاز التعذیب السماح له باالتصال مبحامیـه،         
كما یرفض ابالغه بالزیارة املزمعة لوفـد االعتقـال          

. التعسفي التابع لالمم املتحدة يف شهر فربایر املقبل        
املصادر الدبلوماسیة تفرتض ان املعـتقلني      وكانت تلك   

السیاسیني یعرفون بزیارة وفد االعتقال التعسفي من        
 .خالل حمامیهم، االمر الذي ال یتطابق مع الواقع

 
  أغسطس٤١

أصدرت املنظمة الدولیة ملكافحة التعذیب بیانا حول        
وجـاء يف البیـان مـا       . اعتقال االطفال يف البحرین     

ول مـن اغسـطس اعتقـل االطفـال         يف االسبوع اال   » یلي
 امحـد عبـد اهللا       التالیة امساؤهم من منطقـة الدیـه      

، ٥١، علي عید سـعید،      ٧١، حسني علي رستم،     ٦١اخلري،  
، طالـب علـي االصـفر،       ٥١، حممود حسن،    ٣١حممد حسن،   

وقد نقل هؤالء املواطنـون     . ٧١، محزة علي االصفر،     ٣١
ن خلطـر   اىل مركز اخلمیس للتحقیق ونقل اـم یتعرضـو        

وطبقا للمعلومات املتـوفرة فقـد اعطیـت         . التعذیب
مراكـز الشـرطة صـالحیة احتجـاز املـواطنني واسـاءة       
معاملتهم، ومن بینهم االطفال، وذلك يف اطار نظـام          
اداري المركزي  یهدف لتخفیف املسؤولیة ازاء تعذیب         
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وجاءت هذه السیاسة بعد قرار من احلكومة        . املواطنني
 مخس حمافظات وتعـیني  ضـباط االمـن          لتقسیم البالد اىل  

فمثال، عني عبد العزیـز عطیـة       . الكبار كمحافظني هلا  
اهللا آل خلیفة حمافظا للعاصمة املنامة، وكان رئیسـا          

 للتعاطي مـع االحتجاجـات      ٥٩٩١للجنة خاصة شكلت يف     
اليت كانت جاریة آنذاك، وكانت مسؤولة عـن تعـذیب           

 وعني عبد  .٧٩و ٥٩٩١ووفاة عدد من املواطنني ما بني 
الرمحن بن صقر آل خلیفة حمافظا للمنطقة الشمالیة،         
ونقل انه كان مسؤوال عن تعذیب املعتقلني والسـجناء          

وكـال احملـافظني مـن      . عندما كان بدائرة التحقیقـات    
وجتــذر االشــارة اىل ان  . عائلــة آل خلیفــة احلاكمــة

العاصمة واملنطقة الشمالیة من البحرین مهـا اكثـر          
سـكانا وتضـمان اكثـر القـرى الـيت تشـهد       املنـاطق  

وتشـري االمانـة العامـة لــ        . اضطرابات واحتجاجات 
OMCT       اىل ان البحرین وقعـت علـى معاهـدة حقـوق 
اعتقـال  » الـيت تـنص علـى ان           ب ٧٣املادة   الطفل  

واحتجاز وسجن اي طفـل جيـب ان یكـون منسـجما مـع               
القانون وال یتم اللجـوء الیـه اال كوسـیلة اخـرية             

وباالضافة اىل ذلك جيب ان ال یتعرض       . صر فرتة ممكنة  والق
اي طفل للتعذیب او ایة معاملة اخرى قاسیة او غري           

وطالبت املنظمة بضمان سـالمة     . »انسانیة او مهینة    
االطفال املذكورین وااء ممارسة االعتقـال التعسـفي         
وضمان احرتام حقـوق االنسـان واحلریـات االساسـیة يف            

 .البالد
 شخصـا مـن     ٨١خـرى، تقـدمت جمموعـة مـن         ومن جهة ا  

املواطنني اىل وزارة العمل والشؤون االجتماعیة بطلب        
وأرفـق  . ترخیص لتشكیل منظمة مستقلة حلقوق االنسان      

جاء ذلـك   . الطلب بالنظام االساسي للجمعیة املقرتحة    
بعد الفشل الذریع للمنظمة الـيت شـكلتها احلكومـة           

دف املنظمــة وهتــ. حلقــوق  االنســان يف العــام املاضــي
اجلدیدة، للتعاطي اجلدي مع موضوع حقوق االنسان بعد         
ربع قرن من االرهاب احلكومي ضد ا بنـاء البحـرین،            
ــذیب    ــت التع ــهم حت ــرات من ــهد العش ــد ان استش وبع

وعلى مدى ربع القرن املاضـي مـارس رئـیس           . الوحشي
الوزراء، ميساعدة الضابط الربیطاني السيء الصـیت،        

ــ  ــون، سیاس ــان هندرس ــد  ای ــة ض ــة احلدیدی ة القبض
املواطنني، وفرضا على الـبالد عهـدا اسـود مل تشـهد             

وهنـاك ضـغوط دولیـة كـبرية علـى          . مثله يف تارخيها  
العائلة اخللیفیة لتطویر النظام السیاسي والسماح       
مبنظمات حقوقیة مستقلة ملراقبة ما جيري داخـل غـرف           

 .التعذیب
، وبفضل الضغوط الدولیة وتضحیات ابنـاء البحـرین        

ففـي  . اضطرت احلكومة الطالق سراح بعض املعتقلني ظلما       
االیام القلیلة املاضیة اطلق سـراح كـل مـن جـابر             

وكان الشعلة قد   . الشعلة وجمید میالد وجعفر الصیاح    
قضى يف السجن عامني كاملني بعد انقضاء ثـالث سـنوات            

اما املواطنان اآلخران   . حكمته هبا حمكمة امن الدولة    
ني ومل حياكما ابدا، بل قضیا اكثر من        فقد اعتقال مرت  

. مخسة اعوام يف غرب التعذیب بـدون هتمـة او حماكمـة            
وبدال من االعتذار هلما وتعویضهما عن اجلـرائم الـيت           
ــراحهما    ــالق س ــة اط ــرب احلكوم ــا، تعت ــت حبقهم ارتكب

 . «مكرمة»
وذكرت املعلومات الواردة من السـجن ان املواطنـات          

یـدر ولیـدا العـریيب،      الثالث، سلوى حیدر وحنـان ح     
وبـرغم  . تتعرضن ملعاملة وحشیة داخل غرف التعـذیب       

ارتفاع درجات احلرارة يف البالد مبعدالت عالیـة جـدا           
یصر رئیس الوزراء على ابقاء االسريات الثالث يف غرف          
ــط       ــدوانا وحيــرمهن مــن ابس التعــذیب ظلمــا وع

. احتیاجاهتن، وال یوفر هلن حىت مـاء الشـرب البـارد           
عارضة املنظمـة الدولیـة للصـلیب االمحـر         وطالبت امل 

بالقیــام بزیــارة فوریــة هلــؤالء االســريات ملراقبــة  
 .االوضاع تعیشها

 
  أغسطس٥١

ــعة     ــذكرى التاس ــة يف ال ــة البحرینی ــت املعارض دع
والعشـرین السـتقالل الـبالد احلكومـة اىل العـودة اىل      
الثوابت اليت قامـت علیهـا العالقـات بینـها وبـني             

وقالت . سحاب الربیطاني من البحرین   الشعب عشیة االن  
ان ذلك االنسحاب وما تاله من قیام دولـة البحـرین            
احلدیثـة وتنـازل شـاه ایـران عـن مطالبتـه، ودور       
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القرار الشعيب احلر يف كل ذلك، كـان حـدثا تارخيیـا             
مهما يف تارخينا املعاصر، جيب ان تستحضـره العائلـة           

ك جتـاه   اخللیفیة احلاكمة وتنفذ ما التزمت به آنـذا       
 ٥١وكانت البحرین قـد أعلنـت اسـتقالهلا يف           . الشعب

 يف إثر القرار الربیطاني باالنسحاب مـن        ١٧٩١أغسطس  
املنـاطق الواقعـة شـرق السـویس مبـا فیهـا منطقـة        

وقبل االنسحاب الربیطاني كانت ایـران تصـر         . اخللیج
على تبعیة البحرین هلا، لكـن الشـعب قـال كلمتـه             

تحـدة الـذي قـام بزیـارة     احلامسـة ملبعـوث االمـم امل   
، ونقـل اىل االمـني العـام    ٠٧٩١اسـتطالعیة للـبالد يف   

لالمم املتحدة رغبـة شـعب البحـرین يف قیـام دولـة              
مستقلة على اراضیه متارس الدميقراطیة وحتـرتم حقـوق          

وقد التزمت العائلـة اخللیفیـة يف بدایـة          . االنسان
االمر بذلك، فوضع اول دسـتور للـبالد أقـره الـس             

وعلى اساس ذلـك    . تأسیس الذي انتخب نصف اعضائه    ال
الدستور اجریت اول انتخابـات برملانیـة يف دیسـمرب           

لكن رئیس الوزراء احلايل انقلب على الدستور        . ٣٧٩١
وألغى الربملان املنتخـب وفـرض علـى الـبالد احكـام             
ــوم     ــىت الی ــبالد ح ــى ال ــة عل ــواريء املفروض . الط

 مطالبتـها  وباملناسـبة اكـدت املعارضـة البحرینیـة    
باعادة العمل بذلك الدستور الذي كان اهم مثرة من          
مثار االستقالل، وطالبت حكومـة البحـرین باالهتمـام          

 اغسـطس مـن كـل عـام،         ٥١الرمسي بذكرى االستقالل يف     
 .واعتبارها عیدا وطنیا للبالد

وعلى صعید آخر تدخل رئیس الوزراء شخصیا یوم امس          
بحـرین تأجیـل    وفرض على اللجنة العامة لعمـال ال      

انتخابات اللجان العمالیة املشرتكة اليت كان مقررا        
جاء ذلـك يف قـرار غاضـب        . اجراؤها يف نوفمرب املقبل   

أبلـغ اىل اللجنـة واشـرتك فیـه باالضـافة اىل رئـیس       
وكانـت  . الوزراء كل من وزیري الداخلیـة والعمـل        

اجلمعیة العمومیة قـد عقـدت صـباح امـس االجتمـاع             
 للدورة السابعة  ملناقشـة آخـر        االستثنائي السابع 

   وخرجت اجلمعیة بقرارات مهمة كالتايل. املستجدات
 االنسحاب من، ومقاطعـة الـس االعلـى للتـدریب             ١

ــات     ــة للتأمین ــة العام ــس ادارة اهلیئ ــين وجمل امله

االجتماعیـة وعـدم مشـاركة ممثلـي اللجنـة العامـة       
فیهمـا حـىت املوافقـة علـى مشـاركة ممثلـي اجلمعیـة        

 .مومیة للتنظیم العمايل يف هذین السنيالع
 االصرار على عقد انتخابات اللجـان العمالیـة            ٢

 شركة حسب الربنامج الزمين الذي أقرته       ٨١املشرتكة يف   
 یولیـو املاضـي     ٩٢اجلمعیة العمومیة يف اجتماعها يف      

وحسب الالئحة االرشـادیة لالنتخابـات وذلـك يف شـهر            
تدخل وزارتي الداخلیة   ، وعدم السماح ب   ٠٠٠٢نوفمرب  

والعمل يف مسرية االنتخابات كما جرت علیه العادة يف          
السنوات السابقة، ورفض اوامر وزارتـي الداخلیـة         

 .١٠٠٢والعمل بعقد االنتخابات يف شهر فربایر 
 االصرار على مجیع املطالب والقرارات اليت رفعها           ٣

رئیس اللجنة العامـة اىل رئـیس الـوزراء وخصوصـا            
 التشریعات العمالیة وحق التنظیم النقـابي        تطویر

يف البحرین وحق التفاوض اجلمـاعي كمـا نصـت علیـه             
اتفاقیات منظمة العمل الدولیة والعربیـة وحقـوق         

 .االنسان
 حق اجلمعیة العمومیة واللجنة العامة يف حریـة            ٤

 .النشر والتعبري يف الصحافة احمللیة
جیـل  لكن رئیس الـوزراء وعصـابته أصـروا علـى تأ           

ــل      ــة اذا مل متتث ــل اللجن ــددوا حب ــات وه االنتخاب
بقرارهم، فجاء قرار اللجنة صباح الیوم مفاجئا يف         

ویسـود القطـاع العمـايل      . حماولة ملنع اي تطور سليب    
شعور عام باالستیاء من تدخل رئـیس الـوزراء هبـذا            
الشكل السافر وسعي وزارتي الداخلیة والعمل لقمع        

. عمـل مرفـوض علیهـا     انشطة اللجنة وفرض برنـامج      
وناشدت املعارضة اجلهات العمالیة الدولیة التـدخل        
الفوري للدفاع عن عمال البحـرین وحقـوقهم وشـجب           

 .ممارسات احلكومة القمعیة
 
  أغسطس٧١

مع اقرتاب الذكرى اخلامسة والعشرین للقرار املشؤوم        
بتعلیق العمل بالدستور وحل الس الـوطين تتفاعـل          

كل متصــاعد ویضــغط الناشــطون االوضــاع احمللیــة بشــ
ــب    ــق املطال ــارج لتحقی ــداخل واخل ــیون يف ال السیاس
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وقـد  . الوطنیـة ويف مقدمتـها الغـاء ذلـك القـرار     
شــوهدت يف الیــومني املاضــیني شــعارات مكتوبــة علــى  

وعـرب  . احلیطان يف عدد من املناطق من بینها كرزكـان         
املواطنون عن مشاعرهم عرب االنرتنت واملنشـورات الـيت          

وتكـرس الشـعور بضـرورة اقامـة        . ها املعارضة تصدر
دولة القانون ا ملؤسس علـى الدسـتور خصوصـا بعـد             
قرار رئیس الوزراء االسـبوع املاضـي الغـاء نـدوة            
النادي االهلي اليت كانت ستناقش احلقوق الدسـتوریة         

 . للمواطنني
ویزداد الرتقب كذلك يف اثر تقدمي جمموعة من املواطنني          

 اىل وزارة العمــل بالســماح  طلبــا رجــاال ونســاء 
ــان  ــوق االنس ــتقلة حلق ــة مس ــكیل مجعی ــاء يف . بتش وج

  الرسالة املهذبة حتدید الهداف تلك اجلمعیة كالتـايل        
نشر الوعي باملواثیق الدولیة حلقوق االنسـان، رصـد          
انتهاكات حقوق االنسان يف البالد، العمل علـى وقـف           

بیات تلك االنتهاكات بالوسائل املشروعة، إصدار االد      
اليت تنشر الـوعي مببـاديء حقـوق االنسـان، تنظـیم             
ــان،    ــوق االنس ــیة حق ــع قض ــبة م ــات املناس الفعالی
التعاون مع منظمات حقوق االنسـان واالمـم املتحـدة           
لتحقیق اهداف اجلمعیة، خماطبة السلطات حـول حـاالت          
خمالفة لنصوص دستور البالد، العمل علـى وضـع اسـس            

ووقــع علــى . ســانمنــهج دراســي يف جمــال حقــوق االن
 حصـة    الرسالة مثانیة عشـر مواطنـا ومواطنـة هـم         

اخلمريي، سلمان السـید علـي كمـال الـدین، سـبیكة             
النجار، نبیل امحد رجب، فتحي عبد اهللا سامل، عبد اهللا           

منـذر جعفـر عیسـى اخلـور،        . حممد صاحل العباسـي، د    
فاطمة حسن احلواج، عبد الشهید حسـني عمـران، حممـد            

ابراهیم حممد، امحد ابراهیم فخرو،     جعفر حسن، عیسى    
علي ابراهیم بوحجي، علي عبد اهللا فخرو، خالد صـاحل           
مخیس الزیاني، سهام محید علي سامل صنقور، حممود حممد          

 .جواد
ومن جهة اخـرى أصـدرت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة             

 بیانا حول استمرار العمـل بقـانون        OMCTالتعذیب  
 وجاء  .بالغائهامن الدولة السیئة الصیت وطالبت 

يف البیــان ان املنظمــة قلقــة جــدا مــن االســتعمال  

. املتواصل لقانون امـن الدولـة العتقـال املـواطنني          
واشارت اىل قضیة اعادة اعتقال االستاذ عبد الوهاب         

 مارس املاضي بعد ساعة واحـدة مـن اطـالق           ٧١حسني يف   
سراحه من االعتقال الـذي اسـتمر اكثـر مـن اربـع              

ــنوات ــت امل. س ــةوقال ــن   » نظم ــوات االم ــتعمل ق تس
احلكومیة قانون امن الدولة العتقال االشخاص الـذین         
تعتقد ام ميارسون انشطة معارضـة للحكومـة، ومـن           
ضمنهم االشخاص الذین حياولون ممارسة حقهم يف التعبري         

ونسبت املنظمة اىل جمموعـة     . «احلر والتجمع والتنظیم  
مم املتحدة  العمل حول االعتقال التعسفي التابعة لال     

ان قانون امن الدولة ال یفرق يف مواده بـني            » قوهلا
االشخاص الذین یضطهدون بسبب قیامهم بانشطة سلمیة        
او انشطة ترتبط حبقوقهم االساسیة يف حریـة التـدین           
والرأي والتعبري والتجمـع واالنتمـاء واملشـاركة يف          
حكومة بالدهم، وهي احلقوق الـيت تضـمنتها املادتـان            

 من االعالن العاملي حلقـوق االنسـان واملـواد          ١٢ و   ٨١
 مــن املیثــاق الــدويل للحقــوق  ٥٢، ٢٢، ١٢، ٩١، ٨١

السیاسیة واملدنیة، وبـني االشـخاص الـذین یقومـون           
ــروعة     ــوق املش ــة احلق ــاءة ملمارس ــل اس ــال متث باعم

لقد استمرت احلكومـة يف      » واضاف البیان . «املذكورة
أي العـام   سیاستها بعدم تقدمي ایـة معلومـات للـر        

خبصوص أعداد او هویات االشخاص املعتقلني او احملكـومني          
او املفـرج عنـهم  طبقـا لقـانون امـن الدولـة او       
الذین یقدمون للمحاكمة امام حمكمـة امـن الدولـة           
اليت ال تتوفر يف اجراءاهتا معایري العدالـة والـيت ال            

وطالبت املنظمة بالكتابـة    . «ميكن استئناف احكامها  
 البحرینیة للمطالبة بوقـف االعتقـاالت       اىل السلطات 

، ٤٧٩١التعسفیة، والغاء قانون امن الدولة لعـام         
 .وضمان احرتام حقوق االنسان واحلریات االساسیة

ومن بني املواطنني املعتقلني تعسفیا منذ فـرتة اطفـال           
وشباب موقوفون من منطقـة الدیـه مبركـز التعـذیب            

، امحـد   ٩١  امحد رضي سلمان العنیسي،     بالبدیع، وهم 
، ٩١، حممد صاحل جعفر مشـیمع،       ٨١عبد اهللا علي ربیع،     

، علي عبـد اهللا سـعد،       ٦١حسني علي رستم حبیب رستم،      
ومن . ٩١، هشام علي حسني،     ٩١، حسن عبد الرسول،     ٦١
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معتقلـي منطقـة العدلیـة هنـاك عـدد مـن االطفـال        
 حممود منصور،    اعتقلوا منذ ثالثة شهور تقریبا وهم     

، عبـد اهللا زبیـل،      ٧١علي العـریيب،     سنة، مرتضى    ٢١
، حسن سعید زبیـل،     ٥١، السید جعفر السید حسني،      ٤١
، نبیل  ٧١، امحد منصور قمرب،     ٧١، حسني علي مشطوط،     ٧١

ومنذ اعتقاهلم  . ٧١، عقیل حسن البين،     ٦١حسن البين،   
 .حىت اآلن مل یسمح لعائالهتم بزیارهتم على االطالق

 
  أغسطس١٢

لحقـوق النقابیـة مناشـدة اىل       أصدر املركز الدويل ل   
حكومة البحرین یطالبها فیه باحرتام حقوق العمـال         

 ان  وجـاء يف املناشـدة مـا یلـي    . وحتقیـق مطالبـهم  
املركز على اطالع بوضعیة اللجان العمالیة املشـرتكة         
يف البحـرین، وحيـث احلكومـة  علـى االهتمـام مبطالـب       
اللجنــة لعمــال البحــرین وغريهــا مــن التنظیمــات  

ابیـة الـيت دعـت لرفـع احلظـر علـى النقابـات        النق
ویعتــرب املركــز املــذكرة الــيت ســلمتها . العمالیــة

اللجنة العامة لعمال البحرین اىل رئیس الوزراء يف         
 یولیـو وثیقـة متوازنـة، ومتماشـیة متامـا مـع       ٠٣

مبــاديء منظمــة العمــل الدولیــة ومنظمــة العمــل  
اء العربیة، وهي مباديء متعارف علیها عموما يف أحن        

وقد خاب امل املركز كثريا عندما علـم بـان           . العامل
رئیس الوزراء اكد معارضـته للنقابـات العمالیـة          
وانه یواصل حرمان العمال يف البحرین مـن حقهـم يف            

وسـوف ینشـر املركـز اخبـارا حـول          . تنظیم انفسهم 
العریضـة املـذكورة يف نشـرته احملرتمـة الـيت تقـرأ يف       

 وسیكون قراؤنـا قلقـني      .  بلدا يف العامل    ٠٨أكثرمن  
عندما یعلمون برفض فرصة للعمل بقـوانني ومبـاديء          
تتماشى مع قانون  العمل الدويل وحقوق االنسان هبذه          

ان اتمع الدويل یتوقع اخبار حتسن حقـوق         . الطریقة
وقـد قـام املركـز مبجمهـودات     . العمـال يف البحـرین  

ا للتأكد من ان مجیع اخلطوات اال جيابیة اليت قامت هبـ           
. السلطات يف البحرین یتم ایضا ایرادها يف النشـرة         

ونأمــل بــان نــتمكن مــن ابــالغ العــامل مبزیــد مــن  
التطورات اال جيابیة للحقو ق املدنیـة واالجتماعیـة          

لعمال البحرین، وانه ملن املؤسف جدا بان تقریرنـا          
القادم سینتقد جمددا االجراءات الظاملـة الـيت حتظـر           

ووقـع  . «هي نقابات العمال  قوة التطور االجتماعي و   
املناشــدة الســید دانیــا بالكــبرين، املنســق ومــدیر  

وقالـت منظمـة حقـوق االنسـان يف     . البحـوث بـاملركز  
البحرین بان الوقت قد حان للسماح بتشكیل نقابات         

 .عمالیة طبقا للمواثیق الدولیة
وذكرت التقاریر ان عددا مـن منـاطق الـبالد شـهد             

 اليت هتدف العـادة العمـل       تصاعدا يف االنشطة الوطنیة   
ففـي مدینـة    . بدستور البالد وانتخاب الس الـوطين     

عیسى انتشرت الشعارات علـى احلیطـان بشـكل ملفـت            
للنظر، وكذلك االمر يف منـاطق اخـرى مثـل كرزكـان             

وأشارت شعارات اخرى اىل املعتقلني السیاسیني       . وغريها
وخصوصا النساء الثالث املسبیات لدى رئیس الـوزراء         

وتوجـه  . وهن سلوى حیدر وحنان حیدر ولیدا العریيب       
املواطنون للتعبري عن آرائهم ومواقفهم عـرب صـفحات          
االنرتنت اليت اصبحت منربا قویا للتعبري عـن املواقـف           

 . واآلراء
وذكرت تقاریر اخرى ان العائلة احلاكمـة اصـبحت يف           
مأزق بعد تقدمي طلب شعيب بتشكیل جلنة مستقلة حلقـوق           

وأحملـت تلـك    .  مواطنا ومواطنة  ٨١موقعة من   االنسان  
التقاریر اىل توجه احلكومة لالیعاز اىل احـد احملـامني           
من ابناء العائلة احلاكمـة باالسـراع بتقـدمي طلـب            
مماثل لكي ميكنها جتاوز الطلب الشعيب ومنح ترخیص اىل          

وهنـاك دعـم لـدويل مـن        . جلنة یرأسها ذلـك احملـامي     
 تشكیل جلنـة حقوقیـة      شخصیات ومنظمات حقوقیة لطلب   

مستقلة بعد ان فشلت اللجنة احلكومیة حلقوق االنسان         
يف القیـام بـأي نشـاط لرفـع املعانـاة عـن ضـحایا        

 .االعتقال التعسفي والتعذیب
ومبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرین للقرار املشـؤوم        
بتعلیق العمل بالدسـتور وحـل الـس الـوطين دعـا             

للجنـة الربملانیـة    اللورد ایفبوري، نائـب رئـیس ا      
حلقوق االنسان، اىل ندوة خاصة باملناسبة یتحدث فیها         

وسـوف تعقـد   . عـدد مـن املعنـیني بالشـأن البحـریين     
الندوة يف الساعة الواحدة بعد الظهر یوم االربعاء         
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 أغسطس باحد املبـاني التابعـة لـس اللـوردات            ٠٣
 ,Abbey Gardens 1  الربیطاني على العنوان التايل

London SW1. 
 
  أغسطس٢٢

أبعدت السلطات البحرینیـة قسـرا االسـبوع املاضـي           
ومت ایقـاف   . املواطن حممد الزهريي وعائلته من البالد     

العائلــة يف املطــار والتحقیــق مــع افرادهــا قبــل  
وكانـت العائلـة عائـدة مـن     . ابعـادهم اىل اخلـارج  

ومل تعط السلطات البحرینیـة اي      . الدراسة يف ایران  
كمـا قامـت السـلطات      . جراء التعسـفي  تربیر هلذا اال  

بابعاد املواطن عبد احللیم احللواجي قسرا من مطـار          
وكان هذا املـواطن عائـدا اىل بـالده مـن            . البحرین

وبعد التحقیق معه رفض جهـاز التعـذیب         . بریطانیا
ــاده اىل    ــد ابع ــبالد، وأعی ــدخول ال ــه ب ــماح ل الس

 وجتدر االشارة اىل ان حكومة البحرین هـي        . بریطانیا
الوحیدة يف العامل اليت تقوم بابعاد املواطنني قسرا،         

 .بینما تستقدم االجانب لتوطینهم يف اراضي البالد
. واستمرت االعتقاالت التعسـفیة يف االسـابیع االخـرية         

 یولیو املاضي عدد من االطفـال مـن         ٧٢فقد اعتقل يف    
 السید حممود السید علوي السید       منطقة ابوصیبع هم  

، السـید   ٦١سید جواد السید حسـن،      ،ال٦١ابراهیم،  
، ٦١، السید صادق السید حممـد،       ٦١حسن السید علي،    

واعتقل . ٦١السید عمار السید علوي السید عمران،        
ــلمان،  ٤٢يف  ــن داود س ــل حس ــو الطف ــن ٦١ یولی ، م

وبعد تعذیب متواصل ملدة عشرة ایام      . املنطقة نفسها 
ویتعـرض  . افرج عتهم بـدون توجیـه ایـة هتمـة هلـم            

طفال يف البحرین اىل تنكیل رهیب مـن قبـل جهـاز             اال
. التعذیب الذي أنشـأه الربیطـاني ایـان هندرسـون          

واعتقل يف االیام القلیلة املاضیة اربعة اطفال مـن          
 ترتاوح اعمارهم ما بـني       الدوار الرابع  مدینة محد   

ــرف     ٦١ و ٥١ ــون يف غ ــون یقبع ــا یزال ــا، وم  عام
. حسني علي حسـن   وعرف من بني هؤالء االطفال      . التعذیب

واعتقل االسبوع املاضـي املـواطن عبـد الكـرمي حسـن             
، من منطقة الدیر، ومت التحقیـق معـه         ٥٣ابراهیم،  

 .بقسوة قبل االفراج عنه يف الیوم نفسه
وذكـرت االنبـاء الـواردة مـن سـجن جـو ان سـلطات        
التعذیب وضعت الشیخ عبد اهلادي املخوضر يف زنزانـة          

انتقامـا منـه لرفضـه      انفرادیة ملدة اكثر من شهر      
التوقیع على افادات مزورة اعدها جهـاز التعـذیب          

كما احتج املعتقلون مبركز التعذیب بـاحلوض        . اخللیفي
اجلاف على سوء املعاملة واسـتمرار اعتقـاهلم بـرغم           

واستمر االضراب  . براءهتم، وذلك باالضراب عن الطعام    
وانتهى االضراب بوعود مـن     . عن الطعام یومني كاملني   

 .طات السجن مل یتحقق منها شيء حىت اآلنسل
القـدس  »ويف عددها الصادر هذا الیوم، نشرت جریدة         

اليت تصدر يف لندن مقاال مهما للسـید علـي           « العربي
ربیعة، عضو الس الوطين الذي حله االمري قبـل ربـع            

هل ميكن معاجلة امللفـات      » ومحل املقال العنوان  . قرن
وجـاء  . «ني ال دستوریة؟  السیاسیة واالقتصادیة بقوان  

يف املقال استعراض لتدهور االوضاع يف البحـرین منـذ           
، وما اعقبه من حتركات     ٥٧٩١ اغسطس   ٦٢حل الربملان يف    

شعبیة قوبلت بقمع رهیب وفقا لقانون امن الدولـة          
الذي كان رفضه من قبل اعضاء الس السبب املباشـر           

مـري  وبعد ان استعرض ما قـام بـه اال        . حلل ذلك الس  
 هـل ميكـن معاجلـة كافـة          اجلدید من خطـوات تسـاءل     

امللفات السیاسیة واالقتصـادیة واالجتماعیـة يف ظـل          
وجود القوانني الالدسـتوریة؟ وهـل باالمكـان حـدوث           
انفراج سیاسي یسمح مبمارسة كافة احلریـات املدنیـة          
والسیاسیة اليت نـص علیهـا الدسـتور يف ظـل غیـاب              

ولالجابـة  .  النیابیة؟ تفعیل الدستور وعودة احلیاة   
على هذین السؤالني استعرض الكاتـب بعـض املؤشـرات           
مثل لقاء االمري مع عدد من ممثلي اجلمعیات واالندیـة           
الوطنیة قبل شهر واحد وما ذكره يف ذلك اللقاء من           
رغبة يف االصالح السیاسي، وبعض الفعالیات الثقافیة        

ي نـادي   اليت تؤكد رغبة املواطنني يف االصالح مثل ندوت       
لكنه رأى ان الغـاء نـدوة       . اخلرجيني والنادي االهلي  

. اخرى كانت مقررة قبـل اسـبوعني مؤشـر سـليب جـدا             
ان امللفات الصعبة   »واعترب مثل هذه التصرفات تؤكد      

هي االخرى مرشحة لالصطدام بالقوانني اليت تقـف حجـر           
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. «عثرة يف طریق تنفیذ اي اصالح سیاسـي يف املسـتقبل           
مـن بـاب احلـرص علـى جنـاح           » ائالواضاف الكاتب قـ   

املشروع االصالحي لالمري نود ان نتساءل عـن الكیفیـة           
اليت سیتم مبوجبها معاجلة ملف املعـتقلني  واملبعـدین           
ــمح    ــيت تس ــوانني ال ــل الق ــومني يف ظ ــیني واحملك السیاس

مث . «باالعتقال واحلبس واالبعـاد خـارج حكـم احملكمـة          
وقال . االنسانانتقل الكاتب اىل ملف آخر وهو حقوق         

اعطـى الفرصـة    »ان اسلوب التعاطي مع ذلـك امللـف         
ملنظمات حقوق االنسان احلكومیة وغري احلكومیة لتسـجل         
شىت انواع االنتهاكات يف تقاریرهـا السـنویة وعلـى           
مدى مثاني سنوات االمر الـذي أدى اىل تشـویه صـورة             

واعتـرب ان تشـكیل     . «البحرین يف جمال حقوق االنسـان     
االنسان احلكومیة مل یساهم اجيابیا يف هـذا        جلنة حقوق   

. «مل تباشـر اي نشـاط حقـوقي حـىت اآلن    »اـال الـا   
بان الواجب الـوطين حيـتم      »وانتهى املقال اىل القول     

علینـا ان نسـجل لالمانـة والتـاریخ وجهـة نظرنـا       
القائلة بتعذر معاجلة هذه امللفـات الصـعبة يف ظـل            

ریعیة واملشاركة  تعطیل الدستور وغیاب السلطة التش    
 . «الشعبیة يف صنع القرار

 
  اغسطس٤٢

تلقت املعارضة البحرینیة حبزن وأسـف شـدیدین نبـأ           
كارثة سقوط طائرة طريان اخللیج یـوم امـس، ووفـاة            

وعربت املعارضـة عـن مواسـاهتا لعـائالت         . مجیع ركاهبا 
. الضحایا الذین انتقلوا اىل رهبم يف احلـادث االلـیم          

وشك اهلبـوط يف مطـار البحـرین        وكانت الطاشرة على    
وحسب املعلومات املتوفرة   . الدويل قادمة من القاهرة   

 ٣٤١فقد تويف مجیع ركـاب الطـائرة البـالغ عـددهم             
 ٢١ مصریا، و    ٣٦ مواطنا حبرینیا، و     ٤٣شخصا بینهم   
 فلســطینیني، وســتة امــاراتیني وثالثــة ٩ســعودیا و 

مل و. صینیني وبریطانیان  ومواطنني من جنسیات اخـرى        
یعرف بعد سبب الكارثة، لكن الدالئل تشـري اىل عطـل            
كارثي مفاجيء منع الطیار مـن اهلبـوط علـى مـدرج             
املطار فسقطت بعد احملاولة الثالثـة يف البحـر علـى            

واسـتطاعت فـرق االنقـاذ      . مسافة قصرية مـن املطـار     

انتشال اجلثث من البحر يف خـالل سـاعات بعـد وقـوع              
. ري هلذا احلادث االلـیم    وعم البحرین وجوم كب   . احلادث

وعـربت املعارضـة عـن حزـا الشـدید ومتنـت لعـائالت        
الضحایا الصرب، قائلة ان امر اهللا ال یـرد، وانـا هللا             

 .وانا الیه راجعون
ومن جهة اخرى قال االستاذ عبد الرمحن النعیمـي ان           

تكشـف االربـاك    »حادثة االستاذ عبـد الوهـاب حسـني         
قة تعاطیه مع موضوع    الشدید الذي یسود احلكم يف طری     

جـاء ذلـك يف     . «املعتقلني ومع جمموع االزمة السیاسیة    
. اللبنانیـة « البالد»املقابلة اليت اجرهتا معه جملة       
خطـوة اىل  « التـانغو »وقـال ان احلكـم ميـارس رقصـة     
 وأضــاف ان احلكــم  .االمــام وخطوتــان اىل الــوراء

یتحدث عن ضرورة احلوار واالنفتاح وحق املـواطنني يف          »
بداء وجهات نظرهم، ویرفض االسـتجابة لطلـب جلنـة           ا

ــة     ــدمي العریض ــري لتق ــع االم ــاء م ــة باللق العریض
 الـف مـواطن     ٥٢التارخيیة اليت وقع علیهـا قرابـة        

یطالبون باعادة العمل بالدسـتور واحیـاء احلیـاة          
الربملانیة والسماج جلمیع املبعدین بالعودة، واطـالق        

ــیني    ــتقلني السیاس ــجناء واملع ــراح الس ــال . «س وق
ان هــذا التخــبط السیاســي يف الــداخل  » النعیمــي

واخلارج، یعود اىل الصراع داخل االسرة احلاكمـة بـني           
االمري وعمه رئیس الـوزراء الـذي ال یریـد مغـادرة             
املسرح السیاسي، ویرید ان یضع االمري يف جیبه، وحيكم          
الطوق علیه، ویلتف على كل خطوة اجيابیة یقوم هبا،          

وقال ان احلل یكمـن يف      . «لك احلزم املطلوب  واالمري ال مي  
ان تكـون هنـاك حكومـة     » خطـوات جریئـة تـتلخص يف   

جدیدة للعهد اجلدید، وان یكون هناك انفراج سیاسي         
شامل، وان یتخلى احلكـم عـن قبضـته علـى مؤسسـات              
اتمـع املـدني، واحـرتام ارادة الشـعب يف املشـاركة      

ــ    ــادة احلی ــعبیة باع ــة الش ــیة والرقاب اة السیاس
الربملانیة وتفعیل الدستور ووقـف انتـهاكات حقـوق          

 .«االنسان
يف « القـدس العربـي   »ومن جهة اخـرى نشـرت صـحیفة         

عــددها الصــادر یــوم امــس مقــاال للــدكتور ســعید  
 ربع قرن    ٠٠٠٢   ٥٧٩١البحرین   » الشهابي بعنوان 
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واسـتعرض كاتـب املقـال يف       . «خارج احلكم الدسـتوري   
ين القامـة جمتمـع مـدني       البدایة خلفیة النضال الوط   

. ١٧٩١منذ احلقبة االسـتعماریة الـيت سـبقت العـام            
وتطرق اىل االستعدادات  االمنیة اليت صاحبت القـرار          

 باالنسحاب من شرق السویس، ومنها      ٨٦٩١الربیطاني يف   
استقدام الضابط الربیطاني، ایان هندرسـون، الدارة        

 مث تطـرق للتجربـة الدميقراطیـة يف   . «القسـم اخلـاص  »
النصــف االول مــن الســبعینات الــيت ألغاهــا االمــري  

، بسبب رفض الـس الـوطين       ٥٧٩١ أغسطس   ٦٢السابق يف   
اقرار مشروع قانون امن الدولة الذي قدمـه ایـان           

 لقد كان نضـال  «  واضاف. هندرسون ورئیس الوزراء
شعب البحرین املتواصل صعبا ومتداخال لكنه مل یهـدأ          

ر السیاسـیة والفكریـة     يف ایة فرتة برغم تعدد االطـ      
ومل ختل مراحل النضال تلك مـن       . لقیاداته الشعبیة   

شوائب الصراع الفكري أحیانـا والسیاسـي احیانـا          
لكن وترية النضال تواصلت عـرب العقـود، حـىت           . اخرى

رست على قاعدة صلبة جسدت تالمحا وطنیا قلما یكـون           
وعلى صخرة ذلك الـتالحم     . له نظري يف البلدان االخرى    

ت معاول السلطة اهلادفة لكسر شـوكة املناضـلني          تكسر
وبلغت الواقعیة السیاسیة والنضج    . من مجیع االطراف  

العملي ذروهتا يف االعوام االخـرية حیـث أصـبح هنـاك             
خطاب یكاد یكون موحدا للعمل السیاسي یهدف القامة         
جمتمـع مـدني قـائم علـى اسـاس املواثیـق الدولیـة        

ــنظم حقــوق الشــ     عوب ومتنــع واملعاهــدات الــيت ت
جيــدر  » وانتــهى  الكاتــب اىل القــول. «االســتبداد

باحلكم ان یكون اكثر انفتاحا وتطـورا، فـذلك هـو            
والتنمیـة البشـریة ال     . مفتاح االستقرار والتطـور   

ان امام  .... ميكن ان تتحقق يف ظل االستبداد والقهر      
امري البحرین الشیخ محد فرصة للتغیري كما فعل بعـض           

اجلیل اجلدیـد، فـذلك هـو الطریـق         احلكام العرب من    
لعهد مستقر یعیش املـرء فیـه مطمئنـا علـى نفسـه              

 .«وعرضه وحریته، وال ینام خائفا من خفافیش اللیل
 
  أغسطس٥٢

ما تزال البالد تعـیش حالـة احلـزن بعـد ان فجعـت               

 من ابنائها وعدد اكرب من االخـوة العـرب          ٤٣بوفاة  
خللیج یـوم   وغريهم، نتیجة حتطم طائرة تابعة لطريان ا      

وقد مت تشییع مجیع الضحایا البحرینیني يف       . امس االول 
اجواء من احلزن واالسى، فیما استمرت التساؤالت حول         
ظروف سقوط الطائرة اليت كانت علـى وشـك اهلبـوط يف             

وبرغم فظاعة الفاجعـة فقـد      . مطار البحرین الدويل  
جسد ابناء البحرین مثال علیا من التضامن والتالحم         

واكــدت التقــاریر الرمسیــة وغريهــا ان . يوالتفــان
املواطنني هرعوا فـور سـقوط الطـائرة اىل املسـاعدة            
وقاموا بانتشال عدد كبري من اجلثث يف قـوارهبم قبـل            

بل ان  . وصول فرق االنقاذ الرمسیة اليت أكملت املهمة      
بعضهم استطاع انتشار طفل على قیـد احلیـاة ولكـن            

وقـد أعلنـت حالـة      . قضاء اهللا حل به بعد فرتة قصرية      
احلداد يف البالد ثالثة ایام، فیما شـیع الضـحایا يف            
مواكب شعبیة مهیبة، واقیمـت جمـالس الفاحتـة علـى            

وأبــدى املواطنــون . ارواحهــم ومــا تــزال مســتمرة
تضـامنا قویـا مـع عـائالت الضـحایا، وجسـدوا روح       

 .العائلة الواحدة
ومن جهة اخـرى وّقعـت جمموعـة مـن اعضـاء الربملـان               

یطاني عریضة مهمـة مبناسـبة الـذكرى ا خلامسـة            الرب
والعشــرین لتعلیــق العمــل بالدســتور وحــل الــس  

 ان هـذا الربملـان       وجاء يف العریضة ما یلي    . الوطين
 یصـادف الـذكرى     ٠٠٠٢ اغسطس   ٦٢یضع يف االعتبار ان     

اخلامسة والعشرین حلل برملان البحرین وتعلیق العمل        
 يف تـاریخ    ٥٧٩١طس   اغسـ  ٦٢بالدستور، ویعرتف بامهیة    

شعب البحرین يف نضاهلم من اجـل الدميقراطیـة وحكـم            
 ٥٢القانون، ویعرب عن قلقـه الشـدید بانـه، بعـد             

عاما، ما یزال برملان البحرین ودسـتورها معلقـني،          
ــاةد    ــالبون باع ــذین یط ــرین ال ــعب البح ــدعم ش وی

انه قلـق كـذلك     . دستورهم والس املنتخب دميقراطیا   
ات حقـوق االنسـان يف البحـرین،        من استمرار انتهاك  

كما هو موثـق يف التقریـر السـنوي ملنظمـة العفـو              
الدولیة، ویشجب خصوصا اعتقال االطفـال والنسـاء،         
والتعذیب املتواصل واملعاملـة السـیئة للمعـتقلني،         
واالبعاد القسري للمواطنني البحـرینیني، واحملاكمـات        
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عـن  اجلائرة اليت متارسها حمكمة امن الدولـة، ویعـرب           
اسفه ازاء رفض حكومة البحرین الدخول يف حوار مـع           
اعضاء جلنة العریضة الشعبیة من اجل اعادة برملـان          
البحرین ودستورها، ویدعو حكمة صاحبة اجلاللـة حلـث          
حكومة البحرین علـى الـدخول يف حـوار مـع اعضـاء              
اللجنة، لوضع ایة لكل انتهاكات حقوق االنسـان يف          

ــة   ــماح حبری ــرین، والس ــحافة  البح ــبري، والص التع
 ٦١ووقع علـى العریضـة      . «والتنظیم وحریة التجمع  

عضوا برملانیا هم السادة جريميي كوربني، هاري كوهني،         
بوب راسل، رودي فیز، بیل میتشي، فرانك كوك، أالن          
سیمبسون، تريي دیفیس، هاري بارنز، لني جونز، توني         
كالرك، مایك هانكوك، كیلفني هوبكینز، جـون جانـل،          

 .فني ماكنمارا، وساميون هیوزكی
يف عددها الصادر یوم    « القدس العربي »ونشرت صحیفة   

امــس مقــاال مهمــا لالســتاذ عبــد الــرمحن النعیمــي  
ربع قرن على جتمیـد احلیـاة الربملانیـة يف            » بعنوان
 فسروا لنا هذا النظام الـذي یصـل عـدد             البحرین

وقد اسـتعرض   . « باملائة من السكان   ٠١املعتقلني فیه   
 عاما من القمع وحماوالت الشعب      ٥٢الكاتب مسرية الـ    

بعد ربع قرن من     » وقال. اسرتداد حقوقه الدستوریة  
تعطیل احلق العام ومن تعطیل احلیاة النیابیة، مـن          
تعطیل أبرز مواد الدستور، مـن اسـتمرار وتفـاقم           
االزمة السیاسیة، نرى جازمني ومعنا قطاعات واسـعة         

قیقي هو العودة عـن ذلـك       من شعبنا، بان املخرج احل    
االمـر االمـريي املتعلـق بتعطیـل العمـل بالدسـتور،       

ان الشعب   » ، واضاف قائال  «والعودة عن اخلطأ فضیلة   
  الـذي ردد مالیـني املـرات باحلنـاجر وعلـى اجلـدران      

الشعب یرید الربملان، ال ميكن ان یقبل بان یكون جملس           
ب ان  من حـق الشـع    ... الشورى بدیال عن الس الوطين    

یشارك يف القرار السیاسي من خالل جملس وطـين منتخـب            
كامل الصالحیات مبوجب الدستور الذي هو العقـد بـني           

نقـف مـع كـل       » وانتهى اىل القول  . «احلاكم والشعب 
شخصیة يف النظام احلاكم ترى ضرورة االصـالح وضـرورة           
االنفـراج السیاسـي، وضـرورة تطبیـع العالقـات بـني       

ة، باستجابة النظـام ورمـوزه      الشعب والسطة احلاكم  

االساسیني لنبض الشـارع، ومطالـب النـاس الـيت هـي             
مطالب الوطن، الـيت یكـرب الـوطن باالسـتجابة هلـا،             
وتكون البحرین قادرة علـى ان تفتخـر عنـدها مبـا             
متلكه  لیس فقـط مـن كفـاءات وامكانیـات وقـدرات              
بشریة من املواطنني، وامنا ایضا بالتنـاغم املطلـوب          

 .« بني احلاكم والشعبوالتفاعل
 

 ٠٠٠٢یومیات سبتمرب 
 
  أغسطس٩٢

فیما یستمر حداد شعب البحرین على ضـحایا طـائرة           
طريان اخللیج املنكوبة یوم االربعاء املاضي، تتواصـل         
االشاعات حول ظروف سقوط الطائرة، خصوصا مع الصمت         

وقد انتـهت جمـالس الفاحتـة وسـط         . احلكومي على ذلك  
 وجتلـى التضـامن الـوطين ازاء        مشاعر احلزن الشعبیة  

الكارثة بشكل منقطع النظري، وعاشت الـبالد ایامـا          
من التواصل بني املواطنني الذین تنقلـوا بـني جمـالس            
العزاء ووفروا لعائالت الضـحایا قـدرا كـبريا مـن            
املواساة، حىت شعر اجلمیع اـم مجیعـا منكوبـون مبـا             

اك وبرغم ان الضحایا ذهبوا اىل رهبم فـان هنـ          . حدث
رغبـة شـعبیة ملعرفـة حقیقـة مـا حـدث خصوصـا مـع         
استمرار اللغط واالشاعات الـيت یصـعب تصـدیقها او           

. تفنیدها، واليت ال جتـدي شـیئا مـا مل تكـن موثقـة              
وناشدت املعارضة اجلهات املختصة االسراع يف الكشف عن         
احلقائق للتخفیف من معاناة عائالت الضـحایا ووضـع          

 .شارع البحریينحد لألقاویل املنتشرة يف ال
وعلى صعید آخر استمر التفاعل الدويل مـع الـذكرى           

 حلــل الــس الــوطين وتعلیــق العمــل مبــواد ٥٢الـــ 
فقد أصدرت الفیدرالیـة الدولیـة حلقـوق         . الدستور
 رسالة مفتوحة اىل امـري الـبالد عرضـت          FIDHاالنسان  

فیها تطورات الوضع البحـریين منـذ ایـام احلمایـة            
ما یـزال التعـذیب      » يف الرسالة وجاء  . الربیطانیة

. واملعاملة السیئة متارسان بشكل روتـیين يف السـجون         
ومنذ توقیع بالدكم على معاهـدة منـع التعـذیب، مل            
یتم تطویر قوانني الـبالد، وبقیـت املعاهـدة خـارج            
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واســتمرت احملاكمــات اجلــائرة حبــق . اطــار التنفیــذ
ن امام  املعارضني السیاسیني واملدافعني عن حقوق االنسا     

حمكمة امن الدولة، وذلك يف انتـهاك فاضـح للحـق يف             
حماكمة عادلة، وصدر عن ذلك احكـام قاسـیة ومنـها            

وعـربت املنظمـة    . «احلكم باالعدام والسجن مدى احلیاة    
اا، وجلنة الدفاع عن حقـوق االنسـان يف البحـرین،            
قلقتان من استمرار االعتقال التعسـفي الـذي طـال           

 وطرحـت املنظمتـان، مبناسـبة       .االطفال بشكل مسـتمر   
 حلل الربملان، عددا من املطالب امـام        ٥٢الذكرى الـ   

 اعـادة العمـل بالدسـتور،        حكومة البحرین منـها   
انتخاب الس الـوطين والسـماح للمـرأة باملشـاركة           
فیه، اطالق سراح السجناء السیاسـیني بـدون شـروط،           
السماح بعودة املبعدین، الغاء احكـام الطـواريء،         

ــجن،   الت ــاة يف الس ــذیب والوف ــاالت التع ــق يف ح حقی
وحماكمـة املسـؤولني عـن التعـذیب وانتـهاكات حقـوق       

 .«االنسان
ويف االطـار نفسـه بعثـت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة       

 رسالة اىل امـري الـبالد جـاء فیهـا           OMCTالتعذیب    
 حلـل الربملـان وفقـا       ٥٢عشیة الذكرى الــ      » مایلي

دار املرسوم االمريي رقم    ، واص ٤١للمرسوم االمريي رقم    
ــادة  ٥٧٩١ ٤ ــل بامل ــق العم ــي بتعلی ــن ٥٦ القاض  م

الدستور ومواد اخرى متعلقـة باحلیـاة الربملانیـة،          
فاننــا ننتــهز هــذه الفرصــة للتعــبري عــن قلقنــا  
ــان يف     ــوق االنس ــع حق ــق بوض ــا یتعل ــل يف م املتواص

 وذكرت املنظمة رفضها الستمرار االعتقال  .«البحرین
وقالـت  . وجود قضایا موثقـة لـذلك     التعسفي مؤكدة   

اننا نوجه انتباهكم بشكل خـاص اىل وضـع           » املنظمة
عبد الوهاب حسني، وحسن علي مشـیمع، والشـیخ حسـن            
سلطان، والشیخ علي عاشور، والشـیخ حسـني الـدیهي           
والسـید ابـراهیم السـید عـدنان العلـوي، الـذین       

 بـدون هتمـة او      ٦٩٩١یستمر احتجازهم منـذ ینـایر       
. «الذین ورد ام تعرضوا لسـوء املعاملـة       حماكمة، و 

اننا ندعوكم العادة العمل بدستور      » واضافت قائلة 
 والنظام الربملاني، وتعـدیل قـانون امـن         ٣٧٩١عام  

 غري الدسـتوري مبـا یتوافـق مـع          ٤٧٩١الدولة لعام   

 وطالبـت   .«الدستور واملقاییس القانونیة الدولیة
لـذین متـت   املنظمـة باعـادة حماكمـة مجیـع االشـخاص ا     

ادانتهم من قبل حمكمة امن الدولة وذلـك يف احملـاكم            
ــة     ــاییس الدولی ــع املق ــق م ــا یتواف ــة ومب اجلنائی
للمحاكمة العادلة، وان یتم ایقاف مجیـع احملاكمـات          
امام حمكمة امن الدولة وحتویـل القضـایا للمحـاكم           

 ونناشدكم ایضا اـاء ممارسـة االبعـاد     ..اجلنائیة
 مـن االعـالن     ٢ ٣١مـع املـادة     القسري الذي یتناقض    

العاملي حلقوق االنسان، الذي مت حظـره بوضـوح وفقـا            
وتقـدمي مجیـع    ... ج من الدستور البحریين    ٧١للمادة  

االشخاص الذین ارتكبـوا انتـهاكات حلقـوق االنسـان           
للعدالة، وان یتم اجراء التحقیق يف مجیع ادعـاءات          
التعذیب وحاالت الوفاة یالسـجن، وان یـتم تعـویض           
ضحایا انتهاكات حقوق االنسان وأسرهم بشـكل عـادل          

 .«ومناسب
وعلى صعید آخر سـوف تعقـد غـدا مبجلـس اللـوردات              
الربیطاني ندوة مبناسبة الذكرى اخلامسـة والعشـرین         
حلل الس الـوطين وتعلیـق العمـل بالدسـتور، دعـا             
ــة    ــیس اللجن ــب رئ ــوري، نائ ــورد ایفب ــا الل الیه

وسـوف تعقـد    . النسـان الربملانیة الربیطانیة حلقـوق ا    
الندوة يف الساعة الواحدة بعد الظهر على العنوان         

 Abbey Gardens, London SW1 1  التايل
 
  اغسطس٠٣

عقــدت ظهــر الیــوم نــدوة مهمــة مبجلــس اللــوردات  
الربیطاني شارك فیها كل من اللورد ایفبوري، نائب         
رئیس اللجنة الربملانیة الربیطانیـة حلقـوق االنسـان          

وحضرها عدد من السیاسـیني     . نصور اجلمري والدكتور م 
 .واملهتمني بالشأن البحریين

 
  اغسطس١٣

مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرین حلل الـس الـوطين          
وتعلیق العمل بالدسـتور، وجهـت شخصـیات حبرینیـة           
معارضة رسالة مفتوحـة اىل امـري البحـرین تطالبـه            

ووقـع  . فیهـا بتحقیـق املطالـب الشـعبیة املشـروعة     
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 عبـد اهلـادي خلـف، عبـد اهلـادي            رسالة كل مـن   ال
اخلواجة، عبد الرمحن النعیمي، عبد الـنيب العكـري،          
الشیخ علي سلمان، سعید الشهابي، حممد عبد اجللیـل          

وجـاء يف  . املربـاطي، منصـور اجلمـري، هـاني الـریس     
الرسالة تقدیر تلك الشخصیات للتصـرحيات االجيابیـة         

 من واجبها اعـادة     اليت اطلقها االمري لكنها ترى ان     
طرح املطالب اليت احتوهتا العریضة الشـعبیة للعـام          

وخلصـت املطالـب   .  الـف مـواطن  ٥٢ الـيت وقعهـا   ٤٩٩١
 اعادة العمل مبواد الدستور اليت علقت          ١  بالتايل
، اجـراء انتخابـات الـس الـوطين طبقـا      ٥٧٩١منـذ  

للدسـتور، اطـالق سـراح مجیـع السـجناء السیاسـیني،       
املشروط بعودة املبعدین، اعطـاء املـرأة       السماح غري   

حق املشاركة السیاسـیة، احـرتام احلریـات العامـة،           
تقصي احلقائق يف ما یتعلق بانتهاكات حقوق االنسـان          
ومعاقبة مرتكبیها، معاملـة املـواطنني بشـكل الئـق           

وقـد اهـتم    . ومنح اجلنسیة للبحرینیني احملرومني منها    
رت وكالة رویرت خربا    االعالم الدويل هبذه الرسالة، فنش    

مفصال عنها وبثتها جلمیع زبائنـها، ونشـرت صـحیفة           
يف عددها هـذا الیـوم خـربا جیـدا          « القدس العربي »

 .عنها
ومن جهة اخرى اعلن حممد املطوع، وزیر االعالم، یـوم           

« مجعیـة البحـرین للصـحافیني     »امس االول نبأ تشكیل     
ة ضمن اجلمعیات والنوادي اليت تعمل حتت اشـراف وزار         

تطـویر مسـتویات   »وقـال ان هـدف اجلمعیـة    . االعـالم 
ونقلت وكالة انباء   . «الصحافیني املهنیة والثقافیة  

محایـة حقـوق    »اخللیج ان من اهداف اجلمعیـة  ایضـا          
الصحافیني والدفاع عن مصاحلهم وضمان احلریة الالزمة        

ولكن . وعرب املطوع عن دعمه للجمعیة    . «الداء مهمتهم 
االجواء الصحافیة استیاء شـدید     ساد يف الوقت نفسه     

النشاط الصحايف هبذه الصورة املكشـوفة،      « تأمیم»من  
حیث ان اجلمعیة اليت متثل االعالمیني ختضع الشراف وزارة          
االعالم مباشرة وال تتمتع باالستقالل الذي یتـیح هلـا           

وقد التـزم رئـیس الـوزراء سیاسـة         . التحرك حبریة 
، وقبـل عـامني     تأمیم اجلمعیات املهنیة بشـكل كامـل      

ونصف أصدر قرارا حبل مجعیة احملامني البحرینیني بسـبب          

وتواجـه  . عقـدها نـدوة تطرقـت للوضـع يف البحـرین     
اللجنة العامة لعمال البحرین هتدیدات متواصلة من        
قبل وزارتي الداخلیـة والعمـل باحلـل اذا مل ختضـع             

ومت . لالوامر الرمسیة اليت تصدر عـن رئـیس الـوزراء          
حكومیة حلقوق االنسان اقتصر نشاطها حـىت       تشكیل جلنة   

اآلن على الدفاع عن احلكومة يف احملافل الدولیـة مـع            
ــفي      ــال التعس ــحایا االعتق ــل لض ــل الكام التجاه

وكان بعض كتـاب االعمـدة الیومیـة قـد           . والتعذیب
انتقد قرار تشكیل مجعیة للصحافیني تابعـة لـوزارة          

 .االعالم
 الیومیة الـيت    «العرب»وعلى صعید آخر نشرت صحیفة      

تصدر يف لندن يف عددها یوم امس مقاال لالستاذ هـاني            
ــوان ــریس بعن ــل   » ال ــة تتعرق ــود الدميقراطی الوع

 مـن یقطـع الطریـق علـى          واآلمال الشعبیة تتبـدد   
وجـاء يف املقـال اسـتعراض    . «التحـوالت يف البحـرین؟  

خللفیات االزمة وفشل احلكومة يف التعاطي معها جبدیة،         
ود املعســولة بــدون ان تصــل تلــك واســتمرار الوعــ

ان االسـتعداد   » الوعـود اىل جمـال التنفیـذ، قـائال    
النتخابات جملس شـورى يف البحـرین بواسـطة االقـرتاع            
الشعيب من دون ان تكون هناك انظمة ومواد دستوریة          
وتعددیة سیاسیة، یشكل تعریضا ملفهـوم االنتخابـات         

یـة  احلقیقیة اليت تنطلق من بـرامج سیاسـیة واجتمع         
وفكریة ؤتنظیمیة للخطر، االمر الذي جيعلها يف نظـر          

وتطـرق  . «غالبیة املواطنني خطوة رمزیة غري دستوریة      
لشرح تعقیدات العالقة بني االمـري ورئـیس الـوزراء،           
متسائال عما اذا كان هنـاك صـراع بـني الطـرفني ام              

وقال ان ما حتقق منذ     . اما متفقان على تأجیل احلل    
 احلكم حـىت اآلن ال یرقـى للتطلعـات          استالم الشیخ محد  

وطرح كذلك امثلة حول التبـاین بـني مـا           . الشعبیة
تطرحه احلكومة وما یریده الشـعب، لیؤكـد يف ایـة            
املقال ان النضال سـوف یسـتمر حـىت تتحقـق مطالـب              

 .الشعب العادلة
 
  سبتمرب٤

یسـود االوسـاط الشـعبیة اسـتیاء كـبري مـن حمـاوالت        
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ــرض  ــة ف ــوالء»احلكوم ــى  « ال ــة عل ــة اخللیفی للعائل
املواطنني بأسالیب رخیصة من بینها االبتزاز واالحياء        
بتعریض مصاحل املواطنني للخطر اذا مل یشاركوا يف تلك          

فمثال وزعت على موظفي وزارة املالیة اوراق        . احلملة
« جتدید الوالء »هبا خطابات موجهة اىل االمري لالعالن عن        

وظفني وهـو أمـر     وذلك من اجل توقیعها من قبـل املـ        
وكان مـن املتوقـع توزیـع       . اجباري من قبل االدارة   

مثل هذه االوراق على الدوائر احلكومیة االخرى ولكن         
كارثة الطائرة املنكوبة اضـطرت السـلطات لتأجیـل          

 ٨١يف  « جتمـع عمـايل   »وقد خططت احلكومـة لعقـد       . ذلك
ودعم احلكومة ضد دولة قطر     « إعالن الوالء »سبتمرب لـ   
وفرض على عـدد مـن      .  مبركز املعارض  ٢قاعة  وذلك بال 

فمـثال یتوقـع ان     . االفراد القاء كلمات باملناسـبة    
یلقي عبد الغفار عبد احلسـني، او مـن ینـوب عنـه،              
كلمة اللجنة العامة لعمال البحرین، بینما یلقـي         
یوسف صاحل الصاحل، النائب الثاني لرئیس غرفة جتارة         

 عبـد احلسـني     وصناعة البحرین، كلمة الغرفة، ویلقي    
علي مريزا، نائب املدیر العام لشركة بابكو، كلمـة          

ویتوقع القاء بیان ختامي معد سلفا مـن         . الشركات
وال یستبعد ان یلقي ويل العهد كلمة يف        . قبل احلكومة 

عبـد اللطیـف الرمیحـي،      . وكان كل مـن د    . التجمع
محــد النعیمــي، . مــدیر مكتــب رئــیس الــوزراء، ود

 قد اتصال بعبد الغفـار        العهد السكرتري بدیوان ويل  
عبد احلسني وطلبا منه تنظیم املهرجان، وان احلكومـة          
سوف توفر الدعم وتلزم الشركات بدفع مسامهة مالیة         

وذكرت مصادر  .   دوالر ٠٠٠٧ دینار حوايل    ٠٠٥٢قدرها  
مطلعـة ان تكلفـة املنصـة الـيت سـتلقى مـن علیهـا        

رك كما علـم ان مبـا     .  الف دینار  ٠٣الكلمات تبلغ   
الفاضل، مساعد عضو جلنة التعذیب عبد العزیز عطیة         
اهللا آل خلیفة، اجتمع مع املنظمني من اجـل التنسـیق            

 . واالعداد، واكد دعم وزارة الداخلیة هلم
وتكــرس القهــر احلكــومي للمــواطنني بعــد العملیــة  
اجلراحیة اليت اجریت لرئیس الوزراء االسبوع املاضـي         

ت والتجـار نشـر   فقـد طلـب مـن الشـركا    . يف فرنسـا 
اعالنات مدفوعة الثمن للتعبري عن دعمه والدعاء له         

هـذا يف الوقـت الـذي یعتـربه املواطنـون      . بالشـفاء 
املسؤول االول عن املآسي اليت حدثت يف البالد على مدى           
ربع قرن، واليت راح ضحیتها عشـرات الشـهداء وآالف           

   .املعذبني واملنفیني
ي مــا یــزال تــأتي هــذه التطــورات يف الوقــت الــذ

املواطنـون ینعـون ضـحایا الطـائرة املنكوبـة الـيت       
تتوجه احلكومة اللقاء اللوم بشأا على الطیار النه         

وأكـد  . ال یستطیع الدفاع عن نفسه بعد ان لقي ربه         
ابــراهیم  احلمــر، وكیــل وزارة املواصــالت للطــريان  
املـدني،  هـذا التوجـه قبـل یـومني عنـدما اسـتبق        

 يف احلادث وقال ان الدالئل تشري       التحقیقات االمریكیة 
وهناك اسـتیاء   . اىل خطأ بشري ادى اىل حتظم الطائرة      

شعيب واسع یتصاعد مع اقرتاب موعد التجمع واالنفـاق          
غري املربر على فعالیات ال هتـدف لتنمیـة الـبالد بـل              
لتأكید اهلیمنة املطلقة يف ظل حكم استبدادي منقطـع          

الفصل التعسـفي   النظري، خصوصا مع تصاعد البطالة و     
ومتـارس وزارة االعـالم قمعـا شـدیدا         . وتدني االجور 

حلریة الكلمة خصوصا يف ما یتعلق بكارثـة الطـائرة           
« القـبس »وقد منعت الوزارة توزیع صحیفة       . املدنیة

الكویتیة یوم اخلمیس املاضي الا احتوت مقاال یعطـي          
 .وجهة نظر حول للحادثة

يف « العربـي الكفـاح   »وعلى صعید آخـر نشـرت جملـة         
 اغسطس املاضي مقاال لالستاذ عبد      ٩٢عددها الصادر يف    

ربع قرن على جتمید احلیاة      » الرمحن النعیمي بعنوان  
واستعرض الكاتب مالمح من تاریخ احلركة       . «الربملانیة

النضـالیة البحرینیـة منـذ مطلـع القـرن املاضـي،       
ومجیعها یطالب باصالح الوضع السیاسي واقامة نظـام         

والحظ فرتة ما بعد االنسحاب الربیطاني اليت        . يدميقراط
شهدت قیام اول جتربـة برملانیـة حمـدودة يف الـبالد،             

 وألغـى   ٥٧٩١وكیف انقلب علیها رئـیس الـوزراء يف         
وتطـرق اىل فعالیـات     . احلیاة الربملانیة بأسلوب شرس   

املعارضة يف الفرتة االخرية، وتوجه املـواطنني للتعـبري          
وقال . تحضرة منذ ذلك الوقت   عن مطالبهم باسالیب م   

ان صعود الشیخ محد اىل احلكم وفر فرصة جدیدة لالصالح           
 . ولكنه الحظ عدم ظهور شيء من ذلك حىت اآلن
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  سبتمرب٦

يف تطور مفاجيء صدر هذا الیوم قرار مـن العائلـة            
احلاكمة باقالة الدكتور هـالل الشـاجيي مـن منصـبه            

ء القـرار   جـا . «اخبار اخللیج »كرئیس حتریر لصحیفة    
بعد عودة الشاجيي من القاهرة بعـد قضـاء اجازتـه            

وعندما اتصل مبحمـد املطـوع، وزیـر        . الصیفیة هناك 
االعـالم، مستفسـرا عـن سـبب االسـتقالة رفـض االخـري        
الدخول معه يف التفاصیل، وقال انه ال ميلك من االمر           

ولكن عرف الشـاجيي ان امـن اسـباب اقالتـه            . شیئا
الصـحیفة خـالل غیابـه تتطـرق        نشر بعض االعمدة يف     »

وتأتي اقالة الشاجيي برغم مواقفه     . «لقضایا حساسة 
الداعمة للحكومة ومشاركته يف مقـابالت مـع وسـائل           
اعالمیة اجنبیة للدفاع عنها، وبرغم تسخري اجلریـدة         

 . لدعم سیاساهتا
واستمرارا لسیاسات القمع اعتقـل االسـبوع املاضـي          

فقد اعتقـل مـن     . ةعدد من املواطنني من مناطق عدید     
، ٢٢منطقة البالد القدمي الشاب سعید علي حسن خلف،          

ومن منطقة الدیـه اعتقـل      . ٩١وحسني علي العرنوط،    
وقـد  . ٩١السید عمران السید شـرف السـید علـوي،           

 السـعودیة    اعتقل هذا الشاب على جسـر البحـرین         
وهلذا الشاب أخ معتقـل منـذ       . لدى عودته من سوریا   

هتمة او حماكمـة هـو السـید عبـد          ثالثة اعوام بدون    
 اغســطس املاضــي اعتقــل مــن منطقــة ١٢ويف . الصــمد

، وتعــرض ٢٣باربــار الشــاب حممــد ســعید املقــابي، 
وخالل التعـذیب علـق بالفلقـة ملـدة         . لتعذیب وحشي 

طویلة، حیث علقه اجلالدون من یدیه ورجلیه وتركـوه          
وملا عادوا الیه وجـدوه     . وانصرفوا عنه فرتة طویلة   

وبعد أسـبوع   . ة غیبوبة، فنقلوه اىل املستشفى    يف حال 
وكان هذا الشـاب یعمـل سـائقا        . واحد أطلق سراحه  

وقام جهاز التعذیب   . بشركة القدس للسفر والسیاحة   
باغالق الشركة اليت یعمل معها الشاب حىت كتابة هذه          

 .السطور
وتفید االنباء الواردة من السجن ان كال من االستاذ          

صادق الـدرازي والشـاب مهـدي       حسن املشیمع والشیخ    

سهوان، یرزحون يف زنزانات انفرادیة مبركز التعذیب        
ويف مركز التعذیب جبو یرزح كل من الشـیخ          . بالقلعة

حسن سلطان والشیخ حسني الـدیهي والسـید ابـراهیم           
الســید عــدنان والشــیخ حامــد عاشــور يف زنزانــات  

وتقــول هــذه االنبــاء ان هــؤالء . انفرادیــة كــذلك
 قد قضوا شهرین متواصـلني حـىت اآلن يف هـذه             املظلومني

امـا سـبب ذلـك فهـو متسـكهم حبقـوقهم       . الزنزانـات 
ورفضهم التوقیع علـى افـادات مـزورة او تعهـدات            

وكــان رئــیس . بالتنــازل عــن حقــوقهم الدســتوریة
الوزراء قد أصدر اوامر الجهـزة التعـذیب بتكثیـف           
 ارهاهبم حبق هؤالء االبطال وامرهم بعدم اطـالق سـراح          

وهنـاك  . اي مواطن حىت یوقع على افادات معدة سلفا        
اسـتیاء شـعيب كـبري مـن هـذه االسـالیب الوحشـیة يف        

وناشدت املعارضـة اللجنـة     . معاملة ابناء البحرین  
الدولیة للصلیب االمحر الدويل القیام بزیارة فوریة        
هلؤالء نظرا لتداعي صحة بعضهم ولتخفیف معانـاهتم يف          

 . غرف التعذیب اخللیفیة
وعلى صعید آخر شوهدت یوم امس على جدران املنـازل           
الواقعة على الشارع العام مبنطقة كرزكان شـعارات         

. كثیفة ومتنوعة تتضمن املطالب الشـعبیة العادلـة        
قد شهدت كذلك شعارات كثرية     « أبوقوة»وكانت منطقة   

تطالب باالفراج عن املعتقلني السیاسیني وفـك احلصـار          
  ومن بني تلك الشـعارات    . رياملفروض على الشیخ اجلم   

املبعـدون سـیعودون    »،  «معتقلونا هم حمور قضـیتنا    »
ورمسـت كـذلك صـور كـبرية للمجاهـد          . «یوما بالنصر 

السید ابراهیم السید عدنان العلوي واالستاذ عبـد         
وكانت املنطقة قـد شـهدت قبـل ثالثـة          . الوهاب حسني 

ایام احتجاجا شـعبیا باشـعال اطـارات السـیارات           
 .رع العام باملنطقةامام الشا

 الشـهریة   Impactومن جهة اخرى نشرت جملة امباكـت        
الــيت تصــدر يف لنــدن يف عــددها هلــذا الشــهر مقــاال  

حان الوقت للعودة اىل احلالـة الطبیعیـة          » بعنوان
وجـاء يف املقـال املوقـع       . «وتودیع حالة الطـواريء   

باسم امحد مصطفى، تفصیل لتاریخ االزمة يف البحـرین          
وتطرق اىل كارثة قدوم ایان هندرسون      . هامنذ بدایت 
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اىل البحرین يف الستینات وكیف ان حتالفه مـع رئـیس            
. الوزراء ادى اىل قیام أشرس نظام قمعي يف املنطقـة          

 ١٧٩١كما تطرق اىل استقالل البالد عـن بریطانیـا يف            
 وقال ان  .والتجربة الدستوریة والربملانیة الالحقة

، ٤٧٩١ن الدولـة يف     هندرسون طرح مشروع قـانون امـ      
وعندما رفض اعضاء الس الوطين اقراره، قرر رئـیس          
. الوزراء ااء التجربة الدميقراطیـة بشـكل ـائي         
  ومنذ ذلك الوقت تواصلت االزمة من سـيء اىل اسـوأ           

 عامـا االخـرية االسـوأ يف تـاریخ          ٥٢لقد كانت الـ    »
فقد حكمت البالد مـن قبـل رئـیس الـوزراء            . البالد

ن هندرسـون ، مسـتعملني سیاسـة القبضـة     ومعـه ایـا  
. احلدیدیة ومستخدمني اكثر وسائل التعذیب تعقیـدا         

وقد ناضل املواطنون ربـع قـرن مـن اجـل اسـتعادة              
هنـاك   » وانتهى املقـال اىل القـول     . «دستور بالدهم 

حاجـة لتحـدیث النظـام االسـتبدادي ووقـف جتـاوزات       
امال وبرغم الرتاجعات فان هناك     ... العائلة احلاكمة 

 عاما من احكام الطواريء يف البحرین، بـان         ٥٢بعد  
یكون لدى احلاكم اجلدید شجاعة كافیة الصالح ا لنظام          
وااء االزمة اليت هیمنـت علـى الـبالد طـوال هـذه              

 .«الفرتة
 
  سبتمرب٨

 سـبتمرب مـن منطقـة كرانـة اربعـة مـن       ٥اعتقـل يف  
  وهـؤالء هـم   . الشباب دون العشرین عاما من العمر     

د حسن علي العجیمي، فاضـل عیسـى ناصـر، حسـني             حممو
وكـان هـؤالء    . سلمان سعید وحسني نـاجي كـاظم صـاحل        

الشباب قد اعتقلوا يف فـرتة سـابقة وقضـوا يف غـرف              
التعذیب ما بني عام وعامني بـدون هتمـة او حماكمـة،             

وكان عـدد   . قبل ان یفرج عنهم يف مطلع العام احلايل       
عتقلــوا يف مــن املــواطنني مــن بینــهم اطفــال قــد ا

االسابیع القلیلة املاضیة، وذلك استمرارا لسیاسـة        
القمع واالضطهاد الـيت متارسـها العائلـة اخللیفیـة           

ــرین   ــاء البح ــد أبن ــة ض ــة  . احلاكم ــت كتاب وتكثف
الشعارات مؤخرا يف عدد من املناطق من بینها كرانة          

 . وأبوقوة وكرزكان

ومن جهة اخرى بعث عبد الرمحن بن صـقر آل خلیفـة،             
 املعذبني املعـروفني، وحمـافظ املنطقـة الشـمالیة           احد

رسالة رمسیة  اىل اصحاب احملـالت التجاریـة الواقعـة            
على الشوارع الرئیسـیة باملنطقـة، یـأمرهم فیهـا           
باظهار االهتمام والرتحیب بزیارة االمري للمنطقـة يف         

ومـن بـني االوامـر الـيت     . االول مـن اكتـوبر املقبـل   
س علـى الشـارع او ضـع        اقامة قو »احتوهتا الرسالة   

وطلب اجلـالد عبـد     .«الفتات الرتحیب بالقیادة احلكیمة   
الرمحن بن صقر من املواطنني االتصال بالشیخ ابراهیم         

وهذا یعين ان   . بن خالد آل خلیفة لتأكید موافقتهم     
وسوف . من ال یتصل هبذا اخللیفي فسوف یتعرض لالنتقام        
ل ابـو   یقام التجمع املفروض على املواطنني عند سـاح       

صبح مبنطقة الدراز، اي بالقرب من قبـور الشـهداء           
الذین قتلهم اجلالدون من ابناء املنطقـة مثـل محیـد            

 .قاسم وعبد القادر الفتالوي ونضال النشابة
واعتربت هذه االوامر الصادرة من احد اعمـدة جهـاز           
التعـذیب اخللیفـي ملزمـة للجمیـع، وال یسـتبعد ان      

وكـان  . اركون يف ذلـك   یعاقب املواطنون الذین ال یشـ     
جهاز التعذیب قد تبىن مشروع فرض الـوالء للعائلـة           
احلاكمة على املواطنني، وصدرت اوامر ملوظفي الدولـة         

وهنـاك هتدیـدات    . بالتوقیع على اوراق معدة سـلفا     
وعرب دبلوماسیون  . مبطنة ملن ال یستجیب لتلك االوامر     

غربیون يف املنامة عن اسـتغراهبم مـن هـذا االسـلوب             
ذي ال ميارسه اال احلكام املسـتبدون املرفوضـون مـن            ال

ــعوهبم ــة يف  . ش ــة الدميقراطی ــاروا اىل ان االنظم واش
الغرب مثال ال تلجأ اىل ذلك االسلوب الرخیص الـذي ال            
یغري من الواقع شیئا، الن مشاعر الناس، يف نظـرهم،           

 .ال ميكن توجیهها بأوامر امن اجهزة املخابرات
 للتجمع الـذي سـوف تقیمـه        وبدأت استعدادات كبرية  

« الـوالء »احلكومة باسم عمال البحرین للتعـبري عـن          
وهناك استیاء شعيب كبري من هـذه       .  سبتمرب ٦١وذلك يف   

التصرفات غري املسؤولة، خصوصـا ان هـذه التجمعـات           
اليت ال معىن هلا تأتي يف الوقت الذي ما تـزال جـراح              

فمـا  . املواطنني مفتوحة يف اثر كارثة حتطم الطـائرة        
تزال العائالت املفجوعة يف حالة حزن شدیدة، وتشـعر          
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بان تصرفات العائلة احلاكمة ال تعري اهتماما لتلـك          
 .املشاعر احلزینة

ومن جهة اخرى یسود املواطنني اسـتیاء عـام حملـاوالت            
احلكومــة القــاء تبعــة كارثــة الطیــارة املنكوبــة  

وهنـاك شـعور    . التابعة لطريان اخللیج على الطیـار     
 راسخ بـان احلكومـة ختفـي الكـثري مـن احلقـائق               شعيب

هـذا يف الوقـت     . املتعلقة باحلادث ألسباب غري معروفة    
الـذي اكـدت فیـه مصـادر مطلعـة ان الطیـار بعـث        

 يف اللحظات االخرية قبل حتطم      Maydayباشارة استغاثة   
. ، االمر الذي كانت احلكومة تسعى النكـاره        .الطائرة

 الطـائرة املنكوبـة     وذكر موظفون بطريان اخللـیج ان     
كانت قد واجهت صعوبات كبرية قبل هبوطها يف املطـار           
قبل أسبوع واحد فقط من احلادثة، االمر الذي یفـتح           
الباب امام احتماالت وجود خلل يف الطـائرة ادى اىل           

 .سقوطهما ومقتل مجیع ركاهبا الشهر املاضي
وعلى صعید آخر هناك تكهنات حول االسباب اليت دفعت          

هـالل الشـاجيي    . وزراء الصدار قرار اقالة د    رئیس ال 
. «اخبـار اخللـیج   »من منصبه كرئیس حتریـر لصـحیفة        

وتقول التقاریر ان مثة انزعاجا لدى رئیس الوزراء         
من االعمدة الیومیة اليت یكتبها بعض الصحافیني مثل         
علي صاحل ورضي السماك ورضـي املوسـوي، وان مـوظفني            

وهنـاك  . لى اقالته باجلریدة حر ضوا رئیس الوزراء ع    
شعور عام لدى احملسوبني على السلطة بعـدم قیمتـهم،           
وان رئیس الوزراء یستخدمهم خلدمة مآربـه مث یرمـي           

وكـان  . هبم بأسلوب رخیص بدون اي احرتام او تقـدیر         
وزیر االعالم السابق، طـارق املؤیـد، قـد طـرد مـن              

ویقـول  . منصبه بأسلوب فظ، حـىت تـويف كمـدا وغمـا           
ملطوع انه ینتظر مصـريا ممـاثال خصوصـا         اصدقاء حممد ا  

بعد ان اوحى اىل رئیس نادي اخلـرجيني الشـهر املاضـي             
بان قرار الغاء الندوة اليت كان مقـررا اقامتـها           
بالنادي جاء من رئاسة الـوزراء ولـیس مـن وزارة            

 .االعالم
 
  سبتمرب١١

كثــف جهــاز التعــذیب يف االیــام القلیلــة املاضــیة  

ن، فواصل جرائم االعتقـال     ارهابه ضد ابناء البحری   
فقد اعتقل االسبوع املاضـي مـن       . التعسفي والتعذیب 

، ٢٢، حممد یعقوب،    ٦١منطقة الدیه كل من حسني فخر،       
وكـان هـؤالء قـد      . ٧١ وحممود اخلري،    ٩١حممد املشیمع،   

أفرج عنهم قبل اسبوع واحد فقط بعد اعتقال طویـل           
یام ومل متض سوى بضعة ا    . تعرضوا فیه للتعذیب البشع   

 .حىت اعید اعتقاهلم جمددا
 أمين جاسم رضي حسني،      ومن منطقة عراد اعتقل كل من     

، حسن علي حسن الفـوالذ، حممـد عبـد احلسـني حممـد               ٧١
صادق، جاسم امحد عبد اهللا الداروغة، عباس امحد عبـد           

 عبد املـنعم امحـد        سبتمرب كل من   ٣واعتقل يف   . احلسني
. ي حسـن عبـاس    النجار، امحد علي حسن عباس وحممد عل      

وجاءت هذه االعتقاالت لتؤكد شراسة جهـاز التعـذیب          
اخللیفي ولتنهي الوهم الـذي تسـعى احلكومـة لبثـه            

 .بوجود اصالحات سیاسیة
ــلحة    ــوت املس ــرق امل ــذلك ان ف ــاریر ك ــرت التق وذك
بالرصــاص احلــي القاتــل قامــت يف االیــام القلیلــة  

اف املاضیة مبطاردة املواطنني مبنطقة ابوقوة بعد اكتش       
وذكرت تلك التقـاریر ان     . شعارات جدیدة يف املنطقة   

افراد تلك الفرق مشطت املنطقة وهي تشهر اسـلحتها          
وتوجهها اىل رؤوس املواطنني يف استعراض سخیف للقـوة          

جاء ذلك بعد انتشار الشـعارات      . والتهدید بالقتل 
الوطنیة على نطاق واسع يف عدد من مناطق البحـرین           

ویشعر مواطنو تلـك املنطقـة      . ومنها منطقة ابوقوة  
بالغضب الشدید بسبب استمرار اعتقال ابنائهـا ويف         
مقدمتــهم فضــیلة الســید ابــراهیم الســید عــدنان  

وقد .  بدون هتمة او حماكمة    ٦٩٩١العلوي، منذ ینایر    
حــرم هــذا الرمــز الــدیين والــوطين مــن الزیــارات  
العائلیة منذ اكثر من اربعة شـهور، بسـبب رفضـه            

فــادات مــزورة او تقــدمي تعهــدات التوقیــع علــى ا
 .بالتنازل عن حقوقه الطبیعیة املشروعة

للعائلـة احلاكمـة    « الوالء»واستمرارا لسیاسة فرض    
بالقوة، بعثت املؤسسة العامـة للشـباب والریاضـة          
رسائل اىل االندیة واملراكز الشـبابیة تطلـب منـهم           

« آلوالء»تقدمي االعمال اليت ستساهم هبا يف اطار اعالن          
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ویسود املـواطنني اسـتیاء كـبري مـن         .  سبتمرب ٥١ل  قب
سیاسة االبتزاز هذه ویطالبون بوقفهـا فـورا الـا           
اسلوب جدید من االسـتعمال السـيء الجهـزة الدولـة            
لصاحل العائلة احلاكمة يف الوقت الـذي تعـاني فیـه            

 .البالد من مشاكل اقتصادیة وانسانیة كثرية
« ربـي القـدس الع »وعلـى صـعید آخـر نشـرت صـحیفة      

اللندنیة يف عددها الصادر یوم السبت املاضي مقـاال          
هـل هنـاك     » لالستاذ عبد الرمحن النعیمـي بعنـوان      

وجاء . «مؤامرة حقا يف موضوع العمالة بدول اخللیج؟       
تقــوم باالعمــال »يف املقــال ان العمالــة االجنبیــة 

ــور     ــة اجلس ــوراع اىل اقام ــنس الش ــن ك ــة م املختلف
االردن ان یرسـل اخلـرباء      عهد اىل    » واضاف. «الضخمة

االمنیني والعسكریني اىل غالبیة االمارات العربیة من        
البحرین اىل مسقط، حیـث كـان املناضـلون یواجهـون            
ضباط املخابرات االردنیني ویواجهون التعذیب الشنیع       

يف السـنوات   . .. بأید عربیة واسـالمیة باكسـتانیني     
ستورد االخرية تزاید هذا الدور حبیث باتت البحرین ت        

بدو بادیة الشام من دیر الزور على اسـاس طـائفي            
وعلـى اسـاس قبلـي لتجنیسـهم، وتضـعهم يف مواجهـة       
احلركة الشعبیة ضمن القوا ت اخلاصة املكلفـة بقمـع           

وبات الناس یرتمحـون علـى املدرسـني        . احلركة الشعبیة 
السوریني الذین كان هلم أشرف االدوار يف الثالثینـات          

ــردهتم بریطان  ــدما ط ــودون   عن ــانوا یق ــم ك ــا ال ی
وانتـهى املقـال    . «املظاهرات ضد املستشار الربیطاني   

اذا كان احلفاظ علـى مسـتقبل املنطقـة          » اىل القول 
وهویتها وارتباطها القومي مسؤولیة كل قـوى اخلـري          
والتقدم يف منطقتنا وعلـى الصـعید القـومي، فـان            

 ما العمل؟ هـو الـذي جيـب االجابـة            السؤال الكبري 
ن قبل كل احلریصني على بلدام ومستقبلها من        علیه م 

الشخصیات واهلیئات وصناع القرار، وذلك حدیث یطول        
یصعب اخلوض فیه ادا كانت الدميقراطیة شـبه غائبـة           

الشـیوخ  »عن املنطقة، واذا كان الشعار املرفوع هو         
 .«أخبص
 
  سبتمرب٣١

وّقـع سیاسـیون واكـادميیون ومهنیـون يف نیوزیالنـدا      
ة تطالب حكومة البحرین باعـادة العمـل        عریضة مهم 

بدستور البالد وانتخاب الـس الـوطين باالضـافة اىل           
 مـن كبـار     ٨٣١ووقـع علـى العریضـة       . مطالب اخرى 

  وجاء يف العریضة ما یلي    . الشخصیات النیوزیالندیة 
 لتعلیــق املمارســة   ٥٢مبناســبة الــذكرى الـــ    »

ــة    ــث حكوم ــتور، حن ــواد الدس ــض م ــة وبع الدميقراطی
 اعـادة العمـل       ١  حرین على القیام مبا یلـي     الب

بالدستور ومن ضمنه املواد اليت علقت وفـق القـرار           
 الغـاء    ٢، ٥٧٩١ اغسـطس  ٦٢االمـريي الـذي صـدر يف    

قوانني الطواريء خصوصا قانون امن الدولـة للعـام          
 اطـالق سـراح مجیـع      ٣ وحمكمـة امـن الدولـة،    ٤٧٩١

بـد الوهـاب    السجناء السیاسیني ومن بینهم السید ع     
 السـماح غـري       ٤حسني  عضو جلنة العریضة الشعبیة،       

 تقصـي احلقـائق بشـأن         ٥املشروط بعودة املبعدین،    
حاالت الوفاة يف السجن وكل حاالت القتل خارج اطـار           

ومن بني املوقعني على العریضة السید جیم        . «القانون
أنـدرتون، نائـب رئیسـة الـوزراء يف نیوزیالدنـدا،      

دیسون، وزیرة شؤون العجزة باحلكومـة      والسیدة روث   
والسید تیم بارنت، عضـو الربملـان الناشـط يف جمـال             

ووقعها كذلك ممثلون عن منظمة العفو      . حقوق االنسان 
الدولیة يف نیوزیالدنا وأطباء وسیاسیون وعدد كـبري         
من رموز حزب العمال احلاكم واكادميیون وناشـطون يف          

 . جمال حقوق االنسان
ن البحرینیون يف نیوزیالدنـدا بأنشـطة       وقام املنفیو 

. خمتلفة يف االسابیع االخرية الحیاء الـذكرى املـذكورة         
فتم توزیع اعداد كـبرية مـن امللصـقات واملنشـورات            
واالدبیات الصادرة عن املعارضـة وكـذلك التقـاریر          

ووزعت الكتب اليت تتطرق للوضـع      . حول حقوق االنسان  
تـهاكات حقـوق    يف البحرین، كما عرضت افالم حـول ان       

وعرب برملانیون نیوزیالنـدیون عـن      . االنسان يف البالد  
دهشتهم من تلك االنتهاكات، واكدوا دعمهم الكامـل         

 .لنضال شعب البحرین من اجل اسرتداد حریته وحقوقه
وعلى صعید آخر مت تعیني انور عبـد الـرمحن، املـدیر             

رئــیس حتریــر   « اخبــار اخللــیج  »االداري جلریــدة  
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هالل الشاجيي من منصبه    . ك بعد طرد د   بالوكالة، وذل 
ومل یتحدث االعـالم الرمسـي      . بقرار من رئیس الوزراء   

عن اقالة الشاجيي نظرا حلساسیة املوضوع بعد ان شعر          
احملسوبون على النظام باحتقار العائلة اخللیفیة هلم        
ومعاملتهم كأدوات تستعمل وقت احلاجة وترمـى بعـد          

 عضوا مبجلس الشورى،    ویرتدد ان الشاجيي قد یعني    . ذلك
وذلك بعد ان یستغين رئیس الوزراء عن خـدمات بعـض            

 .الذین عینهم يف ذلك الس
وعلى صعید آخـر صـدر عـن حركـة احـرار البحـرین               
كتابــان یتضــمنان یومیــات االنتفاضــة الدســتوریة  

وهبذا یصل عـدد الكتـب الـيت        . ٩٩٩١ و   ٨٩٩١للعامني  
 السنوات اخلمس   توثق یومیات االنتفاضة اىل مخسة تغطي     

وقد كانت الكتـب    . االوىل من عمر االنتفاضة املباركة    
الثالثة اليت صدرت سابقا مرجعـا مهمـا للبـاحثني يف            
اوضاع البحرین، حیث تعترب مصدرا مهما للـبالد مـن           
وجهة نظر الشعب، اليت ختتلف عن وجهة نظر العائلـة           

 .اخللیفیة
 
  سبتمرب ٨١

 الـيت   OMCTالتعذیب  أصدرت املنظمة الدولیة ملكافحة     
تتخذ من جنیف مقرا هلا بیانا حول استمرار اعتقال          
. مخسة من الرمـوز السیاسـیة الوطنیـة يف البحـرین           

یتعرض كل من عبد الوهـاب حسـني،         » وجاء يف البیان  
وحسن سلطان، وحسني الدیهي، وحسن مشـیمع، والسـید          
ابراهیم السید عدنان العلوي، ملعاملة سیئة وضـغط         

قیــع رســالة یعرتفــون فیهــا بالســلوك متصــاعد لتو
اخلاطيء والتعهد بعدم املشاركة يف اي نشـاط سیاسـي           

وهؤالء اخلمسة هم ضمن عدد من      . اذا ما أطلق سراحهم   
 يف ما   ٦٩٩١الشخصیات املرموقة اليت اعتقلت يف ینایر       

یتعلق بالعریضة اليت قدمت اىل االمري تطالبـه بعـدد           
الدستور والـس   من االمور من بینها اعادة العمل ب      

وكان عبد الوهاب حسني، وهـو احـد املـوقعني           . الوطين
 وعضـو جلنـة     ٤٩٩١االساسیني االربعة عشر على عریضـة       

 ٠٠٠٢ مارس   ٧١العریضة الشعبیة، قد أطلق سراحه يف       
بعد قرار من حمكمة االستئناف العلیا، ولكـن اعیـد           

ومضـى  . «اعتقاله بعد ان قضى ساعة واحدة يف منزله        
هنـاك قلـق بـالغ ازاء اسـتعمال          » لیقولالبیان  

ولــذلك تطالــب . االعتقــال التعســفي بشــكل منــتظم
املنظمة باالفراج الفـوري وغرياملشـروط عـن االشـخاص           
املـذكورین، وتطالـب بالغـاء قـانون امـن الدولـة       

 الذي یسمح باعتقال اي شخص بدون هتمـة         ٤٧٩١للعام  
مـت  او حماكمة ملدة تصل اىل ثالثة اعوام، والـذي اقی          

على اساسه حمكمة امن الدولة اليت تفتقر اجراءاهتـا          
وطالبـت  . «اىل املعایري الدولیة للمحاكمة العادلـة      

  املنظمـة بالكتابـة اىل املسـؤولني ومطالبتـهم بــ      
ــدیة    ــالمة اجلس ــمان الس ــراءات لض ــة االج ــاذ كاف اخت
والنفسیة لالشخاص املذكورین واطالق سـراحهم فـورا،         

 وقانون امن الدولة، وضمان     ااء االعتقال التعسفي  
 .احرتام حقوق االنسان واحلریات االساسیة

ومن جهة اخرى أصدر عبد الرمحن بن صقر آل خلیفـة،            
احد املعذبني املعروفني، اوامر لرؤساء املآمت باملنطقة        
الشمالیة باظهار الوالء للعائلة اخللیفیة، وحضـور        

ن املهرجان املفروض علـى ابنـاء املنطقـة يف االول مـ            
جاء ذلك يف اجتماعه االسبوع املاضـي       . اكتوبر املقبل 

وطلـب  . مع رؤساء املآمت والصنایق اخلريیـة باملنطقـة        
منهم تشكیل جلان الجبار املواطنني على حضور املهرجان         
الذي سیعقد قریبا من املقربة اليت دفن فیها شـهداء           

وصـدرت اوامـر مشـاهبة  ملـدراء         . الدراز وبين مجـرة   
 للتوقف عن الدراسـة يف ذلـك الیـوم          مدارس املنطقة 

واجبار االطفال علـى الوقـوف علـى شـارع البـدیع             
واعتـرب املراقبـون ان     . والتصفیق للعائلة احلاكمـة   

تصدر عبد الرمحن بن صقر هلذه املهمة یعكس اسـتعداد           
 . جهاز التعذیب للبطش مبن ال یستجیب الوامره

يف « القـدس العربـي   »ومن جهة اخـرى نشـرت صـحیفة         
ها الصادر هذا الیوم مقاال لالستاذ عبد اهلـادي          عدد

اخلواجة، امني عام منظمة حقوق االنسـان يف البحـرین           
ــوان   ــا، بعن ــهاجن مقــرا هل ــذ مــن كوبن ــيت تتخ   ال

البحرین كنموذج لدولة عضو يف االتفاقیة الدولیـة         »
ــري  ــالتمییز العنص ــة ب ــال . «املتعلق ــاء يف املق وج

ء مســألة اســتعراض لسیاســات حكومــة البحــرین ازا
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التمییز العنصر، مؤكدا اـا مل تلتـزم مبسـتلزمات           
ــر    ــدم اي تقری ــا مل تق ــا ا ــة خصوص ــك االتفاقی تل

وبعد ضغوط مـن    . للمنظمة الدولیة حىت العام املاضي    
منظمات حقوقیة اعید حبث القضیة جمددا يف شهر مـارس           
املاضي بعد ان قدمت حكومة البحـرین تقریـرا جيمـع            

. ١٩٩١تحقة علیهـا منـذ عـام        التقاریر اخلمسة املس  
وتطرق املقال اىل اجتماع مارس املاضـي مشـريا اىل ان            
وفد البحرین ترأسه عبد العزیز عطیة اهللا آل خلیفة          

. «ضابط امن وحمافظ مدینة املنامـة     »الذي وصف بانه    
وتطرق املقال اىل ما دار يف املؤمتر السـادس واخلمسـني            

 يف جنیف من    «جلنة القضاء على التمییز العنصري    »لـ  
مداوالت وأالعیب من قبـل ممثلـي احلكومـة، وكیـف ان             
املسؤولني الدولیني مل یكرتثوا كثريا مبا ادعـاه ممثلـو           

وبعــد توضــیح املؤاخــذات الدولیــة علــى . احلكومــة
  سیاسات حكومة البحرین انتـهى املقـال اىل القـول          

ان االنضمام اىل املعاهدات الدولیة املتعلقة حبقـوق         »
اذ ال  . عترب حتدیا حقیقیا ملصداقیة احلكومات    االنسان ی 

یكفي ان تتباهى ایة حكومة بعدد االتفاقیـات الـيت           
وقعتها وامنا املقیـاس احلقیقـي هـو مـدى االلتـزام             
بـالتطبیق والتعـاون املسـتمر مـع اجلهـات املعنیـة       

 .«باالشراف واملراقبة
 
  سبتمرب٩١

اعتقلت قوات التعذیب يف السـاعات االوىل مـن صـباح            
، وحسن علـي أمحـد      ٨٢امس كال من عبد االمري البصري،       

جـاء ذلـك يف عـدوان       . ، من منطقة كرانـة    ٢٣أمان،  
وحشي شنته قوات التعذیب يف الساعة الثانیة صـباح          

وخـالل العـدوان قـام املعتـدون     .  سـبتمرب ٨١االثـنني  
بالعبث مبحتویات املنزلني وصادرت بعض حمتویات منـزل         

مرارا لسیاسـات القمـع     واعترب ذلك اسـت   . حسن أمان 
اليت متارسها العائلة اخللیفیة ضد ابناء البحـرین،         
يف الوقت الذي تفـرض علـیهم ان یقـابلوا اعماهلـا             

هلـا، اي شـكرها علـى    « الـوالء »العدوانیـة بـإعالن   
. التعــذیب واالعتقــال التعســفي واالبعــاد القســري 

وذكرت املعلومات املتوفرة ان مـواطين تلـك املنطقـة           

 حممـود حسـن علـي         سبتمرب وهـم   ٥لوا يف   الذین اعتق 
العجیمي، فاضل عیسى ناصر، حسني سلمان سعید وحسـني          
ناجي كاظم صاحل، قد أطلق سراحهم بدون توجیه ایـة           

. هتمة هلم، االمر الذي یؤكد ان اعتقاهلم كان تعسفیا         
ولكن تلك املعلومات اكدت ان هؤالء املواطنني تعرضوا         

تعرضوا للكي باملكاوي   لتعذیب وحشي خالل اعتقاهلم، و    
الكهربائیة والضرب املـربح بعـد التعلیـق بطریقـة           

وقد أبلغـت املنظمـات احلقوقیـة الدولیـة          . الفلقة
بذلك وطلب منها القیام مبـا تسـتطیعه لوقـف تلـك             

 .املمارسات املهینة حبق ابناء البحرین
ورأى املراقبـون ان مـن اسـباب اسـتمرار االعتقـال      

ائلة اخللیفیة يف التشویش    والتعذیب فشل سیاسات الع   
على ابنـاء   « الوالء»على املواطنني واجراءاهتم لفرض     

فبعد كل فشل یلحق هبم یلجـأون لالنتقـام          . البحرین
فمـثال بعـد فشـل      . من املواطنني باالعتقال والتعذیب   

املهرجان الذي أقامته احلكومة اللیلة املاضیة باسم        
ى عمـال البحـرین يف اطـار سیاسـة فـرض الـوالء علـ       

املـواطنني، ال یسـتبعد حـدوث املزیـد مـن االعتقـاالت       
فقد ذكرت التقاریر ان    . والتعذیب يف االیام املقبلة   

قاعة مركز املعارض كان فارغـا يف بدایـة التجمـع،            
االمر الذي دفع املعنـیني الرسـال باصـات اىل منطقـة             

وكـان منظـرا    . احملرق للمجيء ببعض املواطنني مللئهـا     
لكلمات اليت اعدهتا وزارة االعالم     حمرجا عندما كانت ا   

وبعد ان اتضح ضعف احلضـور      . تلقى امام كراس فارغة   
امتنع رموز العائلة احلاكمة مـن احلضـور واكتفـوا           
بإنابة وزیر العمل وبعض االشخاص اآلخـرین لقـراءة          

وكان تردد اولئك االشخاص بادیا مـن خـالل          . كلماهتم
ان قــراءهتم الكلمــات املعــدة ســلفا، خصوصــا البیــ 

اخلتــامي الــذي اعدتــه وزارة االعــالم باســم عمــال  
وحدث عند ایة التجمـع خـالف بـني رئـیس            . البحرین

اللجنة العامة لعمال البحرین، عبد الغفـار عبـد          
فقـد اقـرتح    . احلسني، ونائبه، سـعید عبـاس السـماك       

السماك اخذ صورة رمسیة للمشاركني، لكن عبد الغفار         
لسـماك التـدخل يف     رفض ذلك قائال انه لیس من حـق ا        

وحدثت مشادة بني االثنني االمر الـذي       . شؤون الربنامج 
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وعـزا  . اثار اضطرابا واضحا علـى وجـوه املشـاركني         
املراقبون هذا اخلالف اىل تنافس الثنني على عضویة جملس          

ورفض أغلب ممثلي العمال املنتخبني املشاركة       . الشورى
عامـة  يف املهرجان املفروض علیهم وطالبوا اللجنة ال       

بالتمسك باملطالب اليت طرحتـها اللجنـة العمومیـة          
ومل حيضر من العمال الـ     . واليت رفضها رئیس الوزراء   

، ٠٠٥ الفـا الـذین متثلـهم اللجنـة سـوى حـوايل       ٥٢
وقال دبلوماسیون  . بینما امتنع الباقون عن احلضور    

بـالقوة ال یتبعهـا     « الوالء»غربیون ان سیاسة فرض     
 .یة يف العاملسوى االنظمة االستبداد

وعلم كذلك ان مدارس البحرین مهددة بالقمع اذا مل          
تشارك يف املهرجان الـذي اعدتـه العائلـة احلاكمـة            

وقد صدرت اوامـر لـوزارات الدولـة        . الشهر املقبل 
بتسخري كل امكاناهتا الجناح املهرجـان، وبـدأ العمـل           
على قدم وساق لتزیني الشوارع ووضع الربامج ألطفـال          

ل ذلك للتشـویش علـى خملفـات االنتفاضـة          املدارس، ك 
الشعبیة اليت هزت موقع العائلة اخللیفیـة يف نفـوس           
املواطنني بعد ما ارتكب من جرائم التعذیب والقتـل          

ــرین  ــاء البح ــق ابن ــة  . حب ــر الرمسی ــدرت االوام وص
باملشاركة حىت ملـدارس املنـاطق البعیـدة عـن موقـع             
ــتان     ــان ودمس ــدارس كرزك ــل م ــل مث ــع املقب التجم

وقارن املراقبـون بـني مـا یقـوم بـه آل             . هركانوش
خلیفـة ومـا ميارسـه صـدام حسـني وامثالـه لتقـدیس        

 .النظام وفرضه على املواطنني بالقوة والتهدید
ومـن جهـة اخـرى أصـدرت وزارة الـدفاع االمریكیـة       
تعلیمات اىل مجیع ضباطها العاملني يف منطقـة اخللـیج           

اثناء « یجطريان اخلل »بعدم السفر على طائرات شركة      
وجاء يف  . قیامهم مبهماهتم الرمسیة حفاظا على سالمتهم     

مذكرة وزعتها الوزارة على قادة قواهتا وامللحقیات        
العسكریة االمریكیة يف اخللیج ان عـدم السـفر علـى            
طائرات الشركة جيب ان یستمر على االقـل حـىت ظهـور             
نتائج التحقیقات يف اسـباب سـقوط طـائرة ایربـاص            

وهناك استیاء  .  اغسطس املاضي  ٣٢كة يف   التابعة للشر 
كبري من طریقة تعامل احلكومة مع القضیة خصوصا بعد          
ان اتضح اا حاولت استباق نتائج التحقیق اللقـاء          

كما ان املعلومات اليت ادلت هبا      . اللوم على الطیار  
. اىل وسائل االعالم سامهت يف تقلیص الثقـة يف ادائهـا           

عظیم البابلي، املصـري    وكان لالداء الفاشل لعبد ال    
اجلنسیة والناطق الرمسـي باسـم العائلـة احلاكمـة،           

فقد كان اول تصـریح     . أثره السليب على مسعة احلكومة    
لـه بعـد الكارثـة ان الطـائرة كانـت متجهـة مـن        
البحرین اىل القاهرة، وهو عكس احلقیقة، االمر الذي         
كانــت لــه تبعاتــه الكــبرية يف مــا یتعلــق مبشــاعر  

وبدال من معاقبته على ذلك أوكلت احلكومة        . املواطنني
 مــن املســؤولني احلكــومیني يف ٥٣الیــه مهمــة تــدریب 

وسوف یشـارك يف برنـامج      . التعامل مع وسائل االعالم   
التدریب الذي بدأ قبل یومني ویستمر شـهرا واحـدا           

 . مدربون من بریطانیا وامریكا واالردن ومصر
 
  سبتمرب٢٢

 داخـل غـرف التعـذیب       اكدت املعلومات اليت رشحت من    
اخللیفیة ان الشیخ حامد حبیب عاشور یعـاني كـثريا           
من مشاكل صحیة يف عینیه  بسبب سوء املعاملـة الـيت             

. تعرض هلا منذ اعتقاله قبل اكثر من اربعة اعـوام          
وبعد ان فقد البصـر يف عینیـه اجریـت لـه عملیـة               
جراحیة يف احدامها داخل السجن بعد اصرار عائلتـه،          

ومة نقله اىل املستشفى، كمـا اـا تـرفض          ورفضت احلك 
وحياول جهاز التعذیب   . اجراء  عملیة يف العني االخرى     

اجباره على توقیع تعهد بعدم ممارسة العمل الـدیين          
او السیاسي يف مقابل االفراج عنه برغم انـه یعتـرب            

وسـبق لـه ان     . سجني رأي معتقال بدون هتمة او حماكمة      
واضـافت  . مل بوحشـیة  دخل السجن قبل هذه املرة وعو     

التقاریر ان اوضاع بقیة الرموز الشعبیة تدعو اىل         
 .القلق بسبب استمرار القمع السلطوي هلم

وعلم من جهة ثانیة ان وزارة الداخلیة وزعت علـى           
طلبــة املــدارس رســائل اىل اولیــاء امــور االطفــال  
للتوقیع علیها باملوافقة على وقوف ابنـائهم علـى          

 باالمري عندما یقام االحتفـال      الشارع العام للرتحیب  
. الذي فرض على املنطقة بالقرب من مقابر ا لشهداء         

ویشعر اولیاء االمـور باالسـتیاء العـام مـن هـذه             
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التصرفات غري االنسانیة وخيشون من انتقام العائلـة         
ــى االوراق    ــوا علـ ــهم اذا مل یوقعـ ــة منـ اخللیفیـ

وسوف یفرض علـى االطفـال الوقـوف علـى           . باملوافقة
ع فرتة طویلة حتت الشمس احلارقة بأوامر جهـاز          الشار

وجتدر االشـارة اىل ان عـددا مـن االطفـال            . التعذیب
اصـیب باالغمـاء عنـدما اجـربوا علـى الوقـوف علـى        
الشارع العام مبناسبة افتتاح اجلسـر اجلدیـد الـذي           

وفرضـت وزارة   . ربط بني املنامـة واحملـرق قبـل فـرتة         
 باملنطقة املشاركة   الداخلیة على مجیع االندیة واملآمت    

والتظاهر بالفرح خالل الزیارة املفروضة على الشعب        
 ٤٢١واجربت رؤسـاء املـآمت الــ        . باالبتزاز والرتهیب 

باملنطقة على املشاركة ومن ال یوافق على ذلك یتعرض          
 .النتقام رهیب من العائلة اخللیفیة

يف « القـدس العربـي   »ومن جهة اخـرى نشـرت صـحیفة         
 الیوم مقاال للسید امحد الذوادي      عددها الصادر هذا  

 التیــار الــوطين الــدميقراطي  البحــرین » بعنــوان
ــاع ــالت االوض ــال ان . «ومعض ــاء يف املق ــزة »وج االجه

املتسلطة فرضت، عن طریق قانون القوة وحـدة، علـى           
اتمع عامة والبالد كافة اجواء من القمـع املطلـق           

 حبیـث   واحلرمان من ممارسة احلقوق االساسیة للمـواطن،      
فرضت على اتمع ان ایة ممارسة ألي حـق او حریـة ال              
ميكن ان تتم اال عربها ومبوافقتها وبالشـكل واملقـاس           

وبعـد التوسـع يف وصـف االجـراءات     . «الـذي ترتضـیه  
احلكومیة ضد ابناء البحرین ووصف االحـوال الصـعبة          

 ما العمـل؟ واجابـة       للمواطنني طرح السؤال التايل   
الشـروع واالسـتمرار يف   »طلـوب  علـى ذلـك قـا ان امل   

العمــل بربنــامج ان امكــن، او بدونــه اذا تعــذر،  
ــة يف    ــامج مطروح ــة للربن ــوط العریض ــا ان اخلط خصوص
املطالــب والشــعارات الــيت رفضــتها خمتلــف احلركــات  
االصالحیة اليت عمر هبا جمتمعنا عرب تطوره، وقد تلخصت          

قال و. «يف احلقبة االخرية يف العریضة الشعبیة الشهرية       
دولة املؤسسـات،   »ان من الضروري ان تقوم يف البالد        

وهــذا یعــين تفعیــل ... دولــة النظــام والقــانون 
الدستور واحرتامه وتطبیقه والبدء باقامة املؤسسات       
التشریعیة والقانونیة واتمعیة واملدنیة املنتخبة      

ان شعبنا ناضـج     » واضاف قائال . «واملقرة من الشعب  
ادر على القیام بذلك، وهذا هو      مبا فیه الكفایة وق   

 .«طریق اخلروج من االزمة
وكانت الصحیفة نفسها قـد نشـرت یـوم امـس مقـاال              
للدكتور یعقوب اجلنـاحي، وهـو كاتـب وحقـوقي مـن             

الدميقراطیــة وحقــوق االنســان  » البحــرین بعنــوان
واسـتعرض املقـال يف البدایـة       . «واخلصوصیة اخللیجیة 

 يف البحرین منذ حـل      قصة الصراع بني الشعب واحلكومة    
ان وجـود    » وقـال الكاتـب   . الدستور قبل ربع قرن   

برملان منتخب وانفراج سیاسي نسيب يف كل من البحرین          
والكویت مل یرض بعض الدول ااورة بسبب تأثري تلـك           
التطورات على الرأي العام فیها، وهلذه االسـباب مت          

وكانــت نظریــة املــؤامرة هــي . «حــل الــس الــوطين
دة حینها يف مواجهة وقمع ایة حركة مطلبیة يف          السائ

وقـال  . البحرین ويف دول املنطقة، حسب تعبري الكاتب       
للخروج من هذه الدوامة الدامیـة باهظـة          » املقال

الثمن الشعب والدولة على حد السواء، علـى احلكـم           
ان یعترب من التجربة املأسـاویة للعقـود املنصـرمة           

كخطـوة متهیدیـة     » واضـاف . «وان حيرتم ارادة الشعب   
على هذا الطریق على احلكم توسیع االنفراج السیاسي         
ــومني    ــتقلني واحملك ــع املع ــراح مجی ــاطالق س ــبالد ب يف ال
السیاسیني وعودة مجیع ا ملنفیني اىل الـبالد والسـماح           
مبزیــد مــن احلریــات واحلقــوق الدســتوریة للصــحافة  
واجلمعیات املهنیة واالدبیة والریاضـیة وغريهـا مـن          

ان هـذا الطریـق وحـده كفیـل         ... معیات االهلیة اجل
بفتح صفحة جدیدة بـني احلكـم والشـعب وخلـق تـآزر              
ــوتر    ــن الت ــال م ــع خ ــة راســخني يف جمم ــدة وطنی ووح
واالحتقان اللذین ولدهتما تلك املمارسـات الـيت دأب          
علیها النظام لعقود عدیدة خمالفا بـذلك الدسـتور          

 .«واملواثیق الدولیة حلقوق االنسان
 
 سبتمرب ٥٢

الحظ املراقبون يف االسابیع االخـرية تكریسـا لسیاسـة           
القمع وتكمیم االفواه اليت فرضـها رئـیس الـوزراء           

جاء ذلك التكریس عرب عدد     . على البالد منذ ربع قرن    
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من املؤشرات اخلطرية الـيت حـدثت يف االیـام القلیلـة             
فقد استدعي الكاتب حافظ الشیخ صاحل یـوم         . املاضیة

بأقواله امـام قاضـي التحقیـق يف إثـر          امس لالدالء   
شكوى تقدم هبا عبد العظیم البابلي، الناطق املصري         

فقـد  . باسم العائلة اخللیفیة احلاكمـة يف البحـرین        
تقدم االخري ضد هذا املواطن البحـریين متـهما ایـاه            
ــدة    ــرت يف جری ــيت نش ــاالت ال ــن خــالل املق بالقــذف م

ینیـة و   البحر« أخبار اخللیج »القطریة و   « الرایة»
وتطرقـت  . اليت تصـدر يف بریطانیـا     « القدس العربي »

املقاالت اىل اخفاق وزارة االعالم ممثلـة بالبـابلي يف           
تغطیة حادثة الطائرة، بینما تطـرق املقـال الـذي           

اىل اسـلوب تشـكیل مجعیـة    « القـدس العربـي  »نشـر يف  
. الصــحافیني البحرینیــة التابعــة لــوزارة االعــالم 

يف بعض هـذه    « املنبوذ»فه بـ   واعرتض البابلي على وص   
وأبدى عدد من احملامني والصحفیني استعدادهم       . املقاالت

« كاتـب العـدل   »لتقدمي شهادات رمسیة موثقـة امـام        
تؤكد حقیقة ما وصف به البابلي، خصوصا بعـد فشـل            
ادائه الذریع يف كارثة الطـائرة املنكوبـة الشـهر           
املاضي، وان ذلك یعكس مشـاعر قطاعـات واسـعة مـن             

 .ملواطنني يف البحرینا
واعترب جترؤ البابلي على خطوته هذه مؤشرا للهجمـة          
اليت یتعرض هلا الصحافیون البحرینیون لفرض املزیـد         
من القیود على حریتهم يف التعبري، وحماولـة العـادة           
الوضع اىل ما كان علیـه قبـل االنتفاضـة الشـعبیة             

ومثة مؤشرات اخرى على ذلك، منها اقالـة         . املباركة
اخبـار  »هالل الشاجيي مـن رئاسـة حتریـر صـحیفة            . د

بطریقـة مهینـة، والضـغوط املفروضـة علـى      « اخللـیج 
وقد عـرض علـى     . الصحايف علي صاحل ملنعه من الكتابة     

االخري االختیار بني عموده الیومي او حتریـر الصـفحة           
االقتصادیة باجلریدة، مقابل ختفـیض راتبـه الشـهري          

 مكانـه يف الصـفحة      وقـد عـني   . مبقدار النصف تقریبا  
. االقتصادیة شخص سوداني یدعى عبـد الـرحیم فقـريي          

وكانت مقاالت وتعلیقـات قـد كتبـت حـول الوضـع يف              
البحرین مطالبة بشـيء مـن احلریـة والدميقراطیـة،           
ــاءت     ــوزراء فج ــیس ال ــه رئ ــذي مل یتحمل ــر ال االم

 .اجراءاته القمعیة االخرية
هرجـان  وعلى صعید آخر یتكرس االستیاء الشعيب من امل        

احلكومي املزمع اقامته االسبوع املقبـل بـالقرب مـن           
قبور الشهداء باملنطقـة الشـمالیة، وتتكـرس معـه           

ولوحظ اصرار العائلة اخللیفیة علـى      . مشاعر الغضب 
اجبار املواطنني على املشاركة يف ذلك املهرجان الـذي          
یرى فیه املواطنون حتدیا ملشاعرهم وحقیقة مواقفهم،        

 العام، واعتداء علـى حقـوق اطفـال         وتالعبا باملال 
املنطقة وحریاهتم، باجبارهم على الوقوف فرتة طویلة        

. على الشارع العام الستقبال االمـري بـرغم ارادهتـم          
وبعثت احلكومة رسائل رمسیة اىل اآلباء الجبارهم علـى          
السماح ألبنائهم بالوقوف علـى الشـارع والتظـاهر          

یاء بسـبب   وتضاعف الشـعور بـاحلزن واالسـت      . بالفرح
تزامن تلك املناسبة مع مناسبة دینیة حزینة ألهـايل          

وینظر املراقبون اىل هذه التجربة الفاشلة       . املنطقة
باعتبارها مؤشرا على تكـریس احلكـم االسـتبدادي يف           
البالد واجبار املواطنني على اظهار مشـاعر مغـایرة          

وقال بعض املواطنني اـا     . حلقیقة ما یدور يف نفوسهم    
ن اكرب الكوارث اليت حتل بالبالد عنـدما جيـرب          واحدة م 

اهـايل القتیـل علـى التصـفیق للقتلـة، واالبتسـام       
ان يف ذلـك    . بینما دموع احلـزن تسـیل مـن آمـاقهم         

 .تعذیبا لیس فوقه تعذیب
الیومیة الـيت   « العرب»وعلى صعید آخر نشرت صحیفة      

 ٢٢تصـدر يف لنـدن يف عـددها یـوم اجلمعیـة املاضـیة       
 لألستاذ هاني الریس، ممثل جلنة الدفاع        مقاال  سبتمرب

وجاء . عن حقوق االنسان يف البحرین ومقرها الدمنارك       
 ملاذا االصرار     البحرین  يف املقال الذي نشر بعنوان    

على التمسك بأخطـاء املاضـي؟ وصـفا ملعانـاة شـعب             
البحرین خالل ربع القـرن املاضـي اي منـذ ان علـق              

د وحـل الـس   االمـري السـابق العمـل بدسـتور الـبال     
وقال ان العائلة احلاكمة مل تلزم نفسها حىت         . الوطين

اآلن بـأي موقـف اجيـابي جتـاه املسـألة الدميقراطیـة       
وعودة الدستور واحلیاة الربملانیة العامة، مشريا اىل        
ان االمري تراجع عن وعوده االصالحیة الـيت اطلقهـا يف            

ان  » وقـال املقـال   . بدایة عهده قبـل عـام ونصـف       
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هـو مبثابـة    ..... را على تكریس سیاسات املاضي      االص
التأكید على معارضـة االسـرة احلاكمـة الیـة حتـوالت             
جوهریة باجتاه عودة الدميقراطیـة وحكـم القـانون،          

. «واحــرتام احلقــوق املدنیــة والسیاســیة للمــواطنني 
 هـل مـن      یبقى السـؤال   » وانتهى املقال اىل القول   

القـرن احلـادي    املنطق واملعقول ان تـدخل البحـرین        
والعشرین وهي ما زالت حتتفظ بسـلطة وحكـم االسـرة            
اليت ترفض املشاركة الشعبیة واالندماج الـوطين علـى          
اسس دستوریة وبرملانیة حدیثة؟ أمل حيـن الوقـت اآلن           
لتغیري وجه البحرین حملیا وإقلیمیا وعربیـا وعلـى          

 املستوى العاملي؟
 
  سبتمرب٧٢

فروضـة علـى ابنـاء      استعدادا للزیارة االمريیـة امل    
املنطقة الشمالیة شنت قوات التعذیب اللیلـة قبـل          
املاضیة محلة اعتقاالت واسعة طالت عددا من املواطنني         

وعرف من بني املعـتقلني كـل       . مبنطقيت الدیه والسنابس  
ومل .  حممد سلمان حسني، صاحل الشیخ، علـي یوسـف          من  

ذه واعتـربت هـ   . تتوفر حىت اآلن امساء بقیة املعـتقلني      
االعتقاالت هدیة العائلة اخللیفیـة البنـاء املنطقـة          
قبیــل الزیــارة املفروضــة علــى املــواطنني بــالقوة  

ویتوقــع حــدوث املزیــد مــن . واالبتــزاز والتهدیــد
االعتقاالت مع اقـرتاب الزیـارة خصوصـا مـع تصـاعد             
النقمة الشعبیة ضـد املمارسـات اخللیفیـة اهلادفـة           

ــع    ــه بأبش ــرین وقمع ــعب البح ــة ش ــائل الهان الوس
 . وأخبثها

وهناك اآلن استیاء كبري یتصـاعد مـع اقـرتاب موعـد             
الزیارة الفارغة من اي حمتوى واليت ال ميكن ان تؤدي           

فلـم  . اال اىل املزید من الشعور بالظالمـة واالهانـة         
یرتك البناء املنطقة تقریر موقفهم منها، بل اعتربهتا         

ولـة  احلكومة قرارا حامسا مثل قرارات حمكمة امن الد        
وفرض على املواطنني املشاركة    . اليت ال ميكن استئنافها   

. فیها واظهار الفـرح واخفـاء مشـاعرهم احلقیقیـة          
واختري موعدها حبیـث یتـزامن مـع الـذكرى اخلامسـة             
لالعتصام الذي قام به القادة الشعبیون يف االول من          

ففي تلك الفرتة شهدت البحـرین اكـرب        . ٥٩٩١اكتوبر  
ــم ــا ض ــع يف تارخيه ــر مــن جتم ــواطن  ٠٨  اكث ــف م  ال

اجتمعوا من كل مكـان للتعـبري عـن دعمهـم لرمـوز              
ورأى املراقبـون   . احلركة الشعبیة واملطالب املشروعة   

يف التجمع املفروض علـى الشـعب بـالقوة امعانـا يف             
 .الظلم واالستعباد واالهانة ملشاعر ابناء البحرین

وال یستبعد املراقبون ان یزداد الوضع توترا كـردة          
عل على السیاسة احلكومیة اليت هتدف لفـرض تغـیري يف            ف

وبدت مؤشـرات ذلـك     . املظاهر مع جتاهل حقیقة الوضع    
دعوة  » من خالل بیان نشر يف الیومني املاضیني بعنوان        

أبنـاء  »، ووقع البیان باسم     «للصمود امام الظاملني  
  ودعا البیان املواطنني اىل ما یلي     . «البلد احملرومني 
 من    اكتوبر ٢البیوت عصر یوم الزیارة     االعتصام يف   

الثالثة حىت اخلامسة والنصف، غلق احملـالت التجاریـة          
وقت الزیارة، وقف االنشـطة الریاضـیة يف املنطقـة،           
تنبیه رؤساء املآمت اىل خطورة هذه الزیـارة وحـثهم           
على عدم االلتزام هبا، دعـوة اولیـاء االمـور ملنـع             

 على الرجوع اىل    اوالدهم من حضور هذا التجمع وحثهم     
 . منازهلم بعد انتهاء الدوام

ویتوقع ان یكثف جهاز التعذیب اعماله العدوانیـة         
ضد ابناء البحرین خصوصا مع انتشار حالـة الـرفض           
بني املواطنني هلذه االسالیب اليت تعترب حتدیا ملشـاعرهم          

وهنـاك حالـة غلیـان يف       . ومصادرة حلریاهتم وحقوقهم  
حماوالت العائلة اخللیفیـة    نفوس الشباب خصوصا ازاء     

فرض اجواء توحي بانتصار جهاز التعذیب على ابناء         
واعتربت االعتقاالت اليت حـدثت يف السـنابس         . البحرین

والدیه يف الیومني املاضیني مؤشـرا لنوایـا النظـام           
 . العدوانیة

واســتمرارا لسیاســة التشــویش والتالعــب باحلقــائق  
ــات ا  ــع املنظم ــل م ــة تتعام ــبحت احلكوم ــة اص حلقوقی

ومن آخـر هـذه     . الدولیة بالكذب الصریح والتزویر   
االسالیب ادعاؤها بان قانون امـن الدولـة السـيء           
الصیت قد مت التوقف عن العمل به منذ فرتة، وانه ال            

وطالبـت املعارضـة تلـك      . یستعمل اال يف حاالت خاصـة     
املنظمات بالكتابة اىل السلطات الجبارها امـا علـى          
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قولة او تأكیدها كتابیـا وعـدم       الرتاجع عن تلك امل   
وقالـت اذا كـان     . التالعب بااللفاظ وتضلیل اآلخرین   

االمر كذلك، فعلى اي اساس تـتم االعتقـاالت الـيت مل             
تتوقف؟ ووفق اي قانون یستمر اعتقال االستاذ عبـد          

 الوهاب حسني واخوته؟
وعلم من جهة اخرى ان النساء الثالث الالتي وقعن يف           

یة قد أطلق سراحهن بعد ان قضني       أسر العائلة اخللیف  
وكانـت تقـاریر عدیـدة      . بضعة شهور وراء القضبان   

اكدت تعرضهن ملعاملة وحشیة خالل سجنهن، وان لقـني          
من العذاب اصنافا خصوصا على یدي اجلـالدة الشـهرية           

واعتربت هؤالء النساء سـبایا لـدى آل        . موزة سلطان 
ــرین    ــاء البح ــاء ابن ــتحلوا دم ــذین اس ــة ال خلیف

. تلكـاهتم واعراضـهم واسرتخصـوها ظلمـا وعـدوانا     ومم
وتطالب منظمات حقوقیة دولیة عدیدة بـاطالق سـراح          

 .بقیة املعتقلني فورا وبدون قیود او شروط
 

 ٠٠٠٢یومیات أكتوبر 
 
  سبتمرب٩٢

أعادت املعارضة تأكیـد مطالبتـها باعـادة العمـل           
. بدستور البالد وانتخاب الس الـوطين علـى اساسـه          

ن من حق احلكومة تعیني ما تشاء مـن هیئـات           وقالت ا 
استشاریة، ولكن الس الـوطين شـأن دسـتوري یعتـرب            

وال تكتمـل  . التنكـر لـه انتـهاكا لدسـتور الـبالد     
شرعیة حكم االمـري اال بتقدميـه القسـم امـام الـس              

 ح من الدستور الذي     ٣٣الوطين املنتخب طبقا للمادة     
 شـرعیة احلكومـة     على االمري محایة   » ینص على ما یلي   

وسیادة القانون، وعلیه االدالء بالقسم التايل امام        
أقسم بـاهللا العظـیم ان       » جلسة خاصة للمجلس الوطين   

احــرتم الدســتور وقــوانني الدولــة، وامحــي احلریــات  
وممتلكـات النـاس ومصـاحلهم، وامحـي اسـتقالل الـبالد       

وهذه املادة حتدد، بشـكل ال      . «وسیادهتا على اراضیها  
لتأویل، آلیة حكم االمري ومسؤولیاته الـيت يف        یقبل ا 

وقد مضى على تسـلم االمـري       . مقدمتها محایة الدستور  
مقالید احلكم اكثر من مثانیة عشـر شـهرا ومل یفعـل             

وبرغم التصرحيات اليت ادىل هبـا عـن اسـتعداده           . ذلك
لالســتماع اىل مطالــب املــواطنني فقــد جتاهــل املطلــب  

زمـة السیاسـیة يف   الرئیسـي الـذي یشـكل عنـوان اال    
البالد وهو اعادة ا لعمل بالدستور وانتخاب الـس          

وتدرك املعارضة ان رئیس الوزراء ما یـزال         . الوطين
یشكل حجر عثـرة امـام اي اصـالح سیاسـي حقیقـي يف               
البالد، ولكن مطلوب مـن االمـري ان یلتـزم بدسـتور             
البالد الذي هو مصدر الشرعیة الوحید حلكم العائلة         

 وبـدون االلتـزام بـه یبقـى ذلـك احلكـم       اخللیفیـة، 
 .دیكتاتوریا مفروضا بالقوة

 وقد استقبلت املعارضة خرب تعیني اعضاء جملس الشورى         
مبوقف مسؤول، واعتربت التعیینـات شـأنا خاصـا بـني            
العائلـة احلاكمـة واالعضـاء الـذین قبلـوا العمـل       

بینما یطالب الشعب بانتخـاب     . لدیها كموظفني رمسیني  
وقالت ان  . جلس الوطين وفق مواد الدستور    ممثلیه للم 

احلكومة اليت تستعني باخلرباء االجانب لتحدید سیاساهتا        
يف الــداخل واخلــارج، وخــرباء التعــذیب مثــل ایــان  
هندرسون ودونالد برایان وحممود العكـوري وغريهـم،         
قررت االستعانة بـبعض ابنـاء البلـد لتقـدمي بعـض             

ت غري ملزمة وال    املشورات لرئیس الوزراء، وهي مشورا    
متثل تطورا يف اسلوب ادارة البالد، خصوصـا اذا مـا            

وناشـدت  . قون الوضع مبا كان علیه قبـل ربـع قـرن           
املعارضة ان یتخذ االمري قرارا شجاعا بتطویر الوضع         
السیاسي يف البالد ورفض سیاسات رئیس الوزراء الـيت          
هتـدف باسـتمرار البقـاء الـبالد حتـت تسـلطه مسـتغال        

 .الدولة لتكریس حكمه االستبداديامكانات 
وقالــت املعارضــة ان تعــیني عضــوین مــن الطــائفتني  
الیهودیة واملسیحیة مبجلـس الشـورى ال ميثـل تطـورا            
حقیقیا النه مل یتحقق عرب ممارسة انتخابیة حرة متثـل           

وما دام االمر مرتبطا بقرار العائلـة       . رأي الشعب 
ا يف  ولیس امرا دستوریا فهذا التعـیني لـیس مضـمون         

ولیست هـذه   . املستقبل وال ميثل تطورا يف عقلیة احلكم      
هي املرة االوىل اليت یعني احلاكم فیها اشخاصا من غـري            

فهنـاك مستشـارون اجانـب      . املسلمني يف وظائف حساسة   
لعدد من الوزراء، ورمبا تكـون وظـائفهم اهـم مـن             
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وكان . وظیفة عضو جملس الشورى الذي ال حيل و ال یربط          
لربیطاني، تشارلز بلیجریف، مبثابة رئـیس      املستشار ا 

 كما ان ایان    . ٧٥٩١   ٦٢٩١ عاما   ١٣للوزراء ملدة   
هندرسون، وهو مواطن بریطاني غري مسلم، كانـت لـه           
صالحیة وسلطة تفوق سلطات الوزراء فضال عـن اعضـاء           

ویستطیع دونالد  . هیئة استشاریة بدون ایة صالحیات    
 جنمه يف السنوات    برایان، املعذب الربیطاني الذي صعد    

االخرية يف دوائر التعذیب البحرینیة، ان یعتقل مـن          
بینما ال  . یشاء من املواطنني، حىت اعضاء جملس الشورى      

یستطیع اي عضو بالس ان یقدم سؤاال واحـدا هلـؤالء            
وكانـت  . االجانـب الـذین یعـذبون ابنـاء البحـرین     

املعارضة تتمىن ان تكون هناك انتخابات حرة للمجلس         
لوطين، یشارك فیها مجیع ابناء البحرین، من مسلمني         ا

وغريهـم، فـاذا كـان هنـاك سـلطة للقـانون، فسـوف        
 .یتساوى مجیع امامه

واكدت التقاریر الواردة من املنطقة الشـمالیة ان         
جوا من اخلـوف والقلـق یسـود املـواطنني خوفـا مـن               
انتقام جهاز التعذیب ضد مـن ال یشـارك يف مهرجـان             

. فرض على املنطقة بالقوة واالبتـزاز     الذي  « الوالء»
وبعثت احلكومة ممثلیها جلمیـع الفعالیـات الشـعبیة          
والشخصیات املرموقة الجبارها على املشاركة، وكانـت        
نربة كالمهم ترشح بالتهدید بأشد العقاب ملن ال ميتثل          

هـذا يف الوقـت الـذي یشـعر فیـه      . ملـا یطلـب منـه   
ث یطلـب مـن     املواطنون ام ميرون بأسوأ ایامهم حیـ      

وقـال  . املفجوعني اظهار االبتسـامات واخفـاء احلـزن        
وقد بدأت قـوات التعـذیب      . «سأبكي ضاحكا  » بعضهم

والشغب يف االنتشار باملنطقة ملنع اي مظهر احتجـاجي          
خالل هذه الزیارة اليت أعلن االعـالم الرمسـي جناحهـا            

 .قبل ان تبدأ
 
  أكتوبر٢

كوبة التابعة  مبناسبة أربعینیة ضحایا الطائرة املن    
اليت تصادف هذا الیـوم وجهـت       « طريان اخللیج »لشركة  

ــحایات    ــايل الض ــا أله ــة تعازیه ــة البحرینی املعارض
وعائالهتم، داعیة اهللا سبحانه وتعاىل ان یرمحهم مجیعـا          

وان یلهم اهلهم الصرب، وان جيّنب اهـل هـذا البلـد             
وكانــت الطــائرة . املكــاره وميــتعهم بــاخلري واألمــن

 اغسـطس املاضـي   ٣٢د سـقطت يف البحـر يف   املنكوبـة قـ  
بینما كانت قادمة من القاهرة، وتويف مجیـع ركاهبـا           

ومـا  .  حبرینیـا  ٤٣ راكبا منـهم     ٣٤١البالغ عددهم   
یزال احلزن خمیما على الـبالد بسـبب تلـك الكارثـة             

وكان املواطنون یتوقعون ان هتـتم احلكومـة         . األلیمة
 االمـر   بأربعینیة الضحایا ولكنـها مل تفعـل ذلـك،        

 .الذي أحزن أهالیهم كثريا
وبـدال مـن اظهـار احلـزن باملناسـبة عمـدت احلكومـة        
الحتقار مشاعر ابناء البحرین بتنظیم مهرجان فارغ        

واسـتعدادا هلـذا    . باملنطقة الشمالیة هـذا الیـوم     
املهرجان شنت قوات التعذیب يف الیومني املاضیني محلـة          

فـي  ف. اعتقـاالت طالـت عـددا مـن ابنـاء البحـرین      
الساعات االوىل من صباح یوم امس اعتقل املواطن حسني          

ومـن منطقـة السـنابس      . ، من منطقة سـرتة    ٣٢سدیف،  
ومل . ٣٢اعتقل یوم امس االول الشاب بـدر الصـباغ،           

یعرف شيء عن مصريمها،  وخيشى علیهمـا مـن التعـذیب             
واستدعي للتحقیق یوم امس املـواطن یوسـف         . الوحشي

ؤه يف اثر املسرية الدینیة     وجاء استدعا . ٥٢الرومي،  
اليت طافت شوارع العاصمة مسـاء امـس االول، والـيت            
رفعت فیها شعارات تؤكد كرامة الشعب ورفضه الظلم         

هیهـات   » ومن بني الشعارات اليت رفعـت      . واالستبداد
وتعتـرب العائلـة    . «لن خنضـع اال هللا    »، و   «منا الذلة 

دیـدا  اخللیفیة مثل هذه الشعارات حتدیا لسلطتها وهت       
وكانت اعداد كبرية مـن قـوات الشـغب         . المن الدولة 

االجنبیة قد جتمعت بالقرب مـن املنطقـة الـيت خرجـت             
فیها املسرية الدینیة، وهي يف حالة تأهـب لالنقضـاض           

 .على ابناء البحرین
وبسبب الغضب الشعيب ازاء التصـرف احلكـومي اهلـادف           

م الهانة مشاعر املواطنني بفرض مهرجانات فارغة علیه       
للعائلـة احلاكمـة،    « الـوالء »واجبارهم على اظهار    

بدأ املواطنون يف اعادة تقییم موقفهم مـن الوضـع،           
وقد . وتكرست مشاعر الغضب واالحتقان وبدأت تتفاقم      

وزعت يف الیومني املاضیني منشورات كثرية تدعو ملقاطعة         
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مهرجانات العائلة احلاكمة ورفض االنصیاع لقراراهتا       
ولوحظ احلماس بادیا على وجوه     . توريف ظل غیاب الدس   

اجلمیع للتدبر يف مشاریع العصـیان املـدني وافشـال           
 . خطط احلكومة التشویشیة

وقد مارست احلكومـة يف االسـابیع االخـرية سیاسـات مل             
ومن بني ما قامت به اجبـار       . تعرفها البالد من قبل   

املهینـة  « وثیقة الـوالء  »موظفي الدولة على توقیع     
 التعهـد بـالوالء ألفـراد العائلـة     الـيت تـنص علـى   

احلاكمة ومن بینهم رئیس الوزراء الذي تلطخت یداه         
. بدماء شهداء البالد على مدى ربـع القـرن املاضـي           

وفرضت على دائـرة االوقـاف اجلعفریـة صـرف امـوال             
االوقاف الشرعیة على الفتات هابطة احملتوى تتحدث عن         

كما فرض  . الوالء للعائلة احلاكمة وتبالغ يف متجیدها     
. على الصنادیق اخلريیة اظهار الوالء وحضور املهرجان       

وأنزلت القوات اخلاصة يف لباس مدني ملنع اي احتجاج          
وقدمت احلكومة مـن    . شعيب على هذه اهلرطقات الفارغة    

 آالف دینار ألهايل منطقـة البـدیع        ٠١اموال الدولة   
 . لتمویل الفتات التأیید املفروضة علیهم

 اعتدت القوات احلكومیة علـى مجعیـة        وعلى صعید آخر  
التوعیة االسالمیة وقداستها وذلك بطالئهـا واخفـاء         
آثار احلریق الذي نشب فیها قبل ثالثة شهور بقـرار           

وكانـت اجلمعیـة قـد أغلقـت     . مـن وزارة الداخلیـة  
بقرار مباشر من رئیس الوزراء قبل ستة عشر عامـا           

تقـع  و. يف اطار سیاسة العدوان على ابناء البحرین       
اجلمعیة على الشارع العام باملنطقة الشمالیة الـيت         

وذكـرت االنبـاء    . اقیم فیها املهرجان هـذا الیـوم      
احلكومیـة ان معبـد الیهـود يف البحـرین سـوف یـتم       

 .جتدیده قریبا
وأشارت التقاریر االولیة ان املهرجان كـان ضـعیفا          
خصوصا مع تكثف وجـود القـوات اخلاصـة واالجـراءات            

وبرغم اجبار املواطنني على احلضور     . ددةاالمنیة املتش 
فقد امتنع اغلبهم، وسط مشاعر باخلیبـة مـن قـدرة            

وادى املهرجان  . النظام القائم على االصالح السیاسي    
اىل مشاعر عكسیة لدى املواطنني الذین ازدادوا غضبا         
ضد قوات التعذیب والشغب اليت فرضت علیهم التظاهر         

اته الذي تذكروا فیه    مبا ال یؤمنون به، ويف الیوم ذ      
 یوما على   ٠٤ضحایا الطائرة املنكوبة مبناسبة مرور      

وقال دبلوماسیون غربیـون يف املنامـة ان         . الكارثة
العرض كان ضعیفا من ناحیة العـرض واملضـمون، وان           
احلكومة رمبا أججت املشاعر الكامنة لدى املواطنني ضد         

 .سیاسات احلكومة
 
  أكتوبر٤

ثة املاضیة عـدد مـن املـواطنني        اعتقل يف االیام الثال   
عرف من بینهم الطفـل السـید جعفـر السـید موسـى              

جاء ذلك يف اطار    . ، من منطقة املرخ   ٢١السید ناصر،   
محلة ارهابیة حبق ابناء املنطقة لرتویعهم ومنعهم من         
القیام باي احتجـاج سیاسـي خـالل املهرجـان الـذي             

ومسـع دوي  . فرضـته العائلـة احلاكمـة علـى املنطقـة     
نفجار اسطوانة غازیة بالقرب من منطقة بين مجـرة،          ا

وهو اسلوب ميارسـه املواطنـون للتعـبري عـن غضـبهم             
وكانت قوات التعذیب قد    . ورفضهم االستبداد اخللیفي  

شنت اعتداءات صارخة على منازل عدد من ا ملـواطنني           
يف الساعات االوىل من صباح یوم االثنني املاضي، وطلبت          

ىل مراكـز التعـذیب يف السـاعة        من ساكنیها احلضور ا   
ووجه اجلالدون هلم هتدیدات بانتقـام      . الثامنة صباحا 

ومنعـت  .  رهیب اذا حدث اي احتجـاج خـالل التجمـع          
الشرطة وجهاز التعذیب جمموعة كـبرية مـن املـواطنني           
كانت ترید ایصال رسائل اىل االمري ملطالبتـه بـاطالق           

 .ابنائها املعتقلني ظلما وعدوانا
قاریر فشل املهرجـان يف اسـتقطاب اعـداد         وأكدت الت 

فبینمـا كانـت وسـائل االعـالم        . كبرية من املـواطنني   
 الف مواطن، مل یكن     ٠٨الرمسیة تتوقع حضور اكثر من      

هناك سوى بضعة آالف مل تتجاوز الثمانیـة، أغلبـهم           
من عناصر االمن املدنیني والعسكریني وطلبـة املـدارس          

ویلة على الشارع   الذین أجربوا على الوقوف ساعات ط     
وبقي هؤالء االطفال واقفني    . العام والتظاهر بالفرح  

حـىت السـاعة الثامنـة لـیال وكـان االرهـاق واضـحا        
وذكرت تقاریر موثقة ان هناك شعورا عمیقا        . علیهم

بالفشل يف اوساط العائلة احلاكمة خصوصا اا وضـعت          
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ثقلها وراء املهرجان، ومارست كل اسالیب االبتـزاز         
املواطنني على اظهار مشاعر مغایرة ملا خيـتلج        الجبار  

ــهم ــل   . يف نفوس ــبب جتاه ــواطنني بس ــب امل وازداد غض
العائلة احلاكمة مشاعرهم خصوصا ان املهرجان أقـیم         
يف یوم أربعینیة ضحایا الطائرة املنكوبة التابعـة         
لشركة طريان اخللیج، حیث عم احلزن أرجـاء الـبالد يف            

كمـا ان سـقوط     . ةما عدا اوسـاط العائلـة احلاكمـ       
الشــهداء يف فلســطني احــدث حالــة حــزن كــبرية لــدى  
ــة يف    ــة احلاكم ــایرة العائل ــوا مس ــواطنني، فرفض امل

وهنــاك خشــیة كــبرية مــن جلــوء . مهرجاــا العبثــي
العائلة احلاكمة لسیاسة االنتقام من املنطقة عقابا        

 .هلا لعدم جتاوهبا مع املهرجان
م الشـدید يف    ومن جهة اخرى عرب املواطنون عـن قلقهـ        

اثر اخلطاب االمريي یوم امـس مبناسـبة افتتـاح جملـس             
وأشار االمري يف خطابه اىل ما یفید بتوجهـه          . الشورى

اللغاء دستور البالد وفرض دستور جدید یقمع احلریات         
ــة   ــوقهم الطبیعی ــواطنني حق ــلب امل ــیة ویس . السیاس

وبالرغم من حماولـة اخلطـاب تغلیـف هـذا االحتمـال             
اظ التقدم وعدم العـودة اىل املاضـي،        الرتاجعي بألف 

فقــد الحــظ املراقبــون ان ذلــك اشــارة اىل احتمــال  
التخلي عن دستور البالد الذي وضع قبـل اكثـر مـن             
ربـع قـرن وشـارك يف اقـراره ممثلـون منتخبـون عـن        

وقد عینت العائلـة احلاكمـة اعضـاء مبجلـس           . الشعب
الشورى وحددت مهمتهم بالتـداول يف القضـایا الـيت           

وحیــث ان هــؤالء . ها علــیهم رئــیس الــوزراءیعرضــ
موظفون لدى احلكومة، ولیسوا منتخبني من املـواطنني،         

وجتدر . فقد جيدون صعوبة يف رفض اوامر رئیس الوزراء        
االشارة اىل ان دستور البالد هو الوثیقـة الوحیـدة           
اليت توفر للعائلة احلاكمة اساسا للحكـم، بعـد ان           

 فـاذا ألغیـت فسـوف       .أقرها ممثلو الشعب املنتخبون   
یكون للشعب خیار اختاذ ما یراه مناسبا من مواقـف           

 .سیاسیة ضد اي انقالب على الدستور
 
  أكتوبر٦

خرجت ظهر الیوم مسـرية احتجاجیـة باملنامـة شـارك            

فیهــا آالف املــواطنني مــن ابنــاء البحــرین، وذلــك  
. السـتنكار اـازر االسـرائیلیة حبـق ابنـاء فلسـطني      

هیهـات   » ة شعارات كثرية من بینها    ورفعت خالل املسري  
، «بالروح بالـدم نفـدیك یـا شـهید        »،  «منا الذلة 

بـالروح بالـدم    »،  «بالروح بالدم نفدیك یا أقصى    »
اهللا »،  «أبد واهللا ما ننسى فلسطني    »،  «نفدیك یا فلسطني  

خیرب، خیـرب   »،    «النصر لالسالم، املوت السرائیل   »اكرب،  
 سنیة، ال شیعیة،    ال»، و   «یا صهیون، حزب اهللا قادمون    

وقام املتظـاهرون حبـرق علـم       . «كلنا ضد الصهیونیة  
وكانت السلطات قد رفضت السماح بأیـة        . «اسرائیل»

مسرية او تعبري عن اال حتجاج، ولكنـها ارغمـت علـى             
السماح بذلك بعد ان خرجت مسريات االحتجـاج يف عـدد            

ففي مسـقط   . من البلدان العربیة حىت اخللیجیة منها     
وحة شارك املواطنون يف مسـريات احتجاجیـة        ودبي والد 

طافت شوارع تلك العواصـم منـددة بقـوات االحـتالل            
امـا  . الصهیونیة والسیاسة االمریكیة الداعمة هلـا      

حكومــة البحــرین فقــد قاومــت املطالبــة الشــعبیة  
بالتظاهر للتعبري عن دعم الشعب الفلسطیين، خصوصـا         

سـتوریة  بعد ان قامت مؤخرا ببعض االجراءات غري الد        
ونـدد  . الـيت هتـدف الرضـاء االمـریكیني واالسـرائیلیني     

خطباء املساجد يف صالة اجلمعة هـذا الیـوم بسیاسـات            
القمع اليت تنتهجها قوات االحتالل االسـرائیلیة حبـق          
ابناء فلسطني املظلومني، وهناك قلق من احتمال جلـوء          
احلكومة العتقاالت جدیدة الن بعض ما قیل عـن سیاسـة            

ــوات اال ــة يف  ق ــة آل خلیف ــى سیاس ــق عل ــتالل تنطب ح
وكانت حركة احرار البحـرین قـد أصـدرت          . البحرین

بیانا حتث فیه املواطنني علـى املشـاركة الفاعلـة يف            
وذكـرت يف   . االحتجاجات ضد قوات االحتالل االسرائیلیة    

بیاا ان املسريات هذا الیوم تتـزامن مـع الـذكرى            
 الـيت سـجلت      السابعة والعشرین حلرب رمضان اكتوبر    

 .انتصارات عسكریة على قوات االحتالل االسرائیلیة
وختشى حكومة البحرین من ان یؤدي قیام مسريات تندد          
بالسیاسة االمریكیة يف املنطقة اىل رفض واشنطن صفقة         

وذكـر  . سالح جدیدة تقدمت بطلبها حكومـة البحـرین        
بیان صحايف صـادر عـن مكتـب نائـب وزیـر الـدفاع               
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ع املاضي ان حكومة البحـرین تقـدمت        االمریكي االسبو 
بطلب شراء كمیة من املدافع ومنصـات االطـالق وقطـع            
الغیار واجهزة تدریب وانظمـة كومبیـوتر لتطـویر          

وقالـت احلكومـة    . اجهزة اطالق الصـواریخ املتعـددة     
االمریكیة ان هذه الطلبات تـوفر للبحـرین قـدرات           
دفاعیة جدیدة لكنها لن تؤثر على میزان القـوى يف           
. املنطقة ولن تؤثر على القوات االمریكیة يف املنطقة        

وسوف تقوم شركة لوكهید مـارتن بتزویـد البحـرین           
 . ملیون دوالر١٥وتبلغ قیمة الصفقة . هبذه االسلحة

وعلى صعید آخر اعتقلت قوات التعذیب یـوم االثـنني           
  املاضي مخسة من املواطنني مـن منطقـة كرزكـان وهـم            

، حسني عیسى عبد اهللا     ٩١ان،  ابراهیم امحد شهاب الفرد   
، نصر الدین عیسى عبـد اهللا الفـردان،         ٣٢الفردان،  

، ومحیـد حسـن عبـد    ٧١، فاضـل عبـاس العاشـوري،    ٨١
وقد أفـرج عـن االخـري الحقـا، بینمـا           . ٠٣الرسول،  

اسـتمر اعتقـال اآلخـرین، وهنـاك خشـیة كـبرية مـن        
وجاءت االعتقـاالت يف اثـر      . تعرضهم للتعذیب الوحشي  

 عصـر ذلـك الیـوم ضـد اسـتمرار القمـع       احتجاجـات 
احلكومي ضد ابناء البحرین واصرار العائلة احلاكمة        

 . على جتاهل مطالب الشعب العادلة
كما اعتقل قبل بضعة ایام الشاب حممـد عبـد احلسـني             
صاحل الشهابي لـدى عودتـه اىل الـبالد مـن اململكـة              
. العربیة السعودیة عرب اجلسر الذي یـربط البلـدین         

بل ثالثة ایام مبركـز التعـذیب بالبـدیع يف          وشوهد ق 
وقد تكرر  . حالة سیئة بسبب التعذیب الذي تعرض له      

اعتقـال هـذا املـواطن مـن قبـل، وهـذه هـي املـرة         
وتؤكد هذه  . الثالثة اليت یعتقل فیها بدون اي مربر      

اجلــرائم حبــق ابنــاء البحــرین اســتمرار االعتقــال  
ــة احلكوم  ــراغ الدعای ــواطنني، وف ــفي للم ــة التعس ی

 .باالنفتاح من اي حمتوى
 
  اكتوبر٩

اســتمرت مشــاعر املــواطنني يف التفاعــل مــع الشــعب  
الفلسطیين، وسط حماوالت حكومیة الحتواء تلك املشـاعر         
ومنعها من التحول اىل برنامج عملي لدعم انتفاضـة          

وبعد املسريتني اللـتني فرضـتا علـى احلكومـة           . االقصى
 مطالبـة شـعبیة     یومي اجلمعة والسبت املاضیني، هناك    

واسعة بتنظیم املزید مـن التظـاهرات للتعـبري عـن            
ــرائیلي  ــع االس ــحایا القم ــع ض ــامن م ــت . التض ودع

املعارضة اىل االستمرار يف التعبري العلين عن التضامن         
مع الشعب الفلسطیين، وطالبت احلكومة بوقف التعامل        
مع الكیان االسرائیلي والتعهد بعدم تكـرار دعـوة          

وكان املواطنون قد   . ائیلیني اىل البالد  الوزراء االسر 
خرجوا يف مسرية كبرية یوم اجلمعة املاضیة ضـد القمـع            
االسرائیلي، شارك فیها اآلالف، وذلك بعـد ان اجـربت           

ویطالـب املواطنـون بالسـماح هلـم     . احلكومـة علیهـا  
ــامهة يف    ــوادي للمس ــاجد والن ــر يف املس ــالتعبري احل ب

ئیلي، كمــا التعبئــة الشــعبیة ضــد القمــع االســرا
وحـاول جهـاز التعـذیب      . یطالبون حبق التظاهر احلر   

استغالل املسرية اليت خرجت بعد صـالة اجلمعـة املاضـیة            
لتلمیع صور املعذبني، االمـر الـذي أزعـج املشـاركني            

وعب ر بعض ضـحایا التعـذیب عـن سـخطهم          . بشكل كبري 
الشدید بسبب السماح لشخص مثل عبد العزیـز عطیـة           

ــة با ــب  اهللا آل خلیف ــري جبان ــرية والس ــاركة يف املس ملش
وقال بعضهم ان هذا املعذب ال یقـل شراسـة           . ضحایاه

عن القتلة االسرائیلیني، حیـث عمـل رئیسـا للجنـة            
التعذیب اليت شـكلها ایـان هندرسـون بعـد انـدالع             

 وتتصاعد مشاعر   ٤٩٩١االنتفاضة الشعبیة املباركة يف     
 املواطنني بشكل متواصـل مـع اسـتمرار قمـع ابنـاء            

 .فلسطني
وكان طالب جامعة البحرین قد خرجوا قبل یومني یـوم           

ــبت ــعب     الس ــع الش ــامن م ــیة للتض ــرية محاس  يف مس
الفلسطیين، ولكن احلكومـة رفضـت خـروج املظـاهرة يف            
الشوارع وحصرهتا يف نطاق احلرم اجلامعي، االمر الـذي          

وشـارك يف   . مل یلق ارتیاحا لدى الطلبة والطالبـات      
ة آالف شخص رفعـوا هتافـات مدویـة         املسرية حوايل ثالث  

واندهشـوا  . ونددوا بالقمع االسرائیلي للفلسطینیني    
حلضور العسكري عبد العزیز الفاضل، رئیس اجلامعـة،         
الذي فرض على اجلامعة اجواء قمعیـة غـري مسـبوقة،            

 .وحوهلا اىل ثكنة عسكریة حتت ادارة جهاز التعذیب
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برفـع  وطالبت املعارضة يف الوقـت نفسـه، احلكومـة،           
احلصار عن املساجد والسماح للخطباء بالتعـاطي مـع          
ــاح    ــایا بانفت ــة القض ــطینیة وبقی ــیة الفلس القض

وعلى وجه التحدید طالبتـها باعـادة فـتح          . وحریة
وقد مضـى   . مسجد الصادق مبنطقة القفول لصالة اجلمعة     

على غلق هذا املساجد من قبل جهاز التعذیب قرابـة           
لعادیة لكنه یغلق ظهر    ویفتح املسجد للصالة ا   . عامني

 . اجلمعة من اكل اسبوع
وقد عرب املواطنون عن مشـاعرهم بتكثیـف الشـعارات           

ووصلت الكتابة قبل   . على احلیطان يف عدد من املناطق     
اسـبوع اىل قصـر الصـافریة وهـو مـن اهـم القصـور        

وقامـت  . االمريیة حیث یعتـرب قصـر الضـیافة الرمسـي          
شة امام القصر   السلطات يف اثر ذلك بوضع مدرعة رشا      

 .ملنع كتابة الشعارات علیه
وذكـرت مصـادر مطلعـة ان العائلـة احلاكمـة قامـت       
بتقدمي مبالغ مالیة كبرية لعدد من االشـخاص الـذین           
. سامهوا يف تنظیم مهرجانات العائلة احلاكمة مـؤخرا        

 الف دینار   ٥٣وذكرت تلك املصادر انه مت تقدمي مبلغ        
د الرمحن مجشري وحسـني      لكل من عب     الف دوالر  ٠٠١حوايل  

سلطان غامن العضوین باللجنة اليت شكلتها العائلـة         
 .احلاكمة لتنظیم مهرجاناهتا ضد دولة قطر

احلقوق النقابیة  »وعلى صعید آخر نشرت دوریة امسها       
 ٠٠٠٢ للعام   ٣، العدد رقم    ٧يف الد رقم    « الدولیة

خربا حول اوضاع العمال يف البحـرین جـاء فیـه مـا              
بت اللجنة العامة لعمال البحرین بصـورة        طل » یلي

رمسیـة بـان تعیـد السـلطات النظـر يف موقفهـا مـن        
وعربت اللجنـة عـن     . النقابات العمالیة يف البحرین   

عن احلاجة لقبول الـبالد املعـایري الدولیـة للعمـل            
ورفع احلظر الذي ال یسمح باقامـة نقابـات عمالیـة            

 حاولت  وقد. مستقلة ویسمح فقط بتشكیل جلان عمالیة     
اللجان العمالیة تشكیل نقابـة عمالیـة يف املاضـي           

وهبـذه املناسـبة قامـت      . ولكنها قوبلت بقمع حكومي   
اللجنــة بتقــدمي رســالة للحكومــة تطالبــها فیهــا  
بالسماح بتكوین نقابة عمالیة طبقا ملباديء منظمة        

ولكـن مت   . االعمل الدولیة ومنظمة العمل العربیـة     

ة العمل واخربوا بـان     استدعاء اعضاء اللجنة لوزار   
تبعـات  »وسوف یكـون هنـاك      « مرفوضة متاما »طلباهتم  

وقد كتبـت   . خطرية اذا ما استمروا مبثل هذه املطالب      
 رسالة اىل مكاتـب االمـري يف البحـرین     ICTURمنظمة 

ووزارة العمل بطلب االهتمام بالقضیة ومطالب هؤالء        
 .«العمال

 
  اكتوبر٠١

اته السـلبیة، قـرر     يف تطور خطري ستكون له انعكاسـ      
 البحرینیـة    جملس ادارة شركة االلبان الدمناركیـة       

ومت باالمس فصل   . فصل عدد كبري من العمال البحرینیني     
 ٥٥وسوف تسلم رسائل الفصـل لــ        .  عامال حبرینیا  ٣١

وتأتي هذه اخلطوة   . آخرین يف االیام القلیلة املقبلة    
التعسفیة منسجمة مع سیاسة احلكومة الـيت اسـتعملت          
حماربة املواطنني يف ارزاقهـم سـالحا يف معركتـها ضـد             

وتقـع  . ابناء البحرین املطالبني حبقـوقهم املشـروعة       
الشركة يف املنطقة الوسطى من البالد واغلـب عماهلـا           
من هذه املنطقة وهم من ذوي الـدخل احملـدود ویعـیش             
ــر     ــن الفق ــانون م ــعیفة ویع ــتویات ض ــهم مبس اغلب

عمل على فصل العمال    وقد وافقت وزارة ال   . واحلرمان
ــال     ــة لعم ــة العام ــدخل اللجن ــذكورین، ومل تت امل
البحرین لوقف حاالت الفصل التعسـفي الكـثرية الـيت           
جرت يف الفرتة االخرية يف الـبالد مثـل شـركة بلكسـكو              

واقتصر دعـم احلكومـة علـى االشـخاص         . وطريان اخللیج 
الذین قدموا خدمات للعائلة احلاكمة وأشرفوا علـى         

وقـد  . لوالء الفارغة اليت نظمـت مـؤخرا      مهرجانات ا 
قدمت لعدد من هؤالء رشاوى وصلت يف بعـض احلـاالت اىل             

 الف دوالر، وقام بعضهم بفتح حمـالت جتاریـة هبـذه             ٠٥
وتعترب العائلـة احلاكمـة الـبالد والشـعب          . املبالغ

ملكا هلا، فتعطي من تشاء ومتنع عمن تریـد، خصوصـا            
ن رئیس الـوزراء    وكا.  من یطالبها حبقوقه املشروعة   

قـد منـع اعـادة توظیـف املعـتقلني السیاسـیني بعـد        
وهناك اآلن مئات املـواطنني املمنـوعني       . االفراج عنهم 

ــهم    ــن بین ــة وم ــائفهم احلكومی ــودة اىل وظ ــن الع م
 .ولدى املعارضة قائمة بأمساء بعض هؤالء. مهندسون
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ويف تطور آخر هناك سباق بني مؤسسات اتمـع املـدني            
فقـد  . لیفیة ازاء قضیة فلسطني ودعمها    والعائلة اخل 

عرب املواطنون عرب ما هو متاح هلم من اندیة ومجعیـات            
مهنیة عن مشاعرهم الداعمة لشعب فلسطني، وطـالبوا         
القمـة العربیـة بقـرارات قویـة لـدعم االنتفاضـة       
الفلســطینیة ومقاومــة التطبیــع مــع الكیــان      

ويف مقابل ذلـك قامـت احلكومـة باحیـاء           . الصهیوني
املیتة سابقا برئاسـة وزیـر العـدل،        « جلنة القدس »

وذلك من اجل قطع الطریـق علـى اجلمعیـات االهلیـة             
ومراقبة التحركات الشعبیة ومنع تصاعدها، وتأمیم       

وذكـرت  . كافـة الفعالیـات الشـعبیة الداعمـة هلـا     
مصــادر مطلعــة ان االمــریكیني والربیطــانیني أبــدوا  

رك الشـعيب يف    حلكومة البحرین عدم ارتیاحهم من التح     
وذكرت مصـادر مطلعـة ان هنـاك توجهـا          . هذا اال 

لبدء مقاطعة اجلهات االمریكیة يف البالد مثل املطاعم         
 ٤١واالفالم وغريها ابتداء مـن یـوم السـبت املقبـل             

 . اكتوبر
ومن جهة اخرى هناك قلق كبري علـى مسـتقبل امـوال             
االوقاف يف البالد بعد ان اتضـح ان رئـیس الـوزراء             

وكان قد اجـرب مسـؤويل هـذه        . ى لالستحواذ علیها  یسع
لـه لتمویـل    « قـروض »اجلهات يف السابقع على تقـدمي       

امرباطوریته املالیة، وهي قروض مل یسبق ان اعادهـا          
. برغم اا اموال شرعیة ال حيـق لـه التصـرف فیهـا             

وهناك مؤشرات لرغبته يف فرض اشخاص موالني له علـى           
ــهیل   ــوا بتس ــات لیقوم ــذه املؤسس ــب ه   ــه يف مهمت

هذا يف الوقت الذي تعـاني منـه املؤسسـات           . امواهلا
الدینیة اليت یفرتض ان تستفید من هذه االوقـاف مـن            
صعوبات حقیقیة، حىت ان بعض املساجد ال تستطیع توفري          

 .ادىن احتیاجات مرتادیها
ومثة قلق آخر یسود املواطنني هذه االیام سـببه سـعي            

واطنني لتتـزامن مـع     احلكومة لفرض براجمها علـى املـ      
مناسبات دینیة اعتادوا االحتفاء هبا منذ قرون، اي         

ويف مثل  . قبل احتالل آل خلیفة البالد قبل مائيت عام       
هذه احلالة ميارس جهـاز التعـذیب سیاسـة االبتـزاز            
ــن      ــي ع ــى التخل ــواطنني عل ــار امل ــد الجب والتهدی

التزامـاهتم جتـاه مناسـباهتم الدینیـة واملشـاركة يف      
ــا ــوالء»ت مهرجان ــالقوة« ال ــة ب ــتعد . املفروض ویس

املواطنــون ملقاومــة ایــة حماولــة حكومیــة للمســاس  
بعقائد املواطنني والتزاماهتم الدینیـة يف املسـتقبل         

مـع  « فمثال سوف تتزامن مناسبة عید اجللوس      . القریب
 احـدامها مناسـبة دینیـة     مناسـبتني مهمـتني للشـعب   

لصراع بـني   وسوف حيتدم ا  . واالخرى ذكرى عید الشهداء   
ومـن املؤكـد ان     . اجلانبني مع اقرتاب تلـك املناسـبة      

املواطنني سوف یقاومون ایة حماولة حكومیـة للتخلـي          
عن التزاماهتم الدینیة والوطنیـة لصـاحل مناسـبات          
العائلة احلاكمة اخلاصة هبا واليت ال هتم املواطنني مـن           

 .قریب او بعید
 
  اكتوبر٢١

  OMCT التعــذیب أصــدرت املنظمــة الدولیــة ملكافحــة
بیانا حول اطالق سراح النساء البحرینیـات الـثالث          
الالتي بقني أسريات لدى العائلـة اخللیفیـة احلاكمـة           
أكثر من مخسة شهور وتعرضن ملعاملة سیئة خـالل فـرتة            

وقدمت املنظمة شكرها لكل اجلهات الـيت بـذلت          . االسر
تـود االمانـة     » جهودا لتحقیق اطالق سراحهن قائلة    

ة ان تشكر كل املؤسسـات واملنظمـات واالفـراد           العام
وجاء يف البیان ما    . «الذین تدخلوا بالنیابة عنهن   

كانـت االمانـة العامـة للمنظمـة الدولیـة       » یلـي 
ملكافحة التعذیب قلقة جـدا خبصـوص الوضـع النفسـي            
واجلسدي لكل من لیـدا امحـد عیسـى العـریيب، حنـان              

الالتي حكم  سلمان امحد حیدر، وسلوى حسن امحد حیدر،        
وحسـب  .  بالسجن عاما واحدا   ٠٠٠٢ مایو   ٣١علیهن يف   

اجـراءات حمكمـة امـن الدولـة مل تتـوفر هلـن فرصـة        
واكدت املنظمة ان النساء الـثالث عـانني         . االستئناف

مــن اعتقــال ســابق واطلــق ســراحهن بســبب الضــغط  
الـداخلي واخلـارجي بعـد ان تعرضـن ملعاملـة سـیئة       

 .«وتعذیب خالل االعتقال
ى صعید آخر قال السید حممد جـابر صـباح، عضـو             وعل

الس الوطين الذي حله االمري السابق ان اي تغـیري يف            
الدستور لن یكون مشـروعا اال حبضـور اعضـاء الـس             
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. الوطين املنتخبني، وذلك طبقا ملـواد دسـتور الـبالد          
یوم امـس   « اخبار اخللیج »وقال يف عمود نشر بصحیفة      

المري لالصالح السیاسـي یتمثـل      ان اخلیار االول امام ا    
ان »بانتخاب الس الوطين وفقا ملواد الدستور وقال         

 ویهیـيء   ...هذا السیناریو حيقق البند الدميقراطي      
القوى وأصلب قاعدة من االنسجام والتالحم بني الشـعب          

اما اخلیار الثاني فهـو ان یكـون جملـس           . «واحلكومة
وقال . تعینيالسلطة التشریعیة مكونا باالنتخاب وال     

انه اذا كان اجلانب املعني حمصـورا بـالوزراء فـذلك            
یقـع يف اطـار الدسـتور الـذي یـنص علـى ان یكـون        
الوزراء اعضاء بالس حبكم مناصبهم، اما اذا كـان          
تعیني اعضاء بالس من غري الوزراء فان ذلـك خمـالف            

اما اخلیار الثالث الذي ناقشـه االسـتاذ         . للدستور
ل جملسني للسطة التشریعیة على شاكلة       صباح فهو تشكی  

جملــس اللــوردات وجملــس العمــوم الربیطــانیني وجملــس  
وقـال ان هـذا     . الشیوخ وجملس الكـوجنرس االمـریكیني     

یستدعي تغیري الدسـتور، وال بـأس باسـتقدام خـرباء            
قانونیني من تلك البلدان لتطویر الدسـتور وجعلـه          

  احاكثـر دميقراطیـة، وحینـها، یقـول االسـتاذ صـب      
 .«ستكون احلى األیام تلك اليت مل نعشها بعد»

ومن جهة اخرى خرجت یوم امس مسرية طالبیة من مدرسة           
وشارك يف املسـرية اكثـر      . امحد العمران مبنطقة احلورة   

 طالبــا قــاموا حبــرق العلمــني االســرائیلي ٠٥٢مــن 
. واالمریكي، ورردوا شعارات داعمة للشعب الفلسطیين      

ملسرية اىل الشارع وفرضت علـى      ورفضت السلطات خروج ا   
الطالب البقاء داخل املدرسة، كما حدث ملسرية اجلامعة         

وترفض احلكومـة خـروج مظـاهرات       . یوم السبت املاضي  
شعبیة كبرية يف الشـوارع لـدعم الشـعب الفلسـطیين،            

وهنـاك  . وهتدد من یسعى لذلك باالعتقـال والتعـذیب        
مـن  اصرار شعيب شدید على اعالن موقف واضـح وصـریح            

خالل مسريات سلمیة كبرية يف كل مناطق البحرین، االمر          
وهتـف  . الذي یرفضه رئـیس الـوزراء رفضـا قاطعـا          

املشاركون بصمود ابناء فلسطني وجهاد حزب اهللا، فیما         
كانت هناك خشیة من اعتداءت على املسـرية مـن قبـل             
جهاز التعذیب الذي یرفض اي هتاف یكرس روح احلماس          

ویوجـه املشـاعر حنـو العطـاء     والكرامـة يف النفـوس   
 .والتضحیة

ويف حماولة للتخفیف من غضب عائالت ضـحایا الطـائرة           
ــاهر     ــر املظ ــیج يف اث ــريان اخلل ــركة ط ــة لش املنكوب
االحتفالیة العبثیة اليت فرضتها العائلـة احلاكمـة         
بالقوة على ابناء املنطقة الشمالیة يف  اربعینیـة          

 مل حيـظ    الضحایا، دعى رئـیس الـوزراء لـس تـأبیين         
وحاول رئیس الوزراء، الـذي یعتـربه       . باهتمام كبري 

الشعب املسؤول االول عن العهد االسود الذي خیم على          
البالد منذ ربع قرن، اجبار املواطنني علـى التوجـه           
اىل جملسه یوم امس لتأبني الضحایا، ولكن املواطنني مل          
یستجیبوا لذلك  بعد حـدوث مـا حـدث يف أربعینیـة              

وكانت عائالت الضحایا تتوقـع ان تبـدي         .  الضحایا
العائلة احلاكمة اهتمامـا حقیقیـا ولـیس مظهریـا           
بضحایاهم وتقیم تأبینـا مناسـبا يف أربعینیتـهم،          
ولكن مل حيدث ذلك، االمر الذي كرس مشـاعر الغضـب يف             

 .النفوس
 
  اكتوبر٦١

تواصل الغضب الشعيب يف نفوس املـواطنني البحـرینیني،          
 املاضیة يف مسـريات حاشـدة رفعـت         وخرجوا خالل االیام  

هتافات الدعم للشعب الفلسطیين وشجب مسرية التطبیع        
وطالـب املتظـاهرون    . اليت بدأهتا احلكومات العربیـة    

بوقف مسرية التطبیع وتعبئة االمة ملواجهة العـدوان         
االسرائیلي على املقدسات يف فلسـطني وخصوصـا املسـجد           

ان خمططا هلا ان    ومنعت احلكومة مسرية دینیة ك    . االقصى
. خترج مساء اخلمیس املاضي من مـأمت سـلوم بالعاصـمة           

وكان املواطنون یعتزمون رفـع الشـعارات الداعمـة          
ومعـروف ان جهـاز     . للشعب الفلسطیين يف تلك املسـرية     

التعذیب البحریين الـذي یـدیره ضـباط بریطـانیون           
یعارض خروج ایة مسرية شعبیة يف الـبالد ومينـع رفـع             

یاسیة، لكنه أرغـم يف االیـام االخـرية         الشعارات الس 
 .  على السماح ببعض املسريات

وبینما منع جهاز التعذیب خروج مسـرية دینیـة مـن            
مأمت سلوم، خرجت مسرية اخرى من مأمت القصاب وتوجهت          
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اىل مأمت سلوم تعبريا عن االحتجاج الشعيب ضد القـرار           
 وخالل املسرية قام املشاركون حبرق العلمـني       .  التعسفي

االمریكـي واالسـرائیلي ورفعـوا شـعارات كـثرية مـن       
بالروح بالدم نفدیك یا    »،  «املوت السرائیل  » بینها
هیهات »،  «بالروح بالدم نفدیك یا فلسطني    »،    «شهید

وتزامن مع ذلك خروج مسرية دینیة كربى       . «منا الذلة 
مبنطقة النعیم رفعت فیها الشعارات الداعمة للشعب        

وقـف التطبیـع مـع الكیـان     الفلسـطیين واملطالبـة ب  
كما رفعت فیها صور للشهید  حممد مجـال          . االسرائیلي

وكانـت  . ورفعت فیها اعالم فلسطني وحـزب اهللا       . الدرة
قــوات الشــغب االجنبیــة حمیطــة باملنطقــة ومتأهبــة  

وخرجـت  . لالنقضاض على ابناء البحرین يف ایـة حلظـة         
مســرية اخــرى اللیلــة الســابقة مــن مــأمت املــدیفع  

 .ة وسط حضور مكثف من قوات الشغب االجنبیةبالعاصم
اما یوم اجلمعة فقد خرجت بعد الصـالة مسـرية ضـخمة             

انطلقت املسـرية مـن مسـجد رأس الرمـان           . بالعاصمة
وتوجهت اىل العاصمة الدبلوماسیة بینما وقفت قوات        
. التعذیب تراقب الوضع وتستفز املـواطنني الغاضـبني        

خیـرب خیـرب     » ینهاورفعت يف املسرية شعارات كان من ب      
. «لـن نركـع اال هللا     »،  «یا صهیون، جند حممد قـادمون     

وتزامن مع ذلك خروج مسرية كبرية مبنطقة احملرق شـارك           
وكانت دعـوة رمسیـة قـد وجهـت         . فیها آالف املواطنني  

للمواطنني للمشاركة يف تلك املسرية لتنطلق من جـامع          
 وعـرب . محد كانو بالقرب من نادي البحـرین يف احملـرق          

ابناء البحرین الذین شاركوا يف تلك املظـاهرة عـن           
تضامنهم القوي مع شـعب فلسـطني، متجـاوزین بـذلك            
. حماوالت السلطة تأمیم الفعالیات مـن هـذا النـوع          

وطالــب املواطنــون االنظمــة العربیــة بوقــف مســرية  
 .التطبیع وتقدمي الدعم الضروري الستمرار االنتفاضة

ة السـنابس مسـرية     ويف عصر یوم اجلمعـة خرجـت مبنطقـ        
شعبیة كبرية تضامنا مع معاناة الشـعب الفلسـطیين،          
ــق     ــدة للح ــعارات مؤی ــا بش ــاهرون فیه ــف املتظ هت
. الفلســطیين، وقــاموا بــإحراق العلــم االســرائیلي 

وطالب املتظاهرون بوقف كافة اشـكال التطبیـع مـع           
ــن     ــة م ــف قوی ــاذ مواق ــرائیلي، واخت ــان االس الكی

سها اجلـیش االسـرائیلي     االعتداءات الوحشیة اليت ميار   
كمـا طـالبوا بـاطالق سـراح     . ضـد االبریـاء العـزل   

املعــتقلني السیاســیني بالســجون اخللیفیــة والســماح  
وجتدر االشارة اىل ان شعب البحـرین       . بعودة املبعدین 

یشعر بشكل واقعي معىن الظلم والقمع واالضطهاد مـن          
القوى االجنبیة، بشكل مماثل ملشاعر الشعب الفلسطیين        

 . ظلومامل
وخرجت مساء اجلمعة مسرية اخرى مبنطقة كرزكـان، عـرب           
فیـه املشـاركون عـن مناصـرة اخـوهتم الفلسـطینیني،       
ورفعوا شعارات عربت عن مشاعر ابناء البحرین جتـاه          

 . اخوهتم الفلسطینیني حبماس منقطع النظري
ويف حماولــة الرهــاب املــواطنني وختــویفهم مــن تبعــات  

شعبیة، استدعى جهاز التعذیب    املشاركة يف املسريات ال   
ومن بني  . بعض الطالب الذین شاركوا يف املسريات االخرية      

هؤالء طالب شارك يف املسرية اليت خرجت یـوم االربعـاء            
املاضي مبدرسة الشیخ عبد العزیز باملنامة قام خالهلا         
بالقاء كلمة محاسیة ضد العدوان االسرائیلي، وتعرض        

كمـا قـام جهـاز      . ولللتهدید الشدید بعد حتقیق مط    
التعذیب بالتحرش مبعهد البحرین للتدریب بعد خروج        

 . مسرية كبرية نظمها طالبه االسبوع املاضي
ويف الوقت نفسه تتفاعل الرغبـة الشـعبیة يف تـوفري            
الدعم احلقیقي البناء االنتفاضـة، خصوصـا ان كلمـة           

. االنتفاضة حتمل معـىن خاصـا لـدى ابنـاء البحـرین            
حمللي لعدم استعمال هذه الكلمة نظرا      ویسعى االعالم ا  

ویقــف عمــال . النعكاســاهتا علــى نفســیات املــواطنني
البحرین يف طلیعة القوى الوطنیة املتصدیة ملشـاریع         

وهنـاك اآلن مطالبـة مـن اللجـان     . الـدعم العملـي  
العمالیة بالشركات املختلفـة اىل اللجنـة العامـة          
 لعمال البحرین بتخصیص نسـبة مـن رواتـب املـوظفني           

وهناك خشـیة مـن قمـع       . لدعم انتفاضة االرض احملتلة   
السلطات البحرینیة هلذه التوجهات اليت قـد تتحـول          
اىل عمل وطين میداني ضد سیاسات احلكومة الـيت كانـت            
ــتالل    ــوات االح ــع ق ــة م ــات تطبیعی ــدأت سیاس ــد ب ق

 .االسرائیلیة
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  اكتوبر٧١
أعلن املشاركون يف مؤمتر للمدافعني عن حقوق االنسـان          
العرب عقد مبدینة الرباط املغربیة تضامنهم مع شعب         
. البحرین يف نضاله العادل لنیـل حقوقـه املشـروعة          

ووقع هؤالء عریضـة تطالـب حكومـة البحـرین بوقـف             
انتــهاكات حقــوق االنســان، واطــالق مجیــع املعــتقلني  
ــودة    ــرین، وع ــجون البح ــیني يف س ــوفني السیاس واملوق

، وعـودة   ٥٧٩١لعام  الدستور والربملان املعطلني منذ ا    
كمـا  . مجیع املبعدین واملنفیني بدون ایة شروط مسبقة       

طالبوا حكومة البحرین بـالتوقیع علـى املعاهـدات          
الدولیة املعنیة حبقوق االنسـان واحلقـوق السیاسـیة          

 شخصا ميثلون خمتلـف     ٩٢ووقع على العریضة    . واملدنیة
ــامل     ــل يف الع ــز التأهی ــة ومراك ــات احلقوقی املنظم

وكانت جلنة الـدفاع عـن حقـوق االنسـان يف            . العربي
البحرین قد شاركت يف املـؤمتر الـذي نظمتـه جمموعـة             
العمل العربیة حلقوق االنسان بالتعاون مع املنظمـة         

وقدمت ورقـة عمـل للمـؤمتر       . املغربیة حلقوق االنسان  
اوضــاع املــدافعني عــن حقــوق االنســان يف  » بعنــوان
كات الصـارخة   وركزت الورقة على االنتها   . «البحرین

الـيت متارسـها حكومـة البحـرین ضـد حریـات الـرأي        
والتعبري والضمري يف ظل الدولة البولیسیة اليت یعیش         

 .املواطن البحریين حتت قمعها
ومن جهة اخرى فشل وزیـر العمـل يف اعطـاء اجابـة              
واضحة حول موقف احلكومة من الطلب الذي تقدمت بـه           

یة حلقــوق جمموعــة مــن املــواطنني لتشــكیل جلنــة شــعب
وقال يف اجتماع عقده یـوم امـس مـع بعـض             . االنسان

الصحافیني لدى جوابه على سؤال حول موقف الـوزارة          
 طلبـا بانشـاء   ٨٤لـدینا اآلن   » مـن الطلـب قـائال   

مجعیات مهنیة وصنادیق خريیة، وحنـن اآلن نـدرس طلـب            
انشاء مجعیة اهلیة حلقـوق االنسـان، والتعـرف علـى            

 دورهـا ودرو جلنـة حقـوق    اهـدافها، واملقارنـة بـني   
االنسان مبجلس الشورى، وعند االقتناع باهلدف سـیكون         

 .«هناك القرار املناسب
يف « القـدس العربـي   »وعلى صعید آخر نشـرت صـحیفة        

 مقـاال     اكتوبر ٤١عددها الصادر یوم السبت املاضي      

لالسـتاذ عبـد الـرمحن النعیمـي حـول انعقـاد جملـس        
ء يف املقال استعراض    وجا. الشورى وخطاب االمري امامه   

. ملا قاله االمري امام الس والدور الذي یتصوره له         
 كیف ميكن ان نطور نظامنـا السیاسـي حبیـث             وتساءل

نكون مواكبني لتطلعـات شـعبنا والتطـور الكـبري يف            
عاملنا الذي بات قریة كبرية ال ميكن عزله عـن بعضـه             

ان الطریـق اىل   » الـبعض؟ واجـاب الكاتـب بـالقول    
ــوی ــودة اىل  تط ــن يف الع ــیة یكم ــة السیاس ر التجرب

انتخابـات جملـس وطـين كامـل الصـالحیات التشـریعیة       
ميـر عـرب    »واضاف ان تطـویر التجربـة       . «والرقابیة

املصاحلة الوطنیة باعالن العفو العـام غـري املشـروط           
واغـالق السـجون    ... وبالتايل السماح جلمیع املبعدین   

. « مـن احـد    بـدون مكرمـات   ... واملعتقالت السیاسیة 
یتم عرب احلوار الشامل الذي ال مير عرب        »وقال ان ذلك    

الدولة الشمولیة واسالیبها يف ادخال الرقیب االمين        
اىل النفـوس وجـر املـواطنني جـر ا لتقـدمي الـوالء اىل       

وانتهى اىل القول بان    . «احلاكم بدال من قول احلقیقة    
اجلمیع مسؤولون عن محایة الدستور، فذلك هو بدایـة          

لتوضیح الرؤیا اليت یرید الـبعض      »حلوار بني اجلمیع    ا
 .«ان تكون ضبابیة لیسهل علیهم متریر ما یریدون

اما االستاذ علي ربیعة، عضو الس الوطين الذي حله          
اال مري السابق فقد كتب مقاال مهمـا نشـرته صـحیفة             

االماراتیـة يف عـددها الصـادر یـوم امـس      « اخللـیج »
ــنني  ــوبر٦١االث ــو  اكت ــویر  » ان بعن ــائل التط مس

وجـاء يف البیـان     . «السیاسي والدستوري يف البحرین   
. اشارات ملا یتضمنه دستور البالد حول تعدیل مواده        

یشـرتط لتعـدیل اي      »  فقرة أ تقول   ٤٠١فاملادة رقم   
حكم من احكام هذا الدستور ان تتم املوافقـة علـى            
التعدیل بأغلبیة ثلثي االعضاء الذین یتألف منـهم         

واسـتنتج  . «، وان یصدق االمـري علـى التعـدیل         الس
الكاتب من ذلك ان جملس الشورى املعني ال ميثـل سـلطة             
تشریعیة ولیس من صالحیاته القیام مبهمة التعـدیل،         
ــوطين    ــس ال ــرب ال ــتم اال ع ــیري ال ی ــدا ان التغ مؤك

ورفض رفضا قاطعا اي تعدیل للدستور خارج        . املنتخب
ق وطـين ینبثـق الصـالح       وقال ان اي میثا   . هذا االطار 
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  االمور جيب ان یركز على عدد من الثوابت من بینها          
التزام مجیع االطراف بفصل السلطات، تنظـیم ممارسـة          
ــا    ــص علیه ــيت ن ــة ال ــیة واالجتماعی ــوق السیاس احلق
الدستور، ان یتضمن املیثـاق نصوصـا تؤكـد تفعیـل            
املواد الدستوریة اخلاصة بتكافؤ االفرص واملسـاواة        

اطنني، تنمیة الوعي بالدميقراطیة واملشـاركة      بني املو 
السیاسیة، خلق اآللیات الكفیلـة مبحاربـة الفسـاد          
االداري واحملسـوبیة والرشـوة وسـرقة املـال العـام،      
الدعوة اىل تشكیل احملكمة الدستوریة املسـتقلة الـيت          
تراقب دستوریة القوانني ومتنع انتـهاكات الدسـتور         

وانتــهى املقــال اىل . وتبــت يف اخلالفــات الدســتوریة
ال شك ان تفعیل املواد امدة من الدستور،          » القول

والبدء يف تطویر احلیاة السیاسیة عن طریـق توسـیع           
املشاركة الشعبیة باالضـافة اىل اشـراك الفعالیـات          

ال شك يف ان هـذه      . السیاسیة يف اصدار املیثاق الوطين    
لشعب االصالحات السیاسیة ستحقق التالحم املنشود بني ا       

وقادتـه وسـتعزز مـن مكانـة البحـرین بـني الـدول        
 .«املتقدمة وتربز وجه البحرین احلضاري

 
  اكتوبر٠٢

يف تطور خطري شنت قوات التعذیب ظهر الیوم عـدوانا           
. على مسرية سلمیة خرجت تأییـدا للشـعب الفلسـطیين          

وذكرت التقاریر االولیة ان عددا من املواطنني اصیب         
ري املربر، حیث استعملت قـوات      جبروح نتیجة العدوان غ   

التعذیب احلكومیة اسلحتها القمعیة ضد املتظـاهرین        
وأطلقــت قــوات الشــغب كمیــات كــبرية مــن . العــزل

. القنابل املسیلة للدموع على املتظاهرین بدون رمحة       
ورأى املراقبون يف هذا االعتداء الصارخ علـى حریـة           

ایا املواطنني يف التعبري موقفا حكومیا سلبیا ضد ضـح         
ــطیين،    ــعب الفلس ــذالنا للش ــرائیلي وخ ــاب االس االره
وخیانة ملوقف الدعم املطلوب من العرب جتاه اخـوام          

وكان املواطنون قد خرجـوا بعـد       .  يف االراضي احملتلة  
صالة اجلمعة من مسجد الصبور مبنطقة البالد القـدمي يف           

ورفـع  . مسرية شعبیة واجتهوا حنو السفارة االمریكیـة       
 املسرية شعارات تعـرب عـن التضـامن مـع           املشاركون يف 

الشعب الفلسطیين وشجب االرهاب االسـرائیلي واملوقـف         
ــهیوني   ــان الص ــداعم للكی ــي ال ــوجيء . االمریك وف

املتظاهرون باالعتداء الوحشي من قبل قـوات القمـع          
احلكومیــة يف خطــوة اعتــربت حماولــة السرتضــاء اطــراف  

لتظـاهر  معادیة لالمتني العربیة واالسـالمیة ومنـع ا        
الشعيب لكي ال یعتاد املواطنون علـى هـذه املمارسـة            

. اليت تزعج العائلة اخللیفیـة احلاكمـة بشـكل كـبري           
وقال شهود عیـان ان محـاس شـعب البحـرین يف دعمـه               
الخوته الفلسطینیني أزعـج نظـام التعـدیب احلكـومي           
الذي كان غاضبا ضد الشعب بسبب رفضـه املشـاركة يف            

عابثة اليت فرضت على الشـعب      املهرجانات احلكومیة ال  
ومل یعرف عدد اجلرحـى يف املسـرية،        . يف االسابیع االخرية  

 .ولكن شوهدت الدماء تنزف من عدد غري قلیل منهم
ويف بريوت، وضمن فعالیات احلملـة الدولیـة ملناهضـة           
التعذیب اليت أطلقتها منظمة العفو الدولیة، فـرع         

. نسـان لبنان، أقیمت ورش عمل حول قضایا حقـوق اال         
واىل جانــب ذلــك أقــیم مبقــر االنســكو معــرض لضــور  

وقد احتلت صور ضحایا التعـذیب      . التعذیب يف العامل  
يف البحرین جانبا كبريا لفت انظار الزائرین الذین         
عربوا عن دهشتهم لالنتهاكات اليت یعاني منها ابناء         

 .البحرین وخصوصا ممارسة التعذیب على نطاق واسع
واالنتظـار بانتظـار االصـالحات      وفیما یستمر الرتقب    

السیاسیة يف البالد اليت تأخرت كـثريا، اصـبح اـال            
مفتوحـا للتكهنـات مبـا سـیفعله االمـري يف املسـتقبل       

وجيمع املراقبون على ان ما مت يف عهـده حـىت            . القریب
اآلن مل یتجـاوز الشـكلیات، بینمـا بقیـت القضـایا      

والربملان فالدستور ما یزال معطال،     . اجلوهریة عالقة 
ــق    ــیون مل یطل ــجناء السیاس ــه، والس ــول ب ــري معم غ
سراحهم، واملئات من املنفیني جمربون على العیش خـارج          

وما یزال املعذبون املتهمون بارتكاب جرائم       . البالد
ويف الوقت نفسه ما تـزال      . ضد االنسانیة يف مواقعهم   

قوانني الطواريء حتكم البالد یدعمها جهاز التعـذیب         
 الربیطانیون، وقوات الشغب اليت تتكـون       الذي یدیره 

ولیس هناك مـواطن واحـد یعـو ل        . من عناصر اجنبیة  
على رئیس الوزراء للقیام بأي إصالح سیاسي، اذ هو          
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املسؤول عن كل ما حدث يف البالد من كـوارث سیاسـیة             
واجتماعیة منذ ثالثني عاما، ویعتربه شـعب البحـرین          

 الـبعض علـى     وقد راهن . خارج اطار اي اصالح مطلوب    
قیام االمري باالصالحات السیاسیة املطلوبة بعد صعوده        
اىل احلكم، خصوصا بعد ان اطلق تصرحيات اجيابیة بشأن          
االصالحات وتلبیة مطالب الشعب، ولكـن لـوحظ غیـاب           

 .  التطبیق العملي هلذه التصرحيات
يف « القـدس العربـي   »ومن جهة اخـرى نشـرت صـحیفة         

    أكتوبر٨١ول االربعاء عددها الصادر یوم امس اال
مقاال لالستاذ عبـد الـرمحن النعیمـي حـول النظـام             
العربي الرمسي وعجزه عن التعاطي مع التحدیات اليت         

االنظمـة  »وجاء يف املقـال ان      . تواجه العامل العربي  
. «العربیـة عـاجزة عـن مواجهـة العـدو الصـهیوني      

وأضاف ان حكومة البحرین تشغل نفسـها مبهرجاناـا          
وانتقـد بشـدة    . ة الظهار شعبیتها بني املواطنني    اخلاص

اقامة املهرجان الرمسي يف املنطقة الشمالیة يف مطلـع          
يف الوقت الذي تلتهب فیـه ارض فلسـطني ضـد           »الشهر  

ووصـف مـا دار يف      . «قوات االحتالل، وضد جمرمي احلـرب     
ذلك املهرجان من مظاهر احتفالیة استعراضیة بانـه         

ني بل مع االسرة احلاكمة يف      لیس تضامنا مع شعب فلسط    »
وقـال ان االمـري امـر       . «نزاعها احلدودي مع الدوحة   

 مرت  لتسـجیل كـل       ٠٠٣باقامة نصب تذكاري ارتفاعه     
وقال . «من یعلن الوالء والوقوف اىل جانب آل خلیفة        

ان البحرین ابتلیت مبواطن مصري امسه عبـد العظـیم           
ني البابلي یقوم هبذه املبادرات ویطلـب مـن املـواطن          

وقال ان احلكام   . دفع مخسة دنانري مثنا لربقیات الوالء     
العرب هلم شأن مشابه، فهم غـري مهـتمني مبـا جيـري يف               

وانتهى املقـال   . فلسطني بل مشغولون مبا حيفظ عروشهم     
انتفاضة االقصى، انتفاضة شـعب فلسـطني        » اىل القول 

هي األنقى وهي االطهـر وهـي االشـرف وهـي االقـدس يف               
 .«ي والشعيب امللوثوضعنا العرب

 
  اكتوبر٣٢

اكدت التقاریر ان املواطن السید حممد السـید امحـد           
، تعرض لتعذیب وحشي مل ميارس مثله سوى        ٨٢الغربفي،  

وذكـرت تلـك    . االسرائیلیني حبق املواطنني الفلسطینیني   
التقاریر ان اعتقال السید الغریفـي جـاء يف اثـر            

ــة امل  ــوم اجلمع ــعبیة ی ــاهرات الش ــروج املظ ــیة خ اض
احتجاجا على قوات االحتالل االسرائیلیة الـيت تقمـع          

واعتقلت السلطات خالل املواجهات اليت     . ابناء فلسطني 
حدثت عددا مـن املـواطنني مـن بینـهم السـید حممـد               

وتعرض خالل اعتقاله لتعـذیب وحشـي، مشـل          . الغریفي
ــن    ــرى م ــربح واشــكاال اخ ــافر والضــرب امل ــع االظ قل

 دورة مكثفة من التعـذیب      وبعد. املمارسات الوحشیة 
استمرت ساعات متواصلة، اطلق سراحه لكـي ال تقـول           
املنظمات احلقوقیة الدولیة ان هناك معـتقلني بسـبب          
ــوهتم    ــرة اخـ ــلمیة ملناصـ ــرية سـ ــاركتهم يف مسـ مشـ

ویسـود ابنـاء البحـرین شـعور عـام      . الفلسـطینیني 
بالظالمة  والغضب بعد ما حدث للمـواطن الغریفـي،           

ب العائلة اخللیفیة حبقهـم ال یقـل        ویشعرون ان ارها  
. عن االرهاب االسرائیلي حبـق املـواطنني الفلسـطینیني         

وناشدت املعارضة املنظمات احلقوقیة الدولیة االسراع       
بزیارة هذا املواطن لرؤیة اظافره املنزوعة بأدوات        

 .التعذیب
وقد وجهت املعارضة نـداءها للحكومـة الطـالق سـراح            

 يف االیام القلیلة املاضـیة      املواطنني الذین اعتقلوا  
بسبب مشاركتهم يف املسريات السلمیة الداعمة للشـعب         

ودعتها لعدم اعتقـال ابنـاء البحـرین         . الفلسطیين
الذین یعربون عـن تضـامنهم مـع اخـوهتم يف االراضـي              
احملتلة الذین یتعرضون للقمع الصـهیوني املتواصـل،         
وقالت املعارضة ان ذلك هو اقل مـا جيـب ان تفعلـه              

وكانت سلطات التعـذیب    . احلكومة يف مثل هذه الظروف    
احلكومیة قد اعتدت یوم اجلمعـة املاضـیة بالغـازات           
املســیلة للــدموع علــى املتظــاهرین مبنطقــة الــبالد  

وقبـل ذلـك بیـومني      . القدمي، واعتقلت عـددا منـهم     
اعتقلت تلك القوات الشرسة عددا من مواطين منطقـة          

حتجاجیة ضد االرهاب   كرباباد بسبب خروجهم يف مسرية ا     
واصیب عـدد مـن املتظـاهرین باصـابات          . االسرائیلي

بعضــها خطــرية بســبب العــدوان الــذي شــنته قــوات  
وشوهدت يف مسريات اجلمعة املاضـیة سـیارات         . التعذیب
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قوات الشغب واالمن بصورة مكثفـة، وكـان اجلنـود يف            
 .حالة تأهب لالنقضاض على املواطنني يف ایة حلظة

ن قد تظاهروا ضد العدوان االسرائیلي      وكان املواطنو 
يف عدد من املناطق من بینـها احملـرق ومدینـة عیسـى              
ومدینة محد ومنطقة القفول، ورأس الرمان والـزنج،         
ورفع املتظاهرون صورا لالنتفاضة الفلسطینیة واعالم       

وبرغم منع احلكومة ائمة الصـالة      . حزب اهللا اللبناني  
یا السیاسیة فقد   وعلماء الدین من الدخول يف القضا     

كانت اخلطب اليت القیت یوم اجلمعة املاضیة تعـرب عـن            
ومارس االعـالم   . غضب شعيب كبري بسبب ما جيري يف فلسطني       

احمللي التعتیم على املسريات الشعبیة، ولكـن اجلهـات          
فقـد  . االعالمیة اخلارجیة اهتمت مبا جرى يف البحـرین        

ى القطریـة نبـأ العـدوان علـ       « اجلزیـرة »بثت حمطة   
وبثـت اخلـرب    . «املنـار »املتظاهرین، وكذلك تلفزیون    

ــحیفة  ــذلك ص ــیج»ك ــة و « اخلل ــة»االماراتی « الرای
 . القطریة وغريمها

وعلم من جهة اخرى ان احلكومة متـارس ضـغوطا كـثرية             
على املكتب االقلیمي للتنمیة البشریة التابع لالمم        
املتحدة لالنتقال اىل مكتب جدید مـع مكتـبني آخـرین            

 مكتـب الیونیسـیف ومكتـب         لالمم املتحدة مها   تابعني
وتـود احلكومـة ان تطلـق علـى املكتـب           . اعالمي آخر 

بیت االمـم   »اجلدید الذي یضم هذه اجلهات الثالث اسم        
ویفتتحه السید كويف عنـان، االمـني العـام          « املتحدة

لالمم املتحدة خالل زیارته اىل البالد يف شـهر نـوفمرب            
النتقال مل یتحقق بعد، فقد     وبالرغم من ان ا   . املقبل

بدأ االعالم الرمسي یتحدث عن هذه اخلطوة وكأـا متـت            
واخربت احلكومـة مكتـب التنمیـة البشـریة          . بالفعل

بانه لن یطالب بدفع اجيار مكاتبه اجلدیدة يف الوقت          
وقالت مصادر مطلعة ان فیصل عبد القـادر،         . احلاضر

ى املمثــل االقلیمــي ملكتــب التنمیــة البشــریة یســع 
 .لتمدید اقامته يف البحرین بوسائله اخلاصة

 
  اكتوبر٥٢

مع استمرار التظاهرات الشعبیة يف البحرین یـزداد         
الوضع توترا خصوصا بعد ان بدأت السلطات يف ممارسة          

وما یزال  . اسلوب القمع يف التعاطي مع تلك املسريات      
املواطنان الشیخ حسني احلایكي، مـن منطقـة مسـاهیج،           

الغریفي من منطقة النعیم یعانیان من      والسید حممد   
ــالل    ــه خ ــا ل ــذي تعرض ــي ال ــذیب الوحش آثــار التع

وكانـت قـوات التعـذیب      . اعتقاهلما االسبوع املاضـي   
احلكومیة قد شنت عدوانا علـى مسـرية شـعبیة مسـاء             
االحد املاضي مبنطقة النعیم بعـد ان رفعـت شـعارات            

. تندد بالعدوان االسرائیلي ضـد الشـعب الفلسـطیين         
ال شهود عیان ان قـوات الشـغب اطلقـت الرصـاص             وق

املطاطي والغازات املسیلة للـدموع، وان عـددا مـن           
وكانـت احلكومـة تسـعى      . املواطنني اصیب بسـبب ذلـك     

للسیطرة على الفعالیات الشعبیة الداعمة النتفاضة       
الشعب الفلسطیين من خالل تأمیمها ومنع ایة مسرية ال          

ولكـن  . حلكـومي حتصل على موافقـة جهـاز التعـذیب ا         
ابناء البحرین، وهم أكثر الشعوب العربیة شـعورا         
مبعاناة الشعب الفلسطیين على ایـدي قـوات االحـتالل           
االسرائیلي، وذلك نتیجة معاناهتم املتواصلة منذ ان        

، مصـر ون   ٤٩٩١بدأت انتفاضتهم املباركـة يف العـام        
وخـالل  . على التضامن مع اخوام يف االراضـي احملتلـة         

 الست املاضـیة عـاىن ابنـاء البحـرین مـن             السنوات
عدوان القوات االجنبیة اليت یعتربوا قـوات احـتالل          
استقدمتها العائلة احلاكمة حلمایتـها، شـأا شـأن          

ویشعر ابنـاء البحـرین     . قوات االحتالل االسرائیلیة  
مجیعا بان تلـك القـوات الـيت وفـرت هلـا العائلـة               

لرغیـد امنـا    احلاكمة كل مستلزمات الراحة والعیش ا     
 .هي  اداة ضد تطلعات ابناء البالد

واستمر املواطنون يف التعبري عن مـواقفهم الداعمـة          
ففي مدینـة محـد     . للشعب الفلسطیين بأسالیب متعددة   

ــدوان     ــددة بالع ــة من ــعارات الوطنی ــرت الش انتش
االسرائیلي ومطالبة احلكومة بتحقیق مطالـب الشـعب         

وفـر بـني   ويف منطقـة كرزكـان هنـاك كـر     . العادلـة 
فمـا ان یكتـب     . املواطنني وقوات التعذیب احلكومیـة    

املواطنـون شـعارا ضـد قـوات االحـتالل ومـع الشـعب        
الفلسطیين حىت هترع قوات الشـغب االجنبیـة لشـطبها،           
ــتمر    ــد، وتس ــن جدی ــة م ــون للكتاب ــود املواطن فیع
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ويف منطقــة كربابــاد، شــوهدت الشــعارات . الــدورة
فلسـطیين بشـكل    الوطنیة الداعمة لنضـال الشـعب ال      

مكثف على اجلدران، وشوهدت قوات الشغب وهي تسـارع          
ولوحظ ان جملس الشـورى الـذي عـی ن رئـیس            . لشطبها

ــدوان    ــن الع ــا م ــذ موقف ــاءه مل یتخ ــوزراء اعض ال
« احلیـاد »االسرائیلي على الشعب الفلسطیين، والتزم       
وكــان . يف حــرب قــوات االحــتالل ضــد ابنــاء فلســطني

تصـام سـلمي امـام منـزل        املواطنون قد قـاموا باع    
السفري االمریكي مبنطقة سار، وتـدخلت قـوات الشـغب           

 .لقمع االعتصام وتفریق املشاركني فیه
وكـررت املعارضـة نـداءها للمـواطنني باالسـتمرار يف      
اعالن املوقف الداعم لشعب فلسطني واالستفادة من كـل          
جمـال للتعـبري عـن ذلـك، مبـا يف ذلـك مجـع التربعـات         

وتشـعر احلكومـة    . فاع عن شعب فلسطني   واالستعداد للد 
حبساسیة مفرطة من املسريات الشعبیة اليت اصبحت تعـم          

ویتوقـع خـروج مسـريات    . البحـرین خصوصـا يف القـرى   
شعبیة یوم اجلمعة املقبلة، يف الوقـت الـذي تـزداد            
فیه اخلشیة مـن ردود فعـل قـوات الشـغب االجنبیـة              

 . بیةخصوصا ان اجهزة االمن تدار من قبل عناصر اجن
وعلى صعید آخر دعت احلكومة االمریكیـة رعایاهـا يف           
منطقة اخللیج الختاذ احتیاطات امنیة اضـافیة خشـیة          

جاء ذلك  . وقوع حوادث عنف تستهدف املصاحل االمریكیة     
يف ضوء تصاعد العنف االسرائیلي ضد الشعب الفلسطیين         
ونظــرة العــرب واملســلمني للموقــف االمریكــي بانــه  

وال یتوقـع جلـوء   . لقـوات االحـتالل  الـداعم االساسـي   
املواطنني العمال عنـف بـرغم حمـاوالت الـبعض تضـخیم             

ويف املنامة قال متحدث    . الوضع واثارة اخلوف من ذلك    
الشرق »باسم السفارة االمریكیة يف البحرین لصحیفة        

ــط ــادرة   « االوس ــا ملغ ــدع رعایاه ــفارة مل ت ان الس
ت الدعوة  البحرین او عدم اخلروج من املنزل، ولكن مت       

من خالل اخلط الساخن للسفارة الختـاذ احلیطـة واحلـذر            
واالبتعاد عن ایـة مشـكالت قـد یتصـادف حـدوثها يف              

ويف الســیاق نفســه كانــت مدرســة . امــاكن وجــودهم
البحرین االمریكیة قد اغلقت ابواهبا امس الثالثـاء         

وقال متحـدث السـفارة ان املدرسـة        . حىت اشعار اخر  

. ءات االمنیـة املتبعـة فیهـا      اغلقت ملراجعة االجـرا   
وتوقع ان یعاد فتح املدرسة مع بدایة االسبوع بعـد           

 . استكمال هذه املهمة
 
  أكتوبر٧٢

استغرب املواطنون من عدم صدور بیان حكـومي یشـجب           
قرار الكوجنرس االمریكي الذي صدر یـوم امـس بلغـة            
معادیة للفلسطینیني وداعمة بصورة كاملـة للكیـان         

 القرار اللوم الكامل اىل الرئیس       ووجه. االسرائیلي
الفلســطیين یاســر عرفــات متــهما ایــاه مبــا أمســاه  

، وطالـب االدارة االمریكیـة      «التحریض على العنـف   »
ــد      ــروع ض ــال اي مش ــو الفش ــق الفیت ــتعمال ح باس

وشـعر العـرب    . ، وتقدمي دعم مايل كبري هلا     «اسرائیل»
واملسلمون باستفزاز كبري وعداء غري حمـدود مـن قبـل            

جنرس االمریكي جتاه الشـعب الفلسـطیين واملـوقفني          الكو
 . العربي واالسالمي

وعلم ان النائب الیهودي بنیـامني غلیمـان، رئـیس           
 جلنة العالقات الدولیة مبجلس

النواب االمریكى، هو الذي طرح مشروع القرار امام         
 عضـوا بینمـا     ٠٣٢الكوجنرس، وصوت لصاحله اكثر مـن       

ولدى تقصي اسـباب    . امتنع ثالثون عضوا عن التصویت    
امتناع حكومة البحرین عـن شـجب القـرار املـذكور            

فقبل . بقوة اتضح اا وجدت نفسها يف موقف حرج جدا         
یومني فقط  كانت وسائل االعالم الرمسیة ترو ج للنائب          
بنیامني غلیمان وتعرب عن فرحها وغبطتها لتصـرحياته         

واحتـوت مجیـع    . اليت تشید مبمارسات حكومة البحـرین     
ائل االعالم الرمسیة على تقاریر مطولة عما قالـه          وس

النائب الیهودي خبصوص الوضع يف البحرین، وروجت هلا         
ولذلك وجدت احلكومة ان من الصعب شـجب        . بشكل واسع 

موقف النائب الیهودي برغم انه طرح مشروع القرار         
 . املعادي للشعب الفلسطیين وللعرب واملسلمني

شـورى هـذه االیـام      ومن جهة اخـرى ینـاقش جملـس ال        
وتنص املادة السادسة   . مرسوما بقانون خطري للتعلیم   

التعلـیم االساسـي یكـون      »من هذا املرسوم علـى ان       
جمانیا مبدارس الدولـة، وجيـوز حتصـیل رسـوم لطلبـة             
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العلیم الثانوي یصـدر بتحدیـدها وشـروط االعفـاء           
. «منها قرار من الوزیر بعد موافقة جملس الـوزراء         

موقف جملس الشورى ازاء هذا املرسوم      وبغض النظر عن    
فسوف تقرر العائلة احلاكمة مـا اذا كانـت سـتفرض            
رسوما على التعلیم الثانوي للمرة االوىل يف تـاریخ          

وسوف تصبح البحرین البلد العربي الوحیـد        . البالد
ولـیس  . الذي یفرض رسوما علـى التعلـیم الثـانوي         
شـروع،  معروفا حىت اآلن دوافع احلكومة لطرح هـذا امل         

ورمبا یكون ذلك من ضمن خطة لتحسني مسعة جملس الشورى           
الذي قد یرفض املرسوم، فتقر العائلة احلاكمة ذلـك          
الرفض ویسجل للمجلس انه استطاع حتقیق شـيء لصـاحل           

 .الشعب
وعلى صعید آخر  شارك السـید عبـداهلادي اخلواجـة،            

، يف  «املنظمـة البحرینیـة حلقـوق االنسـان       »أمني عام   
ؤمتر الدويل الثاني حلركة حقـوق االنسـان يف         أعمال امل 

العامل العربي، الذي انعقد يف القاهرة حتـت عنـوان           
 يف الفـرتة     قضایا تعلیم ونشر ثقافة حقوق االنسان      
وكـان املـؤمتر قـد انعقـد     . ٠٠٠٢. أكتـوبر  ٦١   ٣١

، «مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسـان     »بدعوة من   
امیة لألمم املتحـدة    بالتنسیق مع مكتب املفوضیة الس    

حلقوق االنسان، ومشاركة حنو مائة خبري يف جمـال حقـوق            
االنسان يف العامل العربي، ومسامهة خرباء من أفریقیا         

وقـدم السـید    . وآسیا وأمريكا الالتینیـة وأوروبـا     
اخلواجة  مداخالت متمیزة سواء يف ما یتعلق مبواضـیع           
املؤمتر بشكل عـام أو بعـرض مـا یـرتبط بـالبحرین              
. وبتجربة عمل املنظمـة البحرینیـة حلقـوق االنسـان          

وعلى هامش أعمال املؤمتر التقـى السـید عبـداهلادي           
اخلواجة   العدید من املشـاركني بغـرض رفـع مسـتوى              
التنسیق والتعاون، كان من بینهم ممثلـة املفوضـیة          
الســامیة حلقــوق االنســان بــاألمم املتحــدة ایلینــا  

كو لــویزة  ، وممثلــة منظمــة الیونســ    ایبــولیيت 
 والعدید من الشخصـیات ورؤسـاء وممثلـي           هكسهاوزن

كما مت عـرض    . منظمات حقوق االنسان يف العامل العربي     
جمموعة من التقاریر املهمة حول البحـرین، وتوزیـع          

 . مطبوعات واصدارات املنظمة البحرینیة

اعالن »ويف ختام املؤمتر، اصدر املشاركون بیانا باسم         
تضـمن  « ثقافة حقوق االنسـان   القاهرة لتعلیم ونشر    

   ما یلي
 مطالبة احلكومات العربیة بالتصدیق على كافـة           ١

االتفاقیات الدولیة حلقوق االنسان ومتابعة تنفیذها       
واسقاط التحفظات، وعلى احرتام كافة حقوق االنسـان         
دون جتزئة، وعدم التذرع بتالعب بعض أطـراف اتمـع           

، للتنصـل مـن   الـدويل هبـا أو باخلصوصـیة الثقافیـة    
 . التزاماهتا جتاه شعوهبا ومواطنیها

 مطالبة احلكومات العربیة بازالة كافة القیود          ٢
علــى حریــات الــرأي والتعــبري والتجمــع واحلریــات  
األكادميیة، مبا یتفق مع مبادئ حقوق االنسان املعـرتف          
هبا عاملیا، وازالة القیود أمام حق امـتالك وادارة          

 .  واملسموعة واملقروءةوسائل االعالم املرئیة
 اليت مل تقم بذلك بعد        دعوة احلكومات العربیة       ٣
 بوضـع خطـط وطنیـة لتعلـیم ونشـر ثقافـة حقـوق         

االنسان باعتبار ذلك واجبا علیها، وباعتبار ذلـك         
أفضل مسامهة يف تعزیز الشعور باالنتماء واملواطنـة،         
وباعتبار أن رفع مسـتوى وعـي األفـراد واتمعـات            

ق االنسان والشعوب هو خط الدفاع األول عن حقوق          حبقو
 . االنسان وحقوق األوطان

 
 ٠٠٠٢یومیات نوفمرب 

 
  اكتوبر٠٣

شعر املواطنون خبیبة أمل كـبرية عنـدما قـرر رئـیس             
. الوزراء رفض طلب تشكیل جلنة مستقلة حلقوق االنسان        

ورأوا يف ذلك صفعة قویـة حلقـوق االنسـان يف الـبالد              
 الشـریرة لـرئیس الـوزراء جتـاه         وتأكیدا للنوایا 

ابنـاء البحـرین، وانتصـارا لعقلیـة القمـع الـيت       
وجاء الرفض على لسان    . حيملها عناصر جهاز التعذیب   
مـع عـدد مـن الشخصـیات        »وزیر العمل الذي اجتمع     

حسـب تعـبري    « املعروفة يف اال القانوني واالجتماعي    
 احلكومیة الـيت نشـرت اخلـرب يف       « اخبار اخللیج »صحیفة  

وقالت الصحیفة ان الوزیر    . عددها الصادر یوم امس   
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اوضح هلم ان مل حين األوان لتشكیل مثل هذه اللجنـة            »
وا ناللجنة احللیة املشكلة يف جملس الشورى واملختصـة          
حبقوق االنسان أنشئت من اجل االهتمام حبقوق االنسـان          

. «وهي كفیلة بالقیام بدورها علـى الوجـه االكمـل          
لق رئیس الوزراء الباب امام ایـة       وهبدا التصري أغ  

حماولة لتطویر حقوق االنسان يف البالد، حیث ان جلنـة           
جملس الشورى أثبتت، من خالل نشاطاهتا، اـا انشـئت           
للدفاع عن العائلة احلاكمة يف احملافل الدولیة ولیس         
عن ضحایا التعـذیب واالعتقـال التعسـفي واالبعـاد           

نشائها فاـا   وبرغم مرور عام كامل على ا     . القسري
مل تقل كلمة واحدة حول هذه القضایا، لكنها نشـطت           
. يف جمال الدفاع عن النظام امـام احملافـل الدولیـة           

وقال احد ناشطي حقوق االنسان البحـرینیني املعنـیني          
بالقضیة ان اموعة اليت تقدمت بالطلب كانت تأمـل          

« االنفتـاح »ان یعرب النظام عن جدیته يف مـا أمسـاه            
 بتأسیس مثل هذه املنظمـات غـري احلكومیـة،           بالسماح

والسماح بقدر من احلریات العامة ووضع اسس الحـرتام          
وهذه املهمات ال ميكن ان تقوم هبا جلنة        . حقوق االنسان 

وناشدت املعارضة احلكومات الصدیقة    . تابعة للحكومة 
للعائلــة اخللیفیــة واملنظمــات احلقوقیــة الدولیــة  

 االنسـان يف البحـرین      اعادة النظر يف اوضـاع حقـوق      
ــف     ــوق ووق ــك احلق ــة تل ــا حلمای ــة فعالیاهت وتكثیف
االعتداءات الوحشیة اليت یقوم هبـا جهـاز التعـذیب           

 .احلكومي ضد ابناء البحرین
وعلى صعید آخر، تعمقت مشاعر الغضب لدى املـواطنني          
بعد ما تعرضوا له من قمع خطـري علـى ایـدي قـوات               

عنـدما خرجـوا يف     الشغب واالمن یوم اجلمعة املاضیة،      
ــعب     ــع الش ــامن م ــن التض ــبري ع ــبرية للتع ــرية ك مس

وعكست املعاملة الوحشیة من قبل القوات       . الفلسطیين
احلكومیة للمشاركني يف املسرية تشاهبا كبريا يف الوسائل         

وقـال شـاهد    . مع ممارسات قوات االحتالل االسرائیلیة    
 رأیت شابني یافعني یقتادمها عناصر مـن قـوات            عیان

ب االجنبیــة والــدماء تســیل مــن یــد احــدمها الشــغ
بغزارة، بینما كان اجلالوزة ميعنون يف ضربه وتعذیبه         

عندما تراءت يل مشاهد قـوات االحـتالل        . جهارا ارا 

  االسرائیلیة وهي قمع ابناء فلسطني، وقلت مستغربا       
ــتالل    ــوات االح ــني ق ــبري ب ــابه الك ــذا التش ــاذا ه مل

.  يف البحـرین؟ الصـهیونیة وقـوات الشـغب االجنبیـة    
وكان املواطنون قد خرجوا يف مسـريهتم مـن مسـجد رأس             
الرمان وتوجهوا اىل املنطقة الدبلوماسیة باملنامـة        

ومل . وهم یرددون هتافات الـدعم للشـعب الفلسـطیين         
یصدر عنهم ما یربر العدوان الذي شنته تلك القوات          
املعتدیة على املتظاهرین بعد فرتة قصرية مـن انطـالق           

وشوهد الشیخ دعیج بن امحد آل خلیفـة وهـو           . ةاملسري
. یوجه العدوان علـى ابنـاء البحـرین حبقـد واضـح            

وامتألت املنطقة بالغازات املسـیلة للـدموع واطلـق          
 . الرصاص املطاطي على املشاركني بوحشیة

ومن جهة اخرى علم ان االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـني              
یتعـرض ملعاملـة وحشـیة داخـل الزنزانـات، وانـه،       

وته، یتعرضون ألبشع وسـائل التعـذیب الجبـارهم          واخ
علـى التوقیـع علـى افـادات مـزورة اعـدهتا وزارة       

واكدت مصـادر مطلعـة ان االسـتاذ عبـد           . الداخلیة
الوهاب واخوته معزولون متاما عن العـامل وال یسـمح           

وقالت . هلم مبعرفة ما جيري خاجر جدران غرف التعذیب        
 مل یلتـق بـأي      تلك املصادر ان االستاذ عبد الوهـاب      

حمام منذ اعادة اعتقاله يف شهر مـارس املاضـي بعـد             
سـاعة واحـدة مـن اطـالق سـراحه، واـم ال یعلمـون        
بالزیارة املفرتضة للجنة االعتقال التعسفي التابعة       
لالمم املتحد اليت كان مقررا هلا القیـام بزیـارة يف            

 .شهر فربایر املقبل
 
  نوفمرب١

حلقوقیـة الدولیـة عـن      عرب عدد من ممثلي املنظمـات ا      
غضبهم الشدید بعد رفض رئیس الوزراء طلـب تشـكیل           

وقـال هـؤالء    . جلنة مستقلة حلقوق االنسان يف البحرین     
خالل مناقشة الوضع معهم ان القـرار اجلـائر الـذي            
أبلغـه وزیـر العمـل قبـل ثالثـة ایـام لعـدد مـن         
الشخصیات الوطنیة املرموقة الـيت تقـدمت بالطلـب،          

ريا حلقیقة سیاسـات حكومـة البحـرین        یعترب مؤشرا خط  
وعدائها للعمل احلقوقي خصوصا اذا كان منطلقا مـن          
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واستسخفوا مقولـة   . جهات او شخصیات غري مرتبطة هبا     
احلكومة بان جلنة حقوق االنسان التابعة لس الشورى         
تكفي، خصوصا بعد ان اثبتـت تلـك اللجنـة فشـلها             

ق االنسان،  الذریع خالل عام كامل، يف الدفاع عن حقو       
واكتفت بالدفاع عـن العائلـة احلاكمـة ومسعتـها يف            

وقـالوا ان تلـك اللجنـة مل تقـم          . احملافل الدولیة 
خبطوة واحدة للدفاع عن املواطنني املعـتقلني تعسـفیا          
ويف مقدمتهم االستاذ عبد الوهاب حسني واالستاذ حسـن          
املشیمع والشیخ حسن سـلطان والشـیخ حسـني الـدیهي            

م السید عدنان وبقیة سجناء الـرأي       والسید ابراهی 
وعـرب هـؤالء عـن      . القابعني يف غرف التعذیب اخللیفیة    

قلقهم الشدید ازاء احتمال مراوغـة احلكومـة جتـاه           
زیارة وفد من جلنـة االعتقـال التعسـفي املزمعـة يف             

 . بدایة العام املقبل
وكتب الصحايف رضي املوسوي یوم امـس عمـودا جبریـدة            

ا عن استغرابه  مـن رفـض طلـب          معرب« اخبار اخللیج »
 ٨١تشكیل جلنة حقوق االنسان املستقلة الذي تقدم به          

وقال ان القرار   . مواطنا ومواطنة اىل وزارة العمل    
الذي أبلغه وزیر العمل للشخصیات املذكورة یتنـايف         
مع التوجهات االنفتاحیة وسیاسات االمري اليت كررهـا         

شخصـیات  وكان وزیر العمل قد أخـرب تلـك ال         . مرارا
بانه لیس الـوزیر املسـؤول عـن ذلـك الطلـب، وان              

 .وزارة العمل لیست هي اجلهة املعنیة
وعلى صعید آخـر سـحب وزیـر شـؤون جملـس الـوزراء               
واالعالم، حممد املطوع، باسم احلكومـة، خـالل اجتمـاع           
جملس الشورى یوم امس املـادة السادسـة مـن مشـروع             
 قــانون التعلــیم حــول فــرض رســوم علــى التعلــیم 

وكانت هناك بدایات لغضب شعيب كبري فیمـا         . الثانوي
لو أصر رئیس الوزراء على فرض رسوم على الدراسـة           

وعلم ان العائلة احلاكمة اختذت القـرار        . الثانویة
النه كان سیسبب هلا فضیحة كبرية خصوصا ان ابناءهـا           
ــة    ــة میزانی ــى نفق ــة عل ــدارس خاص ــون اىل م یبتعث

كل صارخ مع التوجـه     الدولة، االمر الذي یتناقض بش    
. لفــرض رســوم علــى التعلــیم الثــانوي للمــواطنني 

والبحرین هي الدولة اخللیجیة الوحیدة الـيت تفـرض          

رسوما على التعلیم اجلامعي، بینما هتـدر العائلـة          
اخللیفیة املال العام يف حیاة البذخ، خصوصـا رئـیس           
الوزراء الذي وضع یده علـى اراضـي الـبالد وميلـك             

ــاد  ــن الفن ــددا م ــاالت  ع ــرین ووك ــربى يف البح ق الك
 .الشركات االجنبیة وغريها

ومن جهة اخرى أهابت املعارضة باملواطنني االسـتمرار         
يف دعم االنتفاضة املباركة يف االراضي احملتلة، معربـة          
عن اعتقادها بضـرورة جتلـي روح احلریـة يف النفـوس             

. واملشاعر، والثبات على خط دعم املظلومني يف العـامل         
ن دعم الشـعب الفلسـطیين مسـؤولیة وطنیـة          وقالت ا 

ــريات      ــاركة يف املس ــان املش ــايل ف ــالمیة، وبالت واس
ویتجسـد  . املتواصـلة تعـبري بلیـغ عـن ذلـك الـدعم      

التواصل مع االنتفاضة الفلسطینیة باالسـتفادة مـن         
تلك التجربة الناصـعة يف امتنـا، سـواء مـن خـالل              

على التحلي بروح الصمود امام الظاملني ام باالصرار         
استعادة الكرامة خصوصا مع استمرار سیاسات القمع        

ــتقالت   ــذیب يف املع ــانون والتع ــارج الق ــل خ . والقت
واشارت اىل روح التضامن اليت تسود العاملني العربـي          
واالسالمي واملشاركة اجلماهريیة يف املسـريات الـيت ختـرج           
بعص صالة اجلمعة يف اغلب البلدان، خصوصا اليت تتمتع          

ــن احل  ــدر م ــةبق ــلطات  . ری ــة الس ــدت املعارض وناش
البحرینیة التوقف عن منع تلك املسـريات السـلمیة،          
ومنع قوات الشغب االجنبیة من شن العدوان علیهـا،          

 .كما حدث يف االسبوعني املاضیني
 
  نوفمرب٣

واصل املواطنون تعـبريهم عـن التضـامن مـع الشـعب             
فقد تطرق عـدد مـن اخلطبـاء        . الفلسطیين هذا الیوم  

 وشجب قـوات االحـتالل االسـرائیلیة، وطالـب           للقضیة
الزعماء العرب باختاذ  خطوات قویة ملنـع العـدوان           

وشـوهدت قـوات الشـغب    . املسـتمر علـى ذلـك الشـعب    
متمركزة يف عدد من النقاط يف املنامـة ملنـع مسـريات             

 . االحتجاج الشعبیة
يف الوقت نفسه تواصلت مظاهر االحتجـاج الشـعيب ضـد            

فقد شـوهد يف صـباح یـوم        . ستوراستمرار تغییب الد  
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 عبارة على جـدار بوابـة        نوفمرب١ االربعاء املاضي   
وكتبـت  . «الربملـان مطلبنـا   » تقـول « قصـر الصـخري  »

. العبارة خبط عریض ميكن مشاهدته على مسافة طویلـة         
وهذه البوابة مطلة على الشارع العـام املـؤدي اىل           

 ومـن   .جامعة البحرین بالصخري، وهـو شـارع حیـوي   
عروف عن هذا القصر انه املنزل الذي نفـي الیـه            امل

الشیخ عیسى بن علي آل خلیفة يف العشرینات من هذا           
ــاني     ــي الربیط ــد السیاس ــن املعتم ــأمر م ــرن، ب الق

ويف اآلونــة االخــرية بــدأت . آنــذاك، املیجــور دیلــي
عملیات جتدید وتـرمیم للقصـر الـذي سـوف یكـون يف              

فت علیه مبالغ   وقد صر . املستقبل قصر الضیافة لالمري   
وسـوف یقـام امـام هـذا        . طائلة من اموال الدولة   

القصر نصب یكتب علیه امساء الذین أجربوا على اعالن          
وشـوهدت كـذلك شـعارات    . الـوالء للعائلـة احلاكمـة   

مكثفة على اجلدران مبنطقـة كرزكـان معظمهـا یشـجب            
 . العدوان االسرائیلي على فلسطني

 االجتماع الذي   وعلى صعید آخر ما یزال الغموض یلف      
سیعقد یوم االثنني املقبـل بـني االمـري واعضـاء جملـس              

وحضـور  . الشورى حبضور رئـیس الـوزراء وويل العهـد         
رئیس الوزراء یوحي بان االجتمـاع لـن یـتمخض عـن             
قرارات بانفتاح سیاسي او اعـادة العمـل بدسـتور           

وهنـاك اشـاعات عـن توجـه لـدى العائلـة       . الـبالد 
وقد . اىل مملكة بدال من امارة    احلاكمة لتحویل البالد    

ینجم عن ذلك تنصـل العائلـة احلاكمـة مـن دسـتور              
البالد احلايل حبجة ان وضع الـبالد االداري والسیاسـي           

 .قد تغري
ومن جهة اخرى علم ان السجناء السیاسیني یتعرضـون          
لتعذیب نفسي رهیب هذه االیام يف اطار سیاسة رئـیس           

يف ضـوء هـذه   و. الـوزراء لكسـر معنویـات املناضـلني    
السیاسة یتم تسریب املعلومـات املنتقـاة مـن قبـل            
احلكومة، هبدف إقناع املسجونني بعدم جدوى االسـتمرار         
يف املطالب الشعبیة العادلة، وان املواطنني یقـدمون         
الوالء للعائلة احلاكمة، وان مهرجانات كربى تقام يف         

ویقــوم عناصــر   . منــاطق الــبالد هلــذا الغــرض    
ایفة االشـخاص املعـروفني مبـواقفهم    جهازالتعـذیب مبضـ  

البطولیــة، حیــث ینقلــون اىل زنزانــات انفرادیــة  
ــا  ــذبون ایض ــوز  . ویع ــاریر ان الرم ــدت التق واك

الشـعبیني ويف مقدمتـهم االسـتاذ عبـد الوهـاب حسـني       
واالستاذ حسن املشیمع والشیخ حسـن سـلطان والشـیخ           
حسني الدیهي والسید ابراهیم السید عدنان یتعرضون        

اص لتعذیب نفسي وینقلون بني احلني واآلخـر اىل         بشكل خ 
 .زنزانات انفرادیة

اما يف اخلارج فتسـعى احلكومـة لتحسـني صـورهتا لـدى              
. اآلخرین مستغلة اموال البالد يف برناجمها الـدعائي        

ــالب     ــى الط ــرفها عل ــبرية لص ــالغ ك ــدت مب ــد رص وق
. الربیطانیني الراغبني يف زیارة البحرین على نفقتها       

 الربیطانیة   ة امسها املؤسسة البحرینیة     وتقوم مؤسس 
بالرتویج هلذا الربنامج،  وقد وزعت آالف النسخ هلـذا           

ومتنت املعارضـة لـو صـرفت هـذه االمـوال يف             . الغرض
اجلهات اليت تعود بطائل على املواطنني مثـل ابتعـاث           
اعداد اكرب من املتفوقني اىل اخلارج لتحصـیل املـؤهالت           

احلكومة قد سحبت االسـبوع     وكانت  . العلمیة العالیة 
املاضي مشروعا بقانون لفـرض رسـوم علـى التعلـیم            
اجلامعي بعد ان اتضح ان اصـرارها علـى ذلـك سـوف              

واستغرب املراقبون مـن    . یؤدي اىل احتجاج شعيب واسع    
تلك اخلطوة يف الوقت الذي تصرف فیه اموال البالد يف           

 .اعمال دعائیة غري ذات فائدة
 
  نوفمرب٦

ریر ان قوات التعذیب احلكومیة اعتقلـت       ذكرت التقا 
، وهو اسـتاذ    ٨٣االسبوع املاضي الدكتور جاسم علي،      

ومل تذكر  .جامعي بقسم ادارة االعمال جبامعة البحرین     
املصادر اسباب اعتقاله، ولكن هناك تكهنـات باـا          
مرتبطــة بكتاباتــه الصــحافیة حــول القضــایا      

وكـان  . االقتصادیة يف بعض الصـحف اخللیجیـة وغريهـا         
الدكتور علي قد حصل على الدكتوراه مـن الوالیـات           
املتحدة االمریكیة قبل بضع سـنوات والتحـق جبامعـة           

وجاء اعتقال هـذا    . وهو متزوج وله طفالن   . البحرین
االستاذ اجلامعي يف اطار سیاسة قمـع حریـة الكلمـة            

وكان جهاز التعـذیب قـد أصـدر        . اليت تتكرس یومیا  
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كاتب عمران سـلمان، مـن      قبل یومني امرا بإقالة ال    
ونفـذ القـرار أنـور عبـد        . «اخبار اخللیج »صحیفة  

وكان السید عمران   . الرمحن، احد افراد جملس االدارة    
. سلمان قد كتب عدة اعمدة مل تعجب جهـاز التعـذیب           

وقال انور عبد الرمحن يف رسالة االقالـة ان سیاسـة            
اجلریدة قد تغريت وانه مل تعد هناك حاجـة لكتابـات            

 .ن سلمانعمرا
واعتقلت قوات التعذیب كذلك عددا مـن املـواطنني يف           

، مـن   ٧٢الفرتة االخرية عرف من بینهم صـالح الشـیخ،          
وكان اخوه، سعید، قد حكـم بالسـجن        . منطقة الدیه 

ــا٢١ ــواطن  .  عام ــهلة امل ــة الس ــن منطق ــل م واعتق
ومـن منطقـة السـنابس      . ٨٢عبدالعظیم علي ا ملـال،      

ت االنبـاء ان خالـد      وذكـر . ٥٢اعتقل الشاب بـدر،     
الوزان، الذي قتل الشهید سعید االسكايف قبـل مخسـة           

وهنـاك  . اعوام، اشرف على جرائم االعتقال املذكورة      
قلق شدید من احتمال تعـرض املعـتقلني اىل التعـذیب            

 .وسوء املعاملة
وبسبب سیاسة قمـع حریـة التعـبري، اضـطر الكاتـب             

فة البحـریين، حـافظ الشـیخ، اىل نشـر مقـال يف صـحی      
وجاء يف املقال الـذي     .  نوفمرب ٢القطریة يف   « الشرق»

، مناشدة  «مقدمة كل حوار ومیثاق    » كان حيمل عنوان  
لالمري بالتدخل ملنـع التـداعي املتواصـل يف السـاحة            
االعالمیة، وهیمنة شخص أجنيب على الوضـع االعالمـي يف           

أود التشرف بأن أرفع اىل  »  وجاء يف املقال .البالد
السمو أمري البالد تساؤال ها هنا عارضـا        مقام صاحب   

ان كان من املنطقي، اي من املنسجم يف هـذه السـاعة             
مع مزاج احلوار واملیثاق الوطنیني، ان حيجب عن عموم          
الناس عنوة نبـأ حماكمـة جاریـة يف سـاحة القضـاء              
البحریين املوقر بني أجري تعیس رخیص مرتـزق يف وزارة           

سـي حبـریين، وان تـأتي       االعالم وبني صحايف وكاتـب سیا     
توجیهات من وزیر االعالم مبنع النبأ ومنع متابعـات          

ويف الوقت نفسه، كـذلك حيجـب عـن         . احملكمة من النشر  
عن هذه القضیة، مل    « آالنرتنت»عموم الناس موقع على     

یلجـأ قـوم شـجعان اىل ابتكـاره وبنائـه اال لسـبب       
فلمـاذ اخلشـیة    . انسداد الدرب هنا يف صحافة البلد     

ا واخلوف من ان یتابع الناس وقائع احملكمة علـى           هكذ
وانتـهى  . «حنو ما یتابعون كل واقعة عادیـة أخـرى         

 یا أبا سـلمان      هل یرضى مسوكم     » املقال اىل القول  
 مثل هذا االحتقار من جانب بعض الناس يف املؤسسـة             

االعالمیــة الرمسیــة، لفطنــة شــعب البحــرین ووعیــه  
 .«القارین املتقادمني؟

راء خطري جدا اصدرت وزارة الداخلیة امرا اىل         ويف اج 
رئـیس جلنـة حقـوق االنسـان اجلدیـد مبجلـس الشـورى،        
الدكتور فؤاد صاحل شهاب، باطالعها على كل الرسائل         
الـواردة اىل اللجنـة قبـل اطـالع االعضـاء االخـرین       

ویلزم قرار وزیر الداخلیة رئـیس اللجنـة         . علیها
 خبصـوص قضـایاهم   بتسـلیم رسـائل االهـايل واملـواطنني    

ــهم     ــان ومطالب ــوق االنس ــهاكات حق ــة بانت املتعلق
ــة      ــل الداخلی ــة مث ــات املعنی ــن اجله ــكاواهم م وش
واملخـابرات ومطالبتـهم بـاالفراج عـن ابنـائهم او      

  .عودهتم من اخلارج او ارجاعهم اىل اعماهلم او غريها
واذا مل تــرفض جلنــة حقــوق االنســان التابعــة لــس  

خلطري، فسوف یتعـرض املواطنـون      الشورى هذا القرار ا   
الذین یكتبون رسائل للجنة لالستدعاء والتحقیق من        
قبل جهاز التعذیب الذي یـدیره الشـیخ  حممـد بـن              

 . خلیفة آل خلیفة
وعلى صعید آخر اكد الكاتب البحریين االسـتاذ عبـد           

اللبنانیـة  « الـوطن »الرمحن حممد النعیمي، لصحیفة      
یـیش الشـارع   مـا تقـوم بـه احلكومـة مـن جت     »رفضـه  

. «البحریين، وكأننا سنخوض حربـا شـعواء ضـد قطـر           
ودعا حكومة البحرین لقبول ما حتكم به حمكمة العدل          
الدولیــة، والكــف عــن اخلطــاب احملــرض، وأعــرب عــن  
اعتقاده بان توفر حسن النیة ميكن ان یؤدي اىل حـل            

 .مقبول
 

 نوفمرب
 

تواترت االنباء عن تواصل جرائم االعتقال التعسـفي         
وعلم ان بعـض    . التعذیب يف االیام القلیلة املاضیة    و

املــواطنني اعتقلــوا بتهمــة املشــاركة يف احتجاجــات  
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. ٥٩٩١سـلمیة حـدثت يف ذروة االنتفاضـة الشـعبیة يف     
ومن الذین اعتقلوا يف احلملـة االخـرية الـيت قادهـا             
اجلالد املعروف خالد الوزان من منطقـة السـهلة كـل            

، عبـد   ٥٢ح مهدي حسـن،     ، صال ٧٢ علي عباس مجعة،      من
واعتقـل مـن منطقـة      . ٩٢العظیم علي سعید املـال،        

وذكـرت املصـادر ان     . السنابس املواطن عبـد اال مـري      
هـؤالء مجیعـا موقوفـون بزنزانـات انفرادیـة مبركـز       
ــق    ــم تتعل ــات معه ــاخلمیس وان التحقیق ــذیب ب التع

وهنـاك عـدد آخـر مـن        . بنشاطاهتم قبل مخسة اعـوام    
. ق اخـرى مل تتـوفر امسـاؤهم بعـد         املعتقلني من مناط  

وجتدر االشارة اىل ان خالد الـوزان متـهم بارتكـاب            
جرائم ضد االنسانیة من أشهرها متزیق جسـد الشـهید           

 .٥٩٩١سعید االسكايف واالعتداء علیه يف یولیو 
ومن جهة اخرى اهتمت املنظمـات احلقوقیـة الدولیـة           
 جبرمية اعتقال الدكتور جاسم علـي، االسـتاذ جبامعـة          

فقـد أصـدرت املنظمـة الدولیـة ملكافحـة      . البحـرین 
علمـت   » التعذیب بیانا مهمة حول ذلـك جـاء فیـه          

 ١، اعتقـل يف  ١٤املنظمـة ان الـدكتور جاسـم علـي،     
وقامـت دائـرة    .  من منزله مبدینـة محـد      ٠٠٠٢نوفمرب  

املخابرات بتفتیش مكاتبه وصـادرت مقـاالت مكتوبـة          
البـس لـه يف     وأقراص كومبیوتر، مث طلبت من عائلته م      

وقـدمت املنظمـة    . «اشارة اىل ان اعتقاله سوف یطول     
موجزا عن الدكتور جاسم علـي، االكـادميي والكاتـب           

كـل املعلومـات املتـوفرة تشـري اىل انـه      »معتـربة ان  
يف  » واضـافت . «اعتقل بسبب التعـبري عمـا یعتقـده        

تناقض واضح للمعایري الدولیـة ودسـتور البحـرین،          
ة واحلكومیـة حتـد مـن حریـة     فـان القـرارات االمريیـ   

التعـبري، وتعتـرب السـلطات خمالفـة هـذه القـرارات       
انتهاكات امنیة تتعامل معها وفقـا لقـانون امـن           

وتطـرق البیـان لشـرح هـذا        . »٤٧٩١الدولة للعام   
ــة  ــن الدول ــة ام ــذلك حملكم ــانون وك ــب يف . الق وطال

ــة   ــة اىل الســـلطات البحرینیـ النهایـــة بالكتابـ
ة اجلسدیة للدكتور جاسم علي     ملطالبتها بضمان السالم  

واطالق سراحه فورا، والتدخل لدى السلطات املناسبة        
لضمان حصول الدكتور جاسم على حق مقابلـة حمامیـه           

وعائلته، وااء العمل بقانون امن الدولة للعـام         
ــات     ٤٧٩١ ــان واحلری ــوق االنس ــرتام حق ــمان اح ، وض

 .االساسیة
اوسع دعـم   وعلم كذلك ان اتصاالت دولیة جتري لتوفري        

للــدكتور جاســم علــي يف حمنتــه وهــو یواجــه جهــاز  
التعذیب الذي أسسـه ایـان هندرسـون والـذي عـرف              

وقـال  . بانه من اشرس االجهـزة القمعیـة يف العـامل          
خرباء حقوقیون ان هذه القضیة ستكون معیـارا ملـدى           
جدیـة حكومـة البحـرین يف احـرتام حریـة التعـبري يف       

 .اسةالبالد بعد عقود من قمعها بشر
ويف القاهرة أصدرت منظمة الربنامج العربـي حلمایـة          
نشطاء حقوق االنسـان مناشـدة عاجلـة حـول حرمـان             

. املنظمات احلقوقیة الدولیة من العمل داخل الـبالد        
ان السـلطات البحرینیـة اهتمـت     » وجـاء يف البیـان  

املنظمات احلقوقیة يف اخلارج بالتواطؤ مـع املعارضـة          
ولكـن يف   . لوطنیـة للبحـرین   السیاسیة ضد املصـاحل ا    

الوقت نفسه ال یسمح بالتواجد القانوني للمنظمـات         
غري احلكومیة يف البحرین وال یسمح الیة منظمة مبراقبة          
ــب      ــن جان ــب م ــيت ترتك ــهاكات ال ــق االنت او توثی

واضافت ان السـلطات البحرینیـة رفضـت         . «السلطات
 شخصا لتأسیس منظمة غري حكومیـة       ٨١طلبا موقعا من    

ان الربنامج العربـي     » وقال البیان . االنسانحلقوق  
للدفاع عن نشطاء حقوق االنسان یشـجب القـرار غـري            
املربر برفض طلب تكوین اول منظمة غري حكومیة حلقـوق           

وحيـث السـلطات يف البحـرین       ... االنسان يف البحرین    
على االعرتاف القانوني باللجنة املستقلة وعدم حصـر         

ویؤكـد  . جملـس الشـورى   قضایا حقوق االنسان بلجنـة      
الربنامج احلاجة امللحـة العـادة النظـر يف القـانون            
الذي حيد كثريا حریـة تشـكیل اجلمعیـات يف البحـرین             

وینتـهي البیـان اىل   . «مقارنـة مبـا جيـري يف العـامل    
ان الربنامج یشجع كـل املنظمـات العربیـة           » القول

على دعم مواطين البحرین يف نضاهلم مـن اجـل احلریـة             
 اجلمعیات االمر الذي سـوف یسـاهم يف تطـویر            وتشكیل

 .«النشاط العام يف البحرین
وعلم من جانب آخر ان امري البالد، الشـیخ محـد بـن              
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عیسى آل  خلیفة، اجتمع یوم امس مـع اعضـاء جملـس              
ورشـحت  . الشورى حبضور مستشاري االمري ووزیر االعـالم       

بعض املعلومات عن االجتماع تتلخص يف رغبـة االمـري يف            
حداث بعض التغیريات السیاسیة تبدأ بوضـع میثـاق          ا

وطين للمرحلة القادمة، وتشكیل جملسني تشریعیني علـى         
غرار ما جيري يف بریطانیا وأمریكا، وانتخاب الـس          
البلدي الذي أعلن عنـه قبـل عـام ومل یـدخل حیـز               

لوضـع  « مجیـع االطـراف  »التنفیـذ، وفـتح حـوار مـع     
قضائیة عن السـلطة    املیثاق الوطين، وفصل السلطة ال    

وبعــد االنتــهاء مــن املیثــاق الــوطين . التنفیذیــة
ــة والسیاســـیة والتعـــدیالت   والتعـــدیالت االداریـ
الدستوریة فستصدر قـوانني ترفـع اىل جملـس الشـورى            
. احلايل ملناقشتها، قبل ان یصدر مرسوم أمـريي بـذلك          

وكانت املعارضة تطالب باعادة العمل بدستور البالد        
 ما طرحه االمري يف اجتماعه مع اعضاء        الذي حيقق اغلب  

جملس الشورى یوم امس، ولكن إصرار رئـیس الـوزراء           
على رفض ذلـك الطلـب أدخـل الـبالد يف دوامـة مـن                
ــار    ــارج اط ــل خ ــف والقت ــي والعن ــوتر السیاس الت

ومتنت املعارضة  . القانون والتعذیب واالبعاد القسري   
وقف ان تتحرك االمور اجيابیا وان یصدر قرار امريي ب         

 .االنتهاكات الرهیبة حلقوق االنسان
ومن جهة اخرى عربت املعارضة عن اسفها لقـرار امـري            
البالد مقاطعة القمة االسالمیة الـيت تعقـد االسـبوع           

وأحملت اىل ادراكها حلساسیة املوقـف      . املقبل يف الدوحة  
خصوصا مع اسـتمرار اخلـالف احلـدودي بـني البلـدین،             

القمـة ضـروري خلدمـة      ولكنها اعتربت ان حضور هـذه       
فاملوقف یتطلب وحدة   . قضیة الشعب الفلسطیين املظلوم   

الصف االسالمي الذي یتأثر سلبا بامتنـاع الزعمـاء          
عن حضور القمة اليت ال تعقد اال مرة واحدة كل ثالثة            

 .اعوام
 
  نوفمرب٨

اعتقلت قوات التعذیب یوم امس الشاب حیدر مهـدي،          
ومني فقـط علـى     ، من منطقة السهلة، وذلك بعد یـ       ٣٢

واعتقـل  مـن منطقـة    . ٥٢اعتقـال اخیـه، مصـطفى،    

 الشـاب عبـد       نوفمرب ٤ السنابس یوم السبت املاضي     
وقـد اعتقـل هـذا املـواطن        . ١٣النيب حسن احلشـاش،     

بینما كان یتلقى العالج الطبیعـي مبركزالسـلمانیة         
ــيب ــة  . الط ــن منطق ــل م ــیني اعتق ــبوعني املاض ويف االس

نني عرف من بینهم الشاب أمني      السنابس عدد من املواط   
وتعرض هذا الشاب لتعذیب وحشي     . ٨٢ابراهیم عیسى،   

وأجـربه  . رغم انه یعاني من مـرض يف فقـرات الظهـر           
املعذبون على الوقـوف سـاعات طویلـة باالضـافة اىل            

 واعتقـل مـن املنطقـة     .الضرب والتعلیق بالفلقـة 
. ٥٢ اكتوبر الشاب علي حسن العصافرة،       ٥٢نفسها يف   

 اكتوبر الشـاب    ٨٢ منطقة رأس الرمان اعتقل يف       ومن
، وال یــزال یتعــرض ٧٢عبــد االمــري ضــاحي عبــد اهللا، 

كما اعتقل الشاب عبد احلسني مكي      . للتعذیب يف السجن  
واثناء التحقیق ادخـل يف خجـرة خاصـة         . ٧٢سلمان،  

للتعذیب، وفیها كیس كبري یشـبه كـیس الـرز معلـق             
خل الكـیس ویـربط     ویوضع املعتقل دا  . حببال يف السقف  

باحلبال مث یعلق من السقف ویصـدم الكـیس مبـن فیـه              
وهدد هذا الشـاب بالتعـذیب      . باجلدار بشكل متواصل  

ويف الیوم التـايل    . هبذه الطریقة، ولكن اخلي سبیله    
استدعي مع اخته بشرى مكي سلمان، وتعرضا ملعاملـة          
قاسیة بتهمة املشاركة يف املسـرية الـيت خرجـت لـدعم             

وكانت قوات التعذیب قد اعتقلـت      . سطیينالشعب الفل 
، ٦١ اكتــوبر الشــاب ســلمان یوســف الصــائغ،  ٦١يف 

. وافرج عنه بعد ثالثة ایام مـن التعـذیب الوحشـي           
، ٣٢ حممد علي یعقوب،      واعتقل االسبوع املاضي كل من    

واعتقـل  . وبشـري الشـجار وال یـزاالن رهـن االعتقـال     
  املــواطن حســن عبــد اهللا ســعد مــن جســر البحــرین  

كما اعتقل الشاب حممـد     . السعودیة وافرج عنه الحقا   
وما یـزال   . سلمان حیدر وافرج عنه بعد ثالثة ایام      

الشاب بدر جعفر الصباغ الـذي اعتقـل مـن منطقـة             
السنابس یتعرض للتعذیب الوحشي داخل غرف التعذیب        

 بسجن اخلمیس
وعلى صعید آخر تواصل التندید الدويل جبرمية اعتقال         

وقـد  .  علي، احملاضر جبامعـة البحـرین      الدكتور جاسم 
أصـــدرت اللجنـــة الدولیـــة للكتـــاب املســـجونني  
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International PENحماضــر كــبري   بیانــا بعنــوان 
وجـاء يف  . وكاتـب معتقـل وقلـق مـن سـوء املعاملـة      

ان جلنة الكتاب املسجونني التابعة      » البیان ما یلي  
 قلقـة  International PENملنظمة القلـم الدولیـة   

اء اعتقال حماضر كـبري وكاتـب هـو الـدكتور           جدا از 
جاسم حسني علي، الذي یعتقد ان اعتقاله جاء بسـبب           

وهنـاك خمـاوف مـن تعـرض الـدكتور علـي       . كتاباتـه 
وتطالـب املنظمـة    . للمعاملة السیئة خالل االحتجـاز    

باطالق سراحه الفوري وغري املشروط اال اذا قدمت لـه           
 القلـم  وحتـث منظمـة  . هتمـة بارتكـاب جرميـة واضـحة    

الدولیــة الســلطات البحرینیــة علــى اختــاذ كافــة  
ــیة    ــان االساسـ ــوق االنسـ ــة حقـ ــراءات حلمایـ االجـ

 . للدكتورجاسم علي ما دام حمتجزا
... وطبقـا للمعومـات، فـان الـدكتور جاسـم علـي       

وقبل . اعتقل من منزله مبدینة محد يف االول من نوفمرب         
 اعتقاله قام جهاز االستخبارات بالتحقیق معه حـول        

وبعـد االعتقـال اتصـلت      . مقاالته وصودرت كتاباتـه   
دائرة االستخبارات البحرینیة بعائلته وطلبت منها       
مالبس للدكتور علـي االمـر الـذي یشـري اىل احتمـال              

ویكتب الدكتور جاسم علي حول     . احتجازه فرتة طویلة  
ــادیة   ــایا االقتص ــحف دول   القض ــة يف ص  االجتماعی

ا یتصـل مبقـاالت   اخللـیج،  ویعتقـد ان اعتقالـه رمبـ    
وبالرغم من عدم  توجیه ایة هتمـة لـه حـىت             . كتبها

اآلن فهناك خماوف من استمرار اعتقاله طبقا لقانون         
 الذي یسمح باالعتقال لفرتة     ٤٧٩١امن الدولة للعام    

 .تصل اىل ثالثة اعوام بدون هتمة او حماكمة
وال ميیــز قــانون امــن الدولــة بــني ممارســة احلقــوق  

اطات االجرامیة، واستعمل على نطـاق      االساسیة والنش 
واسع من قبل السلطات البحرینیة للحـد مـن حریـة            

وباالضـافة اىل ذلـك، یعتمـد قـانون امـن      . التعـبري 
. الدولـة علـى االعرتافـات املسـحوبة حتـت التعـذیب       

وتعقد حمكمة امن الدولة جلسـاهتا بصـورة سـریة وال            
ري تسمح باالستئناف وبالتايل فهـي تفتقـر اىل املعـای          

ویعتقـد ان الـدكتور     . الدولیة للمحاكمة العادلة  
جاسم علي معتقل بزنزانة انفرادیـة وال یسـمح لـه            

وناشــدت املنظمــة . «باالتصــال بعائلتــه او حمامیــه
بالكتابة اىل السلطات البحرینیة حلثها علـى اطـالق          
سراح الدكتور جاسـم علـي، باعتبـار ان اعتقالـه            

لعـاملي حلقـوق    مـن االعـالن ا  ٩١یتنـاقض مـع املـادة    
االنسان، ومطالبة السلطات البحرینیة باختاذ كافـة        
االجراءات الضروریة لضـمان سـالمة الـدكتور جاسـم           
علي، والسماح له باالتصال بعائلتـه وحمامیـه ومـا           
حيتاجه من عنایة طبیة طبقا للمعایري الدولیة حلقوق         

 .االنسان
ومن جهة اخرى اعتربت حركة احرار البحرین ان عودة          

 ٨١دكتور جمید العلوي اىل البالد بعـد غیـاب دام            ال
عاما تعكس جانبـا مهمـا مـن جوانـب االزمـة الـيت               
یعیشها ابناء البحرین، یتمثل يف إبعـاد املـواطنني          

ومنذ اسـتالم   . قسرا او منعهم من العودة اىل البالد      
 قامــت الســلطات ٩٩٩١االمــري احلــايل احلكــم يف مــارس 
وتعتـرب  . لـدى عـودهتم   بإبعاد اكثر من مخسني مواطنا      

البحرین البلد الوحید يف العامل الذي یتبىن اإلبعاد         
ــني  ــة للمعارض ــها  . كعقوب ــة مطالب ــددت املعارض وج

املتمثلـة اساسـا يف اعـادة العمـل بدسـتور الـبالد       
ــجناء     ــراح الس ــالق س ــب واط ــوطين املنتخ ــس ال وال
السیاسیني والسماح بعودة املبعدین والغـاء قـوانني         

 .الطواريء
 
  نوفمرب٩

يف خطوة هلا دالالهتا اخلطرية أصـدر جملـس ادارة جریـدة             
احلكومیة قرارا بطرد سـتة مـن صـحافییها          « االیام»

 امحد البوسطة، خالد البسـام، رضـي         املعروفني، وهم 
ومل . املوسوي، سعید حممد، حممد فاضـل وحممـد املنصـور          

تقدم اجلریدة اسبابا منطقیـة هلـذه اخلطـوة، ولكـن            
قرار جزء من سیاسة رئیس الوزراء اليت       یعتقد ان ال  

واغلب . تصادر احلریات االساسیة ومنها حریة التعبري      
هؤالء معروفون من خالل اعمدهتم اليت تنـاولوا فیهـا           
احیانـا قضـایا الوضـع احمللـي والسیاسـات اجلـائرة       

ــبالد ــى ال ــة عل ــؤالء  . املفروض ــل ه ــرار فص ــاء ق وج
اطن عمران  الصحافیني بعد اقل من اسبوع من منع املو       
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وهـي  « اخبـار اخللـیج   »سلمان من الكتابة يف صحیفة      
وكـال  . الصحیفة الثانیة التابعـة لـوزارة االعـالم        
وجـاءت  . الصحیفتني ختضعان لقرارات رئـیس الـوزراء       

هذه ا حلملة الشرسة ضد الصحافیني متزامنة مع محلـة           
اعتقاالت واسعة طالت عددا غري قلیل من املواطنني من          

 اجلـامعي، والكاتـب الـدكتور جاسـم         بینهم االستاذ 
وقد اهتمت جهات دولیة كـثرية جبرميـة اعتقـال           . علي
وبعثت جلنة حقـوق االنسـان التابعـة جلمعیـة           . االخري

احملامني الربیطانیني رسائل احتجـاج اىل االمـري ورئـیس           
الوزراء ووزیر الداخلیة مطالبة باالفراج الفـوري        

معلومـات عـن    ورشـحت   . وغري املشروط عن هذا املواطن    
حتــرك بعــض الدبلوماســیني يف املنامــة يف اطــار هــذه  

 .القضیة
وقد استمرت مطاردة جهاز التعذیب للمواطنني يف عدد         

فقد شنت عناصر ذلك اجلهازالقمعي یـوم       . من املناطق 
، مبنطقة  ١٣امس عدوانا على منزل املواطن علي املال،        

. لولكنه مل یكون موجودا يف املنز     . السنابس العتقاله 
وقامت العناصر املعتدیة بالعبـث مبحتویـات املنـزل          

واكدت االنبـاء ان املـواطن عبـد الـنيب          . بشكل مهجي 
احلشاش الذي اعتقل یـوم السـبت املاضـي قـد تعـرض              

فقـد أشـرف اجلـالد املعـروف، خالـد      . لتعـذیب وحشـي  
الوزان، على تعذیب هذا املواطن بوحشیة متناهیـة،         

 سـیئة، وآثـار     وشوهد بعد اعتقالـه وهـو يف حالـة        
التعذیب واضحة على مجیع اجـزاء جسـده، وبـدا غـري             
قادر على املشي بسبب اآلالم اليت اصـیب هبـا يف رجلـه              

وناشدت املعارضة اللجنة الدولیـة     . نتیجة التعذیب 
للصلیب االمحر زیارة هذا السجني يف اقرب فرصة واختاذ          
االجراءات الضروریة ملنع الـوزان مـن االسـتمرار يف           

ویسود منطقة السـنابس حالـة      . اته وتعذیبه اعتداء
من اخلوف بسبب العدوان املتواصل الذي تشنه عناصـر          

 .التعذیب التابعة لرئیس الوزراء ضد مواطنیها
ومــن جهــة اخــرى افتــتح یــوم امــس معــرض الصــور  
التارخيیــة والشخصــیة لــرئیس الــوزراء والعائلــة  
احلاكمة وبعضها مرسوم بریشـة فنـانني عـراقیني مهـا            

وذكـرت بعـض املصـادر      . در علي ومزاحم الناصـري    حی

اما الرسامان الشخصیان للـرئیس العراقـي صـدام          
وعند البوابة الرئیسـیة عرضـت صـورة كـبرية           . حسني

یظهر فیها رئیس الوزراء مع شـاه ایـران املقبـور            
وقد أثـارت هـذه الصـورة اسـتیاء         . بزیه العسكري 

عـرض  وذكرت تلـك املصـادر ان تكـالیف امل         . احلاضرین
 وقـام الشـیخ علـي بـن      .اخذت من خزینـة الـبالد  

خلیفة، جنل رئیس الوزراء، بافتتـاح املعـرض اخلـاص           
« الشقیقان والسـنوات الصـعبة    »مبناسبة صدور كتاب    

وصـدر  . الذي اقیم مبركـز الفنـون مبتحـف البحـرین          
الكتاب مبناسبة ذكرى میالد رئیس الـوزراء اخلامسـة          

الفعالیات اهلادفـة   ویتم االنفاق على هذه     . والستني
 .لتمجید شخصیة رئیس الوزراء من خزینة الدولة

وهناك استیاء كبري من الفساد املايل الذي یتم امام          
. وتقدم القصة التالیة منوذجا لـذلك     . اعني املواطنني 

ــاتورة    ــدید ف ــه ذهــب لتس ــواطن حبــریين ان یقــول م
الكهرباء بدائرة شؤون املسـتهلكني  فـرأى مواطنـة           

ن وهــي تشــتكي للمســؤولني مــن قطــع طاعنــة يف الســ
الكهرباء عن منزهلا بسبب عدم تسدید فواتري متأخرة         

.   دوالرا٠٥٢  دینـار  ٠٠١بلغـت قیمتـها اقـل مـن     
الشیخ  وخالل تواجده هناك رأى بعینه فاتورة باسم         

، ٢٤، شـارع    ٢١سلمان امحد سلمان آل خلیفة، مكتـب        
وتؤكـد  .  ٣٠٣٠٠٧٠٤٧، الـرقم الشخصـي   ٣٤٢املنامـة  

ــو      ــأخرات ه ــتهالك واملت ــوع االس ــاتورة ان جمم الف
فهو مل یدفع   .   الف دوالر  ٤١حوايل    دینار   ٥٧٥٫٨٩٢٥

لكـن الكهربـاء مل تقطـع       . فواتريه منذ ستة اعـوام    
 .عنه، بینما قطعت عن منزل املرأة العجوز املذكورة

 
  نوفمرب٠١

أصدرت منظمة العفو الدولیة يف بیان أصـدرته امـس           
اعتقال الدكتور جاسم علي الذي     مناشدة عاجلة حول    

وجـاء  . اعتقلته السلطات البحرینیة االسبوع املاضي     
اخلشـیة مـن     اعتقال انفـرادي   » يف املناشدة ما یلي   
 .١٤ جاسم حسني علي،  التعذیب، البحرین

 مل ی سمع اي شيء عن حماضر جامعي كان قد كتب حتلیالت            
ق خلدمة اعالمیة جتاریة حول االوضاع السیاسـیة وحقـو         
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االنسان يف البحرین، منذ اعتقاله على ایـدي قـوات           
ویعتقد انه معتقـل بشـكل      . االمن يف االول من نوفمرب    

انفرادي وهناك خماوف مـن احتمـال تعرضـه ملعاملـة            
فقد اعتقل الدكتور جاسم حسني علي من منزله         . سیئة

مبدینة محد جنوب العامسة املنامة، وهـو حماضـر بقسـم            
. اد جبامعة البحرین وله طفالن    ادارة االعمال واالقتص  

ــابرات     ــز املخ ــز مبرك ــه حمتج ــاریر ان ــرت التق وذك
بالقلعة، ولكن عندما طلبت عائلتـه زیارتـه رفـض           

ومل تعرف اسباب اعتقاله بشكل كامل ولكنها        . طلبها
رمبا تكون مرتبطة مبسامهاته التحلیلیـة حـول حقـوق           
االنسان واالوضاع السیاسیة واالقتصادیة يف البحـرین        

وحدة املعلومات التابعـة لالیكونومیسـت، املختصـة         ل
بتـوفري املعلومـات التجاریـة، والـيت تتبـع جمموعـة       

وكان الدكتور جاسم حسـني علـي، قـد          . االیكونومیست
تعرض للتحقیق يف سبتبمر املاضي مـن قبـل السـلطات            
مبطار البحرین لدى عودته من اخلارج، ومتـت مصـادرة           

ــه ــوتر من ــرص كومبی ــذ ذلــك ال. ق ــت ومن ــت قام وق
املخابرات بتفتیش منزله عدة مرات وصـادرت املزیـد          
من اقراص الكومبیوتر وواصلت التحقیـق معـه حـول           

 نوفمرب  ٦ويف  . عالقته بوحدة االیكونومیست للمعلومات   
كتبت منظمة العفو الدولیـة للسـلطات البحرینیـة          

ومل . مطالبة بتوضیح اسباب اعتقال جاسم حسـني علـي         
وقدمت املنظمة خلفیة عـن     . «آلنتستلم اي جواب حىت ا    

یـتم ابقـاء املعـتقلني السیاسـیني         » االوضاع قائلة 
عـادة يف سـجن انفـرادي،  ویواجهـون خطـر التعـرض       
للتعذیب واملعاملة السیئة خالل الفـرتات االوىل بعـد          

ــات  ــحب املعلوم ــة لس ــال يف حماول ــتم . االعتق ــد ی وق
 توقیفهم لشهور او سنوات بدون هتمة او حماكمة طبقا         

 اليت تسـمح    ٤٧٩١الجراءات قانون امن الدولة للعام      
وقد تويف عدد من    . بالتوقیف االداري ملدة ثالث سنوات    
 غتدما انفجرت   ٤٩٩١املعتقلني  يف املعتقل منذ دیسمرب       
ومل یتم التحقیق يف    . االحتجاجات الواسعة ضد احلكومة   

حاالت التعذیب او الوفاة خالل التوقیـف، بـرغم ان           
وظفي املخابرات برزت يف افادات السجناء      امساء بعض م  

وقد قلـت ممارسـة التعـذیب يف السـنوات           . السیاسیني

االخرية، واختذت خطوات اجيابیة مـن قبـل السـلطات يف            
 وقعـت البحـرین     ٨٩٩١ويف مـارس    . جمال حقوق االنسان  

على معاهدة منع التعذیب وواملعاملة غري االنسـانیة         
 انشــئت جلنــة ٩٩٩١ويف اكتــوبر . احلاطــة والقاســیة

وطالبت املنظمـة بالكتابـة     . «ملراقبة حقوق االنسان  
اىل السـلطات البحرینیـة للمطالبـة بـاطالق سـراحه      

 .الفوري وضمان سالمته وعدم تعریضه ملعاملة سیئة
وجتدر االشارة اىل ان ادارة اجلامعـة سـعت للتمویـه            
على الطالب، فـأخربهتم بـان الـدكتور جاسـم حسـني يف              

وفشــل رئــیس الچامعــة يف القیــام . اجــازة مرضــیة
مبسؤولیته، وال یبدو انه یسعى الطالق سـراحه، بـرغم           

. انه كان یستطیع ذلك خالل مقابلته االمري یوم امـس          
وكان الدكتور حممد جاسم الغتم، وهو عسـكري عینـه           
رئیس الوزراء رئیسا للجامعة، مع عدد من اسـاتذة          

ة مـن   اجلامعة، قد اجتمعوا یوم امس مع االمري بـدعو        
االخري ملناقشة بعض القضـایا، ولكـن مل تتـوفر ایـة             
مؤشرات تدل على ام طرحوا جرمية اعتقال زمیلـهم،          
وهو امر خمالف لشـرف املهنـة وروح التضـامن ودفـع             

 .الظلم عن املظلومني
ومن جهة اخرى اكدت احلكومة االمریكیة علمها بوجود         

لة وجاء يف رسـا   . انتهاكات حلقوق االنسان يف البحرین    
موقعة باسم مارجریت سـكوبي، مـدیرة مكتـب شـؤون            

ان  » اجلزیـرة العربیـة االسـبوع املاضـي، مـا یلـي      
اخلارجیة االمریكیة على اطالع باوضاع حقوق االنسـان         

وما تـزال قضـایا االعتقـال التعسـفي         . يف البحرین 
وتنـاقش  . واالحتجاز ومعاملة السجناء مصـادر قلـق       

 حول هـذه املسـائل      الوالیات املتحدة حكومة البحرین   
وبـالرغم مـن ان هنـاك حاجـة لعمـل           . بشكل منتظم 

وكـان مـن اول     . املزید، فقد رأینـا بعـض التطـور       
اعمال االمري اجلدید، الشیخ محد بن عیسى آل خلیفـة،           

، ٩٩٩١الذي توىل احلكم بعـد وفـاة والـده يف مـارس              
 سـجني سیاسـي،     ٠٠٤اصدار عفو واطالق سراح اكثر من       

 .«وحمتجز ومنفي
 
  نوفمرب٣١
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بعث عدد كبري من موظفي شركة طريان اخللیج یوم امـس            
رسالة اىل الشیخ امحد بـن سـیف آل یـان، الـرئیس              
التنفیذي للشركة، طـالبوا فیهـا یزیـادة بتحسـني           

وعب ـر موقعـو     . اوضاع العمل مـن ناحیـة الرواتـب       
الرسالة وهم موظفو قسم اهلندسة والصیانة بالشركة        

ركة، مث قـدموا مقارنـة بـني         عن تقدیرهم لظروف الش   
رواتبهم والرواتب اليت یسـتلمها موظفـو الشـركات          

كمـا  .  باملائة منـها   ٠٤االخرى قائلني اا ال تتعدى      
أحملوا اىل املخاطر الـيت یواجهوـا يف عملـهم خصوصـا             

وبعـد ذلـك    . استنشاق الغازات والزیوت الكیماویة   
 حضـرة    طرح املوعقون مطالبهم بالصـیغة التالیـة  

 لنا فیكم االمل املرجو بالنظر يف التماسنا          الرئیس
املرفـوع اىل عنـایتكم الكرميـة لدراسـته والتوصـیة      

   بتحقیق اآلتي
 . باملائة٠٣ زیادة الراتب االساسي بنسبة   ١
ــم     ٢ ــع حج ــب م ــة لتتناس ــالوة الفنی ــادة الع  زی

املسؤولیة والكفاءة الفنیة وصرفها ملـن ال یسـتفیذ          
 . اهلندسةمنها حالیا يف قسم

ــنویة      ٣ ــادات الس ــام الزی ــل بنظ ــادة العم  إع
 . «بالشركة

مهندسي وفنیـي وعمـال قسـم       »ووقعت الرسالة باسم    
، وبلـغ عـدد     «اهلندسة والصیانة بشركة طريان اخللیج    

 . موظفا٠٥٢املوقعني علیها 
ومن جهة اخرى علم ان السـلطات البحرینیـة رضـخت            

ر جاسم علي   أخريا للضغط الدويل وأطلقت سراح الدكتو     
وجاء االفراج عـن هـذا      . الذي اعتقلته قبل اسبوعني   

االستاذ اجلامعي بعـد ضـغوط دولیـة طـوال االسـبوع             
وعلم ان االمني العام لالمم املتحدة، السـید         . املاضي

كويف عنان، أبـدى اهتمامـا شخصـیا جبرميـة اعتقـال             
الدكتور علي خالل زیارته للمنامـة الفتتـاح املقـر           

واهتم علـى   . المم املتحدة يف البحرین   اجلدید ملكاتب ا  
ــة    ــة باجلرمي ــان يف املنام ــیان اجنبی ــل دبلوماس االق
وطالبا احلكومة باطالق سـراح الـدكتور علـي الـذي            

وكانـت منظمـات    . اعتقل بسبب ممارسته حریة التعبري    
دولیة عدیدة قد أصدرت بیانـات وبعثـت رسـائل اىل            

 السلطات البحرینیة لالفـراج عـن ا لـدكتور جاسـم           
ومن هذه املنظمـات، منظمـة العفـو الدولیـة           . علي

واملنظمة الدولیة ملكافحـة التعـذیب، وجلنـة حقـوق           
االنسان التابعة جلمعیة احملامني الربیطانیة، ومنظمـة        
هیومن رایتس ووج، ومنظمة القلم الدولیة، واجلهات        
املختصــة حبقــوق االنســان بــاالمم املتحــدة يف جنیــف،  

. سـیني يف عـدد مـن البلـدان        باالضافة اىل ناشطني سیا   
وبثت نبأ جرمية االعتقـال مؤسسـات اعالمیـة دولیـة            
عدیدة من بینها رویرتز وكالـة االنبـاء الفرنسـیة           
وهیئـة االذاعـة الربیطانیـة ورادیـو مونـت كـارلو       

الربیطانیة، « القدس العربي »ورادیو طهران وجریدة    
وكانـت  . القطریتان« الشروق»و  « الرایة»وصحیفتا  
لیة عدیدة قد تعهدت مبتابعة القضیة وفضـح        جهات دو 

جهــاز التعــذیب البحــریين يف احملافــل الدولیــة اذا  
 . استمر يف انتهاكاته الفظیعة حلقوق االنسان

وعلى صعید آخر أعربت املعارضـة عـن حزـا لوفـاة              
 عاما،  الذي تويف االسـبوع       ٠٨الشیخ منصور السرتي،    

عائلة املرحوم  وأعربت املعارضة عن مواساهتا     . املاضي
داعیة اهللا ان یتغمده برمحته، وانـا هللا وانـا الیـه             

 .راجعون
 
  نوفمرب٦١

توفرت معلومات جدیدة حول عدوان رهیـب قامـت بـه            
قوات التعذیب احلكومیة على منزل احد املواطنني مـن          

ففـي السـاعات    . جنوبي البالد مـؤخرا   « سند»منطقة  
ي، اقتحم   اكتوبر املاض  ٨٢االوىل من صباح یوم السبت      

سبعة من عناصر جهاز التعذیب وهم مدججون بالسـالح          
، بطریقـة   ٧١منزل الشاب حسـني مهـدي امحـد عبیـد،           

وخـالل  . وحشیة للغایة، واقتادوه اىل غرف التعـذیب       
ــزل    ــدیدا يف  املن ــا ش ــدون رعب ــث املعت ــدوان ب الع

مث . وأرهبوا االطفال والنساء الذین كـانوا نیامـا        
صباحا وعـاثوا يف املنـزل      عادوا يف الساعة الثالثة     

ويف . فسادا وهو معهم مغلل الیـدین امـام والدیـه          
الصباح عادوا مـرة ثالثـة وفتشـوا املنـزل جمـددا             

وازاحـوا  . وقلبوا كل شيء فیـه حـىت االرز والسـكر          
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وبعـد یـومني جـاؤوا مـرة اخـرى          . السجاد عن االرض  
. للمنزل واخذوا بعض القطن، واداة تنظیف منزلیـة        

.  قد اعتقل اربع مـرات يف السـابق        وكان هذا الشاب  
هذه املعاملة الوحشیة املستمرة تشـبه اىل حـد كـبري            
ــاء    ــى ابن ــداءاهتم عل ــرائیلیني يف اعت ــالیب االس اس

 .فلسطني
وعلـم مـن جهـة اخـرى ان االمـري دعـا رؤسـاء بعـض         
اجلمعیات والصنادیق اخلريیة يف البالد اىل قصره مبنطقة         

 ٦١ا سـیفعله يف     السافریة جنوبي البالد، واخربهم مبـ     
واشارت االنباء اىل انه     . دیسمرب، عشیة عید الشهداء   

تطرق ملوضوع االصالحات السیاسیة بشـكل عـام، وانـه           
عازم على القیام بتغیريات دستوریة مل یوضح شكلها،         
وتشكیل جملسني احدمها معی ن واآلخر رمبا یكون منتخبا،         

 ومل  .على غرار جملسي اللوردات والعموم الربیطـانیني      
یتطرق احلدیث اىل دستور البالد، وما اذا كان سیعید          

وهناك شعور عـام بـان رئـیس الـوزراء          . العمل به 
یعارض اي اصالح حقیقي يف الـبالد، وانـه یصـر علـى              

ولیس معلوما  . االستمرار يف سیاسات القمع والتعذیب    
مــا اذا كــان االمــري علــى اطــالع بسیاســات القمــع  

ء مـن منـازهلم وترویـع       املتواصلة واعتقال االبریـا   
اآلمنني، وهي السیاسات اليت ینتهجها رئیس الـوزراء         
منذ اكثر من ربع قـرن، ومل تتوقـف حـىت اآلن بـرغم               

 .احلدیث عن االصالحات
وعلـى صـعید آخـر، شـاركت املعارضـة البحرینیـة يف       
نشاطات املؤمتر الثاني للحركـة العاملیـة مـن اجـل            

العاصــمة الدميقراطیــة الــذي عقــد هــذا االســبوع ب
ــاولو  ــاو ب ــة، س ــرئیس  . الربازیلی ــتح ال ــد افت وق

الربازیلي السید فرناندو كاردوسا املؤمتر الذي كان        
مواجهة التحدیات اليت تواجه الدميقراطیة       » بعنوان

وقدم الـدكتور منصـور     . «يف القرن احلادي والعشرین   
مناصـرة  »اجلمري مداخلة اثناء الورشة اخلاصـة بــ          

  وجاء يف املداخلـة    . «تمعات املغلقة الدميقراطیني يف ا
فحكومة الـبالد حتصـل علـى       . توضیح خلصوصیة البحرین  

تأیید الوالیات املتحدة االمریكیة والغرب يف الوقـت         
. الـذي یعـاني اتمـع فیـه مـن احلرمـان السیاسـي       

واشارت املداخلة اىل املوقف االمریكي الذي عـرب عنـه           
ي، بعــد بنیــامني جیلمــان، عضــو الكــوجنرس االمریكــ

زیارته البحرین مؤخرا، والذي أید النظام بصـورة         
وبعد خروجه من البحرین اعتقلت احلكومة       . انتقائیة

استاذا جبامعة البحرین، وزجته يف السجن النـه كتـب           
ومل یفرج عـن هـذا االسـتاذ        . مقاالت مل تعجب احلكومة   

اجلامعي اال بعد تدخل مـن جهـات علیـا مـن بینـها               
مني العام لالمم املتحـدة الـذي       السید كويف عنان، اال   

وجـاء يف   . كان يف زیارة اىل البحرین االسبوع املاضـي       
املداخلة ان احلكومة منعت تشكیل جلنة اهلیة مستقلة         
حلقوق االنسان، واوضحت انه لـیس هنـاك جمـال واسـع             

فاحلكومـة تسـیطر    . للنشاط احلر املناصر للدميقراطیة   
تتدخل يف مجیع   على الصحافة ومتنع تشكیل النقابات، و     

وقـال الـدكتور اجلمـري ان    . اوجـه احلیـاة العامـة   
الناشطني من اجـل الدميقراطیـة یسـتطعیون مسـاندة           

 الضـغط علـى احلكومـة        الناشطني يف البحرین من خالل    
االمریكیة واحلكومات الغربیـة االخـرى الـيت لـدیها           
نفوذ يف البحرین لطرح موضـوع الدميقراطیـة وحقـوق           

اوالت بني اجلانبني، مراقبة ما جيري يف       االنسان خالل املد  
البحرین بدقة لتحریك جلـان االمـم املتحـدة اخلاصـة            

 وّقعـت احلكومـة علـى معاهـدة منـع       حبقـوق االنسـان  
التعذیب، ولكن التعذیب ميـارس بصـورة یومیـة حـىت            
اآلن، حث احلكومة البحرینیـة علـى احـرتام مبـاديء            

ح بانشـاء   الدميقراطیة وحقوق االنسان من خالل السما     
جلنة مستقلة حلقوق االنسان والسماح بتشكیل نقابـات         
عمالیة حرة، ومناصرة القیادات الشعبیة املعتقلـة        
واملطالبة بالسماح حبریة التعبري والـرأي للمـثقفني         

وعرب احلاضرون عن تعاطفهم مـع      . والناشطني السیاسیني 
شــعب البحــرین يف نضــاله العــادل الســرتجاع حقوقــه  

 .املسلوبة
 
  نوفمرب٧١

اكد السید بیرت هني، وزیر الدولة الربیطاني للشؤون         
اخلارجیة ان زیارة وفد جمموعة العمل حول االعتقـال          

. التعسفي التابعة لالمم املتحدة سوف تتم يف موعدها        
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وجاء يف رسالة بعثها اىل احدى الشخصیات السیاسـیة          
انـين اتفـق معـك ان هنـاك      » الربیطانیـة مـا یلـي   

ات دعاوى انتهاكات حقوق االنسان اليت      صعوبات يف اثب  
ــة  ــلطات البحرینی ــه للس ــرینیني  . توج ــن البح ولك

ورمبـا حـدث ان     . یتحركون حنو جمتمع اكثـر انفتاحـا      
أجلــت زیــارة وفــد جمموعــة العمــل حــول االعتقــال  
التعسفي التابعة لالمم املتحدة مرتني، ولكن يف هـذه          

  مـارس  ٣   فربایـر    ٥٢املرة حددت تواریخ لذلك وهي      
وأمتـىن  . ، وبني هذین التارخيني سوف تتم الزیارة       ١٠٠٢

كذلك ان تستطیع منظمـة العفـو الدولیـة مواصـلة            
البناء الذي بدأته خالل زیارهتـا االوىل، وان یصـدر           

 .«عنها تقییم مستقل وغري منحاز
وأشار الوزیر يف رسالته ضمنا اىل ان تدخل حكومتـه           

بــدو ان ی » يف بعــض احلــاالت أدى اىل بعــض النتــائج
حوارنا البناء مع السلطات البحرینیة قد حقق بعض         

وأنا أرحب باالفراج عـن النسـاء الـثالث          . النتائج
الالتي صدرت حبقهن ادانة مبخالفـات تتضـمن تفجـريات           

وهذه االفراجات االخرية مؤشرات اجيابیة حـول        . ناریة
االستعداد املتواصل مـن قبـل الشـیخ  محـد للتصـدي              

وحنـن نتأمـل يف بعـض جمـاالت         . لصعبملوضوع املعتقلني ا  
االصالح اليت ميكـن ان نقـدم للبحـرینیني دعمـا ومـن              

 .«ضمنها القضایا الدستوریة
وجاء تأكید الوزیر الربیطاني يف الوقت الذي رفضـت          
فیه السلطات البحرینیة السـماح ملنظمـات حقوقیـة          

ورفضت كذلك طلبا من اللورد     . دولیة بزیارة البالد  
للجنـة الربملانیـة حلقـوق االنسـان        ایفبوري، نائب ا  

ومل یسـتلم جوابـا علـى       . الربیطانیة لزیارة البالد  
وكانـت  . طلبه الذي تقدم بـه منـذ بضـعة اسـابیع           

منظمات اخرى قد تقدمت بطلبات مماثلة من السـلطات          
البحرینیة، ولكنها مل حتصل على موافقة، بینما حصل         

ب، بعضها على اعتذارات بان الوقت احلاضر غري مناسـ         
. ووعـدت بالسـماح هلـا بالزیـارة يف العـام املقبـل      

وتأمل سلطات التعذیب ان تتمكن يف االسابیع املقبلة         
من غلق ملفات املعتقلني، وذلك باجبارهم على تقـدمي          

وتطالـب  . اعتذارات للسلطات لكي یتم االفراج عنهم      

املعارضة بتقدمي عدد من ضباط التعذیب ويف مقدمتـهم          
ن هندرسـون ودونالـد برایـان       وزیر الداخلیة وایا  

 .وعادل فلیفل وخالد الوزان
ومـن جهـة اخـرى انتشـرت يف االیـام االخـرية كتابـة        

. الشعارات السیاسیة على احلیطان يف منـاطق عدیـدة         
وشوهدت قبل یومني شـعارات وطنیـة مبعهـد البحـرین            

وتطرقـت  . للتـدریب، وكـذلك مبدرسـة محـد الثانویـة     
م يف البالد مطالبـة     الشعارات للوضع السیاسي القائ   

بـاطالق سـراح السـجناء السیاسـیني واعـادة العمـل       
كما علقـت صـور الشـهداء االبـرار         . بدستور البالد 

 .الذین قتلوا يف سجون رئیس الوزراء
ولـوحظ مـن جهـة اخـرى توقـف املنتـدى الثقـايف يف        ,

املنامة عن النشاط منـذ ان تـدخلت السـلطات ملنـع             
وكتـب  . ا قبـل اسـابیع    احملاضرات اليت كان قد أعد  هل     
یـوم امـس يف     « االیـام »الصحايف علي صـاحل يف صـحیفة        

ورأى املراقبون  . عموده متسائال عن سبب ذلك التوقف     
يف االجـراءات احلكومیـة االخـرية مؤشـرا علـى تكـریس       

جاء ذلك  . سیاسة القمع يف البالد ومنع حریة الكلمة      
يف اثر توقف نشاط املنتدى الثقايف واعتقال الدكتور         
جاسم علي وتوقیف سـتة مـن الصـحافیني عـن كتابـة              

وتراقب املنظمات الدولیة   . «االیام»اعمدهتم بصحیفة   
 .املهتمة حبریة التعبري الوضع يف البحرین عن كثب

 
  نوفمرب٠٢

استمرارا لسیاسات قمع حریة التعبري منعت السلطات        
فقـد  . البحرینیة عقد ندوة مستقلة االسبوع املاضـي       

التعـایش بـني الوحـدة       » ة بعنوان صدرت دعوة لندو  
، كان یفرتض عقدها مساء االربعاء املاضي        «والتعددیة

وكان من املقرر   .  مبأمت القصاب يف املنامة      نوفمرب ٥١ 
ان یشارك فیها كل من السید كامل اهلـامشي، الشـیخ            
عبد الشهید السرتاوي، الشیخ عبد احملسـن مـال عطیـة            

رمسیة باسم ادارة   وأرسلت دعوات   . واالستاذ كرمي رضي  
ــار      ــثقفني والتج ــاء وامل ــاب اىل العلم ــأمت القص م

ولكن جهاز التعذیب استدعى السید حسـني        . والوجهاء
العلوي، احد املسؤولني باملـأمت، وطلـب منـه الغـاء            
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ورمبـا السـجن    النـدوة فـورا، واال تعـرض للعقـاب     
وجـاء الغـاء هـذه النـدوة، يف اطـار      .  والتعـذیب 

لقمعیة ضد حریة الكلمـة مـن       سلسلة من االجراءات ا   
بینها اعتقال استاذ جامعي بسبب كتاباته، وتوقیف        

بقـرار مـن    « االیـام »عدد من كتاب االعمدة بصحیفة      
 . اجهزة التعذیب

وعلى صعید آخر عقدت منظمة مراقبة حقـوق االنسـان           
بالتعاون مع جلنة الـدفاع عـن احلریـات االكادميیـة            

ط ندوة مهمة يف    التابعة لرابطة دراسات الشرق االوس    
ــدة    ٧١ ــات املتح ــدا بالوالی ــة فلوری ــوفمرب مبدین  ن

وادار الندوة السید جو سـتورك، مـدیر         . االمریكیة
ــابع    ــط الت ــرق االوس ــان بالش ــوق االنس ــامج حق برن

وكان من بني املشاركني العرب الـدكتورة       . للمنظمة،  
مــنرية فخــرو الــيت حتــدثت يف مداخلتــها عــن الوضــع  

 وتطرقت اىل الظروف اليت متر هبا       .االكادميي يف البحرین  
 ٥٩٩١احلیاة اجلامعیة يف البحرین خصوصا منذ العـام          

عندما خرجت اجلامعـة عـن طبیعتـها ومل یعـد هنـاك              
وجاءت الندوة بعد االعتـداء     . احرتام للحرم اجلامعي  

على حریة الدكتور جاسم علي الذي اعتقلتـه وزارة          
هر بسبب  الداخلیة ملدة عشرة ایام يف بدایة هذا الش       

كتاباتـــه وآرائـــه حـــول الشـــؤون االجتماعیـــة  
وحـدثت تـدخالت علـى اعلـى     . واالقتصـادیة يف اخللـیج  

املستویات السیاسیة العاملیة لالفـراج عنـه، االمـر          
ومـا یـزال    . الذي أرغم السلطات على اطالق سـراحه      
 .جواز سفره حمتجزا لدى جهاز التعذیب

« القــدس العربــي»ومــن جهــة اخــرى نشــرت صــحیفة 
للندنیة يف عددها الصادر هذا الیوم مقاال لالستاذ         ا

حممد جابر صباح عضو الس الوطين الـذي حلـه االمـري             
تشكیل جلنان أهلیة    » السابق قبل ربع قرن، بعنوان    

وجـاء يف   . «وحكومیة حلقوق االنسان لیس زراعة مومسیة     
املقال استعراض للطریقة اليت رفضت هبا احلكومة طلبا         

عة من املواطنني البحرینیني النشاء جلنة      تقدمت به جممو  
واعتـرب الكاتـب ان وزیـر    . مسـتقلة حلقـوق االنسـان   

العمل الذي التقى اعضاء اموعـة واخـربهم بقـرار           
وقـال ان امـام     . الرفض، لیس خموال مبثل ذلك القرار     

 احدمها یؤدي به     اتمع الیوم یقف على مفرتق طریقني     
اني یفضـي بـه اىل      اىل الغائه خارج التاریخ، والثـ     

دخول االلفیة الثالثة ومعرتكها احلضاري، مؤكـدا ان         
وقلـل  . ذلك مرتبط بعـودة العمـل بدسـتور الـبالد          

الكاتب من امهیة جلنة حقوق اال نسان التابعـة لـس            
الشورى، مشريا اىل فشلها يف اي تغـیري يف جمـال حقـوق              
االنسان، وحتدى احلكومة ان تنشر شیئا مما حققته تلك          

واعترب ان جناح جلنة جملس الشورى یتحقق اذا         . لجنةال
 اوهلا اعادة    استطاعت التعاطي مع ثالث قضایا مهمة     

مـاذا عسـى ان تفعـل جلنـة          » العمل بدستور البالد  
الشورى ازاء هذا الوضع املؤمل الـذي مل حيـدث لشـعب             

  ، ثانیهـا  «مثله عرب تاریخ الدميقراطیات يف العامل؟     
ق االنسان والعمل وفق مـواد      استمرار انتهاكات حقو  

وبعد ان طرح قضیة االستاذ عبد      . قانون امن الدولة  
مـاذا عسـى     » الوهاب حسني للتدلیل على ذلك تساءل     

ان تقوم به جلنة الشورى ازاء هذا االنتـهاك حلقـوق            
 قضیة املواطنني الذین یعیشـون يف        االنسان؟، ثالثها 

لعودة اخلارج، فهل تطالب اللجنة بالسماح هلؤالء بـا        
علـیهم ان یوقعـوا     »مكر مني وتعویضهم واحرتامهم ام     

صكوك غفران یشرتوا بثمن دفع حریاهتم وجممل حقوقهم         
اليت نص علیها االعالن العاملي حلقوق االنسان وكفلـها          

ماذا  »  وانتهى الكاتب اىل القول .«دستور بلدهم؟
عسى ان تعمل جلنة الشورى جتاه اي مما عرضناه؟ انـه            

اضح ان جلنة حقوق االنسان يف جملس الشـورى، ال          ملن الو 
تستطیع ان تعمل اي شيء جتاه ما سقناه مـن امثلـة             
ــان     ــذا ف ــان، ول ــوق االنس ــهاكات حق ــق بانت تتعل

 قیام جلنـة اهلیـة حلقـوق االنسـان يف ظـل               املطلوب 
االوضاع القائمة اليت جيـب اال ختـدعنا عـن كوامنـها             

 .«ظواهر املهرجانات املومسیة
 
 مرب نوف١٢

أصدرت منظمة العفو الدولیة هـذا الیـوم تقریـرا           
 خمــاوف منظمــة العفــو  البحــرین » مهمــا بعنــوان

والتقریـر یقـع يف     . «الدولیة بشأن حقـوق االنسـان     
ــوايل  ــة،  ٥٢ح ــة واالجنلیزی ــاللغتني العربی ــفحة ب  ص
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ویتطرق الوضاع حقوق االنسـان يف البحـرین يف الوقـت            
حافیا حـول   وقد أصـدرت املنظمـة بیانـا صـ        . احلاضر

  التقرر بثته اىل وكاالت االنباء جاء فیه مـا یلـي           
قالـت املنظمـة يف تقریرهـا ان اآللیـات الـيت سـهلت       

االنتـهاكات الواسـعة حلقـوق االنسـان يف املاضـي مـا        
تزال قائمة، بـرغم حتسـن اوضـاع حقـوق االنسـان يف              
ــتقلني     ــات املع ــراح مئ ــاطالق س ــیني ب ــامني املاض الع

نة حلقوق االنسان مبجلـس الشـورى       السیاسیني وتشكیل جل  
وقـد اسـتمرت    . والتصدیق على معاهدة منع التعذیب    

انتهاكات حقوق االنسان على نطـاق اضـیق ممـا كـان             
ــف    ــة يف منتص ــطرابات املدنی ــالل االض ــه خ ــر علی االم

ویتم اعتقال احملتجني ضد احلكومـة بشـكل         . التسعینات
روتیين بینما یواجـه احملتجـزون احتمـال بقـائهم يف            
االعتقال لفرتة تصل اىل ثـالث سـنوات بـدون هتمـة او              
حماكمة، وهي اقصى فرتة وفـق اجـراءات قـانون امـن             

ومـا یـزال    . ٤٩٩١الدولة الذي یطبق منذ اكتـوبر       
هناك بضع مئات من النـاس معـتقلني بـدون هتمـة او              

وبینهم مخسة رموز سیاسیة مرموقـة وعلمـاء         . حماكمة
الحتجـاز منـذ   دیـن، ومجـیعهم سـجناء رأي بقـوا يف ا    

وقد وضع هؤالء اخلمسة مـؤخرا يف سـجون         . ٦٩٩١ینایر  
انفرادیة الم رفضوا توقیع افادات یعتذرون فیهـا         
عن نشاطاهتم السیاسیة السابقة او الـزام انفسـهم          
بعدم املشاركة يف الفعالیات السیاسیة واالجتماعیـة        

 .يف املستقبل
امـن  وما تزال احملاكمات السیاسیة تعقد امام حمكمة         

الدولة اليت تقصر اجراءاهتا عـن املعـایري الدولیـة           
املعرتف هبا للمحاكمة العادلة، حیث حيرم املتهمون من         

وتعقد جلسـات   . حق استئناف االحكام اليت تصدر حبقهم     
هذه احملاكمة بصورة سریة وقد یـدان املتـهمون علـى            
اســاس االعرتافــات الــيت یســحبها الشــرطة منــهم او  

م اعرتفوا هباافادات الشرطة با.   
 علــى معاهــدة منــع ٨٩٩١والــرغم مــن التصــدیق يف 

التعـذیب الصـادرة عـن االمـم املتحـدة  فقـد وردت       
عشرات التقاریر حول التعـذیب واملعاملـة السـیئة          

 .ولكن نادرا ما مت التحقیق فیها

وما تزال احلكومة تستعمل االبعاد القسـري كـإجراء          
ني او عقــابي ضــد النشــطاء السیاســیني الســلمی     

، وهناك مئـات البحـرینیني، ومـن ضـمنهم           .املعارضني
نساء واطفال ممنوعون من دخول الـبالد وجيـربون علـى            

 .البقاء يف املنفى
وتفرض قیود كثرية علـى اجلمعیـات غـري احلكومیـة وال             

ويف . یسمح بقیام منظمة وطنیة مستقلة حلقوق االنسان       
 رفضت السلطات طلبـا مـن جمموعـة مـن           ٠٠٠٢اكتوبر  

لناس، بینهم حمامون، النشاء منظمة مسـتقلة حلقـوق          ا
 وقالت منظمـة العفـو الدولیـة ان علـى      .االنسان

الســلطات مت تســمح للمنظمــات غــري احلكومیــة حلقــوق  
االنسان لیس فقط بالعمل بدون معوقات او قیود، بل          

 .بتشجیعها على تطویر الوعي حبقوق االنسان ومحایتها
اخلطوات االجيابیـة    وترحب منظمة العفـو الدولیـة بـ       

اليت اختذت حىت اآلن ولكنها حتث حكومة البحـرین علـى            
تطویر قوانني البالد وممارساهتا لتنسجم مع املعاهدات        

 .«الدولیة حول حقوق االنسان بدون تأخري
وهناك اهتمام دويل واسع هبذا التقریر الـذي یؤكـد            
استمرار االنتهاكات على نطاق واسع، وقد بدأت بعض         

ات االذاعیة والتلفزیونیة ووكاالت االنباء ببـث        احملط
 .خرب صدور التقریر

 
  نوفمرب٣٢

عب ر سیاسیون غربیون عن دهشتهم الستمرار انتهاكات        
حقوق االنسان يف البحرین على النطاق الواسع الـذي          
جاء يف تقریر منظمة العفو الدولیة الدي صدر قبـل           

تضلیلیة وقال هؤالء ام شعروا بوجود سیاسة        . یومني
واسعة تبنتها حكومة البحرین ودعمتها بعض اجلهـات         

ــة  ــیة الغربی ــة والسیاس ــؤالء  . التجاری ــدى ه وأب
استعدادهم لدعم شـعب البحـرین يف نضـاله العـادل            
للفضاء على اآللیات الـيت تسـهل تلـك االنتـهاكات،            
وطالبوا مبحاكمة املسؤولني عن سیاسة التعـذیب الـيت          

ــیس ا  ــون ورئ ــان هندرس ــدأها ای ــوزراءب ــي . ل وحظ
التقریر بتغطیة اعالمیة واسعة حیـث بثتـه وكـاالت           

. االنباء وعدد من االذاعـات واحملطـات التلفزیونیـة         
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بسـعة التغطیـة حیـث      « اجلزیرة»ومتیزت تغطیة قناة    
بثت مقابالت مع حقوقیني دولیني وبثت خرب التقریـر يف           

وعرب الناشطون احلقوقیون   . عدد من براجمها االخباریة   
نیون والدولیون عن تصـمیمهم علـى متابعـة          البحری

ملف حقوق االنسان يف البحـرین يف الشـهور املقبلـة،            
والضغط على احلكومات الغربیة الختاذ مواقف قویة ضد          
ــواطنني     ــع امل ــتمرت يف قم ــرین اذا اس ــة البح حكوم

 .بالوحشیة اليت وصفها التقریر
ومن جهة اخرى علـم ان سیاسـة العائلـة اخللیفیـة             

وذكـرت  . يف جمال جتنیس االجانب تواصلت هبـدوء      احلاكمة  
مصـادر مطلعـة ان عـددا كـبريا مـن افـراد قبیلـة        
الدواسر السعودیة حصلوا على جوازات سفر حبرینیـة         

وقدرت تلك املصادر عدد الدواسـر      . يف الشهور االخرية  
 ٠١السعودیني الذین مت جتنیسهم حىت اآلن مبـا یصـل اىل             

وكان رئیس  . رقم املذكور ومل ميكن التأكد من ال    . آالف
الوزراء قد انتهج تلك السیاسة منذ بضـع سـنوات،           
واستقدم آالفا من البدو السوریني اىل البالد ومنحهم         
اجلنسـیة البحرینیـة، وذلـك يف اطـار سیاسـة تغـیري       

 .الرتكیبة السكانیة يف البالد
كما رشحت انباء عن اتصاالت قام هبا وزیر العدل مع           

میثاق »طلب منهم املشاركة يف وضع      عدد من املواطنني و   
ــين ــد « وط ــه بع ــح معامل ــات . مل تتض ــا للمعلوم وطبق

ــرفاء     ــون الش ــؤالء املواطن ــد ه ــد أك ــوفرة فق املت
التزامهم الكامل بدسـتور الـبالد ورفضـهم املطلـق           

وهناك خشیة ان تكون    . لتغیريه بأسالیب غري دستوریة   
 تلك االتصاالت حماولة لاللتفاف على املطالب الشـعبیة        
العادلة، خصوصا اا تأتي يف الوقت الـذي تتواصـل           
فیه اسالیب القمع حبق املواطنني وتصادر فیـه حریـة           

وجتــدر . الكلمــة ومتنــع التجمعــات وعقــد النــدوات
ــام     ــتدعت يف الع ــة اس ــارة اىل ان احلكوم  ٣٩٩١االش

الدكتور امحد كمال ابو اد لصیاغة مسـودة قـانون           
ال ان جملـس الشـورى      جملس الشورى فاعتذر عن ذلك قائ     

یتعارض مع الدستور، وانه لیس هناك اي نص قانوني          
 .یربر احالله حمل الس الوطين املنتخب

ومن املمارسات القمعیة االخرية قیام جهاز التعـذیب         

باستدعاء الشیخ حممـد الریـاش وهتدیـده باالعتقـال           
والتعـذیب اذا مـارس ایـا مـن حقوقـه الدسـتوریة       

خ الریـاش قـد اعتقـل بشـكل         وكان الشـی  . املشروعة
تعسفي ملدة اربع سنوات بدون هتمة او حماكمة، وأطلق          

وطلـب ضـباط التعـذیب مـن        . سراحه قبل بضعة شهور   
الشیخ الریاش عدم اخلطابة الدینیة خالل شهر رمضان         

كما هددوا اجلهة اليت تعاقدت معـه اللقـاء          . املبارك
ن ومعـروف ا  . اخلطب الدینیة خالل شهر رمضان املبارك     

سیاسة تكمیم االفواه مستمرة برغم ادعاءات احلكومة        
واسالیب تضلیلها، فال یسمح لالحرار بـالتعبري احلـر          

ویرفض رئیس الوزراء اي اصالح سیاسي يف       . او التجمع 
البالد ویصر على فرض قـوانني الطـواريء التعسـفیة           

 .على البالد بالقوة
 واستمرارا للتعبري عن رفض تلك السیاسات التعسفیة       

خرج اهايل منطقة جدحفص یوم السبت املاضي وأشـعلوا          
النريان يف اطارات السیارات، وشوهدت اعمدة الدخان        

 .املتصاعدة على مسافات بعیدة
 

 ٠٠٠٢یومیات دیسمرب 
 
  نوفمرب٧٢

 ٦٢عقدعدد من فصائل املعارضة البحرینیة یوم امـس          
العاصــمة الربیطانیــة   ، اجتماعــا يف٠٠٠٢نــوفمرب 

طـورات االوضـاع يف البحـرین، واتفـق     نوقشـت فیـه ت  
عدد من القضایا واملواقـف، وشـارك يف    اتمعون على

ــیات     ــیة وشخص ــة الرئیس ــائل املعارض ــاع فص االجتم
اجلبهه االسـالمیة   »مستقله، ومن بني االطراف املشاركه      

حركــة احــرار البحــرین    »، «لتحریــر البحــرین  
. «ةالتیار الدميقراطي يف احلركة الوطنی    »،  «االسالمیة
االجتماع مسرية احلركة السیاسـیة واملطلبیـة    وتناول

الس الـوطين    منذ تعلیق العمل بدستور البالد وحل
، واوضاع حقوق االنسان يف الـبالد، وسیاسـات         ٥٧٩١يف  

وراى املشـاركون ان  . احلكومـة مـن االصـالح السیاسـي    
املعوقات االساسیة لالصالح السیاسي الزالت قائمه وان        

ري وخطوات احلكومـة االصـالحیة ال ترقـى اىل          مشروع االم 
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الشعبیة يف عودة احلیاة الدسـتوریة    مستوى املطالب
حیث ینص الدستور على ان الشعب هـو مصدرالسـلطات           

كما الحظ اتمعـون امهـال الربنـامج احلكـومي           . مجیعا
مســائل تصــفیة تبعــات املرحلــة الســابقة وتعــویض  

 املسؤولني عـن    املتضررین من اجراءات القمع ومساءلة    
 .تلك االنتهاكات

كما انتقدت فصـائل املعارضـة تشـكیل جلنـة العـداد             
 میثاق وطين، لعرضه على مؤمتر 

ــه،    ــري علی ــدیق االم ــل تص ــري اعضــاءه، قب ــني االم یع
الفتقادها الشرعیة الدستوریة، وعدم وجـود عملیـة         
حوار حقیقیة من خالل اللجنة املعینـة الـيت هیمنـت            

ــ   ــائها عل ــة باعض ــاحقة،  احلكوم ــها الس ى اغلببت
 .واستبعاد الشخصیات والتیارات السیاسیة الفاعلة

وما یزال البحرینیون الذین یعیشون خـارج الـبالد          
ــا ان    ــه، كم ــروط مهین ــودة اال بش ــن الع ــوعني م ممن
القوانني واالجراءات التعسفیه ما تزال قائمـة، ويف         
مقدمتـها قـانون العقوبـات وقـانون امـن الدولـة       

ومضافا اىل ذلك تشدد احلكومة يف      . ولةوحمكمة امن الد  
منع حریة التعـبري والتجمـع واصـرارها علـى منـع             
النشطاء السیاسیني مـن ممارسـة دورهـم، واسـتمرار           
اعتقال مئات املواطنني بشـكل تعسـفي، ويف مقدمتـهم           

ورات املعارضـة ان    . االستاذ عبدالوهاب حسني واخوته   
ب احلكـم   هذه احلقائق، جمتمعة، تؤكد على عدم استیعا      

دروس االنتفاضة الشعبیة املباركة الىت هزت النظـام         
 ٤٩٩١.باندالعها يف دیسمرب 

وحرصـا منـها علـى تـدعیم الوئـام الـوطين وحتریـك        
 مشاریع التنمیة السیاسیة 

واالقتصادیة واالجتماعیة يف ظل استقرار صـلب، دعـت          
 املعارضة احلكومة العادة 

 باصالح سیاسي   النظر يف سیاساهتا التعسفیة وطالبتها    
دميقراطي شامل وجدي حيقق واقعا دميقراطیـا ونظامـا          

واشــاد . سیاســیا تعــددیا یســمح بتــداول الســلطه
اتمعون بوحدة شعب البحرین مبختلف قواه الدینیـة         
والسیاســیة واالجتماعیــة، ودعــوا اىل تــدعیم هــذه  

وقد اتفقت املعارضـة علـى تفعیـل آلیـات           . الوحدة

ا بینها مبا یتناسب والوضـع      التعاون والتنسیق يف م   
السیاسي الراهن، وانشاء خطوط اتصـال سـاخنة بـني           
فصائلها وشخصیاهتا، وتوجیه الطاقات باجتـاه حتقیـق         

 .املطالب الشعبیة العادلة
ودعا اتمعون اتمـع الـدويل للوقـوف جبانـب شـعب             

 .البحرین، ومساندة مطالبه العادلة
 لندن

لدولیة خبـرب اجتمـاع     وقد اهتمت بعض وسائل االعالم ا     
« القدس العربي »املعارضة البحرینیة، ونشرت صحیفة     

اللندنیة يف عددها الصادر هذا الیوم اخلرب بشيء من          
 . التفصیل

ومن جهة اخرى ساد البالد اسـتیاء شـدید مـن رفـض              
احلكومة تلبیة املطالـب الشـعبیة، واصـرارها علـى           

 وعب ـر املواطنـون عـن     . سیاسات االلتفاف والتشـویش   
غضبهم لرفض االمـري الغـاء القـرار املشـؤوم الـذي             
أصدره والده قبل ربع قرن بتعلیق العمل بالدستور         
وااء احلیاة الربملانیة، وتكریس سیاسة احلكـم وفـق          
االوامر والقرارات االمريیة وتعقید املوقـف بتشـكیل         
جلان تتألف عضویتها من افراد أعلبهم ميثل النظام،         

ورأى سیاسیون  . لشعبیة مغی بة بینما تبقى االرادة ا   
ــم     ــارج احلك ــل خ ــض العم ــتمرار رف ــون ان اس دولی
الدسـتوري یكـرس االسـتبداد ویعكـس رفـض العائلـة       
اخللیفیة الوفاء بالتزاماهتا جتـاه شـعب البحـرین،          
تلك االلتزامات اليت حددها دستور البالد الذي یعترب         

ویتوقـع اسـتمرار    . املصدر الشرعي الوحیـد للحكـم     
لسیاسـي يف الـبالد بسـبب  اسـتمرار هـذه      التـوتر ا 

العقلیة اليت ترفض االصالح احلقیقي وهتدف الطالة امـد          
والحـظ اولئـك السیاسـیون      . االزمة بأسالیب ملتویة  

رفض نظام احلكـم اعتقـال اـرمني املتـهمني مبمارسـة             
ــائالت      ــذیب وع ــحایا التع ــویض ض ــذیب او تع التع

استیعاهبا وقالوا ان بیان املعارضة یؤكد       . الشهداء
ملا جيري، وقوة موقفها يف التصدي لعقلیة االسـتبداد          

 .والقمع
وعلى صعید آخـر وجهـت املعارضـة تربیكاهتـا للشـعب             
البحریين والشعوب االسالمیة االخرى حبلول شهر رمضـان         
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املبارك، ودعت اهللا سبحانه وتعاىل ان جيعله شهر نصـر           
 .للمظلومني على الظاملني واحملتلني واملستبدین

 
  نوفمرب٠٣

اعتقل قبل ثالثة ایـام املـواطن عبـاس ابوصـفوان،            
سكرتري نادي مساهیج، ومت التحقیق معه بأسلوب تعسفي         

واقتیـد هـذا املـواطن مـن        . من قبل جهاز التعذیب   
منزله بأسلوب مهني، وعومل یطریقـة انتـهكت فیهـا           

وعلم ان سبب هذه املعاملـة الوحشـیة        . ابسط حقوقه 
نادي لكل من احملـامي عبـد اهللا        الدعوة اليت وجهها ال   

عبد العزیز أبل للمشاركة يف حلقة حـوار        . هاشم ود 
وكانـت الـدعوة عامـة      . حول موضوع املیثاق الـوطين    

ــاز    ــل جه ــن قب ــت م ــن النــدوة ألغی ــع، ولك للجمی
وساد شعور عام باالستیاء من هذه اخلطـوة         . التعذیب

اليت تتناقض متاما مع الشعارات اليت یرفعها النظام         
وقد فرض علـى املـواطنني وضـع        .  التغیري واالصالح  حول

جدید یتمیز خبطاب أمريي یتحـدث عـن التغـیري ویعـد             
باالصـالح السیاسـي، وسیاسـة حكومیـة تنتـهك أبسـط       
مباديء حقوق االنسان وحتاصـر الكلمـة ومتنـع حریـة            
التعبري وتقمع التجمعات الشـعبیة وتـرفض السـماح          

ــتقلة  ــدوات املس ــة الن ــروف . باقام ــیس واملع ان رئ
الوزراء یقف وراء سیاسات القمع منذ اكثر من ربع          

 .قرن
ومن جهة اخرى قال رئیس اهلیئة البلدیة املركزیـة،          
سیف البنعلي، اللیلة املاضیة ان الس البلدي سوف         

جاء ذلـك خـالل حدیثـه يف جلسـة          . یضم اعضاء معی نني  
وقال البنعلـي   . رمضانیة بثها التلفزیون البحریين   

الس لن یكون تعیینهم مجیعا باالنتخـاب،       ان اعضاء   
حسب االعتقاد السـائد، بـل ان بعـض االعضـاء سـوف              

واذا كـان قـول البنعلـي       . یعینهم رئیس الـوزراء   
صحیحا فسوف یكون صفعة للجهات اليت راهنت على تلك          

ــى    ــرا عل ــا مؤش ــات واعتربهت ــة»االنتخاب « دميقراطی
 .النظام

را ببنـاء   وعلم كذلك ان رئیس الـوزراء أصـدر أمـ         
مكتب جدید له على االرض اليت كـان قصـر القضـیبیة             

وذكــرت املصــادر ان شــركة . القــدمي مشــیدا علیهــا
زخریادس القربصیة، تنفذ املشـروع حالیـا مبیزانیـة          

وعلـم كـذلك ان     .  ملیـون دوالر   ٠٤قدرها اكثر مـن     
وزیر االعالم هو الوكیـل احمللـي هلـذه الشـركة، وان             

بعـدم تشـغیل املـواطنني      رئیس الوزراء امر الشركة     
 .البحرینیني يف املشروع

وما یزال الغموض یلف مصري املواطن عمـران اخلیـامي           
فقـد  . الذي أقیل من منصبه مبعهد البحرین للتدریب       

صدر قرار توقیفه عن العمل بعد تصریح أدىل بـه اىل            
حـول تقـدمي مـوظفي املعهـد عرضـا      « االیـام »صـحیفة  

تعلق بـبعض خـدمات     لوزارة العمل يف اطار مناقصة ت     
وهناك شركات اجنبیة قدمت    . املعهد اليت متت خصخصتها   

وال یسـتبعد ان    . عروضا اخرى يف اطار هذه املناقصـة      
تكون تلك الشـركات مرتبطـة بـوكالء حملـیني تـابعني             
لرئیس الوزراء، وان املناقصة الـيت قـدمها موظفـو           
املعهد رمبا تكون أفضل من بقیة العـروض، وبالتـايل           

 .ص فوز تلك العطاءاتتقلل فر
وعلى صعید آخر استمر النقـاش حـول جلنـة املیثـاق             
الوطين اليت شكلها االمري لوضع تصوراهتا حـول العمـل           

وذكرت مصادر صحافیة ان    . السیاسي يف البالد مستقبال   
من املتوقع ان یرتتب على عمل تلك اللجنة انتخابات          

حسـب تلـك    «  عاما ٥٢هي االوىل منذ    »تشریعیة عامة     
اعـادة  »واشارت اىل ان من مهمات اللجنـة         . املصادر

النظر يف القوانني االنتخابیة احلالیة اليت یتضـمنها         
ــا  ــدف تغیريه ــتور هب ــادر  . «الدس ــك املص ــت تل واكتف

تلتزم بـاحرتام   »بالتأكید على ان تلك اللجنة سوف       
. «تراث البحرین واملباديء الصـلبة املنبثقـة عنـه         

مـن خـربات الـدول      سوف تسـتفید اللجنـة       » واضافت
االخرى اليت تتشابه ظروفها السیاسـیة واالجتماعیـة         

ان االمـري قـد     « االیام»، وقالت جریدة    «مع البحرین 
 ٦١یصــادق علــى قــرارات اللجنــة ویعلــن عنــها يف  

ويف الوقـت الـذي     . دیسمرب، اي عشیة عیـد الشـهداء      
ترحب فیه املعارضة بأیة خطـوة تسـاعد علـى اـاء             

فرضه رئیس الوزراء على الـبالد      العهد االسود الذي    
منذ ربع قرن، فاـا حتـذر فیـه مـن حمـاوالت جتـاوز                
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الدستور وفرض واقع جدید على املواطنني بالقوة حتـت          
واشارت اىل ان هناك تلمیحات قویـة       . شعارات مضللة 

لتغیري دستور البالد بغري اآللیات املنصـوص علیهـا يف           
نتـهاكا  الدستور، االمر الذي جيعـل ذلـك التغـیري ا          

للوثیقة املتفق علیها بني أبناء البحرین والعائلة        
وعب رت املعارضة عن أسفها الشدید     . اخللیفیة احلاكمة 

لعدم قیام احلكومة بأیة خطوة اجيابیة يف جمال تنفیذ          
التطلعات االصالحیة، خصوصا يف ما یتعلق باالنتهاكات        
املتواصلة حلقوق االنسان ومصادرة احلریـات العامـة،         

تمرار االعتقـال التعسـفي، وقـوانني الطـواريء     واسـ 
ولدى املعارضة  . واستمرار االبعاد القسري للمواطنني   

أمسـاء املـواطنني الـذین أبعـدوا قسـرا قبـل بضـعة        
 .أسابیع فقط

 
  دیسمرب٤

شنت قوا ت التعذیب احلكومیـة يف االسـبوعني املاضـیني            
ففي . محلة اعتقاالت طالت عددا من املواطنني االبریاء       

 نـوفمرب اعتقـل مـن منطقـة     ٥٢لسـاعات االوىل مـن    ا
وقــام . ٨٢تــوبلي الشــاب عــادل ابــراهیم خلیــل، 

املعتدون بالعبث مبحتویـات منـزل الشـاب ومصـادرة           
 نوفمرب اعتقل مـن منطقـة       ٠٢ويف  . حاجیاته الشخصیة 

 ١٢ جعفر السید حممـد السـید هاشـم،           توبلي كل من  
، وشـنت   ٠٢والسید جعفر السید عبد اهللا السید شرف،        

عناصر جهاز التعـذیب عـدوانا وحشـیا علـى منـزل             
وحیـث مل یكـن     . الشاب سامي امحـد مفتـاح العتقالـه       

. موجودا قاموا باعتقال والده احلاج امحـد كرهینـة         
ويف الیوم التايل ذهب عباس، شقیق سـامي، اىل مركـز            
التعذیب و طلب منهم اخالء سبیل والده وانه مستعد          

 نـوفمرب   ٨١ويف  . فضوا ذلـك  لالعتقال مكان والده، فر   
اعتقل من منطقة توبلي الشـاب عبـد القـادر عبـد             

وجاء اعتقاهلما يف   . ٠٢ وعلي جعفر اهلندي،     ١٢احلسني،  
الساعات االوىل من الصباح بعـد ترویـع عائلتیهمـا           
والعبث مبنزلیهما ومن منطقة السنابس اعتقل الشاب        

وكان شقیقه، بدر، قد اعتقل قبل      .مجیل جعفر الصباغ  
وبعد بضـعة ایـام اعتقـل اخومهـا،         . شهرین تقریبا 

وال یـزال مجیـل     . فاضل، وافرج عنه يف الیوم التـايل      
كما اعتقل الشاب علـي املـال، الـذي         . رهن االعتقال 

سبق ان تعرض منزله لعدوان وحشي من جهاز التعذیب          
وعلم ان اموعة الـيت اعتقلـت قبـل         . اكثر من مرة  

هلة قــد تعــرض شــهرین مــن مــنطقيت الســنابس والســ
وقبـل  . افرادها لتعذیب وحشـي جـدا بسـجن اخلمـیس          

أسبوعني جيء بالشاب عبد النيب احلشاش الذي كان قـد           
اعتقل أوائل الشهر املاضي، مع جمموعـة مـن افـراد            

وكـان الشـاب    . جهاز التعذیب، اىل منزله لتفتیشـه     
عبد النيب ال یستطیع املشـي بسـبب وحشـیة التعـذیب             

 .الذي تعرض له
ذلك ان الشاب حممد علي یعقـوب، مـن منطقـة           وعلم ك 

الدیه، قد أفرج عنه مؤخرا بعد اجباره علـى دفـع            
امـا  .  دینار اىل جهـاز التعـذیب      ٠٠٥ضریبة قدرها   

 فقـد طلـب      من املنطقة نفسـها    الشاب بشري الشجار    
 ٠٠٠١جهاز التعذیب من اهلـه دفـع ضـریبة قـدرها             

سـتطع  ، ولكن العائلة مل ت      دوالر ٠٠٧٢حوايل   دینار  
دفع ذلك فبقي مرهتنا يف قیـود اعـداء الشـعب وقـد              
شوهد يف االیام القلیلة املاضیة شعارات كـثرية علـى           
شارع البدیع بالقرب من مـنطقيت الشـاخورة و أبـو            

وشوهدت قوات الشغب اال جنبیة وهي هترع ملسـح          . صیبع
 .تلك الشعارات

وعلم من جهة اخرى ان املواطن الشیخ حممد الریـاش،           
غ رمسیا بان احد افراد جهاز التعـذیب سـوف          قد أبل 

یراقب مجیع حتركاته خالل شهر رمضان املبـارك، وسـوف           
یراقب خطبه الدینیة اليت سوف یلقیها يف احد املآمت،          
وقـد یتعـرض لالعتقـال والتعـذیب اذا حتـدث عـن أي       

 .موضوع ال یعجب خرباء التعذیب
 وعلى صعید آخر بدأت االسبوع املاضي حماكمة الكاتـب         

البحریين االستاذ حافظ الشیخ يف ضوء التهم املختلقة         
اليت زو رها ضـده عبـد العظـیم البـابلي، النـاطق             

وتراقــب اجلهــات . املصــري باســم العائلــة احلاكمــة
احلقوقیة املهتمة بقمع حریة التعبري يف البحرین هذه         
احملاكمة عن كثب خصوصا اا تؤكد منحى جدیدا جلهـاز           

وهد حمامي حـافظ الشـیخ وهـو        وش. التعذیب البحریين 
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یطالب البابلي باالجابة الصرحية على اسئلته وعـدم         
. االسفاف يف اهانة شعب البحرین بكلماتـه البذیئـة         

ویتمتع البابلي بـدعم مـن رئـیس الـوزراء بـرغم             
ــة    ــه ملهن ــعبها واهانت ــبالد وش ــمعة ال ــاءته لس اس

 .الصحافة
ويف اطار سیاسات رئیس الوزراء الـيت تقصـي ابنـاء            

بحرین عن الوظائف املهمة باسنادها اىل االجانـب،         ال
اعلنت وسائل اعالمه بان احلكومة تعتزم فتح قنصلیة         
يف هونج كونج، واا قامت بتعیني رجـل اعمـال حيمـل             
جنسیة تلك البالد لیمثلها وهو الدكتور تشـاو بـي           

وهذا الشـخص ميلـك اربـع شـركات مدرجـة يف             . تشینج
مقر القنصـلیة مبقـر     وسوف یكون   . بورصة هونج كونج  

وال . شـركة شـیفالیري الـيت ميلكهـا الـدكتور تشـینج      
یستبعد ان یكون الشـخص املـذكور مرتبطـا بعالقـات            

 .جتاریة مع رئیس الوزراء
يف « القـدس العربـي   »ومن جهة اخـرى نشـرت صـحیفة         

 مقـاال     نوفمرب ٠٣ عددها الصادر یوم اخلمیس املاضي      
بحریين واالستاذ  للدكتور عبد اهلادي خلف، املعارض ال     

التغیري یكمـن بـني      » جبامعة لوند بالسوید، بعنوان   
وجـاء  . ««أكثر من مواطن  »و  « أقل من مواطن  »فئيت    

سیكتشـف ان االعـالن عـن حتویـل     »يف املقـال ان االمـري   
واعترب . «االمارة اىل مملكة اسهل بكثري من بناء دولة        

املقال ان عروض اال مري من خـالل اعـالن تشـكیل جلنـة               
قاصرة عما تطالب به املعارضة ومـا       »املیثاق الوطين   

. «یتوقعه الناس من اصالحات سیاسیة ودستوریة جدیة       
ال یزالـون عـاجزین عـن       »وقال ان االمري ومستشاریه     

تصور ان اي مشروع الصالح دستوري يف البحـرین ال بـد             
ان یبـدأ باعـادة العمـل بالدسـتور ووقـف العمـل       

ق سراح مجیع املعـتقلني      واطال ...بقانون امن الدولة    
والسجناء السیاسیني وعودة املنفـیني واملمنـوعني مـن          

وقال ان ا المـري یعلـم ان اي اصـالح           . «دخول البالد 
حقیقـي یتطلـب الـتخلص مـن عمـه رئـیس الـوزراء،        
. وبالتايل ستبقى عروضه قاصرة ما مل یقم هبذه اخلطوة         

ویل  يف حت   االمري ان جناحه    » وانتهى املقال اىل القول   
اخللیفي اىل مواطن ال یقل عـن امهیـة جناحـه يف حتویـل               

لن تكون املهمة سـهلة بالنسـبة       . البدون اىل مواطن  
لالمري، ولكن من قال ان بناء الدولة یتم بالنوایا          

 .«فقط، او عن طریق مكاتب العالقات العامة
 
  دیسمرب٥

مبناسبة حلول الذكرى السادسة لالنتفاضـة الشـعبیة         
 انطلقت يف اثر اعتقال ااهـد الشـیخ         املباركة اليت 

علي سلمان، وجهت املعارضة حتیاهتا اىل شعب البحـرین          
جلهاده املتواصل ضد عقلیة القمع واالستبداد وجهـاز         

ــون  ــان هندرس ــه ای ــذي اسس ــذیب ال ــت . التع واعرب
ــرار     ــهداء االب ــر الش ــاهتا أس ــن مواس ــة ع املعارض
 وتضــامنها مــع اســر املعــتقلني االبطــال، ودعــت اهللا 

سـبحانه وتعـاىل يف هـذا الشـهر املبـارك ان یتقبـل       
التضحیات الكرمية وان حيقق البناء البحـرین العـزة          
ــفاحني      ــة والس ــذل القتل ــهم وخي ــة يف وطن والكرام

ووجهت حتیات خاصة اىل االبطال الصامدین       . واملستبدین
وراء القضبان الذین ضحوا حبریاهتم مـن اجـل حریـة            

الفلسـطینیة املباركـة    كما حی ت االنتفاضـة     . الشعب
 . ودعت اىل دعمها بكل الوسائل

وعلم من جهة اخرى ان مشروع املیثاق الـوطين الـذي            
طلبت احلكومة من اعضاء جلنة املیثاق التصدیق علیـه          
یتضمن قضایا خطـرية منـها حتویـل الـبالد اىل مملكـة              
خلیفیة، وتعدیل احكام الفصل الثاني من الدسـتور         

یة لكـي تتضـمن ان یتكـون        اخلاصة بالسلطة التشریع  
 جملـس النـواب وجملـس الشـورى،      الربملـان مـن جملسـني   

بطریقة تفقد االول قدرته على تشـریع القـوانني اال           
. مبوافقة الس الثاني الذي ميثل العائلة اخللیفیـة        
. هذا باالضافة اىل تغیريات اخـرى ذات ابعـاد خطـرية           
 ویعترب هذا املنحى لتغـیري الدسـتور بـالقوة خـارج           

االطر اليت تنص علیها مواده تطورا خطريا قـد یـؤدي            
ویتـألف  . اىل املزید من االضطراب السیاسي يف الـبالد        

املیثاق الذي سوف یصادق علیه اعضاء اللجنة الذین         
. عینهم االمري على حمتواه بدون مناقشة من ستة فصول         

وحيتوي على البیان اخلتامي ملا یسمى املـؤمتر الشـعيب           
لعائلة احلاكمة اعضاءه، والذي سـوف      الذي اختارت ا  
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وحيتـوي املیثـاق الـذي وضـعته     .  دیسـمرب ٣٢جيتمـع يف  
العائلة اخللیفیة احلاكمة وطلب من اعضـاء اللجنـة          
التوقیع علیه على نصوص خطـرية جـدا منـها البنـد             

   نظام احلكم، وینص علـى مـا یلـي          السابع بعنوان 
ولة  قد من اهللا عزوجل على د       شكل الدولة الدستوري  »

البحرین بنعمة استقرار البالد، وقد تغريت الظـروف         
التارخيیة اليت وضع فیها دستور البالد احلايل، وذلـك          

فقد صار من   . مبرور حنو ثالثني عاما على وضع الدستور      
ــتوري    ــكل الدس ــة الش ــر يف طبیع ــب اآلن النظ املناس
للدولة مبا یتناسب ورؤیة صاحب السمو االمري وشـعبه          

ته البحرین مـن تقـدم وقطعتـه مـن          الويف، وما بلغ  
أشواط واجتازته مـن حتـدیات مبـا یؤهلـها ألن حتتـل              
مكانتها بني املمالـك الدسـتوریة املتقدمـة يف هـذا            
العصر، ذلك ان وضـع البحـرین كإمـارة قـد أمـاله              
التواجــد االجــنيب الــذي حــد مــن تنــامي الســیادة  

وحیـث ان   . الوطنیة بشكل طبیعي يف العقـود املاضـي       
منذ االسـتقالل التـام قـد اكتمـل نضـجها           البحرین  

كدولة يف عالقاهتا الدولیـة ويف مؤسسـاهتا السـیادیة           
القائمة على املساواة بني املواطنني ومراعاة مصاحلهم        
ومبا ال یستند اىل حكم فرد او خنبة ومبا یعرب عن وحدة             
املواطنني ووحدهتم الوطنیة، فانـه قـد حـان الوقـت            

 التقلیدیـة اىل مسـتوى      لالنتقال من وضعیة االمـارة    
اململكة الدستوریة ذات النظـام الـدميقراطي، حیـث          
ــتقلة    ــه املس ــزا هلویت ــل رم ــك شــعبه وميث خيــدم املل

ومن املتوقع ان یبصم أعضاء     . «وتطلعاته حنو التقدم  
اللجنــة علــى هــذه املــؤامرة اخلطــرية حبــق الشــعب،  
واملتمثلة بالتالعب بالدستور والقضاء على االجيابیة       

. ة خالل اكثر من مائيت عام من احلكم اخللیفـي          الوحید
وسوف یسجل التاریخ ملن یوقـع علـى هـذه الوثیقـة             
العــار انــه خــان شــعبه وتنكــر لــدماء الشــهداء  

یـأتي ذلـك يف     . واستسلم الجهزة التعذیب واالستبداد   
غیاب ابناء البحرین املناضلني اما يف السـجون او يف           

 .املنايف او يف القبور
 بعثت جلنة العریضة الشعبیة رسـالة       وعلى صعید آخر  

. مفتوحة اىل امري البالد حول مشروع املیثـاق الـوطين          

وقالت ان هذا املیثاق، اذا ارید له ان ینجح، جيـب            
 االلتزام بدسـتور الـبالد،        ركیزة هي  ٥١ان یتضمن   

محایـة النظـام الـدميقراطي والشـرعیة الدسـتوریة،      
ریــات محایــة الوحــدة الوطنیــة، ضــمان احلقــوق واحل

االساسـیة الـيت كفلـها الدسـتور، التقیـد بـاحرتام       
االتفاقــات واملواثیــق الدولیــة املتعلقــة بــاحلقوق  
السیاسیة واملدنیة وحقوق االنسـان، تشـكیل احملكمـة          
الدستوریة، نشر الوعي الدميقراطي، حتقیق املسـاواة        
امام القانون، توفري فـرص العمـل للمـواطنني، حـل            

ب من تويل الوظائف العامة،     أزمة السكن، منع االجان   
ــوزارة     ــابع ل ــام الت ــاء الع ــام االدع ــاء نظ الغ
الداخلیة واستبداله بالنیابـة العامـة التابعـة         
لوزارة العدل، اعطاء املرأة حقوقها، انشاء دیوان        

ولكي یـنجح   . املراقبة املالیة وتقویة اتمع املدني    
احلوار الوطين طالبت جلنة العریضة بتحقیق عـدد مـن           

 خلق املناخ السیاسي املناسـب بـاطالق         وط منها الشر
سراح املعتقلني السیاسیني والسماح بعـودة املبعـدین         
ورفـع االقامـة اجلربیـة عـن الشـیخ اجلمـري وتعـویض        
املتضررین يف االحداث والغاء قانون امن الدولة وكل         
القوانني املخالفة للدستور واطالق احلریات االساسـیة        

 . تقلة حلقوق االنسانوالسماح بتشكیل جلنة مس
وعلم ان جهاز التعذیب تدخل االسـبوع املاضـي ملنـع            
مسرية شعبیة كانت ستخرج يف احملـرق لـدعم االنتفاضـة            

ووجه هذا اجلهاز القمعي الـذي أسسـه         . الفلسطینیة
ایان هندرسون حتدیرات خطرية للمحامي عبد اهللا هاشـم          
بانه سوف یعتقل ویعذب اذا استمر يف نشاطه الداعم          

. للقضیة الفلسطینیة، خارج اطار الدائرة احلكومیة      
وكانت قوات التعذیب احلكومیة قد اعتدت اكثـر مـن           
مرة على املسريات الشعبیة اليت خرجت لـدعم القضـیة           

 .الفلسطینیة
 
  دیسمرب٦

تدخل جهاز التعذیب بقوة ملنـع نـدوة كـان مقـررا             
.  بنـادي العروبـة      دیسمرب ٤ عقدها یوم امس االول     

باط التعذیب منظمیها باالعتقـال والتعـذیب       وهدد ض 
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اذا عقدوا الندوة الـيت كانـت سـتناقش مـا یسـمى              
وصدر القرار بأمر مباشر من     . مبشروع املیثاق الوطين  

رئیس الوزراء الذي یرفض ان یناقش احـد قراراتـه           
ورأى املراقبون يف منع مناقشة املشروع       . االستبدادیة

ات وفرض املشاریع   احلكومي استمرار لسیاسة قمع احلری    
 .احلكومیة على الشعب بالقوة

وأدىل رئـیس الـوزراء بتصـریح رمسـي نشـرته جریـدة       
يف عددها الصادر هـذا الیـوم اهتـم         « اخبار اخللیج »

فیه منظمات حقوق االنسان الدولیة باا مدفوعة من         
، وانه لن یستمع ملـا      «جهات تعمل ضد مصلحة الوطن    »

ا يف هـذا االمـر      ال تسـامح ابـد    »وقال انـه    . تقوله
 مهما حاولت جهات او جلان تسمى جلـان حقـوق             االمن 

االنسان دعم مـن حيـاولون االضـرار هبـذا البلـد او              
ونسبت الصـحیفة الیـه     . «الدعوة اىل التسامح معهم   

لن تم بأي كالم او تشویه لسمعة البالد حتت           » قوله
الـدعوات الـيت    »، مضیفا ان    «ایة مزاعم او مسمیات   

ل هذه اللجان عـادة مـا تكـون وراءهـا           ترفعها مث 
جهات تعمل ضد مصلحة البالد، وتطلق االبواق زاعمـة          
ان هناك من سجن بال جرمية او عذب يف السجون ال تقصد             
سوى االساءة للبالد وابتغاء البلبلة وبث السموم يف         
هذه البالد، متناسني ما جيـري يف بلـدان اخـرى مثـل              

. « عـرض احلـائط    اسرائیل اليت ضـربت حبقـوق االنسـان       
واعترب املواطنون هذا التصریح الغاء لكل ما طرحته         
االبواق احلكومیة عن وجود مشـروع اصـالحي يف الـبالد            

 .واعتداء على مصداقیة املنظمات احلقوقیة الدولیة
واملعروف ان رئیس الـوزراء هـو املسـؤول االول عـن             
سیاسات االستبداد والقمع والتعذیب يف الـبالد حیـث          

ــى لل ــان  أعط ــیت، ای ــيء الص ــاني الس ــابط الربیط ض
هندرسون، صالحیات واسعة لقمع املناضلني، االمر الذي        
أدى اىل استشهاد العشرات من ابنـاء البحـرین حتـت            

وتبىن رئیس الوزراء سیاسة االعتماد علـى        . التعذیب
فمـثال أعلنـت ابواقـه      . االجانب لقمع ابناء البالد   

ریني حملكمـة امـن     االعالمیة یوم امس عن تعیني ثالثة مص      
 حممد رأفت مصطفى، عبد      الدولة وحمكمة التمییز وهم   

العلیم بدوي، وشریف عبـد املـنعم امساعیـل، وكـأن            

أبنــاء البحــرین غــري قــادرین علــى ممارســة مهنــة  
وقال احد احملامني ان الشـرفاء مـن ابنـاء           . القضاء

البحرین یرفضون العمـل يف حمكمـة تتلقـى اوامرهـا            
الـوزراء شخصـیا وال تسـتند اىل        واحكامها من رئیس    

دستور البالد، بینما هناك من األجانب من هو مستعد          
 .للقیام بذلك

ویعم البالد استیاء عام من اخلطـوة املتخلفـة الـيت            
اختذت لفرض تغیريات دستوریة بالقوة على البالد مـن          

وأكدت املعلومـات   . خالل ما مسي بلجنة املیثاق الوطين     
 تقتصر مهمتها على إقـرار      املتوفرة ان هذه اللجنة   

وحىت لو نـوقش فقـد      . املشروع احلكومي ولیس مناقشته   
ضمنت احلكومة من خالل اختیار اعضاء اللجنـة متریـر           

ومـن خـالل االطـالع علـى        . مشروعها متاما كما تریـد    
. املشروع تبني ان صیاغته ركیكة ال یعكس مستوى الئقا         
عـض  وعندما اجتمع اعضاء اللجنة یوم امس واقرتاح ب        

االعضاء وضع الئحة داخلیة غضب وزیـر االعـالم ورفـض            
ــاء    ــض االعض ــدد بع ــد ان ه ــق اال بع ــك، ومل یواف ذل

ــحاب ــة    . باالنس ــمن الالئح ــرتح ان تتض ــدما اق وعن
الداخلیة تأكیدا على عدم املساس بالدستور  طبقـا          

، وعدم اقرار ایة مادة ختالف الدسـتور        ٤٠١للمادة  
 وزیر االعالم على    اعرتض رئیس اللجنة على ذلك، وغضب     

كمـا حـاول جـواد العـریض        . رافضي تغیري الدسـتور   
وهناك شـعور   . ثنیهم عن موقفهم بعد انتهاء اجللسة     

عـام بـان املشـروع احلكـومي سـوف ميـرر بكاملـه الن        
احلكومة عی نت عددا كافیا من االعضاء الذین یقـرون          

 . سیاساهتا االستبدادیة
يف « ربـي القـدس الع  »وعلى صعید آخر نشـرت صـحیفة        

 مقـاال     دیسـمرب  ٢ عددها الصادر یوم السبت املاضي      
مهما لالستاذ حممد جابر صـباح، عضـو الـس الـوطين             

 مقـام الشـیخوخة      الذي حله االمري السابق، بعنوان    
ــاتري   ــان والدس ــني االنس ــني  ...ب ــع ب ــة   تق احلتمی

 واكد الكاتب يف املقال ان دستور الـبالد          . واازیة
واملقال عبـارة عـن     . رتاح التعدیل حدد من له حق اق    

رد على مقال كتبه احد احملسوبني علـى حـزب احلكومـة             
حول التغـیريات الدسـتوریة     « اخبار اخللیج »بصحیفة  
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اليت تعمل العائلة اخللیفیـة لفرضـها علـى ابنـاء            
وقال االستاذ صـباح بعـد ان طـرح أدلـة            . البحرین

مي دستوریة موسعة للرد على مقوالت عضو احلزب احلكـو         
لیس يف الدستور مادة تتیح لألمري التـدخل          » املذكور

يف تعدیل الدستور وال إلغائه، وال جتمیده ولو جزئیا          
 تـنص علـى     ٥٣ وأضاف ان املادة     .»٨٠١طبقا للمادة   

لألمري حـق اقـرتاح القـوانني،        » صالحیات االمري وتقول  
واستنتج االستاذ  . «وخيتص بالتصدیق علیها وإصدارها   

ان االمـري لـیس لـه حـق أو           »  ما یلي  صباح من ذلك  
اقرتاح اي تعدیل على الدستور كما لیس له خیـار يف            
التصدیق على التعدیل اذا ما أقر مـن قبـل ثلثـي             

 .«االعضاء
 
  دیسمرب٨

يف تطور مهم جدا قدم ستة من اعضـاء جلنـة املیثـاق              
الوطين الذین عی نـهم االمـري لتغـیري دسـتور الـبالد             

جاء ذلك بعـد ان     . من اللجنة استقالتهم وانسحاهبم   
اتضح هلم ان اهلدف الرئیسي للجنة هو تغیري الوثیقة          
الوحیدة اليت حتدد العالقـة بـني شـعب البحـرین وآل             
خلیفة من خالل أطر غري دسـتوریة، وحماولـة اسـتغالل            

وهؤالء املواطنون الشرفاء   . بعض املواطنني إلقرار ذلك   
احملـامني، حسـن     علي عبد اهللا االیوبي، رئیس مجعیة         هم

رضي، حمام، عبد اهللا الشمالوي، حمام، عبد الغفار عبد          
احلسني، من اللجنة العامة لعمـال البحـرین، جاسـم           
. فخرو، رئیس نادي العروبـة، وعبـد العزیـز أبـل           

وكان هؤالء قد اجتمعوا مع وزیر العدل، الشیخ عبد          
اهللا بـن خالـد آل خلیفـة، الـذي یـرأس جلنـة تغـیري        

واسـتمر  . مس االول لتقدمي استقالتهم   الدستور یوم أ  
االجتماع ساعات طویلة حاول الوزیر خالهلا ثنیهم عن         
. ذلك بالتهدید والرتغیب، ولكنهم متسـكوا مبـواقفهم        

وعرض الوزیر علیهم مقابلة االمري وشرح االمـر لـه،           
فوافقوا على ذلك قائلني ان ذلك لـن یغـري القـرار             

 ان وجـدوا ان     الذي اختذوه والذي ال رجعة عنه، بعد      
وسـألوا  . املیثاق یتضمن بنودا ال ختدم الوطن وشعبه       

 اذا كان هذا املیثاق ملصلحة الشعب فلماذا          الوزیر

ال تعرضونه على املواطنني العطائهم فرصة التعبري عـن          
موقفهم جتاهه؟ وفشل الوزیر يف تقدمي اي مربر منطقـي           
 للمؤامرة اليت حتیكها العائلة اخللیفیة احلاكمة ضـد        

 . شعب البحرین
وقــال املواطنــون الشــرفاء ان الوضــع السیاســي يف  
البالد متأزم واـم ال یریـدون املشـاركة يف زیـادة             

وأضافوا ان املیثاق حيتـاج فـرتة طویلـة وال           . تأزميه
ميكــن ان حيســم خــالل  جلســة او جلســتني كمــا تریــد  
العائلة احلاكمة، وان من املصلحة ان تسمح احلكومـة          

  واللقاءات مع ابناء البحـرین حـىت         بعقد الندوات 
فقـال الـوزیر ان     . یتبلور مشروع ناجح خيدم الوطن    

االمري یرید ان یعرض املیثاق علـى زعمـاء دول جملـس             
التعاون خالل القمة املقبلة يف ایة الشهر، الثبـات          

وجتـدر االشـارة اىل ان جهـاز        . تغري الوضع يف الـبالد    
 الصـحافة او    التعذیب منع مناقشة املیثاق سـواء يف      

ومنع كذلك نادي العروبة ونـادي مسـاهیج         . الندوات
واتضـح  . من عقد ندوتني هذا االسبوع ملناقشة املوضوع       

هلؤالء املواطنني الشرفاء ان العائلة اخللیفیـة حتیـك          
مؤامرة كربى ضد حقـوق الشـعب باسـم میثـاق یفـرض              

اتضـح ذلـك    . علیهم بالقوة وال یسمح الحد مبناقشـته      
ني اللتني عقدهتما جلنة املیثاق واللتني وقف       خالل اجللست 

فیهما حممد املطوع، وزیر االعالم، موقفا سـخیفا مـن           
. ایة حماولة لالستفسار او االقرتاح من قبـل االعضـاء          

وبعد هاتني اجللستني صدر قرار بتعیني جلنة مـن تسـعة            
ــیاغة    ــة لص ــراد آل خلیف ــد اف ــة اح ــخاص برئاس اش

 املسودة اليت قدمتـها     املیثاق، وهي عملیة شكلیة الن    
العائلة احلاكمة بقیت علـى حاهلـا بـدون تغـیري الن             

 .اعضاء اللجنة منعوا من اجراء اي تغیري علیها
وقد أشادت املعارضة مبوقف املواطنني الشرفاء الـذین         
أعلنوا انسحاهبم من جلنة تغـیري الدسـتور، وأهابـت           
ببقیة االعضاء احتذاء حـذوهم واالنسـحاب مـن جلنـة            

 الدستور، واال فان التـاریخ سـوف یسـجلهم يف            تغیري
خانة املتآمرین ضـده، الـداعمني لنظـام االسـتعباد           

 . واالستبداد
وكان وزیر العـدل، الشـیخ عبـد اهللا بـن خالـد آل               
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خلیفة، قد اجتمع قبل یومني مع ممثلني عن جلنة حقـوق            
االنسان املستقلة، وأخربهم بقـرار عائلتـه الـرافض          

البالد، وفهـم مـن كالمـه هتدیـد         جلمعیتهم بالعمل يف    
باعتقـال وتعـذیب مـن ال یلتـزم بـأوامر العائلـة       

ــة ــیس  . احلاكم ــاع أدىل رئ ــايل لالجتم ــوم الت ويف الی
الوزراء بتصرحيه الذي هاجم فیه جلان حقوق االنسـان          
اليت قال اا تتحدث عن وجود معتقلني بدون حماكمة يف           

لـك،  ولكنه مل ینف ذ   . السجون ووجود تعذیب للسجناء   
قـد تابعـت    . حسب النص الذي نقلته صحافة النظـام      

املنظمات احلقوقیة الدولیـة ذلـك التصـریح السـيء           
الذي یعكس نیة مبطنة لالستمرار يف سیاسـات القمـع           

وتساءل ممثلو  . والتعذیب حبجة الدفاع عن امن الوطن     
 أین هو التهدیـد الـذي یتعلـل بـه            تلك اجلمعیات 

 خیبة أملـهم مـن اي       رئیس الوزراء؟ وعب ر هؤالء عن    
اصالح حقیقي يف البالد ما دام رئیس الوزراء، مهندس          

 .سیاسات القمع والتعذیب، يف منصبه احلايل
یأتي ذلك يف الوقت الذي تستمر فیه سیاسات القمـع           

فقد اعتقل یوم الثالثاء املاضي     . حبق ابناء البحرین  
مـن منطقـة اسـكان دمسـتان، الشـاب حسـني عبـد اهللا        

وجــاء . ، واقتیــد اىل غــرف التعــذیب١٢الســهالوي، 
اعتقاله بعد عدوان رهیب على منزلـه عنـد منتصـف            

 .اللیل، وترویع عائلته والعبث مبحتویات املنزل
 
  دیسمرب ١١

بعد اخلطوة البطولیة اليت اختذها ستة مـن املـواطنني           
الشــرفاء االســبوع املاضــي باالنســحاب مــن اللجنــة  

املناشدات لبقیـة   اخللیفیة لتغیري الدستور، تصاعدت     
اعضاء اللجنة الـذین عینتـهم العائلـة اخللیفیـة           
لالنسحاب منها واعالن رفضهم  للمؤامرة اليت حتاك ضد          

واعترب املواطنون ان املشاركة يف هـذه       . شعب البحرین 
املـؤامرة خیانـة لـدماء الشـهداء ونضـاالت اآلبـاء       

ــاء ــداد واالبن ــع  . واالج ــن املراج ــد م ــر العدی وعب 
لدینیة يف اتصاالت متواصلة عن أملـه يف        السیاسیة وا 

. اختـاذ خطـوة االنسـحاب مـن قبـل االعضـاء املعی ـنني       
وناشدت املعارضة اولئك املواطنني ان ینأوا بأنفسهم        

عــن الســقوط يف وحــل التــآمر واقــرار مــا تریــده  
العائلة اخللیفیة، وقالت ان اطفال البحرین وعـوا         

لحریـة،  للقضیة منذ سنوات، وقدموا انفسهم فداء ل       
ورمســوا بــدمائهم خطــا واضــحا ملســتقبل البحــرین،   
ورفعوا رؤوسنا مجیعا، فكیف یسـمح اعضـاء اللجنـة           
النفسهم بالتنكر لتلـك الـدماء واالنصـیاع الوامـر           
القتلة والسفاحني؟ أیكون طفل ال  یتجاوز السادسـة          
عشرة مثل سعید االسـكايف أوعـى مـن هـؤالء  وأكثـر               

سـتغربت املعارضـة مـن      وطنیة وشجاعة واستبساال؟ وا   
قبول االشخاص الذین عینوا مكان املواطنني الشـرفاء         
املنسحبني بعضویة جلنة تقتصر مهمتها علـى التوقیـع          

حممد جامس  .  د  على ما تریده العائلة اخللیفیة وهم     
امساعیل حممد املـدني،    . الغتم، محید سلمان الصرييف، د    

وعبـد  سعید عبد اهللا حممـد، ضـیاء        . حسني حممد تقي، د   
ورمبا ميكن فهم ان یقبل شـخص مثـل         . العزیز توفیقي 

العسكري حممد جاسم الغتم بالعضویة، ولكن یستعصـي         
فهـل  . فهم دوافع اخلمسة اآلخرین لقبول ذلك التعیني       
 یعتربون اقرار املؤامرة ضد الشعب خدمة وطنیة؟

ومن جهة اخرى، ناشـدت املعارضـة ابنـاء البحـرین            
ــآمري ا  ــؤمتر الت ــة امل ــة  مقاطع ــع العائل ــذي تزم ل

اخللیفیة اقامته بالقوة  القـرار دسـتورها اجلدیـد           
الذي تفرضه بالقوة علـى شـعب البحـرین، واهابـت            
باهلیئات والفعالیات الشعبیة والوطنیة بذل مـا يف         
وسعها ملنع انعقاد ذلك االجتماع، متاما كما أفشـلت          
الــس اخللیفــي للشــؤون االســالمیة وكــذلك مهرجــان  

واكـدت ان الدسـتور     . هر اكتوبر املاضي  الدراز يف ش  
حدد بشكل واضح آلیة تغـیري مـواده، وان اي تغـیري             
خـارج ذلـك یعتـرب انتـهاكا للعهـد الـذي أبرمتـه        
العائلة اخللیفیة مع شعب البحرین قبل ثالثني عاما،         
وبالتايل فان فرضه بالقوة یعترب جرمية تارخيیـة حبـق           

ة نضـاهلا   وتعهدت املعارضـة مبواصـل    . ابناء البحرین 
العادل ملنع استمرار الظلـم املفـروض علـى ابنـاء            

 .البالد
  اخبار اخرى

عینت العائلة اخللیفیة احدى نسائها لرئاسة احـدى         
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فقد عینت الشـیخة حیـاة بنـت        . اجلمعیات الریاضیة 
عبد العزیز  آل خلیفة، رئیسة الحتاد البحرین لتنس          
الطاولــة، لفــرتة اربــع ســنوات، واعتــربت ان هــذا  

وحتت هـذا   . «تطویر ملوقع املرأة البحرینیة   »عیني  الت
العنوان كانت العائلة اخللیفیة قد عینـت الشـیخة          
هیا آل خلیفة، سفرية هلا يف باریس وعـددا آخـر مـن              

ولتضـلیل الـرأي    . نسائها يف مناصب قیادیـة اخـرى      
املناصـب  « خلفنـة »العام یطرح االعالم احمللي سیاسـة        
احیانــا و « رنــةحب»العلیــا يف الدولــة علــى انــه 

 .تارة اخرى« تطویر لدور املرأة»
ويف هذا اال ذكـرت االنبـاء ان اغلبیـة املـواطنني             
ممنوعون من متلك منازل مبنطقة الرفاع الـيت تقطنـها           
العائلة اخللیفیة، بینمـا یسـمح لغـري البحـرینیني           

 .بذلك
وقـد أصـدرت منظمـة هیـومن رایـتس ووج االمریكیـة       

ي تطرقت فیه الوضاع حقـوق       الذ ١٠٠٢تقریرها للعام   
وأكد التقریر أغلب ما جـاء يف       . االنسان يف البحرین  

تقریر منظمة العفـو الدولیـة الـذي صـدر الشـهر             
ولكــن االعــالم . املاضــي حــول اســتمرار االنتــهاكات

اخللیفي اكتفى بذكر ما جاء يف التقریـر حـول بعـض             
اخلطوات اليت اختذت يف العام املاضي مثـل اطـالق بعـض             

اء وتشكیل جلنة حكومیة حلقوق االنسان والسماح        السجن
لبعض املبعدین بـالعودة، وال یشـكل ذلـك اال نسـبة             
صــغرية جــدا مــن حجــم التقریــر الــذي یتحــدث عــن  

وأهابـت  . االنتهاكات الرهیبة حلقوق ابناء البحرین     
ــل    ــنص الكام ــى ال ــالع عل ــاملواطنني االط ــة ب املعارض

تضـح سیاسـة    للتقریر املنشور على صفحات االنرتنت لت     
وسوف . التشویه والتضلیل اليت ميارسها االعالم الرمسي      
 .یتم التطرق ملا جاء يف التقریر الحقا انشاء اهللا

ــريان    ــركة الط ــد ان ش ــد بع ــاء مل تتأك ــرت انب وذك
سوف تفتح مكتبا متثیلیا هلا يف      « العال»االسرائیلیة  

االلیكرتونیة « التحدي»جاء هذا اخلرب مبجلة      . البحرین
ــيت  ــدد   ال ــت يف الع ــر يف االنرتن ــا  ٦٤تنش وعنوا ،

http://www.hevanet.com/atahaddi/. 
ومن جهة اخرى دعا اللورد ایفبـوري، نائـب رئـیس            

اللجنة الربملانیة الربیطانیة حلقوق االنسان اىل مؤمتر        
 الوعـود الـيت مل تتحقـق،          البحـرین   صحايف بعنوان 

بلة على   صباح یوم اجلمعة املق    ٠٣٫١١وذلك يف الساعة    
 ,Moses Room, House of Lords  العنـوان التـايل  

London SW1.   ویتزامن املؤمتر مع االسـتعدادات الـيت 
 .جتري الحیاء عید الشهداء

 
  دیسمرب٢١

رفض رئیس الوزراء حضور رئیس جلنـة حقـوق االنسـان            
التابعة لس الشـورى او اي مـن أعضـائها لتقـدمي             

ابراهیم محیـدان،   تقریرها السري حول عملها، وقام      
رئیس الس، بتقدمي التقریر اىل رئیس الوزراء وعدد         

ومل یتسرب شيء عن حمتوى التقریـر       . من افراد اسرته  
السري، لكن مصادر مطلعة قالت انه احتوى ما یرید          
رئیس الوزراء مساعه من املدیح واالطراء لنظام حكمه         

وقد رفضت اللجنة حىت اآلن التصدي      .  ولشخصه بالذات 
النتهاكات حقوق االنسان يف البالد، وقبلت قبل شهرین         
بتقدمي كل رسـالة تصـلها مـن اي مـواطن اىل جهـاز               
ــن     ــر م ــب مباش ــة بطل ــوزارة الداخلی ــذیب ب التع

وقامت اللجنـة يف السـابق بالـدفاع عـن           . الوزارة
 .العائلة احلاكمة يف احملافل الدولیة

وعلم من جهة اخرى ان توجیهات رمسیـة صـدرت لـبعض             
اب االعمــدة الیومیــة بالصــحافة احمللیــة بعــدم كّتــ

التطرق بالنقد للمشروع اخللیفـي لتغـیري الدسـتور          
واال واجهوا احتمال تـوقیفهم عـن الكتابـة ورمبـا            

وجـاءت تلـك التحـذیرات بعـد        . االعتقال والتعذیب 
تفجر االزمة بشأن اللجنة اخللیفیـة لتغیريالدسـتور         

وهنـاك  . هاوانسحاب ستة من املواطنني الشـرفاء منـ        
ضغوط شعبیة كبرية على بقیة االعضاء لالنسحاب لكي ال          
ترتبط مسعتهم جبرمية انتهاك العهد الوحید بـني شـعب           

 .البحرین وآل خلیفة
ومن جهة اخرى احتوى التقریر الذي اصدرته منظمـة          
هیومن رایتس ووج حول حقوق االنسان يف العامل للعام          

تـهاكات يف   تفصـیالت موثقـة حـول اسـتمرار االن    ١٠٠٢
فمثال تطـرق التقریـر اىل سیاسـة ابعـاد           . البحرین
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الفلسطینیني من اراضیهم على ایـدي قـوات االحـتالل           
االسرائیلیة وإبعاد املواطنني البحرینیني عن بالدهـم        

استمرت  » وقال التقریر . من قبل العائلة اخللیفیة   
احلكومة يف اعتقال مخسة من املعارضـني النشـطني بـدون            

ــ  ــة، ال ــایر  حماكم ــوا يف ین ــبب ٦٩٩١ذین اعتقل  بس
ــتور   ــل بدس ــادة العم ــهم باع ــان . ٣٧٩١مطالبت وك

 ٧١االستاذ عبد الوهاب حسـني قـد اطلـق سـراحه  يف               
مارس بقرار من احملكمة العلیا لالستئناف ولكن اعید         

ويف مكان  . «اعتقاله بعد قضاء ساعة واحدة يف منزله      
ان هنــاك تقییــدات مســتمرة »آخــر ذكــر التقریــر 

فراد واموعات واملنظمات اليت لدیها آراء نقدیة        لال
وقدم التقریر امثلة حول الغاء     « للسیاسات احلكومة 

ندوات واجتماعات ملناقشة اوضـاع الـبالد مـن قبـل            
ــن ــاز االم ــر. جه ــاف التقری ــة  » واض ــلت حكوم واص

البحرین سیاستها بعدم تـوفري ایـة معلومـات حـول            
احملكــومني او اعــداد وهویــات االشــخاص املعــتقلني او 

املفرج عنهم، طبقا لقانون امن الدولة وحمكمة امـن          
الدولــة الــيت ال تتناســب اجراءاهتمــا مــع املعــایري  
االساسیة للعدالة، ولـیس هنـاك حـق اسـتئناف ضـد             

ــام ــان  . «االحك ــتمرار حرم ــر اىل اس ــرق التقری وتط
يف تطور سليب،    » واضاف التقریر . العمال من حقوقهم  

خرى زیارة موعة العمـل حـول       ارجأت احلكومة مرة ا   
االعتقال التعسفي التابعة لالمم املتحدة الـيت كـان          

، ٠٠٠٢ واليت ارجئت اىل اكتوبر      ٩٩٩١خمططا ان حتدث يف     
 ٨٢ويف  . ١٠٠٢و لكنها أجلت مـرة اخـرى اىل فربایـر           

اكتوبر، طبقا لصحیفة اخبـار اخللـیج، رفـض وزیـر            
 ٨ يف   العمل والشؤون االجتماعیة طلبا مكتوبـا قـدم       

 مواطنا حبرینیا بالسماح باقامة     ٨١اغسطس  من قبل     
هذه اضواء سریعة علـى     . «جلنة مستقلة حلقوق االنسان   

تقریر املنظمة املذكورة اليت حاولت ابـواق السـلطة          
اظهـاره مؤیـدا لسیاسـات التعـذیب املفروضـة علـى       

 .ابناء البحرین
يف « القـدس العربـي   »وعلى صعید آخر نشـرت صـحیفة        

 دیسـمرب مقـاال لالسـتاذ       ٩صادر یوم السبت    عددها ال 
مالحظـات اولیـة علـى      »عبد الرمحن النعیمي بعنوان     

وجـاء  . «مشورع میثاق العمل الوطين بدولة البحرین      
يف املقال ان االمري یرید ان یكون ملكا ویغري تسـمیة            

، وان  «مملكة البحـرین اخللیفیـة    »دولة البحرین اىل    
الل جلنـة املیثـاق     االمري یرید تغیري الدسـتور مـن خـ        

واعتـرب  . ومؤمتر یعقد الحقا، وتشكیل جملسني تشـریعیني       
عـدم  »الكاتب ان هذه الرتكیبة سوف تضمن للحكومـة          

صـدور قـانون ال یقبـل بـه احلكـم وتكـون االغلبیـة        
وقـال ان   . «املطلقة يف صنع القرار السیاسي للحكـم      

تشكیل جملسني احدمها منتخـب ویضـنم الـوزراء حبكـم            »
ــبهم و ــالحیات  مناص ــان بالص ــني، ویتمتع ــاني مع الث

الدستوریة، یعين خطوات كبرية اىل الوراء، حبیث یبدو         
االمري الراحل اكثر استجابة لرغبات شعبه من ابنـه          

ان یقتصـر دوره    »واقرتح الكاتـب    . «بعد ثالثني عاما  
 على تقدمي الشورى لالمـري او احلكومـة          جملس الشورى  

. «یات دسـتوریة  او امللك، بدون ان تكـون لـه صـالح         
لعل أخطر ما يف مشروع املیثـاق انـه كتـب             » واضاف

بانتقائیة عالیة جتم ل االسـرة احلاكمـة وتلغـي مـن            
التاریخ كل ما ميكن ان یكون مرفوضا من العهد، ومت           
تســطیح التــاریخ بطریقــة جتعــل االســرة احلاكمــة يف  
البحرین هي اليت حررت البالد من سیطرة الفرس، وهي          

االستعمار الربیطاني، وهي اليت لوالها ملا      اليت قاومت   
وانتــهى . «عرفنــا اىل ایــن وصــلنا مــن درك ســحیق

ان احلركة الوطنیة الدميقراطیة     » الكاتب اىل القول  
واالســالمیة امــام امتحــان كــبري، ان شــعبنا امــام  
امتحان كبري، فكیـف نواجـه هـذا التزویـر، وكیـف             

 .«نواجه هذا املشروع؟
 
  دیسمرب٤١

ب عید الشهداء الذي یصادف عشـیة السـادس         مع اقرتا 
عشر من دیسمرب یستعد املواطنون الحیاء تلك الـذكرى          

. االلیمة اليت احتلت موقعها يف نفوس ابناء البحرین        
 ٤٩٩١ دیسـمرب    ٦١وكان رئیس الـوزراء قـد أصـدر يف          

اوامـره اىل جهـاز التعـذیب وقـوات الشـغب بـاطالق       
ــاء الب  ــل ابن ــاهرین لقت ــى املتظ ــار عل ــرین الن ح

وكان اول شهیدین قتال يف االنتفاضـة       . املشاركني فیها 
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الشعبیة املباركة مهـا هـاني مخـیس وهـاني الوسـطي             
،  ٤٩٩١ دیسمرب   ٧١ اللذین استشهدا يف الیوم التايل      

وبعدمها بثالثة ایام استشهد احلاج مـريزا علـي عبـد            
الرضا، واستمر سقوط الشهداء تباعاحىت بلغ عـددهم         

 من مشاعر األمل ان مـرتكيب جـرائم         ویزید.  شهیدا ٠٤
القتل ما یزالون یتمتعـون حبمایـة النظـام الـذي            
یـرفض التحقیـق يف جـرائهم، ويف مقدمـة هـؤالء عبـد       
العزیز عطیة اهللا آل خلیفة ودونالد برایان وعـادل          

وحثت املعارضة املواطنني على    . فلیفل  وخالد الوزان   
الهتم قراءة القرآن على ارواح الشهداء وزیارة عـائ        

العالن التضامن معها والتعبري عن رفض نظام التعسـف          
واالستبداد، واملطالبة مبحاكمة مرتكيب جرائم القتـل        

 . والتعذیب
واستعدادا لتلك املناسبة األلیمة انتشـرت شـعارات         

فمثال شوهدت شعارات وطنیة    . كثرية يف عدد من املناطق    
بـالقرب مـن الـدوار العاشـر مبدینـة محـد، وصـدرت        

صـوت  »ات حملیة من بینها منشـور مـذیل باسـم            بیان
وحتســبا لتصــاعد مشــاعر الغضــب الشــعيب . «الشــهید

انتشرت اللیلة قبل البارحة فرق املوت االجنبیـة يف          
ونزل . عدد من املناطق مثل الدیر والسهلة وأبوقوة       

افــراد تلــك القــوات مــن ســیاراهتم وهــم مــدججون  
الرهـاهبم  باالسلحة املوجهة اىل صدور ابناء البحـرین         

ویتوقع تصاعد حدة التـوتر يف االیـام         . واستفزازهم
القلیلة املقبلة خصوصا مع اقرتاب مناسبة استشـهاد         
االمام علي بن أبي طالب اليت خترج فیها عادة مسريات           

 . دینیة عمالقة
وساعد على انتشار مشاعر االستیاء إصـرار احلكومـة          
 على إجبار املواطنني علـى حضـور مـؤمتر تـآمري ضـد             

وقــد اتصــل . دســتور الــبالد تعتــزم عقــده قریبــا
ــة    ــنادیق اخلريی ــات والص ــاء اجلمعی ــدوبوها برؤس من
واالندیة واملآمت واملساجد الجبارهم على حضور جتمعهـم         
املشؤوم، وطلبوا من كل شخص احضـار اربعـة آخـرین            

.  شـخص  ٠٠٠٣لكي یتحقق الـرقم الـذي طرحـوه وهـو           
لیـة وعـدم    ولوحظ شغف رئیس الوزراء باالرقام العا     

قدرته على حتقیق شيء منها اال بـالقوة واالسـتفزاز           

فمـثال عنـدما خططـت العائلـة احلاكمـة      . والتهدیـد 
ملهرجاا الذي فرضته على املنطقة الغربیـة يف شـهر           

 الفا سوف   ٠٨اكتوبر املاضي قالت وسائل اعالمها ان       
حيضرون املهرجان، ولكن مل حيضر سوى بضعة آالف اغلبهم          

 الـف  ٠٠٣وتتحـدث اآلن عـن ان   . دارسمـن طلبـة املـ   
مواطن سوف یشاركون يف مهرجان العائلـة احلاكمـة يف           

 دیسمرب، بینما یعترب املواطنون اـم اكثـر مـیال            ٦١
وطرحت العائلة احلاكمـة    . الحیاء ذكرى عید الشهداء   

 شخص القرار املشروع اخللیفي لتغیري دسـتور        ٠٠٠٣رقم  
 .ق ذلكالبالد بالقوة، ولكن ال یتوقع حتق

وكـررت صـحف النظـام هـذا الیـوم قـرار العائلـة        
احلاكمة بتشكیل جملسني ملواجهة املوقف الشعيب ومها جملس         

ونسـبت اىل اللجنـة اخللیفیـة       . الشورى وجملس منتخب  
لتغیري الدستور اليت یرأسها الشیخ عبد اهللا بن خالد          

. آل خلیفة قوهلا ان ذلك النظام هو االفضل للبحرین         
نة بقصر الرفـاع حتـت اشـراف العائلـة          وجتتمع اللج 

احلاكمة ومينع اعضاؤها من اخلـروج عـن نـص املیثـاق             
وطبقا لصـحف   . الذي طلب منهم اقراره بدون مناقشة     

النظام، فقد مر اعضاء اللجنة بسرعة مذهلة مبـواد          
املشروع اخللیفي وأقروهـا بـدون ان یكـون امـامهم            

بوا وكان ستة من اعضاء اللجنة قد انسح      . خیار آخر 
منها بعد ان تـبني ان السـلطة تسـعى لتـوریطهم يف              

 . جرمية تغیري دستور البالد بالقوة
ويف اطار سیاسات التشویش وخلط االوراق، یتوقـع ان          
یعلن االمري يف خطابه يف الیومني املقـبلني عـن زیـادة             

ویأمل ان  . رواتب املوظفني بعد جتمیدها سنوات عدیدة     
هذه اخلطوات بدون حتقیق    یتم شراء املوقف الشعيب مبثل      

 .املطالب الشعبیة
القـدس  »ويف عددها الصادر هذا الیوم نشرت صـحیفة          

الصـادرة يف لنـدن مقـاال للـدكتور سـعید      « العربـي 
. «البحـرین والتحـول اىل مملكـة       » الشهابي بعنوان 

ــد     ــع والبع ــام للوض ــتعراض ع ــال اس ــاء يف املق وج
لبالد، االقتصادي لألزمة السیاسیة اليت تعاني منها ا       

وكیف استطاع رئیس الـورزاء ان حيكـم قبضـته علـى             
. الوضع بینما اكتفـى االمـري باملظـاهر املهرجانیـة          
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وتطرق املقال اىل حتویل البالد اىل مملكـة بقـرار مـن             
العائلة اخللیفیة بدون ان یكون للشعب دور يف ذلـك           

واســتعرض كــذلك مشــروع تغــیري الدســتور . القــرار
یبـدو   » تـهى اىل القـول    وان. بطریقة غري دسـتوریة   

السباق حمتدما بني دعاة االصالح احلقیقي والـراغبني يف          
. فرض تغیريات دستوریة بالقوة ملنع تلـك التغـیريات         

وتبقى املشكلة، وفق هذا التقییم، قائمة، وآفاقها        
. واسعة، برغم ما تسعى احلكومة الشاعته بـني النـاس          
ــوة اىل   ــي خط ــام امللك ــرین اىل النظ ــل البح  ان حتوی
الوراء یستبعد ان تنال استحسـان قـادة دول جملـس            
التعاون اخللیجي عندما جيتمعون يف املنامـة يف ایـة           

االمر املؤكد اا احدثت سخطا عارما يف صفوف         . الشهر
 «.املواطنني ال یعلم احد بآثاره املستقبلیة

ومن جهة أخرى دعا اللورد ایفبوري، رئیس اللجنـة          
قوق االنسان اىل مـؤمتر صـحايف       الربملانیة الربیطانیة حل  
وسوف یعقد املـؤمتر السـاعة      . حول الوضع يف البحرین   

 . غدا مبجلس اللوردات الربیطاني٠٣٫١١
 
  دیسمرب٧١
 

ــريي يف   ــاب االم ــاء اخلط ــة يف  ٦١ج ــر جدی ــمرب اكث  دیس
 التعاطي مع القضایا السیاسیة

واالقتصادیة لشعب البحرین، ولكنه مـن جانـب اخـر           
 ل من حیث عدمكان خمیبا لالما

اطالق سراح مجیع املوقوفني واملعتقلني السیاسیني وعلـى         
 رأسهم االستاذ عبد

الوهاب حسني واالستاذ حسن مشیمع والسـید إبـراهیم          
 السید عدنان العلوي والشیخ حسن

.  كما جتاهل األمري املواضیع العالقـة االخـرى        . سلطان
 فقد كان شعب البحرین یأمل

ي قرارا واضحا بطـي الصـفحة       ان یتضمن اخلطاب االمري   
 . سنة٥٢السوداء اليت امتدت 

ان    وعلقت املعارضـة علـى اخلطـاب االمـريي قائلـة     
 االلتزام بدستور البحرین لعام

 بـدون تغـیري او تشـویه هـو اسـاس االسـتقرار       ٣٧٩١

 وإذا كانت مثة. السیاسي يف البالد
 مـن  ٤٠١رغبـة لتغـیري أي مـن بنـوده فـأن املـادة       

 على موافقة ثلثي اعضاءالدستور تنص 
الس الوطين املنتخب بعد مناقشته بصـورة موضـوعیة          

 أما اذا ارتأت احلكومة. وحرة
قبل ذلك التغیري يف االستمرار مبجلس شـورى بشـكل او            

 اخر فان من حقها ان تستعني
غـري ان سـلطة التشـریع       . باي جلنة استشاریة كانـت    
 واملراقبة بید الس الوطين

وتعتـرب  . ص علـى ذلـك دسـتور الـبالد    املنتخب،كـا نـ  
 املعارضة ان انتخاب الس الوطين

ــیري       ــى التغ ــعيب احلقیقــي عل ــو االســتفتاء الش ه
 . الدستوري

وكانت املعارضة قد طرحت رأیها عرب بیان وزع اثناء          
 املؤمتر الصحايف الذي عقد يف

 دیسمرب اشتمل علـى املطالـب       ٥١الربملان الربیطاني يف    
 ة املتمثلةالعادلة والواضح

  يف ما یلي
 الوقف الكامل  النتهاكات حقوق اإلنسـان وعـودة            ١

 احلیاة الدستوریة وعدم تسیري
 .البالد بواسطة املراسیم

 املطالب الرئیسة الكثریة شـعب البحـرین الزالـت            ٢
 ٤٩٩١كما اشارت الیها عریضة 

واليت ترتكز على تفعیل الدستور واطالق سـراح مجیـع           
 یني وعودةاملعتقلني السیاس

املبعدین دون شروط وااء حالة الطـواري املتمثلـة          
 بقانون أمن الدولة وحمكمة أمن

الدولة والقوانني االستثنائیة الـيت صـدرت يف مـارس           
  وعودة الس الوطين٦٩٩١

ــایا     ــق يف قض ــة والتحقی ــرأة الكامل ــاركة امل ومش
  سنة٥٢االنتهاكات اليت حصلت خالل ال

 .املاضیة
ــعب الب ٣ ــة   ان ش ــد حيكم ــر جدی ــب يف عص ــرین یرغ ح

 ٣٧٩١.القانون العادل ویؤطره دستور 
ــزم    ٤ ــد ان یلت ــبالد الب ــتور ال ــیري لدس  ان أي تغ
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 یشرتط  القائلة ٤٠١باملادة 
لتعدیل أي حكم من احكـام هـذا الدسـتور ان تـتم              

 املوافقة على التعدیل بأغلبیة ثلثي
، وان   الـوطين  االعضاء الذین یتـألف منـهم الـس         

 . دق األمري على التعدیلیص
 وعلى هذا األساس فأن أي تغیري من خـالل حلنـة او               ٥

 مؤمتر تعینه احلكومة غري
وإذا فرضـت احلكومـة هـذا       . دستوري ومرفوض شـعبیا   

 التغیري بالوسائل املذكور فأن
تصرفها الميلك الشرعیة الدستوریة وسوف یؤدي ملزیـد         

 .من عدم االستقرار السیاسي
حتتاج لنظام دميقراطي معاصر ولیسـت       ان البحرین     ٦

 حباجة الن تعود إىل الوراء
وتأخذ بأنظمة بالیة تعتمد على حكـم ملكـي مطلـق            

 تتحول فیه السلطات من الربملان
إىل امللك، يف الوقت الذي الميكن الربملـان حماسـبته الن            

  ولذا فأن. ذاته مصونة 
 ارقـى بكـثري مـن التغـیريات         ٣٧٩١االلتزام بدستور   

 .قرتحة من قبل احلكومةامل
 من الصعب التفـاؤل باملسـتقبل مادامـت الیـات             ٧

 .القمع الزالت غري معطلة
فاملعارضة تطالب بتعطیل قانون أمن الدولة السـيء         

 الصیت وحمكمة أمن الدولة اليت
 .التتوافق مع املعایري الدولیة

 ان الطریق للخروج من األزمـة احلالیـة یـتلخص      ٨
 وإذا. ينبعودة الس الوط

ماكان هناك استفتاء فان املعارضـة تطـاب بضـرورة           
 مبا مشاركة مجیع شرائح اتمع 

 يف االعـداد     يف ذلك قوى املعارضة يف الداخل واخلـارج       
 والتنفیذ الستفتاء شعيب

حيتوى املواصفات املعرتف هبا دولیا، وان جيري مثل هذا          
 االستفتاء حبضور مراقبني

ن طریقـة االسـتفتاء ومـن       دولیني مستقلني للتأكد مـ    
 رغبة شعب البحرین يف أي أجراء

 , أي تغیري دستوري

 
  دیسمرب٨١

بالرغم مما یبدو من اعرتاف متأخر باملطالب الشعبیة         
العادلة الذي احتواه خطاب االمري یـوم امـس االول،           
فقد شعر املواطنون باستیاء عام لعدم صـدور قـرار           

الـيت میـزت    امريي حاسم بغلق ملف احلقبـة السـوداء         
فلـم یطلـق    . احلكم االستبدادي لعمه رئیس الـوزراء     

سراح املعتقلني السیاسیني على نطاق واسع، ومل یتضمن         
اخلطاب االمريي اشارة اىل مصاحلة وطنیة شاملة، كما مل          
یتم التطرق اىل قضیة املبعدین السیاسیني او قـوانني          

وكانت هنـاك اشـاعات واسـعة يف االیـام           . الطواريء
ة املاضیة سرت يف اوساط عائالت السجناء بـان          القلیل

ابناءهم سوف یقضون عید الفطر املبارك هذا العـام          
وعنـدما أدرك املواطنـون ان   . خـارج غـرف التعـذیب   

ثالثة سجناء سیاسیني فقـط هـم الـذین افـرج عنـهم              
وكـان كـل مـن الشـیخ حسـني          . شعروا خبیة أمل كبرية   

ــاد   ــیخ ص ــهوان  والش ــدي س ــتاذ مه ــدیهي واالس ق ال
. الدرازي قد اعتقلوا بشكل تعسفي منذ فرتات طویلة        

فقد قضى الشیخ الدیهي قرابة اخلمسة اعوام يف غـرف           
التعذیب بدون هتمـة او حماكمـة واصـبح یعـاني مـن              
مشاكل يف عینیه بسبب سوء املعاملة وقلـة الرعایـة           

وقضى مهدي سهوان ما یقرب من ستة اعـوام          . الصحیة
الشـیخ الـدرازي فـرتات      وقضى  . بدون هتمة او حماكمة   

متقطعة يف السجن حیـث كـان یعتقـل ویطلـق سـراحه              
واعتـرب هـؤالء    . ومل تقدم له هتمة   . لیعتقل مرة اخرى  

ومــا یــزال االســتاذ عبــد . املواطنــون ســجناء رأي
الوهاب حسني واالستاذ حسن املشیمع والسید ابـراهیم         
السید عدنان والشیخ حسن سلطان معتقلني بدون هتمـة          

 . او حماكمة
وعلى صعید آخر هناك رفض شعيب مطلـق لتحویـل جملـس             
الشورى اىل هیئة تشریعیة، واصـرار علـى االلتـزام           

وكررت املعارضة  . بدستور البالد وعدم تغیريه بالقوة    
مناشدهتا العضاء اللجنة اخللیفیـة لتغـیري الدسـتور          
باالنسحاب منها لكي ال تـتلطخ مسعتـهم باملشـاركة يف            

لشـعب وذلـك بـاقرار تغـیري غـري          جرمية تارخيیة حبق ا   
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. دستوري لكي یناسب رغبات رئیس الوزراء وعصـابته        
وكان املواطنون قد عب روا كذلك عن رفضـهم الكامـل           
ملشروع تغیري البحرین اىل مملكة خلیفیة، معتربین ذلك         

وقـد  . مشروعا عبثیا ال یعـود بطائـل علـى الشـعب           
  .انتشرت يف البالد شعارات كثرية ضد هذا املشروع

وجددت املعارضة تأكیدها على ان العودة اىل العمـل          
 هو االساس الذي جيب ان یعتمـد العـادة          ٣٧٩١بدستور  

االمن واالستقرار اىل البالد ولیس عرب سیاسات القمـع          
واهتمـت  . اليت انتهجها رئیس الوزراء منذ ربع قرن       

وكاالت االنباء وبعض احملطات االذاعیة مبوقف املعارضـة         
رت وكالة االنباء الفرنسیة مقتطفـات      فنش. یوم امس 

من بیان حركة احـرار البحـرین الـذي اكـدت فیـه              
. التزامها باملطالبة باعادة العمل بدستور الـبالد       

واجرت اذاعة مونت كـارلو حـوارا مـع احـد رمـوز              
واجرت حمطة اجلزیرة حوارا مع     . املعارضة حول املوضوع  

االسـتاذ عبـد الـرمحن النعیمـي الـذي اكـد ضـرورة        
لعودة اىل دستور البالد بدون تغیري او تشویه معربا          ا

. عن استغرابه لعدم اطالق سراح املعتقلني السیاسـیني        
وأصدر االستاذ النعیمي یوم امس بیانا طویال احتوى         
حتلیال للوضع وسرد فیـه القضـایا العالقـة الـيت مل             

 .یتطرق االمري الیها يف خطابه
ات دینیة كـبرية    ويف املنامة خرجت یوم امس االول مسري      

مبناسبة استشهاد االمام علي بـن ابـي طالـب شـارك             
فیها عشرات اآلالف من املـواطنني حبمـاس كـبري وتطلـع             

وكانـت قـوات الشـغب      . لوضع سیاسي أفضل يف الـبالد     
 .االجنبیة تراقب الوضع عن كثب

ــة يف     ــة البحرینی ــت املعارض ــرى قام ــة اخ ــن جه وم
ــبة  ــات مبناس ــن الفعالی ــدد م ــدا بع ــد نیوزیالن  عی

فقد وزعت وقائع املؤمتر الصحايف الذي عقد        . الشهداء
یوم اجلمعة املاضي مبجلس اللـوردات الربیطـاني علـى           
اعضاء الربملان النیوزیالندي وعدد كبري من املواطنني،        
وقامت بعرض قضیة شـعب البحـرین بشـكل مفصـل عـرب              

 .القنوات املتاحة امامها
ون يف لنـدن    وسوف یقوم املواطنون البحرینیون املبعد    

مساء الیوم باعتصام سلمي امـام فنـدق الدورشسـرت           

الذي یقام فیه احلفل السنوي للسفارة البحرینیة يف         
وسوف یرفع املشاركون شـعارات تطالـب بعـدم          . لندن

تغیري الدستور بطـرق غـري دسـتوریة، واطـالق سـراح             
الســجناء السیاســیني و الســماح بعــودة املبعــدین،  

اب جرائم التعذیب واالعتقـال     وحماكمة املتهمني بارتك  
 .التعسفي

 
  دیسمرب٠٢

مـع اسـتمرار اجلـدل حـول اطروحـات احلكومـة بشـأن        
املطالب الشعبیة، اتضح بشكل اكرب حجم الرفض الشعيب         

فقد رفضـت املعارضـة     . حملاوالت تغیري الدستور بالقوة   
ایة حماولة لتغـیري الدسـتور اال مـن خـالل اآللیـات              

. ٤٠١اليت تلخصـها املـادة      املنصوص علیها دستوریا و   
وتشرتط تلك املادة موافقة ثلثي اعضاء الس الـوطين          

ويف . املنتخب على ایة تعدیالت، ومصادقة االمري علیها       
هذا االطار علم ان احلكومـة اجـربت اعضـاء اللجنـة             
اخللیفیــة لتغــیري الدســتور علــى اقــرار مــا مستــه  

ر بـدون مناقشـة او تغـیري، االمـ        « املیثاق  الوطين  »
الذي یعترب انتهاكا صارخا للدستور واعتـداء علـى          
كرامـة الشـعب وانسـانیته، واسـتعماال غـري مشـروع       

وكـان اعضـاء تلـك اللجنـة قـد          . المكانات الدولة 
عقدوا آخر اجتماع سري هلم قبل ثالثـة ایـام بقصـر             
الرفاع التابع للعائلـة اخللیفیـة برئاسـة وزیـر           

وعرب بعض  . فةالعدل، الشیخ عبد اهللا بن خالد آل خلی       
اعضاء اللجنة عن أسـفه ملشـاركته يف جرميـة اقـرار             
تغیري الدستور مربرا موقفه بعدم قدرته على مواجهة         

وكان بعض اعضاء اللجنة قد     . هتدیدات جهاز التعذیب  
انسحب منها بعد ان اتضح ان املطلوب مـن اعضـائها            

بینما أعد التیار الـوطين يف      . هو التواطؤ يف اجلرمية   
شروعا موازیا ملیثاق وطين آخـر وّقـع علیـه          البالد م 

 . آالف املواطنني
ومن جهة اخرى اعتربت املعارضة ان اي استفتاء علـى           
التغیريات الدستوریة جيب ان یكـون حتـت اشـراف دويل            

ــاملة  ــة الش ــاحلة الوطنی ــق املص ــد حتق ــت . وبع وقال
املعارضة ان من غري املعقول اجراء اي اسـتفتاء مـا            
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ــبالد  ــواء ال ــت اج ــة  دام ــجون مكتظ ــوترة والس  مت
باالبریاء  وابناء الـبالد ممنـوعني مـن العـودة اىل             

فاالســتفتاءات عــادة ال جتــرى اال يف اجــواء . بالدهــم
مصاحلة واتفاق على اقرار مبدأ االخذ للمظلـوم مـن           
الظـامل واالقتصـاص مـن القتلـة واملعـذبني، والغـاء       
ــع    ــواه وتقم ــم االف ــيت تكم ــفیة ال ــوانني التعس الق

فبدون تلك االجواء سوف یكون اي اسـتفتاء         . احلریات
حماولة لالبتزاز وشراء الضمائر والذمم باملال تارة        

 .والتهدید اخرى
وعلى صعید آخر قال السید بیرت هني، وزیـر الدولـة            
الربیطاني للشؤون اخلارجیـة، يف رسـالة اىل اللـورد           
ایفبوري، نائب رئیس اللجنة الربملانیة الربیطانیـة        

ان انه مهتم حبـدوث تطـویرات يف االوضـاع          حلقوق االنس 
وبعد ان اشـار اىل تقریـر       . السیاسیة يف تلك البالد   

انين حریص على ان ارى      » منظمة العفو الدولیة قال   
تطویرات اكثر، وسوف استمر يف سیاستنا الـيت تقـوم           
على اساس احلوار البّناء مع السـلطات البحرینیـة،          

 وتطــرق اىل .«بتقــدمي التشــجیع والــدعم واملســاعدة
مشروع املیثاق الوطين واللجنة املكلفة بـذلك بـدون          

حتدث املسـؤولون    » واى رسالته قائال  . تعلیق ملحوظ 
اىل   مع السفري البحریين حول زیارتـك          الربیطانیون 

، مطالبني احلكومـة البحرینیـة بالتعـاطي          البحرین
وقال السـفري انـه مل یـتم اختـاذ اي           . االجيابي معها 

وقال كـذلك   .  واا ما تزال قید الدراسة     قرار بعد 
وأمتـىن ان حتصـل     . ان هناك صعوبات خبصوص بعض مطالبك     

وكان اللورد ایفبوري قد    . «على جواب اجيابي بسرعة   
تقـدم بطلـب لزیـارة الـبالد وااللتقـاء بـاملعتقلني       

ورفـض  . وضحایا التعذیب واحملامني واملواطنني العادیني     
وتوضـح الرسـالة    . ومةالذهاب اىل البالد كضیف للحك    

ــحایا     ــة ض ــه مبقابل ــماح ل ــرفض الس ــة ت ان احلكوم
التعذیب، بسبب سیاستها اليت هتـدف حلمایـة املعـذبني           

 .واجلالدین
 دیســمرب بثــت القنــاة الربعــة لالذاعــة      ٨١ويف 

 قصـة ریتشـارد میتشـان، وهـو     Radio 4الربیطانیة 
.  عاما بتهمة قتل امریكـي     ٥١بریطاني حكم بالسجن    

ان انه كان یدافع عن نفسه عندما قـام         وادعى میتش 
 مبهامجتـه مـرتني يف منزلـه         االمریكي اجلنسیة  اميونز  

وقد فتح والد ریتشـارد، تـريي       . باملنامة، البحرین 
میتشـان، صـفحة علـى االنرتنـت  الطـالع العـامل علـى        

وكشف تـريي میتشـان ان      . القضیة وتطورات االستئناف  
م نظـرا الن    هناك ابعادا سیاسیة وراء تأكیـد احلكـ       

وكشف ان االعرتافات اليت    . الطرف اآلخر مواطن امریكي   
استعملت الدانة ابنه اعیدت كتابتها من قبل ضـابط          

ومل یسـمح   . بریطاني یعمل جبهاز املخابرات البحـریين     
وكـان عضـو    . لریتشارد بدفاع    قبل حماكمته االوىل       

الربملان عن منطقة ریتشارد قـد قـال يف مقابلـة ان             
واالقتصـاد یتقـدمان علـى حقـوق االنسـان      السیاسـة  

 .«عندما تكون هناك قضیة تشمل بلدا مثل البحرین
وكان عدد من املبعدین البحرینیني قد اعتصموا مساء         
امــس االول امــام فنــدق الدورشســرت وســط العاصــمة  
الربیطانیة مطالبني باطالق سراح السجناء السیاسـیني        

ورفـع  . دواجراء اصالحات سیاسـیة حقیقیـة يف الـبال         
املشاركون يف االعتصام الفتات كتبـت علیهـا شـعارات           

وتعــرف . باالضــافة اىل رفــع صــور شــهداء التعــذیب
املدعوون للحفل السنوي الذي تقیمه السـفارة علـى          
قضیة شعب البحرین مـن خـالل االدبیـات الـيت وزعـت              

 . علیهم بعد خروجهم
 
  دیسمرب١٢

ة ارتكــب فــاروق املعــاودة یــوم امــس  جرميــة كــبري 
بتعذیبه عامل دین صائما وهتدیـده باملزیـد اذا مـا            

فقد ذهبت قوات التعذیب صباح امـس       . حتدث الحد عنها  
، مبنطقـة  ٠٣اىل منـزل الشـیخ حسـني فـردان األكـرف،      

. الــدراز واعتقلتــه اىل مركــز التعــذیب بالبــدیع 
وهناك استقبله فاروق املعاودة الـذي أخـربه بانـه           

شـاركته يف موكـب     سوف یلحق به اشد العقاب بسـبب م       
وعلـى  . دیين سلمي خرج مساء االحد املاضـي باملنامـة         

مدى ساعات متواصـلة، تعـرض هـذا الشـیخ الصـابر             
لوجبات من التعذیب الوحشي على یـدي ذلـك اجلـالد،            
وبعد ذلك أجربه علـى توقیـع تعهـد بالتنـازل عـن              
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حقوقه اليت ضمنها دستور البالد ونص علیهـا االعـالن           
وأخـربه بانـه سـوف یواجـه        . سـان العاملي حلقوق االن  

املعاملة الوحشیة نفسها اذا شوهد يف موكب دیين آخر          
ــا    ــالة امام ــلني او أد ى الص ــة يف املص ــى كلم او الق

 . للجماعة
ويف الوقت نفسه علم ان جهاز التعذیب، باوامر مـن           
رئیس الوزراء ودونالد برایان، منع الشیخ اجلمـري         

لـى روح اختـه،     من حضور  جملس الفاحتة الذي أقیم ع       
ویـأتي ذلـك    . زهرة، اليت توفیت قبـل بضـعة أیـام        

انتقاما شخصیا من رئیس الوزراء الذي أسـدل علـى           
البالد عهدا أسود على مدى ربـع قـرن، ومـا یـزال              

 .مستمرا يف ذلك
 Freedomبیـت احلریـة   »ومن جهة اخرى قالت منظمة 

House«      االمریكیـة ان حكومـة البحـرین مـا  تـزال 
جاء ذلك  . ا برغم وعود امريها باالصالح    تقمع مواطنیه 

يف التقریــر الســنوي الــذي أصــدرته املنظمــة هــذا  
بـالرغم مـن طـرح بعـض         » وقال التقریـر  . االسبوع

االشارات احلكومیة للتعبري عن حسـن النوایـا، فقـد           
ــري    ــاد القس ــفیة واالبع ــاالت التعس ــتمرت االعتق اس

ــالل     ــة خ ــن املعارض ــطني م ــذیب للناش  .»٩٩٩١والتع
احتكر االمري السلطة حىت اقرار الدستور يف         » فتوأضا
 الذي ینص على جملس وطين منتخب جزئیا، حلـه ا            ٣٧٩١

  وقال التقریر . « متهما ایاه باالعاقة   ٥٧٩١المري يف   
اعتقل املعارضون الناشطون وأبعدوا باعداد كـبرية        »

ــعینات ــدعوات . يف الثمانینــات والتس واســتجابة لل
ني الشیخ عیسى جملـس شـورى       الدولیة النفتاح سیاسي ع   

 وبعد  .»٣٩٩١ شخصیة جتاریة ودینیة يف ٠٣مكونا من 
   قــال٤٩٩١ان وصــف التقریــر تطــورات االوضــاع يف 

طبقا ملراقيب حقوق االنسان الـدولیني فقـد اعتقلـت           »
حكومـة البحـرین آالف النـاس وسـجنت املئـات منـهم       

وتقوم قوات االمـن مبدامهـة      .  شخص ٠٠٥وأبعدت قرابة   
.  ازل بشـكل روتـیين وضـرب العـائالت واعتقاهلـا     املنـ 

اسـتمرت احلكومـة يف قمـع النشـاط          » وقال التقریر 
الشیعي، واصدرت احكاما باجلملة حبق املعتقلني قبیـل         
زیارة منظمة العفو الدولیة للـبالد لتقلیـل عـدد           

  وانتـهى التقریـر اىل القـول   . «املعـتقلني اداریـا  
یفة بـن سـلمان     لقد أبقى الشیخ محد عمه الشیخ خل      »

آل خلیفة رئیسا للوزراء الذي یبدو انه هو الـذي           
أملى السیاسة املتصلبة الـيت اختـذهتا احلكومـة جتـاه            

ــذ  ــة من ــالبني  . ٤٩٩١املعارض ــیني املط ــا للمنف وطبق
باالصالح فان آفاق املصاحلة تبقى ضعیفة بینما یبقـى          

واهتمـت وكـاالت االنبـاء    . «اجلـو السیاسـي متـوترا   
  ء يف تغطیة االسوشیتد برس مـا یلـي         وجا. بالتقریر

 فبعض البلدان الفقرية مسحت      الحظ التقریر مفارقات  »
مبستویات عالیة من احلریة مثل بلیز وبنني وبولیفیا         
وجامایكا، بینما تبنت دول غنیة مسـتویات عالیـة          

 .«من القمع مثل البحرین وبروناي ولیبیا
علــى صــعید آخــر اهتمــت وســائل االعــالم اخللیجیــة  

املشروع اخللیفي لتغیري البالد ودسـتورها بأسـالیب         ب
« الـرأي العـام  »فنشـرت صـحیفة   . سـاخرة ومتهكمـة  

ــوان    ــربا بعن ــس خ ــوم ام ــة ی ــة  » الكویتی اململك
وصفت فیه  « البحرینیة اخللیفیة بعد تعدیل الدستور    

ما احتوته الوثیقة اخللیفیة لتغـیري الدسـتور مـن           
ه العائلـة   توجه العادة تشكیل البالد وفق ما ترتئی      

ــة ــرية  . احلاكم ــات خط ــة خمالف ــك الوثیق ــمن تل وتتض
للدستور یتم التخطیط لفرضها علـى شـعب البحـرین           

وأكدت الوثیقـة توجـه العائلـة احلاكمـة          . بالقوة
لتكریس سیاسات القمع دسـتوریا حیـث حظـي البنـد            
الثامن الذي یتطـرق لألمـن بـاكثر ممـا حظیـت بـه               

ــث ال  ــن حی ــبقته م ــيت س ــبعة ال ــود الس ــز البن رتكی
وتركز الوثیقة صالحیات وسـلطات مطلقـة        . والتفصیل

وبعـد  . بید االمري، حىت تسمیة دولة البحرین الرمسیة       
ان طرحت الوثیقة ما ترید العائلة اخللیفیة فرضـه          
من تغیريات بالقوة على الشعب وذلـك باقحـام جملـس            

وهكـذا فـان هـذا       » الشورى كجهة تشریعیة، اضافت   
 التشریعي الذي سوف یتطلـب      التشكیل املقرتح للمجلس  

تعدیال دستوریا سـوف یتـیح لـه ان یسـتمد احلكمـة              
والدرایــة مــن جانــب، وكافــة التوجهــات العامــة  

وال شـك ان هـذا      . للناخب البحرین مـن جانـب آخـر       
وبسـبب هـذا    . «التعذیل یؤدي اىل فتح آفـاق أرحـب       
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التغــیري الدســتوري املفــروض علــى شــعب ا لبحــرین  
ــو   ــبالد ج ــم ال ــالقوة یع ــب ب ــتیاء والغض ــن االس م

الشدیدین، ورفض مطلق هلذا لالعتـداء املتعمـد علـى           
 .العهد الوحید بني آل خلیفة وشعب البحرین

 
  دیسمرب٢٢

شنت قوات التعذیب احلكومیـة ظهـر الیـوم عـدوانا            
ــعب    ــع الش ــعبیة للتضــامن م ــى مســرية ش وحشــیا هل

وقد خرجت املسرية بعـد صـالة اجلمعـة مـن            . الفلسطیين
رمـان بالعاصـمة، ولكـن مـا ان بـدأ      مسـجد رأس ال 

املشاركون فیها السري واهلتاف ضد العدو االسـرائیلي         
حىت شنت القوات املعتدیة عدواا على املتظاهرین، و         

ومل یتضح بعد مـا اذا مت اطـالق         . اعتقلت عددا منهم  
واستعمل يف العدوان الغـازات املسـیلة       . سراح هؤالء 

وشـوهد احـد    . هاللدموع واخلانقة لقمع املشاركني فی    
الضباط وهو یتصل مبسؤولیه للحصول علـى توجیهـاهتم          

وكانـت  .  حول ما جيـب عملـه مـع املسـرية السـلمیة            
احلكومة قد منعت املواطنني من القیام مبسـريات لـدعم           

یهــدد امــن »الشــعب الفلســطیين الن ذلــك يف نظرهــا 
ــة ــص   . «الدول ــي تفح ــرطة وه ــر الش ــوهدت عناص وش

 يف اعتـداء سـافر علـى        البطاقات الشخصیة للمصـلني   
 .احلریات خالل شهر الصوم املبارك

ومن جهة اخرى شوهدت یوم امس شعارات مكثفـة علـى            
لتعلم احلكومـة   »طول شارع كرزكان العام من ضمنها       

وكانـت  . «انه كلما تأخر احلل ارتفع سـقف املطالـب         
هناك شعارات اخرى على جدران املنازل املطلـة علـى           

ویلجـأ  .  الول مبدینـة محـد    الشارع العام بالدوار ا   
املواطنون لكتابة الشعارات بسب غلق كافة الوسائل        

 .االعالمیة الرمسیة بوجه املطالبني باحلقوق املشروعة
 الكویتیـة يف    »القبس  »وعلى صعید آخر نشرت صحیفة      

 مقاال للكاتب     دیسمرب ١٢ يف عددها الصادر یوم امس      
. « البحرین مملكة»الكویيت حممد مساعد الصاحل بعنوان      

جيـب ان ال یكـون لـس الشـورى          »وجاء يف املقال انه     
املعی ن سلطات واسعة تعصـف بقـرارات جملـس النـواب            

ــحا يف     . املنتخــب ــون واض ــب ان یك ــر جي ــذا ام وه

الدسـتوراجلدید او الوثیقـة، الن اي سـلطات واسـعة     
للمجلس املعی ن جترد التجربـة الربملانیـة، وال یعـود           

  واضـاف الكاتـب   . « الوجاهـة  لنواب الشعب امهیة يف   
بعد هذا تأتي خطوة حتویل البحرین من امارة وأمري          »

. اىل مملكة وملك، وهـذا التغـیري شـكلي ال معـىن لـه              
ویؤدي اىل صرف امـوال مـن األوىل ان تـذهب اىل حتسـني               
الوضع املعیشي للشـعب يف البحـرین، الن التحـول اىل            

 واسـم   امللكیة سیحتاج اىل تغیري الشـعارات الرمسیـة       
وكل ذلـك   . الدولة ومطبوعاهتا وجوازت سفر املواطنني    

ال مربر له يف دولة فقرية كـالبحرین ال تصـدر الـنفط              
 وتعتمد يف دخلها علـى اخلـدمات         اال بكمیات قلیلة   

 .«مثل البنوك وشركات السیاحة والسفر
اللبنانیـة يف عـددها   « السـفري »كمـا نشـرت صـحیفة    

 حســن الســبع الصــادر هــذا الیــوم مقــاال  للســید
ــوان ــرها   » بعن ــك أس ــرین تف ــه « البح ــاء فی   ج

باستثناء االعالن عن انشـاء السـني مل یعلـن أمـري             »
البحرین عن قرارات اخرى كانت متوقعة، مثل اطـالق          
السجناء السیاسیني وفتح صفحة جدیـدة مـن احلریـات           

وبعــد الــدخول يف تفصــیالت حــول اــالس . «احلزبیــة
ن واالنتخابـات البلدیـة     البلدیة يف تاریخ البحـری    

 ٤٩٩١ و٥٧٩١بـني العـامني    » املتوقعـة قـال الكاتـب   
كثرت االحتجاجات العمالیة والسیاسیة يف البحـرین،        
لكن  اكثرها عنفا تلك اليت اشـتعلت بعـد انتصـار             
الثورة االسالمیة يف ایران الـيت اهتمـت مـن النظـام             

والعمل على إحـداث    « مؤامرة ختریبیة »االمريي بتدبري   
ويف ظل رفض السلطات احلاكمة     . خ طائفي يف البحرین   شر

يف البحــرین االســتماع اىل الكــثري مــن املطالــب       
 ٣٧٩١السیاسیة ويف مقدمتها اعادة العمـل بدسـتور          

واجراء انتخابات نیابیة وكان قد جرى حل الربملـان          
، وكـذلك اىل الكـثري مـن املطالـب     ٥٧٩١منـذ العـام   

الوظـائف وفـرص    « نةحبر»االجتماعیة مبا فیها ضرورة     
ــداث   ــرت اح ــل، تفج ــت  ٨٩٩١  ٤٩٩١العم ــيت اهتم  ال

. «السلطات تنظیما سیاسیا دینیا بالوقوف وراءهـا       
التحـدي األول واألخـري      » وانتهى الكاتب اىل القـول    

لألمري محد بن عیسى آل خلیفة ان تكـون اخلطـوة الـيت              
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أعلنها أمس االول أمـام جملـس الشـورى، خطـوة أوىل             
ــوات  ــا خط ــاة  تتبعه ــد احلی ــى طریــق جتدی ــرى عل أخ

السیاسیة واالجتماعیة يف االمارة اليت متتلك من خمزون         
النخـب الكـثري يف كافـة اـاالت وال ینقصـها اال فـك       

 « لتنطلق.. أسرها
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